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Projectjaar 1998 
 

Nadat de atlas af was heeft de zweefvliegencommissie niet stilgezeten. Een kort overzicht om jullie op 

de hoogte te houden: 

 

 Zweefvliegenkaderweekend 

9/10 mei werd het kaderweekend gehouden. Gezien het weer en de soorten was het weekend zeer 

geslaagd te noemen; het kader was aanwezig, maar het aantal te kaderen mensen was wat mager. Er 

waren in totaal 13 mensen. 

 

 Geld 

De Uyttenboogaart Eliasen Stichting heeft het zweefvliegenproject wederom geld toegekend namelijk 

ƒ 2500,- 

 

 Zomerkampen 

Alle zomerkampen hebben van het ZP twee netjes in de NH-kist meegekregen; in de aannamekonvo’s 

hebben allerlei onderzoekjes gestaan. Hoeveel waarnemingen dit heeft opgeleverd is niet bekend, op 

een aantal kampen is wel veel en enthousiast aan zweefjes gedaan. 

 

 Supplement en zoekkaart 

We zijn ver gevorderd met het maken van een supplement op de JBU-tabel, zodat die wat makkelijker 

te gebruiken is. Ook een eind opgeschoten is een zoekkaart voor de echte beginners waarop de twintig 

algemeenste soorten afgebeeld staan. 

 

 Afdelingen 

Voor de zweefvliegendag waren diverse excursieleiders bereid gevonden een excursie in de afdelingen 

te leiden (10 afdelingen). Helaas hadden we dat weekend wat minder geluk met het weer.  

Ook is naar alle afdelingen een algemeen artikel over zweefvliegen verstuurd, dat ze zelf in hun 

blaadje konden zetten. 

 

 Samenwerking met Sectie Diptera en EIS 

Aangezien de voorlopige atlas slechts een start is met nog lang niet alle gegevens over zweefvliegen 

moet er de komende jaren flink wat gebeuren. Daarom is het ZP-NJN nauwere samenwerking gaan 

zoeken met een aantal andere verenigingen. De clubs zijn veel met elkaar in overleg geweest over het 

doel en de verwachtingen van het uitgebreide zweefvliegenproject.  

Het EIS-bureau heeft ons bij de voorlopige atlas al ondersteund. Ze zijn bereid dat te blijven doen en 

houden nu dus voor ons de lijst met waarnemers bij, vermenigvuldigen deze nieuwsbrief etc. 

Over het doel zijn we het al min of meer eens: in 2003 zou er een atlas moeten zijn à la de 

sprinkhanenatlas en de libellenatlas. We vinden het belangrijk dat de atlas ook toekomstgericht is, dus 

niet alleen de verspreiding weergeven maar ook veel over de ecologie en bescherming van soorten. De 

atlas wordt geen determinatieboek; dat doen we liever in een apart boek dat makkelijk mee het veld in 

kan. 

Ook vinden we het belangrijk om jullie als waarnemers echt bij het project te betrekken door naast 

deze nieuwsbrief bijvoorbeeld een waarnemersdag te organiseren. 

Op het moment zijn we aan het uitzoeken op welke juridische voorwaarden de samenwerking kan. 

Daarbij moet je denken aan het eigendom van de waarnemingen en het financieel risico van het 

project. 

 

Goede vangst! 

Liane Lankreijer 

 


