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EIS-nieuws 
Het zelfstandige E.I.S.-Nederland 

Sinds de ondertekening van het Convenant is de Stichting E.I.S.
Nederland zelfstandig. Het besruur zet de grote lijnen van E.I.S.
Nederland uit, het Bureau voert de werkzaamheden uit. We zijn een 
van de particuliere organisaties waarmee NBLF (Ministerie LNV) 
graag samenwerkt om hun vele ambities te kunnen realiseren. We 
zullen gaan participeren in de Vereniging Onderzoek Flora en 
Fauna, een vereniging die nu nog in oprichting is maar zeer spoedig 
werkelijkheid zal zijn. We willen een stimulerende en bundelende 
rol binnen het veld van de faunistiek van ongewervelden vervullen. 
Om aan al deze verwachtingen te kunnen voldoen zullen we een 
flinke inspanning moeten verrichten. 
Wanneer deze Nieuwsbrief verschijnt zal de Landelijke Dag voor de 
Werkgroepen inmiddels hebben plaats gevonden. Besruur en Bureau 
waren het er over eens dat zo'n dag een belangrijke schakel is in de 
reeks van activiteiten die de samenwerking russen werkgroepen en 
bureau moeten bestendigen. De Stichting E.I.S .-Nederland bestaat 
immers dankzij de samenwerkende werkgroepen en levert de infra
strucruur d.m.v. een Centraal Bureau. Het gaat immers om samen
werking, waarbij de werkgroepen gegevens verzamelen en daarmee 
werken, terwijl het bureau adviseert, ondersteunende diensten ver
leent en publicatiemogelijkheden biedt. Daarnaast neemt het bureau 
zelf grotere, gesubsidieerde opdrachten aan die tot atlassen en Rode 
Lijsten leiden. Door die samenwerking groeit de databank voortdu
rend en wordt het beheer van de bestanden een steeds uitgebreidere 
taak. 
Het besruur bepaalt de koers van E.I.S.-Nederland, zei ik boven. 
Formeel is dat zo, maar in de praktijk is dat naruurlijk maar ten 
dele waar. Het is meer zo dat het besruur zoekt naar een weg om 
het beste de doelstellingen van E.I.S. te realiseren, gegeven de be
perkte financiële middelen. De werkgroepen hebben vele wensen en 
wij moeten de meest belovende volgorde bepalen. Belangrijk daarbij 
is dat het gezicht van E.I.S . zich naar buiten steeds duidelijker ma
nifesteert. Bij het Ministerie van Landbouw zijn we goed bekend, 
maar de naamsbekendheid binnen ons land dient nog te groeien. 
Dat moet vooral gebeuren door het produceren van goede (fraaie en 
inhoudelijk waardevolle) publicaties in de Nederlandse Faunistische 
Mededelingen en in de vorm van atlassen. Daar moeten we in de 
komende tijd naar streven. Onze zelfstandige positie vraagt om Uw 
aller inzet! 

P.J. van Helsdingen 

Van het internationale front 

Op 6 en 7 juli van dit jaar werd in Saarbrücken een Europees 
E.I.S.-Symposium gehouden. Dat is ook altijd de gelegenheid waar
bij het Internationale E.I.S.-besruur en het Internationale Comité 
vergaderen. 
Wat het besruur betreft zijn er geen grote veranderingen te melden. 
De Staruten werden aangenomen en naruurbescherming als motief, 
als doel van het verzamelen van verspreidingsgegevens ligt nu vast. 
De samenstelling van het besruur werd gewijzigd: Paul Harding 
(Monks Wood) trad wegens tijdgebrek af als Assistent Secretary en 
werd opgevolgd door Desmond Kime (Brussel). 
Er werd een 'Liaison Group' ingesteld voor het uitwerken van ver
dere contacten met het Topic Centre (Parijs) en EU (Brussel). 
Daarin hebben zitting: Jacques Lhonoré (Le Mans), Desmond Kime 
(Brussel) en schrijver van dit verslagje (Leiden). Wij zullen zelf het 
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initiatief nemen en de EU laten weten hoe zij volgens ons verder 
moeten met het gebruik van ongewervelden voor de door hen nage
streefde doelen. 
Eind mei 1996 zal de Group of Experts on Invertebrates van de 
Raad van Europa (Straatsburg) in Ierland vergaderen, zulks op uit
nodiging van de National Parks and Wildlife Service in Dublin, 
maar de vergadering zal waarschijnlijk in Killarney worden gehou
den. Het thema zal mogelijk zijn de relatie tussen de faunistische 
kenniscentra en het beheer van natuurterreinen. Periode en thema 
zijn nog voorlopig, want het overleg is nog aan de gang. E.I.S. is 
van plan in aansluiting op de vergadering een week te besteden aan 
veldwerk: een inventarisatie van de ongewervelden in een natuurter
rein in Ierland, mogelijk Killarney National Park. Onze voorzitter, 
Martin Speight, zal natuurlijk als gastheer fungeren. Het ligt in de 
bedoeling om het jaar een symposium en om het jaar een veldbe
zoek te organiseren, uiteraard met elkaar alternerend. Op die ma
nier kunnen wij in de verschillende landen laten zien wat een korte 
inventarisatie van de ongewervelden fauna kan opleveren aan be
heersrelevante gegevens en opmerkingen. 
Het volgende symposium, in 1997, zal op uitnodiging van Zoltan 
Varga in Debrecen (Hongarije) worden gehouden, waarschijnlijk in 
de eerste week van september. Misschien nog te vroeg om in de 
agenda aan te strepen, maar houdt het in gedachten. 

De vergadering van het Internationale Comité bekrachtigde de hier
boven vermelde besluiten, de meeste na enige discussie. Belangrijk
ste verdere discussiepunt was de voorlopige rapportage aan Brussel 
over de ongewervelden in Annex 11 van de Habitat Richtlijnen. 
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al werd gemeld kreeg E.I.S. de 
opdracht zgn. "data-sheets" te schrijven voor alle soorten ongewer
velden die in de Habitat Richtlijnen staan vermeld. Dat zijn er in 
totaal 85; voor 59 soorten (genoemd in Annex 11) werd inmiddels 
een eerste versie opgesteld en naar Brussel gestuurd. Dit voorlopige 
rapport lag ter inzage en men kon commentaar geven. Ik gaf een 
korte uitleg over de werkwijze en de door ons (Luc Willemse en 
mijzelf) geconstateerde tekortkomingen en gebreken en nodigde 
iedereeen uit tot het plaatsen van kritische kanttekeningen. Vele 
suggesties voor verbetering werden gedaan en daarmee zullen de 
samenstellers hun voordeel doen bij het opstellen van het defmitieve 
rapport. Eind november moet de laatste versie met 85 behandelde 
soorten in Brussel liggen. In ieder geval hebben wij bereikt dat 
E.I.S. in Brussel naamsbekendheid heeft verworven. 

P.J. van Helsdingen 


