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Werkgroepen 
Werkgroep Vlinderfaunistiek opgericht! 

Onlangs is de nieuwe EIS-Werkgroep Vlinderfaunistiek opge
richt. Hij stelt zich voor om, in goede samenwerking met de 
andere vlinderwerkgroepen van EIS, een faunistisch bestand 
op te bouwen van de micro's en macro's in Nederland. Ook het 
trekvlinderbestand van Rob de Vos wordt in deze database 
opgenomen. Alleen dagvlinders, voorzover geen trekkers, blij
ven onder de hoede van de Vlinderstichting. We stellen ons 
voor de database niet alleen te gebruiken voor faunistisch 
onderzoek, maar ook voor onderzoek naar de biodiversiteit, 
klimaatsverandering en natuurbeschermingsproblematiek. Op 
dit moment telt het bestand ca. 366.000 records. Wij nodigen 
graag alle vlinderonderzoekers uit om eraan mee te werken dit 
bestand verder uit te bouwen. 

U kunt gegevens opsturen naar Rob de Vos, Zoölogisch 
Museum, Universiteit van Amsterdam, Sectie Entomologie, 
Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. Voor meer 
inlichtingen kunt u zich wenden tot: Willem Ellis, Hans 
Huisman, Sjaak Koster, Jannie Sinnema-Bloemen, Sandrine 
Ulenberg, Rob de Vos en Jaap Zwier. 

Zweefvliegen (Syrphidae: 0025) 

Nieuwe gegevens en databestand 
Het zweefvliegenproject is aan zijn laatste veldseizoen begon
nen. Het vele veld- en collectieonderzoek heeft een enorme uit
breiding van de kennis over de Nederlandse zweefvliegenfauna 
tot gevolg gehad. Sinds de start van het project zijn ca. 13 nieu
we soorten voor de fauna gevonden en de verspreiding van de 
overige soorten is veel gedetailleerder bekend dan voorheen. De 
collecties van het Zoölogisch Museum Amsterdam en het 
Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden zijn 
volledig gedetermineerd en in het databestand opgenomen. 
Momenteel wordt nog gewerkt aan het opnemen van enkele 
kleinere privé- en museumcollecties. De Databank Nederlandse 
Zweefvliegen bevat nu 246.269 gegevens. Als onofficieel stre
ven hebben we nu het aantal van 300.000. Rond maart 2003 zal 
de laatste hand aan het bestand worden gelegd. 
De nadruk bij het verzamelen van nieuwe veldgegevens ligt op 
de gebieden waaruit nog weinig bekend is. Hiertoe is het 'Witte 
gebieden ActiePlan' (WAP) in het leven geroepen. De waar
nemers worden door middel van reiskostenvergoedingen gesti
muleerd om witte gebieden te bezoeken. Belangstellenden 
kunnen zich richten tot Menno Reemer of John Smit (telefoon 
071-5687594, e-mail reemer@naturalis.nnm.nl of smitj@ 
naturatis.nnm.nl). 

Zweefvliegenatlas 
De vergaarde kennis zal uiteindelijk gebundeld worden in een 
atlas van de Nederlandse zweefvliegen, die waarschijnlijk in de 
serie Nederlandse Fauna gepubliceerd gaat worden. De eerste 
werkzaamheden aan dit boek zijn inmiddels in gang gezet door 
de redactiecommissie. 
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Zweefvliegendag 
De derde Nederlandse Zweefvliegendag vond plaats op 9 
februari 2002 in Naturalis te Leiden. De lezingendag werd 
bezocht door 36 mensen. Twee lezingen werden verzorgd door 
een Duitse gastspreker: Jens-Hermann Stuke vertelde over de 
larven van het genus Cheilosia en over de zweefvliegenfauna 
van de Duitse deelstaat Niedersachsen. Andere lezingen gingen 
over de stand van zaken in het Zweefvliegenproject, de zweef
vliegen van de Noordoostpolder en een nieuw determinatie
werk voor de zweefvliegen van Noordwest-Europa. Daarnaast 
was er een 'Mystery zweefvlieg-competitie' en was er ruimte 
voor korte mededelingen, controle van determinaties en vrij
blijvend gebabbel. Een uitgebreider verslag is te lezen in 
Zweefvliegennieuwsbrief 6 (1). 

Episyrphus-project 
Het Episyrphus-project van Bart Achterkamp is opgezet om er 
achter te komen in hoeverre de Nederlandse exemplaren van de 
snorzweefvlieg Episyrphus balteatus inheems zijn. De soort 
staat bekend als trekker, maar het is niet duidelijk hoe groot het 
aandeel is van de zuidelijke migranten ten opzichte van de 
exemplaren die zich hier voortplanten. Door middel van een 
landelijk waarnemersnetwerk probeert Bart hier met het 
Episyrphus-project duidelijkheid over te krijgen. Van de waar
nemers wordt verlangd dat zij minimaal 4 x per week een vaste 
route lopen van 25 meter en hier het aantal snorzweefvliegen 
tellen. Geïnteresseerden kunnen meer lezen in Zweefvliegen
nieuwsbrief 6 (1) of zich wenden tot Bart Achterkamp (tele
foon 050-3603458, e-mailb.achterkamp@zonnet.nl). 

Menno Reemer & John Smit 

Sprinkhanen en krekels (Orthoptera, 0046) 

De afgelopen tijd is gewerkt aan het actualiseren van het 
hoofdbestand. Daarnaast zijn ook de gegevens van de overige 
' rechtvleugeligen ' (kakkerlakken en oorwormen) toegevoegd, 
evenals de waarnemingen die nog te bevestigen zijn. Hiermee 
staat alles nu in één bestand van bijna 82.901 records. Dit is 
een behoorlijke uitbreiding ten opzichte van het bestand 
(68.829 records) dat voor de atlas uit 1997 gebruikt is . In de 
loop van het jaar zullen nog enkele bestanden (onder andere 
literatuurgegevens) toegevoegd worden. Ik wil iedereen die de 
afgelopen jaren bestanden of formulieren heeft opgestuurd van 
harte bedanken. De gegevens worden nuttig gebruikt. Zo kon 
vastgesteld worden dat de sikkelsprinkhaan Phaneroptera fal
cata zijn opmars in Nederland voortzet, maar dat ook minder 
voor de hand liggende soorten, zoals de gouden sprinkhaan 
Chrysochraon dispar en de greppelsprinkhaan Metrioptera 
roeselii zich aan het uitbreiden zijn. Ik wil voor het volgende 
nummer van Nederlandse Faunistische Mededelingen een 
overzicht geven van de nieuwe informatie sinds de publicatie 
van het sprinkhanenboek in 1997. Eenieder die nog gegevens 
heeft wordt verzocht deze zo spoedig mogelijk naar mij op te 
sturen. 
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Recentelijk kwam de, voorlopig laatste, Nieuwsbrief Saltabel 
uit. Het nummer is samengesteld door de Belgische sprink
hanenonderzoekers. De laatste jaren verscheen de publicatie 
erg onregelmatig en nu is besloten om er voorlopig een punt 
achter te zetten. Mogelijk zal de nieuwsbrief middels een inter
net-site worden voortgezet. Het is tevens de bedoeling om jaar
lijks weekenden te blijven organiseren. 

Het blijkt tegenwoordig mogelijk te zijn om de handen op 
elkaar te krijgen voor concrete bescherrningsmaatregelen voor 
bedreigde populaties sprinkhanen. Hieronder drie voorbeelden 
van dergelijke projecten: 
- De rosse sprinkhaan heeft slechts één populatie in Nederland, 
bij Schin op Geul. De soort wordt door EIS-Nederland sinds 
1998 jaarlijks gevolgd en waar mogelijk worden beschermings
maatregelen genomen. Zo worden de spoorbermen, het hoofd
biotoop, gefaseerd gemaaid en is het beheer in een grasland van 
Natuurmonumenten aangepast. De populatie is gezond, met 
meer dan I 000 dieren. Het onderzoek wordt gefinancierd door 
Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Instandhouding 
Kleine Landschapselementen. 
- In 2002 werd door Bureau Natuurbalans en EIS-Nederland een 
rapport uitgebracht over de bescherming van de wrattenbijter 
Decticus verrucivorus in de Hatertse en Overasseltse vennen, 
een van de drie resterende leefgebieden. Hierop is meteen actie 
gekomen. In het voorjaar is het gebied flink aangepakt. De popu
latie was teruggedrongen tot een klein akkertje. Een naburig ver
ruigden verbost heischraal grasland (waar de soort vroeger ook 
voorkwam) is door Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland 
weer 'gerestaureerd'. Veel bomen zijn gekapt en op enkele stra
tegische plaatsen is geplagd. De akker heeft een verlengstuk 
gekregen aan de rand van dit grasland. In mei zijn de eerste wrat
tenbijtertjes alweer gezien. We hopen en verwachten dat de 
populatie een steuntje in de rug krijgt door dit initiatief. 
- In 2002 is het Beschermingsplan Limburgse sprinkhanen van 
start gegaan. Dit project wordt uitgevoerd door EIS-Nederland 
en Bureau Natuurbalans en wordt gesubisideerd door de pro
vincie Limburg en Stichting Instandhouding Kleine Land
schapselementen. De bedoeling is om een zo groot mogelijke 
bijdrage te leveren aan de bescherming van de Limburgse 
diversiteit aan sprinkhanen en krekels. Hiervoor wordt de sta
tus van de 50 meest bedreigde populaties onderzocht. Voor 25 
populaties worden uitgebreide beschermingsmaatregelen 

Het eerste wrattenbijtertje in de Hatertse vennen in 2002 
(Foto René Krekels). 

Nieuwsbrief Europeon Invertebrate Survey- Nederland, 34 (2002) 

geformuleerd. In mei en juni zijn reeds 12 populaties van de 
veldkrekel Gryllus campestris onderzocht. In de zomer zullen 
zadelsprinkhaan Ephippiger ephippiger, blauwvleugelsprink
haan Oedipoda caerulescens (deel van de populaties), moeras
sprinkhaan Stethophyma grossum, zoemertje Stenobathrus 
lineatus, schavertje S. stigmaticus, locomotiefje Chorthippus 
apricarius en zompsprinkhaan C. mantanus onderzocht wor
den. Eenieder die nog nieuwe populaties van deze soorten in 
Limburg kent, wordt verzocht deze zo snel mogelijk aan mij 
door te geven. Ze kunnen dan mogelijk nog worden meegeno
men binnen dit project. 

Roy Kleukers 

Grasvliegen (Opomyzidae: 0060) 

Het werk van de afgelopen jaren heeft wel het een en ander op
geleverd. Op de laatste naamlijst van de Meijere ( 1939) werden 
vijf soorten vermeld. De laatste jaren is het aantal uit 
Nederland bekende soorten opgelopen tot 14. De gegevens van 
de meeste Opomyzidae uit de Nederlandse collecties zijn 
inmiddels opgenomen in Orde. De volgende stap wordt het 
bewerken van de gegevens. Alhoewel er nog relatief weinig 
exemplaren verwerkt zijn (iets meer dan 1400) valt er over 
sommige soorten toch al wel wat meer te zeggen. 
Vrijwel meteen nadat ik in Opomyzidae geïnteresseerd raakte 
heb ik besloten om me niet tot de Nederlandse fauna te beper
ken, maar soorten van heel de palaearktische regio te be
studeren. Het ging immers toch maar om een kleine familie. Al 
snel kom je er dan achter dat er ook bij zo'n kleine familie nog 
genoeg problemen op te lossen zijn. Soorten waarvan de vrouw
tjes volgens de bestaande literatuur niet te determineren zijn bij
voorbeeld (de zogenaamde combinata-groep). Ook in Neder
land komen enkele soorten van deze groep voor. Ik heb daarom 
geprobeerd toch kenmerken te vinden om ook de vrouwtjes van 
deze groep te kunnen determineren. De resultaten daarvan zijn 
gepubliceerd (Van Zuijlen 1999). Als je eenmaal wat gepubli
ceerd hebt over een groep waar weinig mensen aan werken, 
weten ze je al snel te vinden. Het gevolg daarvan is dat ik voor 
de Opomyzidae ben betrokken bij het Fauna Europea
project, dat het samenstellen van een database met versprei
dingsgevens van de Europese terrestrische en Iimnische meer
cellige dieren als doel heeft. De gegevens moeten eind van dit 
jaar allemaal binnen zijn. Hier gaat op het moment de nodige 
tijd in zitten. 
Het feit dat ik met het Fauna Europea-project bezig ben, bete
kent niet dat het werk aan de Nederlandse Opomyzidae stilligt. 
Ik hoop in de loop van het volgend jaar een uitgebreid artikel 
over de Nederlandse Opomyzidae te kunnen publiceren. Het is 
mijn bedoeling om daarin ook een tabel voor de hier voorko
mende soorten op te nemen. Misschien dat dat meer mensen 
stimuleert om zich met deze groep van fraaie vliegjes bezig te 
gaan houden. 

Meijere, J.C.H. de 1939b. Naamlijst van Nederlandsche 
Diptera, afgesloten I april 1939. - Tijdschrift voor 
Entomologie 82: 137-174. 

Zuijlen, J.W.A. van 1999. Notes on the Fallén collection of 
Opomyzidae (Diptera) in the Naturhistoriska Riksmuseet, 
Stockholm.- Studia dipteralogica 6 (1): 129-134. 

Jan Willem van Zuijlen 
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Pallopteridae (0061) 

De Pallopteridae betreft een kleine familie (9 soorten uit 
Nederland bekend) van vliegjes met vaak mooie vleugelteke
ning. Op het eerste oog lijken ze wel op boorvliegen 
(Tephritidae). Dit groepje aantrekkelijke vliegen verdient meer 
aandacht dan het (ook van mij) de afgelopen jaren gekregen 
heeft. Zelf heb ik de laatste jaren mijn aandacht vooral op de 
grasvliegen (Opomyzidae) gericht waardoor de Pallopteridae 
een beetje zijn blijven liggen. Op korte termijn zal dat helaas 
ook wel zo blijven. Ik ben wel van plan om volgend jaar ook 
weer meer tijd aan de Pallopteridae te gaan besteden. Als er 
voor die tijd iemand is die zich actief met deze familie bezig 
wil gaan houden, kan hij of zij natuurlijk wel op mijn mede
werking rekenen. 

Jan Willem van Zuijlen 

Wantsen (Heteroptera: 0064) 

Verspreidingsarlas 
Het eerste deel van de 'Verspreidingsatlas van de Nederlandse 
wantsen' is gereed en wordt momenteel voor de druk voorbe
reid. Het bevat de water-, oppervlakte- en oeverwantsen 
(Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha en Leptopo
domorpha), in totaal 86 soorten, gebaseerd op 62.470 records 
(zie de kaarten van de waterwantsen elders in deze nieuws
brief). Er volgen nog vier delen, waarvan de indeling gebaseerd 

5 

is op de 'Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic 
Region' (editors B. Aukema & Chr. Rieger). Auteurs zijn 
Berend Aukema en Dik Hermes. 

Deel twee bevat de Cimicomorpha met uitzondering van de 
familie Miridae, die in deel drie aan de orde komt. De te behan
delen families zijn Tingidae (netwantsen: 30 soorten in Neder
land), Microphysidae (korstmoswantsen: 6 soorten), Nabidae 
(sikkelwantsen: 13 soorten), Anthocoridae (bloemwantsen: 32 
soorten), Cimicidae (bedwantsen: 5 soorten) en Reduviidae 
(roofwantsen: 9 soorten). Alle soorten staan in de checklist van 
de Nederlandse wantsen (Aukema 1989). Momenteel wordt het 
belangrijkste collectiemateriaal door Berend Aukema en Dik 
Hermes opgenomen, met name de collecties in Amsterdam 
(ZMAN), Leiden (RMNH) en Wageningen (LUWC). Aanvul
lende gegevens over nieuwe vondsten of aanvullend collectie
materiaal is zeer welkom en kan gezonden worden aan de 
werkgroepcoördinator. Met name de netwantsen lenen zich 
goed voor gericht inventariseren, doordat een groot aantal soor
ten monofaag zijn en vaak eenvoudig op de waardplant op te 
sporen zijn. Geïnteresseerden kunnen via de coördinator gede
tailleerde informatie krijgen. 

Aukema, B. 1989. Annotated checklist of Hemiptera
Heteroptera of The Netherlands. - Tijdschrift voor 
Entomologie 132: 1-104. 

Berend Aukema • 
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