
Werkgroepen 

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

Wespen- en mierenatlas 
Het manuscript van de wespen- en mierenatlas is dit voorjaar 
ingeleverd bij de eindredactie van de serie Nederlandse Fauna. 
Hiermee is dit tijdrovende project even van het bureau van de 
EIS-medewerkers. Over de planning van de eindredactie is 
nog weinig te zeggen. We hopen dat het boek volgend voorjaar 
klaar is. 

Het bijenproject 
Nu het werk aan de wespen- en mierenatlas er op zit, kunnen 
we gaan denken aan een volgende atlas: die van de bijen. Om 
een goed overzicht van de recente verspreiding te krijgen zal 
er echter nog heel wat moeten gebeuren. Onderstaande figuur 
geeft een overzicht van kilometerhokken waaruit bijengege
vens in het bestand zitten van de periode vanaf 1980. Hieraan 
is te zien dat recente gegevens nog uit veel streken ontbreken. 

Bijen in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
Het verschijnen van het verspreidingsatlasje van bijen in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen laat nog even op zich wach
ten. Het boekje is af, maar de Gemeentewaterleidingen hebben 
nog geen tijd gehad om het uit te geven. Hierdoor is wel weer 
de mogelijkheid ontstaan voor aanvullend veldwerk, dat door 
Jeroen de Rond uitgevoerd wordt. 

Kilometerhokken waarvan bijengegevens in EIS-bestand. 
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Bijen in terreinen van Natuurmonumenten 
In 1999 bracht EIS-Nederland een rapport uit over de wilde 
bijen in terreinen van Natuurmonumenten. Vorig jaar hebben 
we naar aanleiding hiervan enkele terreinen geïnventariseerd, 
en de resultaten hiervan zijn nu in een nieuw rapport versche
nen: Bijenfauna en beheer van zeven terreinen van Natuur
monumenten (Peeters & Reemer 2001). Het gaat over de vol
gende gebieden: Loonse en Drunense duinen, Naardermeer, 
Huis ter Heide, Korenburgerveen, Groeve Sweijer, Dwingel
derveld en nationaal park Zuid-Kennemerland. In dit rapport 
ligt de nadruk op aanpassingen in het beheer van de gebieden 
die kunnen leiden tot een rijkere bijenfauna. Natuurmonu
menten was positief over het rapport, en het project krijgt 
waarschijnlijk dan ook een vervolg. In ieder geval gaan we aan 
de slag met een folder over bijen en beheer, waarmee de 
beheerders van natuurterreinen aan de slag kunnen. 

Bijen en graafwespen langs Kanaal Almelo-Nordhorn 
In opdracht van de provincie Overijssel zal EIS-Nederland dit 
seizoen de bijen en graafwespen inventariseren van de taluds 
van het Kanaal Almelo-Nordhom in Twente. Deze taluds zijn 
met name interessant ten oosten van Denekamp, waar een 
schrale vegetatie groeit met planten als struikheide, muizen
oortje en spurrie. Iedereen die wel eens aculeaten verzameld 
heeft langs dit kanaal wordt hierbij opgeroepen om deze gege
vens aan EIS-Nederland door te geven. 

Tabel voor de Nederlandse spinnendoders 
Hans Nieuwenhuijsen is als coördinator van de EIS-werkgroep 
Pompilidae begonnen aan een determinatietabel voor de 
Nederlandse spinnendoders. Het werk vordert aardig en hij 
hoopt dit najaar een concept klaar te hebben, dat vervolgens op 
bruikbaarheid getest kan worden door andere kenners van deze 
wespenfamilie. 

Theo Peeters & Menno Reemer 

Zweefvliegen (Syrphidae: 0025) 

Het Zweefvliegenproject 
Er zijn volop ontwikkelingen in het Zweefvliegenproject Nog 
steeds melden zich nieuwe medewerkers en het aantal gege
vens heeft inmiddels de 200.000 overschreden. De Neder
landse fauna is verrijkt met verscheidene nieuwe soorten, die 
de komende tijd gepubliceerd zullen worden. Ook van de 
andere soorten kunnen we de verspreidingspatronen steeds 
gedetailleerder in kaart brengen. Hieronder volgt een kort 
overzicht van de activiteiten. 

Zweefvliegenzoekkaart 
Er is een nieuwe versie van deze zoekaart gemaakt, waarmee 
de algemeenste zweefvliegen op eenvoudige wijze op naam 
kunnen worden gebracht. De kaart zal meegestuurd worden 
met het KNNV-tijdschrift Natura, maar is ook (gratis) ver
krijgbaar bij EIS-Nederland. 
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Nederlandse Zweefvliegendag 
De tweede editie van deze lezingendag op 17 februari was 
weer een succes. Ongeveer 40 geïnteresseerden woonden het 
gevarieerde lezingenprogramma bij. Hoogtepunt van de dag 
was de lezing van Graham Rotheray. Deze specialist op het 
gebied van zweefvlieglarven was speciaal uit Schotland geko
men om ons meer te vertellen over dit veronachtzaamde, maar 
zeer interessante levensstadium van zweefvliegen. Naast de 
meer serieuze lezingen was er ook plaats voor enig vertier in 
de vorm van een 'Mystery-zweefvliegcompetitie'. 

Excursies 
Dit jaar organiseert het Zweefvliegenproject weer enkele 
excursies, waaraan zowel beginners als gevorderden deel kun
nen nemen. Opgave (behalve voor het NJN-kamp) bij John 
Smit of Menno Reeroer (07 1-5687594). 
1 t/m 4 juni 
Zweefvliegen-'trainingscourse' van de Nederlandse Jeugd
bond voor Natuurstudie in de Meinweg en omgeving. Bel voor 
informatie Bart Achterkamp: 050-3603458. 
zondag 3 juni 
Excursie in de omgeving van Oss (Noord-Brabant) met 
Laurens van der Leij. 
zaterdag 9 juni 
Excursie in de omgeving van Goor (Overijssel) met Willem 
Ren erna. 
zaterdag 16 juni 
Excursie bij Arnhem met John Smit. 
zondag 17 juni 
Excursie naar een nog Onbekende Plek met Wouter van 
Steenis. 

Witte gebieden 
In de eerste Zweefvliegennieuwsbrief van 2001 staat een uit
gebreid overzicht van de kilometerhokken waaruit waarnemin
gen bekend zijn. Hopelijk stimuleert dit de medewerkers om 
gegevens in de 'witte gebieden' te verzamelen. Volgend jaar 
zullen we bekijken waar de grootste leemten overblijven, zodat 
we voor het inventariseren van deze gebieden een actieve stra
tegie kunnen bepalen. 

Internationale workshop Syrphidae 
Van 6 t/m 8 juli wordt in Stuttgart het eerste internationale 
zweefvliegensymposium gehouden. Zweefvliegenonderzoe
kers uit de hele wereld komen hier voor het eerst bijeen om 
kennis te nemen van elkaars activiteiten. Er zal een flinke 
Nederlandse delegatie naartoe gaan, die met enkele lezingen in 
het programma vertegenwoordigd is. 

Privé-projecten - Het Zweefvliegenproject blijkt een stimulans 
voor sommige mensen om op eigen initiatief allerlei zaken te 
ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn websites over zweef
vliegen (http://fly.to/Syrphidae en http://home.hccnet.nl/ 
mp.van.veen), een onderzoek naar Episyrphus baltealus in 
Nederland en de Zweefvliegenveldgids van de Jeugdhonds
uitgeverij. 

Wij roepen iedereen met een zweefvliegencollectie of oude 
waarnemingen in excursieboekjes op om deze gegevens door 
te geven aan het Zweefvliegenproject Ook nieuwe waar
nemingen blijven zeer welkom. Volgendjaar is het laatste veld
seizoen van het project, daarna worden geen nieuwe gegevens 
meer opgenomen voor de zweefvliegenatlas. Opgeven voor het 
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project kan per e-mail bij John Smit (smitj@natural is.nnm.nl) 
en Menno Reeroer (reemer@naturalis.nnrn.nl) of telefonisch 
op 071-5687594. 

Menno Reemer, John Smit, Wouter van Steenis 

Snuitkevers (Curculionoidea: 0042) 

De vorige rapportage van de snuitkeverwerkgroep stond in 
EIS-nieuwsbrief 27 van november 1998. Sindsdien is er weer 
vooral gewerkt aan de uitbreiding van het bestand met gege
vens van collecties en eigen inventarisaties. Het opnemen van 
oude collectiegegevens zal ook de komende tijd tot de belang
rijkste activiteit van de werkgroep behoren, want het einde is 
nog lang niet in zicht. Bovendien heeft de sectie Everts zich 
voorgenomen om een nieuwe kevercatalogus te produceren, 
als opvolger van de Naamlijst van Brakrnan, die dateert van 
1966 (zie voor details: Rondschrijven Nederlandse Kever
catalogus I & II, van de sectie Everts). In verband hiermee zal 
de komende tijd met extra inspanning aan het snuitkeverbe
stand gewerkt worden. Op dit moment wordt nog steeds 
gewerkt aan het controleren en opnemen van de snuitkevers in 
de collectie van Naturalis. 
Bij het vorige overzicht van 1998 bedroeg het aantal records in 
het bestand ruim 32.000 van meer dan 115.000 exemplaren. In 
het volgende overzicht wordt de huidige stand van zaken gege
ven en worden de gegevens gepresenteerd van de vier hokken 
( l Ox I Okm, UTM) met de meeste records: 

Bron Aantal Aantal 

records exemplaren 

Bestand (stand maart 200 I) 54.272 178.207 

Hok GS03 (Wijlre) 3.468 11.448 

Hok FS93 (Valkenburg) 3.007 13.584 

Hok FT75 (Wageningen-Blauwe Kamer) 2.903 14.976 

Hok FT86 (Wageningen-Renkum) 2.564 11.903 

Bij de stand van november 1998 was hok FT86 (Wageningen
Renkum) het hok met de meeste soorten (256) en volgde hok 
GS03 (Wijlre) als tweede met 235 snuitkeversoorten. Op dit 
moment is hok FS93 het rijkste hok met 297 soorten, gevolgd 
door GS03 (Wijlre) met 289 en FT86 (Wageningen-Renkum) 
met 285 soorten. 
Figuur I geeft een overzicht van de aantallen records per hok, 
en figuur 2 geeft per hok het totaal aantal soorten weer. 
Sinds het laatste overzicht zijn er een 5-tal soorten nieuw voor 
de fauna gemeld, namelijk: Curctdio elephas, Taeniapion rufu
lum, Ceutorhynchus rhenanus, Otiorhynclws aurifer en Smi
cronyx smreczynskii. 
Ten slotte volgt hier een overzicht van de sinds 1998 versche
nen publicaties: 

Heijerman, Th. 1999. The Fern Weevil, Syagrinus intrudens 
Waterhouse (Curculionidae) on Guernsey. - The 
Coleopterist 8 (I): 38-39. 

Heijerman, Th. 1999. Curculio elephas nieuw voor de Neder
landse fauna (Coleoptera: Curculionidae).- Entomologische 
Berichten, Amsterdam 59: 65-67. 

Alders, K. & Th. Heijennan 1999. Taeniapion rufulum nieuw 
voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Brentidae). -
Entomologische Berichten, Amsterdam 59: 71-74. 

Heijerman, Th. & K. Aiders 1999. Ceutorhynchus rhenanus 
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1-10 soonen {1 16 hokken) 

• 11·S0soortc:n(I6Shokkm) 

Fig. I. Aantallen records van snuitkevers per I 0 x I 0 km hok 

nieuw voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: Curculio
nidae). - Entomologische Berichten, Amsterdam 59: J 15-
118. 

Heijennan, Th. & L. Magnano 2000. Description of a new spe
cies of Prascythopus Desbrochers from The Netherlands, 
with taxonomie notes on Parascythopus and Polydrusus 
Gennar. - Koleopterologische Rundschau 70: 197-204. 

Heijennan, Th. & M.B.P. Drost 2000. Otiorhynchus aurifer, 
een Zuid-Europese snuitkever, ingeburgerd in Nederland 
(Coleoptera: Curculionidae). - Entomologische Berichten, 
Amsterdam 60: 84-88. 

Heijerman, Th. & K. Aiders 2000. Smicronyx smreczynskii, een 
nieuwe snuitkever voor de Nederlandse fauna (Coleoptera: 
Curculionidae) - Nederlandse Faunistiscbe Mededelingen 
12: ll - 15. 

Theodoor Heijennan 

Sprinkhanen (Orthoptera: 0046) 

Na het afsluiten van het sprinkhanenproject in 1996 zijn 
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1-50 \Ondstcn (242 hokken) 

• Sl-100vondslen(60hokl:cn) 

• 101-400vondslen(91 bokten) 

Fig. 2. Aantallen soorten snuitkevers per I 0 x I 0 km hok 

sprinkhanen en krekels steeds meer geïntegreerd geraakt in 
beleid en beheer. Er is een rode lijst verschenen, een selectie 
van soorten wordt opgenomen als doelsoorten in het nieuwe 
Handboek Natuurdoeltypen en een organisatie als Natuur
monumenten houdt op diverse plaatsen rekening met bijzonde
re sprinkhanen. 

Momenteel wordt gewerkt aan een herziening van de sprink
hanentabel van de JBU (Beukeboom 1993). Eenieder die nog 
suggesties voor wijzigingen heeft kan die naar mij toesturen. 

Het landelijke sprinkhanenbestand wordt momenteel aange
vuld met alle gegevens die sinds het sprinkhanenproject 
beschikbaar zijn gekomen. In nummer 15 van NFM zal een 
overzicht gegeven worden van interessante nieuwe gegevens. 
Waarnemers die nog gegevens 'op de plank' hebben liggen, 
wordt verzocht deze voor J augustus op te sturen. 

Roy K.leukers 
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