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Werkgroepen 
Wijzigingen in coördinatorenbestand 

In de volgende werkgroepen zijn wijzigingen opgetreden: 
weekdieren, bijen, wespen en mieren, roofvliegen e.a., wapen
vl iegen, sluipvl iegen & bromvliegen, zweefvliegen en water
kevers. Voor de bastaardschorpioenen (ondergebracht bij 
Bodemfauna) en echte vliegen (Muscidae & Fanniidae) zijn 
nieuwe werkgroepen opgericht. In deze of een volgende 
nieuwsbrief zullen deze wijzigingen worden toegelicht. 

Weekdieren (Mollusca: 0002 en 1100) 

Voortgang Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM) 
In nieuwsbrief nr. 26 (maart 1998, pag. 3-4) heeft u kunnen 
lezen dat het ANM is opgestart. In het kader van het ANM is 
in het Correspondentieblad (Cb) van de Nederlandse 
Malacologische Vereniging (NMV) al een 6-tal verslagen 
verschenen en is er een in druk: 
L. Excursie naar de Ankeveense Plassen, 18 mei 1997. Cb 

No. 289. pag. 136- 139, drs. A.D.P. van Peursen. 
2. Excursie naar Ruigoord, het Noordzeekanaal en de 

zijkanalen C en B, 6 mei 1997. Cb No. 289, pag. 140-
142, H. Wallbrink & R. H. de Bruyne. 

3. Het huidige voorkomen en de biotoop-bescherming van 
de Zegge-Korfslak Vertigo Moulinsiana (Dupuy, 1849) 
in Nederland. Cb No. 300. pag. 19-24, S .M.A. Keulen & 
R.H. de Bruyne. 

4. '~**moet nog worden ingevuld*** 
5. Het getijdenslakje Mercuria co1ifusa (von Frauenfeld. 

1863): een inlandse soort om zuinig op te zijn. Cb No. 
304, pag. 100-142, H. Wallbrink & R.H. de Bruyne. 

6. Grensgevallen: Het Witte Muizenoortje Auriculinella 
erosa (Jeffreys, 1830) en het Meertandige Muizenoortje 
Ovatella demicttlata (Montagu, 1803) in Nederland. Cb 
No. 304, pag. I 07-1 10 , R.H. de Bruyne, H. Wallbrink, 
C.N. Neckheim & J.N. de Vries. 

7. De landslakken van de ruïne van Brederode (verslagen 
van onderzoek en excursies in het kader van het 
Atlasproject Nederlandse Mollusken (7) . De Kreukel 
no·s 7&8, pag. 115-119. 

8. gegevens ANM 8 Zuid-Limburg 24 oktober 1998 in: 
Verslag van de N.M.V.-excursie in Zuid-Limburg op 24 
en 25 oktober. Cb in druk, A.D.P. van Peursen en S.M.A. 
Keulen. 

Daarnaast zijn in het kader van het ANM-project een groot 
aantal bestaande molluskengegevens verwerkt (zie ook: 
Verslag rondom de molluskengegevens I EIS & ANM I Over 
1998. Cb No. 306, pag. I 5- 16, A.D.P. van Peursen & R.H. de 
Bruyne). 
Ook zal er in een van de komende Cb's een verslag 
verschijnen over de NMV dagexcursie in de buurt van 
Millingen (Boven-Rijn), welke op 27 oktober 1998 gehouden 
is. 
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Van de verdere voortgang van het ANM-project wordt u o.a. 
door stukjes in deze Nieuwsbrief op de hoogte gehouden. 
Tot slot wil ik hier melden dat de heer R.H. de Bruyne (nu al 
coördinator ANM) het EIS-coördinatorschap van de 
mollusken van mij zal overnemen. Na 10 jaar is het wel eens 
goed dat iemand anders het gaat doen. Uiteraard blij f ik wel 
actief mijn bijdragen leveren aan EIS en het ANM-project. 

drs. A.D.P. van Peursen 

Waterkevers: Algemeen en Dytiscidae (1550) 

Het coördinatorschap van deze werkgroep is vacant omdat 
Erik van Nieukerken hier door drukke werkzaamheden geen 
tijd meer voor heeft. 

Bijen, wespen en mieren (Hymenoptera: 
Aculeata: 0014 e.a.) 

Atlassen 
Eind 1998 werd in overleg met bureau EIS en de uitgeefraad 
van de Nederlandse Fauna besloten de aculeatenatlas op te 
splitsen in twee delen. Eerst wordt nu bij bureau EIS gewerkt 
aan de atlas van de wespen en mieren. De bijenatlas is naar 
achter verplaatst, waardoor er tijd vrijkomt om de teksten in 
alle rust af te maken, merkwaardige vondsten te controleren 
en de grote hoeveelheid ongedetermineerd materiaal in de 
collecties te verwerken. 
Ook is er nu nog de gelegenheid om 'witte plekken' op de 
kaart in te vullen. Hiervoor is de 'Voorlopige atlas van de 
Nederlandse bijen' samengesteld. Ondergetekende schreef 
samen met Ivo Raemakers en Jan Smit de teksten en Jeroen de 
Rond maakte een aantal fraa ie tekeningen. De atlas kan bij 
EIS besteld worden (zie bestelformulier). We hopen dat veel 
mensen nog dit seizoen aan de slag gaan om aanvullende 
gegevens te verzamelen, liefst ook buiten de reguliere 
excursiegebieden. We rekenen op jullie medewerking, zodat 
over enkele jaren een pracht ige atlas met kleurenfoto· s in de 
serie Nederlandse Fauna kan verschijnen. 

EIS-werkgroep 
Reeds enkele jaren geleden heb ik het coördinatorschap van 
de EIS-werkgroep ' bijen en wespen ' overgenomen van 
Virgilius Lefeber. Tien jaar aculeaten verzamelen en de komst 
van twee atlassen in de serie Nederlandse Fauna over deze 
insectengroepen hebben mij ertoe aangezet na te denken over 
hoe hiermee verder te gaan. Op mijn verzoek wordt het 
coördinatorschap voor de angeldragers verdeeld over enkele 
personen. Ik zal zelf coördinator bl ijven van de bijen en 
graafwespen (Apoidea) en enkele kleinere groepen 
(Sapygidae, Tiphiidae en Muti ll idae). De wespen worden 
verdeeld over Jeroen de Rond (goudwespacht igen, Chrysi
doidea), Hans Nieuwenhuysen (spinnendoders. Pompilidae) 
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en Jan Smit (plooivleugelwespen, Vespidae). Hierdoor wordt 
de armslag voor het aculeatenwerk bij EIS sterk vergroot. Er 
is meer tij d beschikbaar voor het verzamelen en controleren 
van zoveel mogelijk gegevens voor de EIS-bestanden en ook 
de atlas voor de wespen en mieren kan beter verzorgd worden. 

Overige EIS-:;aken 
In mei 1999 werd bij EIS een rapport afgerond over de bijen 
in terreinen van Natuurmonumenten. 
Nu s teeds duidelijker wordt dat bijen sterk achteruitgaan heeft 
EIS-Nederland besloten om deze zomer een aantal bijen
specialisten bij elkaar te roepen. Getracht zal worden een 
hypothese te formuleren over de oorzaken van achteruitgang 
en tevens maatregelen op te stellen voor het behoud van onze 
bijenfauna. In een volgende nieuwsbrief zult u meer kunnen 
vernemen over de resultaten van de discussie. 

Theo Peeters 

Zweefvliegen (Syrphidae: 0025) 

Het zweefvliegenproject loopt als een speer. De samen
werking tussen de zweefv liegvangers gaat heel goed. De 
commissie die het project trekt bestaat uit ongeveer I 0 
enthousiaste mensen. 
Afgelopen j aar is er bijzonder veel gebeurd. In mei 199X is de 
voorlopige verspreidi ngsatlas verschenen. Een eerste over
zicht van de Nederlandse zweefvliegen, en meteen de aanzet 
voor een nieuwe serie EIS-uitgaven. Gedurende het jaar zijn 
veel mensen er op uit geweest. De waarnemingen beginnen 
binnen te druppelen, voor veel mensen was het ook een 
opstartjaar om de soorten te leren kennen. 
Aan een stimulerende fo lder wordt nu de laatste hand gelegd 
door Liane Lankreijer. Daarna zal ze met een zoekkaart voor 
de algemeenste soorten aan de gang gaan. Inmiddels zijn de 
eerste twee zweefvliegennieuwsbrieven van 1999 verschenen. 
Bart Achterkamp zal ervoor zorgen dat gedurende het project 
jaarlijks drie nieuwsbrieven versch ijnen. Deze wordt toege
stuurd aan alle waarnemers. Niet ontvangen? Bel het EIS
bureau! 
Basliaan Wakkie legt momenteel de laatste hand aan het 
form ulier voor losse waarnemingen, zodat voor enkele waar
nemingen niet meer een hele streepl ijst hoeft te worden 
ingevuld. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zal het 
formulier er wel zijn. 
Mark van Veen heeft a fgelopen winter twee bezoeken met 
steeds zeven mensen aan het Fries NatuurMuseum georgan i
seerd. Het grootste deel van de co llectie is gecontroleerd en 
wordt nu ingevoerd. De komende winters gaan we een voor 
een de andere streekmusea bezoeken. Ook aan de 
taxonomische problemen wordt gewerkt. Dit wordt door Theo 
Zeegers gecoördineerd. 
Joop Prijs heeft in Noord-Nederland een clubje waarnemers 
verzameld die dit jaar de verspreiding van Erista/is 
amlwplwrinus en Lejops vinara in beeld gaan brengen. 
Laurens van der Leij brengt in Noord-Brabant Jeugd
natuurwachters en aanverwanten aan de zweefvliegen. 
Kortom, er gebeurt heel veel. Alleen zijn we er wel achter dat 
een atlas in 2004 slechts haalbaar is als deze activiteiten door 

Nietnnbrief Europeon ln••ertehra!e SwTey - Nederland. 28 ( !999) 

een betaalde kracht worden gecoördineerd. Deze kan dan ook 
het opnemen van de collecties in Leiden en Amsterdam en een 
deel van de literatuur op zich nemen. Hiervoor is het nodige 
geld nodig, en al s je dit leest zijn er subsid ieaanvragen naar 
verschillende fondsen en organisaties de deur uit. 
We hopen in j uli een betaalde kracht aan te kunnen trekken, 
die natuurlijk op het EIS-bureau zal gaan werken. Tot die tij d 
zal het EIS-bureau in elk geval administratieve ondersteuning 
bieden. Aanmelden als waarnemer en insturen van gegevens 
daarom naar het EIS. Voor inhoudelijke vragen, ideeën en 
initiatieven ben ik beschikbaar. 

0 ja, wil j e wat van zweefvliegen leren, kom dan naar het 
Diptera weekend in Drenthe bij Schoonloo (28-30 mei 1999). 
Informatie bij Mark van Veen (coördinator roofv liegen etc). 

Wouter van Steenis 
coördinator zweefvliegenproject 

Roofvliegen (Asilidae), blaaskopvliegen 
(Conopidae), wolzwevers (Bombyliidae), 
viltvliegen (Therevidae), snavelvliegen 
(Rhagionidae), houtvliegen (Xylophagidae), 
Coenomyidae (geurvliegen) 

• Therevidae, Rhagionidae, Xylophagidae en 
Coenomyidae toegevoegd 

• Oproep veldgegevens van bovengenoemde groepen 

In 1996 werd de Roofvliegen van Nederland uitgebracht in de 
serie wetenschappelijke mededel ingen van de KNNV. Ten 
opzichte van de Conopidae en Bombyliidae waren de roof
vliegen (Asilidae) goed voor de helft van de soorten en veru it 
de meeste exemplaren. Ter inventari satie van de Conopidae en 
Bombyli idae zijn de streekmusea halverwege de j aren tachtig 
bezocht in het kader van een jeugdbondstabel waar onder 
meer de Bombyliidae in vermeld staan (Van der Goot en Van 
Veen, De Spi llebeenvliegen, Wortelvliegen en Wolzwevers 
van Noordwest-Europa, 1988). De toen opgenomen versprei
dingsgegevens d ienden als basis voor de verspreid ings- en 
talrijkheidsgegevens in de tabel. Sinds die tijd zijn slechts 
summ iere aanvullingen gepleegd. 
Momenteel worden de streekmusea opnieuw bezocht om 
aanvullende waarnemingen van Bombyliidae en Conopidae te 
verzamelen. Omdat het relatief kleine groepen betreft , met 
we inig exemplaren in de verzamelingen, is besloten een aantal 
aan de Asilidae en Bombyliidae verwante groepen uit de 
Brachycera mee te nemen, te weten de Therevidae, Rhagioni
dae, Xylophagidae en Coenomyidae. De uitbreiding in soorten 
zorgt er ook voor dat een toekomstige publicatie van de 
gegevens meer soorten en dus een grotere omvang bereikt. 
De Therevidae, Rhagionidae, Xylophagidae en Coenomyidae 
zijn goed gedocumenteerde groepen in Nederland. Van der 
Goot ( 19X5, De Snavel vliegen, Roofvliegen en aanverwante 
families van Noordwest-Europa. KNNV, WM 171) geeft een 
tabel en vermeldt alle Nederlandse en hier te verwachten 
soorten. Deze wetenschappel ijke mededeling is helaas 
uitverkocht. Bij de KNNV zijn kopieën verkrijgbaar en ik heb 
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de tabellen in d ig itale vorm (HTML-pagina) beschikbaar. 
Naast het op te nemen museummateriaal hecht ik veel belang 
aan het verzamelen van veldwaarnemingen. Daar zijn twee 
redenen voor. Ten eerste leveren veldwaarnemingen oeco
logische gegevens op, over zitplaats van de soorten, over het 
habitat, over de grondsoort en over de vochtigheid van de 
bodem. Zo worden veel Rhagionidae in vochtige gebieden 
waargenomen. terwijl veel Therev idae vaak op zandige en 
drogere plaatsen zitten. Deze algemene indruk kan alleen 
bevestigd worden met veldwaarnemingen. Ten tweede wordt 
uit veldwaarnemingen de recente stand van zaken duidelijk. 
Als oecocode kan de standaard-EIS-oecocode gebruikt 
worden. Ter aanvulling kan (op het s tandaardformul ier in 
kolom 80) de volgende zitplaats ingevoerd worden. Dit is 
identiek aan de codering die voor de roofvliegen werd 
gebruikt. 

0 op kale grond 
1 opgeschoten kruiden 
2 lage kruiden 
3 struiken: takken 
4 struiken: bladeren 

5 bomen: takken 
6 bomen: bladeren 
7 boomstammen 
X dwergheesters 
9 op mensen, voorwerpen 

Veldwaarnemingen kunnen of los, of op een standaard
formulier of d ig itaal (v ia Orde, Faunist of een eigen database
formaat) aangeleverd worden. Degenen die Orde gebruiken 
zullen de oecocode naar de EIS-oecocode moeten omzetten. 
Digitale aanleveringen kunnen naar mark.van.veen@ rivm.nl. 
Voor alle soorten d ie niet algemeen zijn is bewijsmateriaal 
vereist. Ik werk momenteel aan een geannoteerde soortenlijst 
die d it soort informatie bevat. 

Mark van Veen 

Grasvliegen (Opomyzidae: 0060) 

Tot nu toe was er voor zover mij bekend nog geen Nederland
se naam toebedacht aan de familie Opomyzidae. Gezien de 
beperkte aandacht d ie deze familie in het verleden heeft 
gekregen is dit niet echt verwonderl ijk. Ik ben me ervan 
bewust dat de naam grasvliegen enige verwarring zou kunnen 
veroorzaken vanwege het feit dat er al een familie (Chloropi
dae) is d ie halmvliegen genoemd wordt. De larven van de 
Opomyzidae leven voor zover bekend allen in grassen. Daar
om leek mij de naam grasvliegen toch het beste bij deze 
familie passen. 
In de laatste nieuwsbrieven hebben geen berichten over de 
activiteiten van deze werkgroep gestaan. Dat wil niet zeggen 
dat er niets gebeurd is. Omelat de status van enkele soorten 
onduidelijk was, was het van belang om het typemateriaal 
eens grondig te onderzoeken en veel materiaal uit binnen- en 
buitenland te bestuderen. Hier heb ik me de laatste jaren 
vooral mee bezig gehouden. Inmidde ls heb ik van vrijwel alle 
in Nederland voorkomende soorten het typemateriaal bestu
deerd. Ook heb ik gezocht naar kenmerken om de vrouwtjes 
van bepaalde soortengroepen te kunnen determineren. Voor 
de vrouwtjes van de zogenaamde 'comhinaw'-groep (hiertoe 
behoren in ieder geval Ceomy:a cm1we Martinek. 1978. C. 
ha/ac/wwskyi Mesnil, 1934, G. lwckmani Nartshuk, 1984 en 
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G. marrineki Drake, 1992) worden in de bestaande literatuur 
nog geen betrouwbare determinatiekenmerken gegeven. 
Inmiddels heb ik wel kenmerken gevonden om de vrouwtjes 
van deze soortengroep te determineren. 
Na de oprichting van de werkgroep hebben een aantal 
entomologen hun materiaal beschikbaar gesteld om te 
bestuderen of hebben ze hun waarnemingen doorgegeven. De 
gegevens die hieruit voort zijn gekomen zijn inmiddels 
ingevoerd in de computer. Verder is er een begin gemaakt aan 
het invoeren van de gegevens van de collecties van het 
Nationaal Natuurhistorisch Museum I Naturalis in Leiden en 
het Zoölogisch Museum in Amsterdam. Een groot deel van 
het materiaal van deze laatste twee collecties moest nog 
gedetermineerd worden. Van de collectie van het Zoölogisch 
Museum in Amsterdam is het materiaal van het genus 
Opomy:a nog niet volledig bewerkt. 
Al met al heb ik het idee dat er op dit moment nog een zeer 
onvolled ig beeld van de werkelijke verspreid ing van de 
Opomyzidae in Nederl and bestaat. Zeker algemene soorten als 
0 . germinarionis (Linnaeus, 1758), G. triptmerara Fallén, 
I X23 en C. ba/aclwwskyi komen zeker op veel meer vind
plaatsen voor dan nu bekend is. Ik wi l diegene die gegevens 
hebben ingestuurd of materiaal ter beschikking hebben gesteld 
heel hartelijk bedanken. Ik wil ze ook vooral aanmoedigen om 
door te gaan. Nieuwe gegevens zijn nog zeker nodig en zeer 
welkom. Ik verwacht niet zo snel nieuwe soorten meer, maar 
j e weet het nooit. 

Jan Willem van Zuijlen 

Kieuwpootkreeften (Ciadocera: 1240) 

Na een wat stroeve start van de werkgroep vanwege 
persoonlijke omstandigheden is er een begi n. Een voorlopige 
versie van een nieuwe checklist van de Nederlandse kieuw
pootkreeften is opgestuurd naar zeven mensen die nu bij de 
werkgroep betrokken zijn met het verzoek om opmerkingen 
en aanvulli ngen. Wat er nog aan moet gebeuren is het op de 
correcte wijze vermelden van de auteurs en het geheel 
aanpassen aan de meest recente taxonomische literatuur. 
Gestart is het doorspitten van literatuur van na 1980 op 
vermeldingen van soorten in Nederland. Daarnaast worden 
ecologische gegevens verzameld uit de literatuur. Dit zal nog 
enige tijd vergen, wellicht dat de gegevens kunnen 
verschijnen in een soortenlijst met opmerkingen over voor
komen en ecologie per soort. 
Daarnaast zal, hopelijk dit jaar, gestart worden met het 
checken van de collecties van het Nationaal Natuurhistorisch 
Museum I Naturalis in Leiden en het JTZ in Amsterdam. 
Tot slot de mededeling dat King·s roeier (Scaplw/eberis 
kingii) dit najaar in een slootje in Haarlem is gevonden. Voor 
het eerst sinds twintig jaar weer een Nederlandse waarneming 
(de vierde) van deze uiterst zeldzame soort. Te zijner tijd zal 
hierover een verhaaltje verschijnen in Nederlandse Faunis
tische Mededelingen. 

Martin Soesbergen 

• 


