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Van de voorzitter
Het zweefvliegenproject bevindt zich in een tijd van grote veranderingen.
Het veldwerk is al een tijdje voorbij. De bestuursleden, aangevuld met enkele anderen, zijn nu hard aan het
schrijven aan de atlas. De soortteksten zijn in concept allemaal klaar, de hoofdstukteksten vorderen gestaag. De
planning is het geheel dit voorjaar in te leveren bij de uitgever van de serie 'Nederlandse Fauna' van Naturalis,
KNNV en EIS-Nederland. Na inleveren zal het redactiewerk en het opmaken en drukken ongeveer een jaar
duren.
Veel waarnemers zijn afgelopen seizoen in het veld actief geweest. Doordat we nu niet hard achter het
verzamelen van de waarnemingen aangaan hebben we er niet echt overzicht over. We willen iedereen vragen
de waarnemingen wel in te leveren bij EIS-Nederland. Bijzondere waarnemingen worden nog meegenomen in
de soortteksten. Alle andere waarnemingen worden te zijner tijd ook toegevoegd aan het bestand. Elke
ingeleverde waarneming is daarmee van belang.
Door de drukte met de atlas en de aflopende financiering van het project zal dit de laatste
zweefvliegennieuwsbrief zijn. Het kost steeds meer moeite om voldoende kopij te krijgen. Alle waarnemers
krijgen natuurlijk een uitnodiging voor de presentatie van het boek, vermoedelijk zomer 2006. Daarnaast zal in
de halfjaarlijkse EIS-Nieuwsbrief, die in principe naar alle waarnemers van EIS-Nederland wordt gestuurd,
regelmatig de voortgang van het zweefvliegenproject worden beschreven. Mocht je de EIS-Nieuwsbrief niet
ontvangen, neem dan even contact op met het EIS-bureau (adres zie colofon).
Ook de zweefvliegendag is dit voorjaar niet doorgegaan. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste was het lastig
voldoende lezingen bijeen te krijgen. Ten tweede wordt in september de twee-jaarlijkse internationale
zweefvliegenworkshop gehouden in Leiden! Daar zullen naar schatting 60-100 mensen van over de hele
wereld komen voor lezingen over zweefvliegen. Ook over Nederlandse zweefvliegen zal het een en ander
worden verteld. Iedereen is welkom om te komen. De voertaal is engels. Meer informatie is te vinden op
bladzijde 8 van deze nieuwsbrief en op www.naturalis.nl/syrphidae
Stukjes over zweefvliegen kun je nog steeds kwijt bij Laurens van der Leij (adres zie colofon). Hij is namelijk
ook redacteur van de Vliegenmepper, het periodiek van de sectie Diptera. Voor meer informatie over de sectie
Diptera zie bladzijde 4 van deze nieuwsbrief.
In deze laatste Nieuwsbrief wil ik alle redacteuren van de Zweefvliegennieuwsbrief hartelijk danken voor het
werk dat ze verricht hebben! En natuurlijk vooral Laurens die de vervelende taak heeft de laatste te maken.
Rest me iedereen een heel goed vangseizoen toe te wensen en hopelijk tot september!
Wouter van Steenis

