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Vogt, D., P. Hey-Reidt & K. Groh, 1994. Regiona/kataster des 
Landes Rheinland-Pfalz: Prodromus zu einem Atlas der Mol
lusken von Rheinland-Pfalz. Erfassung der westpaläarktischen 
Tiergruppen - Fundortkataster der Bundesrepublik Deutsch
land, Teil 20. 253 p, 203 verspreidingskaarten. Bestellen: Dr 
Harald Schreiber, Lehrstuhl for Biogeographie, Universität 
des Saarlandes, Postfach 151150, D-66041 Suurbrücken. 
Prijs: DM 30,00. 

In dit twintigste deel uit de serie verspreidingsatlassen van Duits
land worden de mollusken van de deelstaat Rheinland-Pfalz behan
deld. Na een beknopte inleiding over de inventarisatiemethode 
volgen van alle soorten verspreidingskaarten. De voorlopige atlas is 
gebaseerd op 30.000 waarnemingen. 

WvS 

Vooraankondiging atlassen bodemfauna 

In december 1995 zullen atlassen voor drie groepen bodemfauna 
werden uitgegeven. Het betreft de 'Preliminary atlas of the terres
trial Isopods of the Netherlands' (landpissebedden), de 'Preliminary 
atlas of the Millipedes of the Netherlands' (miljoenpoten) en de 
'Preliminary atlas of the Centipedes of the Netherlands" (duizend
poten). De verspreiding van alle soorten behorende tot één van deze 
drie groepen wordt aan de hand van kaartjes weergegeven en zal de 
stand van zaken weergeven tot op dat moment. De kaartjes worden 
vooraf gegaan door een korte inleiding over het klimaat in Neder
land en het voorkomen van verschillende bodemtypen. De ver
spreiding kan aan de hand van overlegvellen gerelateerd worden aan 
bodemtype, microklimaat of plantengeografische districten. Deze 
publikaties, in het Engels en mede uitgegeven door EIS-Nederland, 
zullen verschijnen in een rapportenserie van de Vrije Universiteit. 
De afzonderlijke rapporten gaan ongeveer f 10,= kosten. Belang
stellenden kunnen contact opnemen met ondergetekende. 

Matty Berg 

• 
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EIS-nieuws 

EIS en NNM ondertekenen convenant 

Een periode van onderhandelingen werd op 30 maart afgesloten met 
de officiële ondertekening van het Convenant tussen het Nationaal 
Natuurhistorisch Museum (NNM) en de Stichting European Inver
tebrate Survey - Nederland (EIS-NL). Tijdens een korte (in)fonnele 
bijeenkomst spraken de directeur van het NNM, drs. W. J. van der 
Weiden, de voorzitter van EIS, prof. dr. G. van der Velde en het 
hoofd van de sector Onderzoek en Collectiebeheer van het NNM, 
drs. J. Krikken over de gezamelijke intentie om het verspreidings
onderzoek aan ongewervelden in ons land te versterken en daartoe 
de vanouds bestaande samenwerking in een nieuw jasje voort te 
zetten. 
Het convenant werd vervolgens ondertekend door de directeur en de 
voorzitter en secretaris van EIS-NL. Naast genoemde personen was 
het bijna voltallige bestuur van EIS aanwezig, alsmede de beheerder 
van het bureau, Erik van Nieukerken en het hoofd van de afdeling 
Entomologie (NNM), dr. R. de Jong. Bij deze afdeling zijn de bij 
het NNM aangestelde EIS medewerkers organisatorisch onderge
bracht. 
Deze bijeenkomst werd voorafgegeaan door het eerste overleg tus
sen EIS bureau en bestuur, zoals dat voortaan elke twee maanden 
gehouden zal worden. Dit overleg vond plaats in een open en pret
tige sfeer en geeft ons alle vertrouwen in een goede samenwerking. 

Het Convenant 

EIS Nederland en het NNM hebben doelstellingen die in grote mate 
overlappen. Daarom is het van groot belang dat er een samenwer
kingsverband is tussen EIS en het NNM. Deze samenwerking wordt 
in het convenant nader uitgewerkt. 
De gezamenlijke doelstellingen van EIS en het NNM zijn: 

het gezamenlijk vergroten en verbeteren van de EIS-databe
standen, ter bevordering van de kennis over de fauna van 
ongewervelde dieren in Nederland en hun geografische ver
spreiding; 
het gezamenlijk uitbrengen van publikaties in de serie "Neder
landse Fauna". Ook andere werken, waaraan door beide or
ganisaties is meegewerkt, worden gezamenlijk uitgegeven. 

EIS biedt inhoudelijke ondersteuning van museumprojecten, zoals 
"Fauna van Nederland" en "Zoölogisch basisregister" en ook ge
gevens uit het EIS-databestand voor non-profit doeleinden, natuur
lijk in overeenstemming met de afspraken hierover met de werk
groepen. 

Het museum biedt 1, 3 fonnatieplaats, huisvesting (inclusief bu
reaukosten) voor vast personeel en voor medewerkers die met 
projecten bezig zijn, ondersteuning bij de "EIS-Nieuwsbrief" (EIS
uitgave) en "Nederlandse Faunistische Mededelingen" (gezamelijke 
EIS- en museumuitgave) en ondersteuning door de afdeling auto
matisering. 

Door het convenant zijn het NNM en EIS-Nederland twee gelijk
waardige partners geworden, die duidelijk geregeld hebben wat de 
gezamenlijke doelen zijn, en wat de wederzijdse inzet is die het 
bereiken van deze doelen moet garanderen. 

De samenwerking op zich is niet nieuw, maar nu geformaliseerd, 
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waardoor ook naar de buitenwereld duidelijk is waar welke verant
woording ligt. Dit is nu mede actueel omdat het NNM evenals de 
andere Rijksmusea binnenkort (per 1 juli 95) geprivatiseerd wordt. 
Omdat het NNM grotendeels afhankelijk blijft van overheidsgelden 
is het nodig om afspraken met derden binnen de doelstellingen 
eenduidig vast te leggen. Voor EIS betekent de nieuwe situatie dat 
het nu een echte onafhankelijke PGO is die een eigen beleid kan 
voeren. 

G. van der Velde 

Landelijke dag voor de werkgroepen 

Zoals elders in de Nieuwsbrief beschreven is, zijn er de afgelopen 
tijd veel zaken veranderd bij EIS. Helaas hebben al deze verande
ringen nogal wat tijd gevergd, waardoor andere dingen, zoals het 
contact met de werkgroepen, minder aandacht hebben gekregen. Nu 
de meeste veranderingen achter de rug zijn, krijgen de werkgroepen 
weer de aandacht die ze verdienen. Eén van de activiteiten die we 
voor de werkgroepen organiseren is een landelijke dag. Op deze 
dag zullen enkele lezingen worden gehouden over de gang van zake 
binnen individuele werkgroepen, wordt verteld wat de werkgroepen 
van het centraal bureau kunnen verwachten en wordt informatie 
gegeven over gegevensverwerking en computerprogramma's. Daar
naast zal er uitgebreid gelegenheid zijn om ervaringen en ideeën uit 
te wisselen en te praten over hoe EIS de werkgroepen optimaal kan 
ondersteunen. 

Wouter van Steenis 

Nederlandse Faunistiscbe. Mededelingen 

De vorige aflevering van de Nederland se Faunistische Mededelin
gen (deel 5) was de eerste met meer dan één artikel. Ook in de 
toekomst zal dit tijdschrift meer en meer een algemeen faunistisch 
tijdschrift zijn, dat de rol van de nieuwsbrief overneemt voor de 
publikatie van faunistische bijdragen. Er wordt gestreefd om 
jaarlijks twee nummers uit te geven met gevariëerde inhoud. Om dit 
gestalte te geven is de redactie per 1994 uitgebreid en omvat nu: 
Ron Beenen, Matty Berg, Paul Beuk, Peter van Helsdingen en Erik 
van Nieukerken (eindredactie). Op dit moment is de verspreidings
atlas van Stenus (een groep kortschildkevers) door Frans van 
Stuyvenberg bijna persklaar. Deze zal in 1995 nog verschijnen. 
Verder liggen er twee manuscripten over Chironomidae en één over 
Staphylinidae. Ook zijn er al aanzetten voor een aantal artikelen 
over Microlepidoptera die waarschijnlijk in één nummer bijeenge
bracht zullen worden (mogelijk met kleurenplaat) en is een nummer 
over bodemfauna in voorbereiding. Nieuwe manuscripten over de 
Nederlandse fauna zijn van harte welkom: overzichten van een 
kleine groep soorten (met kaartjes), naamlijsten van families e.d., 
fauna van een bepaald gebied, etc. Sommige faunistische resultaten 
verschijnen in ons land alleen als 'grijs' rapport. Wanneer zo'n 
rapport meer is dan een kale soortenlijst, lijkt het ons bij uitstek 
geschikt om in de Nederlandse Faunistische Mededelingen te 
publiceren. Andere tijdschriften bieden die mogelijkheid nauwelijks. 
Daarnaast wordt overwogen de basisrapporten voor Rode Lijsten in 
deze serie op te nemen. 
Nu de Nederlandse Faunistische Mededelingen regelmatig ver
schijnen, en gevuld zijn met een scala aan faunistische artikelen, 
lijkt het ons goed een ander systeeem van verspreiding op te zetten 
dan het tot nu toe gehanteerde systeem van bestellen bij EIS, 
waarna het bestelde opgestuurd wordt met rekening. Daarom zullen 
we een soort van abonnementensysteem gaan invoeren. 

Erik J. van Nieukerken 

Nieuwsbrief European Invertebrate Survey - NederllJnd, 23 (1995) 

Serie "Nederlandse Fauna" 

Het Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, de Stichting 
European lnvertebrate Survey - Nederland en de Stichting Uitge
verij KNNV hebben besloten gezamelijk een serie boeken over de 
Nederland se fauna met bovenstaande titel uit te geven. In de serie 
zullen omvangrijkere monografische werken over de Nederlandse 
fauna worden opgenomen, met nadruk op wetenschappelijke 
presentatie voor een breed belangstellend publiek. De boeken 
worden fraai uitgevoerd, doch relatief laag geprijst op de markt 
gebracht. Dat laatste is mogelijk doordat de uitgevers geen com
merciëel oogmerk hebben. Ook zal met subsidies getracht worden 
de prijs te drukken. De serie richt zich op zowel boeken die de 
verspreiding en ecologie van een groep dieren omvatten als meer 
typische determinatiewerken. De opzet is losser dan een 'klassieke' 
Fauna serie als de oude Fauna van Nederland, maar heeft wel 
enkele vaste elementen. Het eerste deel zal vrijwel zeker 'De 
sprinkhanen en krekels van Nederland' (van R. Kleukers et al.) 
zijn. Deze komt waarschijnlijk nog in 1995 uit. Andere delen die al 
in voorbereiding zijn de 'Mollusken van de binnendijkse wateren.' 
(Gittenberger & Janssen, red.), 'De Loopkevers van Nederland' (H. 
Turin) en de 'Nederlandse Bijen, Mieren en Wespen' (diverse 
auteurs). Zodra er meer zekerheid is over de verschijningsdatum 
van het eerste deel zal meer ruchtbaarheid aan deze serie worden 
gegeven. Voor verdere informatie kunt u terecht bij ondergeteken
de, die eindredacteur van de serie is. 

Erik J. van Nieukerken 

Centraal Bureau 

Nieuwe medewerkers 

Per 1 april heeft Erik van Nieukerken vanuit het NNM de opdracht 
gekregen om voor de helft van zijn tijd te gaan werken aan het 
'Zoölogisch Basisregister'. Hierdoor is hij nog slechts voor 30% 
van zijn tijd beschikbaar voor het bureauwerk van EIS. Het NNM 
heeft per 1 april Wouter van Steenis aangesteld voor 50% om Erik 
te vervangen. Hij zal geleidelijk diverse taken van Erik overnemen, 
zoals redactie Nieuwsbrief, contacten met de werkgroepen en 
beheer van bestanden. Erik blijft de dagelijkse leiding houden en zal 
zich voorlopig vooral bezighouden met het afronden van het 
sprinkhanenproject U kunt voor vragen overigens bij beide 
personen terecht: er is intensief overleg. Wouter werkt op woensdag 
en donderdag en in de oneven weken ook op dinsdag. 

Onze bureaumedewerkster Miep van Seeters is helaas sedert januari 
al door ziekte afwezig. Hoewel het haar weer iets beter gaat, is er 
nog geen vooruitzicht dat zij snel haar werkzaamheden kan 
hervatten. Om de ontstane problemen het hoofd te bieden heeft het 
NNM per 15 mei (tot eind augustus) Arjan Stroo aangesteld voor 
80% van de werktijd, zodat hij de achterstand ten dele kan inlopen 
(mw vanSeeters werkt voor 50%). 

Erik van Nieukerken 


