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APIS-hokken: werk aan de winkel!

Theo Peeters

En daar gaan we in 2005 iets aan doen!

Ik heb me voorgenomenalle witte hokken in Noord-Brabant te vullen, maar zal zo nu en dan

ook uitstapjes maken naar het hoge noorden. Doe je mee en vul jij ook een of enkele witte

hokken in je omgeving, je werk-, weekend- of je vacantieplekken?

Op de hoogte van de laatste stand van zaken

De mensen waarvan we een emailadres hebben en die onze website

(wAvw.nev.nl/hymenoptera) bezoeken, worden regelmatig op de hoogte gehouden van de

vorderingen van het project APIS-hokken.

Als je al plannen hebt om bepaalde witte hokken in 2005 te bezoeken, geef die dan aan ons

door, zodat we die informatie kunnen rondmailen. Zo kan voorkomen worden dat we in

dezelfde witte hokken gaan inventariseren. Menno Reemer, werkzaam bij EIS-Nederland,

heeft in 2004 de coördinatie van het project op zich genomen en zal dat ook in 2005 doen. Je

kunt Menno bereiken via email; reemer@naturalis.nnm.nl of via EIS-Nederland, p/a

Naturalis, Antwoordnummer 10430, 2300 WB Leiden.

Heb jij je waarnemingen al opgestuurd naar EIS?

Wellicht zijn er nog mensen die hun collectiegegevens ofwaarnemingen nog niet hebben

doorgegeven aan EIS-Nederland, de databankbeheerder van o.a. alle angeldragers. Doe dat

alsnog en gebruik het gratis antwoordnummer [EIS-Nederland, p/a Naturalis,

Antwoordnummer 10430, 2300 WB Leiden] voor het opsturen van de gegevens, danwel geef

via email [eis@naturalis.nnm.nl] je gegevens door.

Ik wens jullie veel succes in het seizoen dat inmiddels van start is gegaan, en hoop dat ook jij

een steentje BIJdraagt aan het opvullen van witte hokken.

APIS-hokken is het AtlasProject Inventarisatie Saaie hokken voor de nieuwe bijenatlas, de

atlas waaraan in de komende jaren hard gewerkt gaat worden.

Het project APIS-hokken gaat in 2005 zijn tweedejaar in en is bedoeld om zoveel mogelijk

bijengegevens te verzamelen in witte hokken. De hokken zijn uurhokken, dat wil zeggen 5 x 5
km groot. Dat we nog een forse klus te klaren hebbenblijkt uit figuur 1, waarin alle witte

hokken met een zwarte stip zijn weergegeven. Een (ietwat verouderde detailkaart met stippen

op km-basis vind je in nieuwsbrief 19 van april 2004. Vooral in Noord-Holland, Friesland,

Groningen en de Flevopolders zijn nog veel te veel witte hokken.
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Figuur 1. APIS-hokken: oktober 2004

Zwarte stippen
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Vierkantjes

witte hokken.

witte hokken waarvoor iemand zich heeft opgegeven, maar die nog niet

bezocht zijn.

voormalige witte hokken, die inmiddels daadwerkelijk onderzocht zijn.


