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Nieuws van EIS-Nederland

Theo Peeters

EIS-atlassen

EIS-werkgroepen

Reeds enkele jaren geleden heb ik het coördinatorschap van de ElS-werkgroep ’Bijen en wes-

pen’ overgenomen van Virgilius Lefeber. Tien jaar aculeaten verzamelen en de komst van twee

atlassen in de serie "Nederlandse Fauna" over deze insectengroepen, heeft mij er ote aangezet

na te denken over hoe verder te gaan met de materie, die me zo boeit. Mijn interesse in Hy-

menoptera is breder gegroeid en ik wil me in de toekomst vooral richten op de bijen (Apidae

s.1.) en enkele nieuwe groepen.

Eind 1998 werd in overleg met EIS-Nederland besloten de Aculeatenatlas op te splitsen in twee

delen. Een deel over wespen en mieren en een apart deel over bijen. Daardoor komt er tijd vrij

om de bijenteksten in alle rust af te maken en hoeft de rest niet te wachten tot alle bijenteksten

geschreven zijn. Tevens kan nu nog gewerkt worden aan het controleren van merkwaardige

vondsten en aan het verwerken van een grote hoeveelheid ongedetermineerd bijenmateriaal in de

collecties.

Ik vond echter dat we aan de vele vrijwilligers, die zich inmiddels hebben ingezet voor het

verzamelen van gegevens over bijen en wespen, verplicht waren op korte termijn iets van hun

werk te laten zien. Vandaar dat aan EIS voorgesteld werd een voorlopige bijenatlas te maken en

dat bleek een schot in de roos. Samen met Ivo Raemakers, Jan Smit en in samenwerking met

Jeroen de Rond, een leesgroepje van collega’s en de medewerkers van EIS-Nederland, werd

tussen begin januari en begin april hard gewerkt aan de teksten voor een voorlopige bijenatlas.

Die ligt nu bij de drukker en zal begin mei verschijnen. Alle leden van de sectie Hymenoptera

krijgen van EIS-Nederland een exemplaar opgestuurd. We hopen natuurlijk dat jullie daarmee

nog dit seizoen meteen aan de slag gaan om witte vlekken op te vullen. Bezoek eens andere

plekken dan de ’normale’ excursiegebieden en laat vrienden en kennissen de voorlopige atlas

zien. We rekenen op jullie medewerking, zodat over enkele jaren een prachtige atlas met

kleurenfoto’s over bijen in de serie "Nederlandse Fauna" kan verschijnen.
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Op mijn verzoek zal in 1999 het coördinatorschap voor de Hymenoptera Aculeata dan ook

worden verdeeld over enkele personen. In elk geval hebben we Hans Nieuwenhuijsen, Jeroen de

Rond en Jan Smit bereid gevonden een of meer groepen van de wespen onder hun hoede te

nemen. Het aantal werkgroepen binnen EIS-Nederland van de Hymenoptera groeit daarmee

sterk. Meer personen zullen dan ook bezig zijn met het verzamelen en controleren van zoveel

mogelijk gegevens voor de ElS-bestanden. Mijns inziens een gunstige ontwikkeling voor de

faunistiek van de aculeatenfauna in Nederland.


