
mer te verkiezen boven een koppeling op wetenschappelijke
naam.
Het opstellen van een algemeen geaccepteerde nummering voor
alle taxa op wereldschaal lijkt echter niet realistisch. Voor
Nederland zijn echter voor veel dieren- en plantengroepen alge-
meen geaccepteerde nummeringen beschikbaar, zodat voor
deze groepen een koppeling op wetenschappelijke naam achter-
wege kan blijven. Hoewel daar ook bezwaren aan kleven (zie
tabel 6), is een toevoeging van deze taxonnummers aan soorten
in de naamlijst op de website www.nederlandsesoorten.nl aan te
bevelen. Tenslotte is op dit moment deze website de standaard
voor Nederland als het gaat om de naamgeving van soorten.
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Tabel 6. Voor- en nadelen gebruik nummers en wetenschappelijke namen bij koppeling bestanden.

Nummers Wetenschappelijke namen
Voordeel: kort Nadeel: lang
Nadeel: inhoud niet herkenbaar Voordeel: inhoud goed herkenbaar
Nadeel: systematiek apart opslaan Voordeel: deel systematiek in de naam
Voordeel: niet aan verandering onderhevig Nadeel: aan verandering onderhevig
Voordeel: volledige koppeling met andere bestanden met nummers Nadeel: volledige koppeling met andere bestanden alleen mogelijk als 

altijd mogelijk dezelfde schrijfwijze van namen wordt toegepast
Nadeel: fout in nummering leidt bijna altijd tot een verkeerd concept Voordeel: fout in naam leidt meestal tot geen enkel concept en 

en daardoor slecht traceerbaar daardoor gemakkelijk traceerbaar
Nadeel: nummers alleen in Nederland in gebruik Voordeel: wetenschappelijke namen overal in gebruik
Nadeel: lijst vervallen nummers bijhouden Nadeel: lijst van alle synoniemen en ongeldige namen bijhouden

Door Roy Kleukers (RK) en Menno Reemer (MR), met mede-
werking van Berend Aukema (BA) en Bram Koese (BK).
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Anonymus 2007. Waarnemingenverslag 2007, dagvlinders,
libellen en sprinkhanen. – EIS-Nederland, De Vlinderstich-
ting en de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. 

Jaarlijks overzicht van de meest recente verspreidingskaarten
van de drie insectengroepen. In het papieren rapport staan een
paar voorbeeldsoorten, op de website van De Vlinderstichting
en EIS-Nederland zijn pdf’s van met kaarten met alle soorten
te bekijken. [RK]

Boesveld, A. & V. Kalkman 2006. Inventarisatie van de
Westenschouwse Inlaag op het voorkomen van de Nauwe

korfslak Vertigo angustior. – EIS-Nederland, Leiden. 8 p.

Boesveld, A. & V. Kalkman 2007. Verspreiding en habitat van
de zeggekorfslak Vertigo moulinsiana in Zuid-Holland. –
EIS-Nederland, Leiden. 28 p.

Verslag van een gedetailleerd onderzoek naar de verspreiding
van deze Habitatrichtlijn-soort. De zeggekorfslak blijkt verras-
send genoeg op behoorlijk veel plaatsen voor te komen in
Zuid-Holland, zoals Kinderdijk, Kagerplassen en Nieuw-
koopse Plassen. [RK]

Bouwman, J. & V. Kalkman 2007. Eindrapportage inhaalslag
libellen 2006. – De Vlinderstichting / EIS-Nederland,
Wageningen / Leiden. 22 p. 
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Cuppen, J.G.M., G. van Dijk, B. Koese & O. Vorst 2006. De
brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in
Zuidwest-Drenthe. – EIS-Nederland, Leiden. 59 p. 

De herontdekking van de als verdwenen beschouwde water-
kever Dytiscus latissimus in Nederland (zie Nederlandse

Faunistische Mededelingen
24) veroorzaakte in 2005 heel
wat opschudding. Niet alleen
onder keverliefhebbers, ook
bij de overheid. Dytiscus la-
tissimus is namelijk nationaal
en internationaal beschermd,
wat de veplichting met zich
meebrengt om de versprei-
ding van deze soort in kaart te
brengen. De eerste stap is in
2006 gezet, toen de directe
omgeving van de vindplaats
in Zuidwest-Drenthe werd
onderzocht. Uiteindelijk bleek
de soort in minimaal vier ven-

nen voor te komen. De resultaten worden in dit rapport bespro-
ken. [MR]

Cuppen, J.G.M., O. Vorst, B. Koese & H. Sierdsema 2007. De
gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in
Nederland: inhaalslag 2006/2007. – EIS-Nederland,
Leiden. 37 p. 

De nationaal en internationaal beschermde waterkever
Graphoderus bilineatus heeft al enkele jaren de belangstelling
van het Ministerie van LNV. In 2004 en 2005 onderzocht EIS-
Nederland in opdracht van het ministerie de bekende vind-
plaatsen uit het recente verleden. Op basis van de toen verza-
melde gegevens is een ‘kansenkaart’ gemaakt, waarop per kilo-
meterhok was ingeschat hoe hoog de kans is dat de soort er
voorkomt (zie Nederlandse Faunistische Mededelingen 24).
Deze kansenkaart is in 2006 en 2007 getoetst door de meest
kansrijke hokken te onderzoeken. De resultaten hiervan wor-
den in dit rapport behandeld. Van de 147 onderzochte kilome-
terhokken (meest op laagveen, enkele op zandgrond) werd 
G. bilineatus in 44 hokken gevonden. Met behulp van deze
resultaten is een nieuwe inschatting gemaakt van de ‘potentië-
le verspreiding’ van de soort in Nederland, die kan dienen als
hulpmiddel voor verder onderzoek naar de Nederlandse ver-
spreiding. [MR]

Kleukers, R.M.J.C. 2007. Jaarverslag EIS-Nederland 2006. –
EIS-Nederland, Leiden. 12 p.

Nieuwenhuijsen, H., M. Reemer, T. Peeters, J. Smit & A. van
Eck 2007. OBN-monitoring van bijen in gebieden van
Natuurmonumenten (Hymenoptera, Apidae s.l.). – EIS-
Nederland, Leiden. 36 p.

In 2007 heeft EIS-Nederland in opdracht van Natuur-
monumenten vijf terreinen geïnventariseerd op bijen: Leggel-
derveld en Steenbergerveld (Drenthe), Nationaal Park Zuid-
Kennemerland (Noord-Holland), Oldenaller Heihoef (Gelder-
land) en de Loonse en Drunense Duinen. Dit rapport bespreekt
de resultaten. Per terrein worden adviezen voor het beheer
gegeven. [MR]

Reemer, M. & R. Krekels 2007. De natste sprinkhanen van
Nederland: de moeras- en de zompsprinkhaan. – De
Levende Natuur 108: 124-126.

Het themanummer van De Levende Natuur bevat onder ande-
re dit artikel over de moeras- en de zompsprinkhaan. De infor-
matie in het artikel is grotendeels afkomstig uit het bescher-
mingsplan voor deze sprinkhanen in de provincie Gelderland
(zie vorige EIS-nieuwsbrief). [MR]

Reemer, M. & J.T. Smit 2007. Ongewervelde dieren van de
Biesbosch. – EIS-Nederland, Leiden. 58 p.

Op verzoek van Staatsbosbeheer zijn in dit rapport overzichten
gemaakt van de uit de Biesbosch bekende soorten bijen, loop-
kevers, mieren, mollusken, sprinkhanen, vlinders, wespen en
zweefvliegen. Dit is gebeurd aan de hand van de databestanden
van de betreffende werkgroepen. Per diergroep is aangegeven
voor welke soorten de Biesbosch van groot belang is voor de
Nederlandse verspreiding. Aan de hand hiervan is bepaald welke
groepen en soorten aandacht zouden moeten krijgen bij toekom-
stige inventarisaties, monitoring en beheermaatregelen. [MR]

Schouten, M.A., P.A. Verweij, A. Barendregt, R.M.J.C.
Kleukers & P.C. de Ruiter 2007. Nested assemblages of
Orthoptera species in the Netherlands: the importance of
habitat features and life-history traits. – Journal of
Biogeography 34: 1938-1946.

Smit, J.T. 2007. Actuele en potentiële verspreiding van het
vliegend hert in Nederland. – EIS-Nederland, Leiden. 27 p.

Smit, J.T., M. Reemer & B. Aukema 2007. Verspreiding en
fenologie van de wants Nysius huttoni in Nederland
(Heteroptera: Lygaeidae). – EIS-Nederland, Leiden. 43 p. 

Vijf jaar geleden werd de Nieuw-Zeelandse tarwewants Nysius
huttoni voor het eerst in Nederland aangetroffen. Bij de Planten-

ziektekundige Dienst (PD)
ging een belletje rinkelen,
want deze wants staat bekend
om de schade die hij kan aan-
richten aan tarwe en andere
landbouwgewassen. EIS-
Nederland voerde op verzoek
van de PD een grootschalige
inventarisatie van Zuidwest-
Nederland uit. Daarnaast
werden drie populaties
(waarvan twee in België)
gedurende enkele maanden
gemonitord, om populatie-
karakteristieken te onderzoe-
ken. De wants blijkt al een
ruime verspreiding te hebben

op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en in het westen van
Noord-Brabant. Plaatselijk komt de soort massaal voor, zoals op
Tholen, waar op een perceel van 4,7 hectare naar schatting acht
miljoen exemplaren rondliepen. Desondanks is overigens in
Nederland nog nergens een geval van schade aan landbouwge-
wassen gebleken. Een artikel met de resultaten uit dit onderzoek
komt in het eerstvolgende nummer van Nederlandse
Faunistische Mededelingen. [MR]
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Lenders, A.J.W. 2007. De grotere waterroofkevers van het
Weerterbos. – Natuurhistorisch Maandblad 96: 64-67. 
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pen op de grens. Bosrandproject Reichswald. Voortgangs-
rapportage 2005. – Natuurbalans - Limes Divergens B.V.
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Schouten, M.A. 2007. Patterns in biodiversity. Spatial organi-
sation of biodiversity in the Netherlands. – Nederlandse
Geografische Studies 361: 1-150. 

In dit proefschrift van Marieke Schouten, gepromoveerd aan
de Universiteit van Utrecht, is flink gebruik gemaakt van enke-
le databestanden van EIS-Nederland: libellen, sprinkhanen en
zweefvliegen. Deze databestanden zijn, samen met databestan-
den van de Nederlandse amfibieën en reptielen en de
Nederlandse mossen, gebruikt voor een ruimtelijke analyse
van de Nederlandse biodiversiteit. De spreiding van soorten-
rijkdom bleek tussen de onderzochte groepen veel overeen-
komsten te vertonen: Zuid-Limburg, de duinen en de zone
Veluwezoom - Utrechtse Heuvelrug - Vechtstreek bleken voor
de meeste groepen soortenrijk (hotspots of richness).
Daarnaast worden hotspots of uniqueness aangewezen: regio’s
die gekarakteriseerd worden door een groot aantal soorten die
nergens anders in Nederland voorkomen. Dit bleek te gelden
voor Zuid-Limburg, laagveengebieden in Noord-Holland en
Friesland, de duinen, de pleistocene zandplateaus en het zuid-
oosten van het land. Uit het onderzoek wordt vervolgens
geconcludeerd dat de biodiversiteitspatronen een hoge mate
van nestedness vertonen: dit wil zeggen dat de soortensamen-
stelling in soortenarme gebieden een deelverzameling bleken
te zijn van de soortensamenstelling in soortenrijke gebieden.
Hieruit wordt afgeleid dat bescherming van soortenrijke gebie-
den en gebieden met veel unieke soorten afdoende zou moeten
zijn voor een bescherming van de gehele Nederlandse fauna.
Vervolgens wordt de vraag gesteld of de vastgestelde belang-
rijke regio’s voldoende beschermd worden in het Nederlandse
natuurbeleid. Dit blijkt niet voor alle regio’s zo te zijn. Met
name het laagveengebied komt binnen de Ecologische
Hoofdstructuur nog onvoldoende tot zijn recht. [MR]

Steenis, W. van 2007. Zweefvliegen van natte schraallanden. –
De Levende Natuur 108: 103-105.

Verschillende insecten krijgen inmiddels in meer of mindere
mate aandacht in het natuurbeheer. Zweefvliegen blijven hierbij
wat achter, maar de tijd is er zeker rijp voor. In het kader van de

te verschijnen atlas van Nederlandse zweefvliegen is veel infor-
matie verzameld die voor natuurbeleid en -beheer van nut kan
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familie binnen de Chironomidae, waarvan de larven en poppen

duidelijk afwijken van alle
andere chironomiden (veder-
muggen). De eerste 70 bladzij-
den bestaan uit rijk geïllus-
treerde tabellen voor de larven
in het derde en vierde stadium
en de prepoppen. De tweede
helft behandelt de ecologie van
de verschillende soorten.
Achterin het boek zijn ruim 40
kleurenfoto’s opgenomen van
microscopische preparaten. De
sleutel is in opzet zeer ge-
bruiksvriendelijk: de figuren
staan vrijwel altijd in de on-
middellijke nabijheid van de
verwijzingen en door de harde

kaft en het gebruik van offsetpapier is het boek relatief water-
bestendig. Over de inhoud van het boek kan de auteur van dit
stukje geen oordeel vellen, maar de verzorgde, gebruiksvriende-
lijke opzet en de lange testfase die aan het boek vooraf ging, doen
vermoeden dat het een zeer degelijk determinatiewerk betreft.
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Het derde deel van deze rijk
geïllustreerde serie behan-
delt het eerste deel van de
Pentatomomorpha, te weten
de families Aradidae,
Lygaeidae, Piesmatidae,
Berytidae, Pyrrhocoridae,
Alydidae, Coreidae,
Rhopalidae en Stenocepha-
lidae. De overige families

(superfamilies Cydnoidea en Pentatomoidea) worden in deel 4
behandelt, dat vermoedelijk in 2008 verschijnt. In het vijfde
deel komen een aantal algemene onderwerpen zoals bouwplan,
leefwijze en fylogenie aan de orde en op langere termijn is het
de bedoeling een aantal determinatiewerken te publiceren. De
eerste vier delen zijn dus geen determinatiewerken, maar rijke-
lijk met prachtige kleurenfoto’s geïllustreerde besprekingen
van alle in Duitsland, Oostenrijk en het Duitstalige [!] deel van
Zwitserland voorkomende soorten. Alle soorten worden kort
besproken, waarbij achtereenvolgens de verspreiding, de oeco-
logie en de fenologie aan de orde komen. Met uitzondering van
de bij ons ingeburgerde Nysius huttoni worden alle in
Nederland voorkomende soorten besproken. De prachtige
kleurenfoto's van Ekkehard Wachmann maken ook dit deel
weer zeer de moeite waard, ook voor de niet-heteropterologen.
Een nadeel van publicatie van dit soort boeken is het oneigen-
lijk gebruik als determinatiewerk. Ongeveer tweederde van de
soorten is afgebeeld, maar van sommige lastige geslachten
slechts enkele soorten! Van de Lygaeidae worden bijvoorbeel
van de 93 in ons land voorkomende soorten er 58 afgebeeld,
waaronder slechts twee van de zes soorten Megalonotus en
Nysius. [BA] 
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