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WAPpen in de Achterhoek
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Wie helpt?

Laurens van der Leij
Op 7 augustus kon ik het niet meer aanzien: vier
vette WAP-stippen binnen treinbereik in de
Achterhoek. Dus de dag er op de fiets op de trein
gezet en naar Varsseveld gereisd om daar de
laatste WAP-hokken van Gelderland van een
soortenlijst te voorzien.
De dag begon slecht met een dikke mist waardoor
er in 225-435 (geen WAP-hok) maar vier soorten te
vinden waren. Gelukkig trok de mist al snel op en
dat leverde in 225-440 14 soorten op. Allemaal
algemeen spul overigens.
Een uurtje later levert 230-435 14 soorten en de
blaaskopvlieg Leopoldius signatus op, en dat in een
triviaal bermpje waar werkelijk niets bijzonders aan
was.
230-430 had ik in 2001 al bezocht (lees: drie
soorten in de tuin van een oud-studiegenoot getikt).
Op 7 augustus was het weliswaar niet zo gezellig
maar het leverde wel 13 soorten op.
De doorsteek van Dinxperlo naar Megchelen werd
benut om een drietal hokken te bezoeken die al
geWAPt waren of als grenshok officieel niet WAPbaar waren. De resultaten daar: 225-430: 12 soorten
220-425: 11 soorten (grenshok bij Megchelen) 220430: 4 soorten. Het laatste hok was het leukste.
De zon begon echt goed te schijnen en bij het
station van Terborg, het landgoed Wisch en in wat
losse bermpjes ving ik in 220-435 22 soorten
waaronder Platycheirus scutatus (en niet P.
europaeus zoals abusievelijk in de WAP-mailings
vermeld werd) en Meligramma guttata. Op de
totaallijst van de dag prijkten 30 soorten
zweefvliegen en ik ben er van overtuigd dat er in
het gebied nog heel wat leuke dingen te vangen
zijn.

Laurens van der Leij
Van Coehoornplein 35
5223 BV Den Bosch

De meeste zweefvliegenwaarnemingen die op
papier worden ingeleverd, staan keurig netjes op de
waarnemingenformulieren die hier speciaal voor
bedoeld zijn. Deze formulieren stuurt bureau EISNederland door naar een data-invoerbureau en
vervolgens krijgen we de waarnemingen in digitale
bestanden weer terug. Een deel van de papieren
waarnemingen staat echter niet op deze formulieren
en kan dus niet op gestandaardiseerde wijze door
het invoerbureau gedigitaliseerd worden. Voor het
invoeren van deze stapel waarnemingen willen we
graag de hulp inroepen van de medewerkers aan het
Zweefvliegenproject.
Als je mee wilt helpen met invoeren, dan sturen wij
je een klein deel van de waarnemingen op. Deze
kun je dan rustig thuis invoeren op een regenachtige
middag en vervolgens stuur je ons het bestand. Het
zal hooguit om een paar honderd waarnemingen per
persoon gaan, dus daar ben je niet dagenlang mee
bezig.
Het is voor een goed doel, dus geef je op bij Menno
Reemer: 071-5687594 of reemer@naturalis.nnm.nl
Alvast bedankt!

