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4. Naarmate meer gegevens worden aangevraagd zullen door EIS-NL vooraf meer bewerkingen
(samenvoegingen, generalisaties etc) worden uitgevoerd.
5. Voor het leveren van de (evt. bewerkte) gegevens kan EIS-NL kosten in rekening brengen.
Dit zal vooraf worden meegedeeld.
*) Tip!! Dit houdt dus inderdaad in dat je als NJN'er bijvoorbeeld alle Anasimyia waarnemingen uit
Zeeland kunt opvragen om hierover een stuk in je districtsblaadje te schrijven!

Actief in de winter
Superspannend om in de winter poppen of larven in diapauze te zoeken in de strooisellaag. Zo vond ik
vorig jaar in 1m2 bosstrooisel uit een bosrand drie Epistrophe-larven. Echter, de winter is ook de tijd
om lekker binnen bij de kachel met virtuele zweefvliegen bezig te zijn. De zweefvliegencommissie
heeft drie verschillende weekendactiviteiten in de planning. Meld je aan bij het EIS: als je snel bent
kan nog met je voorkeursdata rekening gehouden worden. Voor al deze activiteiten geldt wel dat je
wat ervarener moet zijn om zinvol mee te kunnen doen.
Het opnemen van collecties in streekmusea. Met een groep van zeven mensen is afgelopen seizoen
de collectie in Leeuwarden voor een groot deel op naam gebracht en ingevoerd. Dit jaar gaan ook
weer een aantal dagen gepland worden. Jazeker je kunt hieraan meedoen, als je al wat meer
soortenkennis hebt.
Hoe gaan we om met waarnemingen van zeldzame of moeilijk herkenbare soorten? De eerste
maanden van 2000 gaat twee keer gehersenstormd en besloten worden over welke procedure
gevolgd moet worden.
Twee keer komende winter komt er een ecologiedag. Voornaamste onderdeel is het ‘groene lijst’idee:
In een groep van ongeveer 10 ervaren veldmensen gaan we bedenken welke soorten kenmerkend
zijn voor een bepaald biotoop, waarbij de biotopen op ons formulier het uitgangspunt zijn. Zo
ontstaat per biotoop een groene lijst. Het gaat dus niet om heel algemene of uiterst zeldzame
soorten maar juist om de verspreid voorkomende. Verder gaan we proberen om ook informatie en
ervaringen per soort boven tafel te krijgen maar hoe dit precies zal gaan wordt nog bedacht.
Geef je belangstelling door aan het EIS, dan word je op de hoogte gehouden.
Bart Achterkamp

Geef de betaalde kracht een enorme oppepper door meteen je waarnemingen op formulier of digitaal
in te leveren!
1999: een ‘goed jaar’?
In de volgende nieuwsbrief komt het jaarverslag over afgelopen seizoen. Hierbij gaat het dus niet
alleen om een opsomming van waanzinnig goeie scoors maar vooral ook om alles wat je opgevallen is
aan het voorkomen van wat algemenere soorten. Vond jij Epistrophe melanostoma ook zo algemeen?
Of heb je opvallend regelmatig Cheilosia intonsa gezien? Maar geen Volucella inanis terwijl je ze
anders altijd wel op die-en-die plek zag? Meldt het niet alleen bij EIS, maar geef het ook door aan
Bastiaan of Bart dan maken we er een mooi verslag van!

