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EIS Internationaal 

Internationale bijeenkomst European 
Invertebrate Survey 

Op 3 en 4 september 1993 vond in Helsinki een E.l.S.-symposium 
plaats, welke als titel 'Tbreatened species and bioindicators at the 
Pan-European level' had meegekregen. De bijeenkomst was fman
cieel mogelijk gemaakt door The National Board of Waters and the 
Environment, The Ministry of Environment, and The World Wide 
Fund fo r Nature (WWF Finland}, terwijl het Nationaal Natuur
historisch Museum te Helsinki zijn accomodatie beschikbaar stelde. 
Onze persoonlijke gastheer was Ilmari Valovirta. Een breed natio
naal draagvlak, belangstelling voor ons werk en lovende woorden 
voor onze inzet voor het natuurbeschermingswerk in Straatsburg en 
Brussel, wat wil je nog meer? 
Gedurende twee dagen werden 23 voordrachten gehouden en waren 
er 11 posters te zien. Met 40 deelnemers konden de organisatoren 
en het bestuur van E.l.S. tevreden zijn. Er waren natuurlijk meer 
Firmen, Esten en Russen dan anders, maar helaas gaven een aantal 
traditioneel aanwezige landen niet of nauwelijks acte de présence. 
Een E.l.S. symposium is één van de weinige gelegenheden waarbij 
een breed spectrum van evertebratologen bijeen is. Die gelegenheid 
werd benut om de nieuwe, door de IUCN opgestelde (concept-) 
criteria voor de mate van bedreiging te bespreken. Later zou nog 
een meer fundamentele discussie plaatsvinden binnen het Inter
nationale Comité. 

Op 4 september stond, na afloop van het symposium, een bus klaar 
om de leden van het International Comité te vervoeren naar 
Tvärmirme, een veldstation van het Nationaal Natuurhistorisch 
Museum. In serene rust en ver van de woelige wereld op een 
schiereiland uitstekend in de Archipelago, konden bestuur en comité 
over E.l.S. als organisatie vergaderen. Besloten werd onder andere 
dat de doelstellingen van E.l.S. in herziene statuten zullen worden 
aangepast aan de nu al in de praktijk bestaande aandacht voor het 
bevorderen van de internationale natuurbescherming. De internatio
nale nieuwsbrief zal in de naaste toekomst grotere aandacht krijgen. 
De suggestie werd gedaan om speciale themanummers samen te 
stellen, met hulp van een extra redacteur om de huidige redacteur 
(Marc Meyer) te ontlasten. Ontwikkelingen in de diverse landen, 
inclusief verschenen publicaties, zullen door Harold Schreiber 
worden verzameld en als overzicht in de nieuwsbrief worden opge
nomen. De frequentie van verschijnen zal worden opgevoerd. De 
mogelijkheid van het invoeren van contributie werd besproken, 
maar een besluit werd nog niet genomen. Voor het symposium van 
1995 werden uimodigingen ontvangen uit Edinburgh, bij monde van 
Fred Woodward, en uit Saarbrücken, bij monde van Harold Schrei
ber. De voorkeur ging uit naar Edinburgh, met als mogelijk hoofd
thema de litorale en marine fauna in relatie tot Rode Lijsten. Voor 
1997 werd al een uimodiging ontvangen voor Budapest (Zoltan 
Varga). De suggestie om in de tussenliggende jaren een excursie 
(bijvoorbeeld inventarisatie van een klein reservaat) te organiseren 
werd enthousiast ontvangen. In 1994 zal een poging worden gedaan 
aan te sluiten bij de bijeenkomst van Myriapodologen in Hongarije. 
Om de taken goed te kurmen uitvoeren werd het bestuur uitgebreid 
tot elf man. Nieuw zijn John Haslen, Anastassios Legakis, Ilmari 
Valovirta, Zoltan Varga en Eugeny Yakovlev. Afscheid werd ge
nomen van de niet aanwezige Gaspar en Mousset. 
Op 5 september werd een boonocht gemaakt door de Archipelago, 
een merkwaardig landschap van door het landijs afgeslepen rotsen, 
eilandjes en eilanden. Vanaf de boot waren het vooral gewervelden 
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die onze aandacht trokken (Kraanvogels, Notekrakers, Eidereenden, 
veel roofvogels}, maar op één van de grotere eilanden mochten we 
aan land om de fauna van een ongestoord bos te bekijken. Een land 
om jaloers op te zijn. 
Op 6 september werd door twee personen van de Finse CORINE 
Taskforce een uiteenzening gegeven van de stand van zaken in 
Finland. Prestigeuze rapporten, dat wel, maar wie door het fraaie 
behang heen kon kijken, kon de vele scheuren in de muur er achter 
toch niet ontgaan. In dit gezelschap waren de vragen natuurlijk 
behoorlijk kritisch. 
Op 7 september werden wij per bus naar Helsinki teruggebracht en 
eindigde deze zeer geslaagde E.l.S.-bijeenkomst. 

Peter van Helsdingen 

Coleopterologische 
informatie 

Kleine mededeling 18 

Dennesfes haemorrhoidalis (Küster) 

Een derde vindplaats van deze soort door Beenen (1985) als nieuw 
voor de fauna in in 1989 ten tweeden male door Heijerman uit ons 
land vermelde soort bleek zich in de jaren 1988 en 1989 in mijn 
woning te bevinden. De eerste kever verscheen in augustus 1988. 
Sindsdien komt zij regelmatig, maar steeds in één enkel exemplaar, 
te voorschijn, hetzij in de late avonduren, hetzij in de nacht. Over 
de determinatie heb ik lang getwijfeld, omdat het meest opvallende 
kenmerk van D. haemorrhoidalis - de aan de rand van de dekschil
den aafstaande beharing - van de bovenzijde gezien bij mijn exem
plaren juist niet erg opvallend is. 
Mijns inziens geen geïmporteerde, maar een 'zwervende' soort: juist 
deze zijn tot een snelle verspreiding in staat. Bovendien was de 
soort onder andere reeds uit Duitsland bekend (Lohse, I 979). Thans 
in ieder geval ook in ons land ingeburgerd. 

F. C. F. Sterrenburg 
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