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Informatie over de libellenwerkgroep van E.I.S. Nederland

Inleiding

Werkwijze

De waarnemingen van libellen worden ingevuld op streep

lijsten. Hierop noteert men vindplaats, datum, biotoop,

soort, aantal, geslacht, vangmethode en waarnemer in code

vorm. Deze gegevens worden op ponskaarten overgebracht en

per computer verwerkt. Op deze manier kunnen versprei-

dingskaarten gemaakt worden en vliegtyden en biotoop be-

paald worden. Verspreidingskaarten geven in bijvoorbeeld

2
10 by 10 km vakken aan of de soort er voorkomt.

Voor het opzoeken van de codes is een "Handleiding en

atlas" uitgegeven. Voor de oecocodes wordt de "Oecocode

voor binnenwateren van Nederland" gebruikt. De code van

de waarnemer wordt door de coördinator van de studiegroep

uitgedeeld•

Aktiviteiten sinds de oprichting

Behalve het organiseren en samenstellen van bovenge-

noemde uitgaven zijn er veel waarnemingen verzameld. Geijs-

kes en Van Tol hebben de libellen uit alle bekende Neder-

De European Invertebrate Survey heeft als doel de ver-

spreidingsgegevens van ongewervelde dieren in Europa te

verzamelen. De Nederlandse afdeling, die sinds 1975 be-

staat, is behalve in verspreiding ook in de oekologie van

invertebraten geinteresseerd.
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landse collecties bewerkt. Hiervan wordt begin 1982 bij de

K.N.'N.V. een atlas uitgegeven met uitgebreide beschrijvin-

gen van de soorten, met verspreidingskaarten en met vlieg-

tyden.

Ook door de libellenstudiegroep van de Jeugdbonden zyn

veel waarnemingen verzameld.

Adressen

alg. coördinator - Drs. J. van Tol, Centraal Bureau Ne-

derland van de European Invertebrate

Survey, Rijksmuseum van Natuurlijke •

Historie, Postbus 9517» 2300 RA Lei-

den
.

coördinator - Dr. D. C. Geijskes. Rijksmuseum van

libellenwerkgroep Natuurlijke Historie, Postbus 9517,

2300 RA Leiden.

- Marian Verdonk, Floralialaan 1*7,

11*02 NJ Bussum

Uitgaven

- Handleiding en atlas voor het medewerken aan de E.I.S.

(entomologie). Kosten ƒ 9>-

Te bestellen by de bibliotheek van het Rijksmuseum van

Natuurlijke Historie, Postbus 9517, 2300 RA Leiden.

- Oecocode voor binnenwateren van Nederland. Kosten ƒ k,-

Te bestellen bij de bibliotheek van het Rijksmuseum van

Natuurlijke Historie.

- Streepljjsten. Kosten ƒ 5»- per 10 stuks (statiegeld)

Te bestellen door het bedrag voor het gewenste aantal

te gireren op giro 232679*1, t.n.v. Marian Verdonk,

Bussum. (Voor leden van de Jeugdbonden geldt de halve

prijs)
.

- Toelichting by het invullen van de streeplijsten. Kostens

gratis. Te verkrijgen by Marian Verdonk, adres zie boven.


