
Nieuwsmail 33: maart/april  2003 

Een aantal mensen gaven aan nieuwsmail 31 niet ontvangen te hebben,  jullie hebben die mail niet 

als nummer 31 ontvangen maar als “bericht van overlijden”. Omdat er in maart onvoldoende kopij 

was heb ik de maanden maart en april maar samengevoegd. Veel leesplezier! 

Marianne 

Beste determinant, 
Wie kan ons helpen? Sinds kort zijn we bezig met de determinatie van 

monsters van Ws. Veluwe. 

Hierin komt de kokerjuffer Halesus veel voor. 

Zijn er mensen die een goed onderscheid weten tussen de afzonderlijke 

soorten? 

In de literatuur kom ik veel tegenstrijdige kenmerken tegen. 

   

Wallace ed. FBA tabel 

   gele wangvlek   

   verschillende breedte smalle deel frontoclypeus 

   gladde of rommelige huisjes 

   

L.W.G. Higler concept tabel 

   verschil in grootte 

   gladde of rommelige huisjes 

   extra stekeltje  aan het einde van de midden en achtertibia 

   ver of minder ver doorlopende zwarte rand langs mesonotumzijde 

 

J.Waringer & W.Graf Atlas  Oostenrijkse kokerjuffer Atlas 

   voorste haartjes op frontoclypeus in een lijn of niet 

   het beginnen van de haarzoom op 3 of 4de segment 

   het al dan niet hebben van een haartje bij de 2de pootaanleg 

Wie weet een betrouwbaar kenmerk, of is het beter om het maar op familie te 

houden? 

 

Vriendelijke groet,  

Hans Hop en collega's  Waterschap Groot Salland. 

e mail : hhop@wgs.nl 

 

Nevengeulnieuws 
even een korte mededelingen over een best wel bijzondere soort: in de nevengeul van Opijnen.  

vonden we een (jonge) larve van de kokerjuffersoort Psychomyia pusilla. 

(Sinds 1995 wordt de soort overigens regelmatig in de Ijssel bij Velp aangetroffen Red.) 

P. pusilla lijkt als larve enigszins op Tinodes en Lype maar met een aantal 

duidelijk verschillen (zie b.v. Lepneva). 

Andere vermeldingswaardige soorten zijn Neozavrelia fuldensis, Robackia 

demeyerei en mogelijks zelfs Ephemera glaucops. Over deze laatste soort is 

het laatste nog niet gezegd. Het is zeer wel mogelijk dat Ephemera glaucops 

recent de gewoonste Ephemera soort is, in de grote rivieren. Determinatie 

van rivierenbeesten met Engblom (in Nillson, 1996) en de meeste andere 



sleutels leid opmerkelijk genoeg tot E. glaucops en nooit tot E. lineata of 

E. vulgata. E. danica in onze rivieren is ecologisch gezien niet mogelijk en 

E. lineata en E. vulgata zien er toch duidelijk anders uit, maar goed dit 

terzijde. 

 

Ton van Haaren, AquaSense 

 

Determinatiecursus Oligochaeta 2003 

 

Tjeerd-Harm van den Hoek 

Rink Wiggers 

Alterra 

team zoetwaterecosystemen 

 

Voor het najaar van 2003 organiseren we een cursus voor Oligochaeta. De cursus 

wordt gegeven door Piet Verdonschot en Tjeerd-Harm van den Hoek. In zoverre 

mogelijk proberen we referentiemateriaal voor te bereiden die je na de cursus 

kan gebruiken voor je eigen referentiecollectie. Ook kan je eigen materiaal 

meenemen ter beoordeling. Informatie over de cursussen vind je hieronder. Ook 

kan je een van ons bellen /mailen voor nadere informatie. 
 

Je kan je opgeven door middel van het verzenden, faxen of mailen van het 

onderstaande opgaveformulier. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, 

zodat tijdige opgave gewenst is. Na afloop van de cursus wordt de factuur 

verzonden. Opgave verplicht tot betaling / deelname, ook bij afwezigheid. 

 

Nadere mededelingen, locatie, route beschrijving en overigen worden toegezonden 

na opgave. 

 

 
 

Datum : 27 en 28 november 2003 

   

Plaats : Conferentiecentrum ‘Landgoed Holthurnse Hof’, Berg en Dal  

 

Programma : Per cursus zijn er zijn 5 dagdelen gepland; 

 1ste ochtend : introduktie, anatomie, morfologie, bemonstering, 

determinatie 

  1ste middag : taxonomie, systematiek en determinatie 

referentiemateriaal 

  1ste avond   : lezingen diverse onderzoeken  

  2de ochtend : ecologie, verspreiding 



  2de middag : determinatie eigen en referentiemateriaal 

 

Materiaal : stereomicroscoop / binoculair en prepareermateriaal zelf 

meebrengen, er is ruim  

  gelegenheid voor het prepareren en bewerken van eigen 

materiaal. 

 

Cursusleiding : Piet Verdonschot / Tjeerd-Harm van den Hoek 

 

Kosten : EUR 475,= inclusief, koffie, thee, lunches, diner en één 

overnachting.  

 

Informatie : Tjeerd-Harm van den Hoek / Rink Wiggers 

  � (0317) 478725 / (0317) 478723 

  � t.h.vandenhoek@alterra.wag-ur.nl of 
  � r.wiggers@alterra.wag-ur.nl   
 

 

========================================================== 

 

Opgaveformulier  
determinatiecursus Oligochaeta 
___________________________________________________________________

__________ 

 

Aanmelding determinatiecursussen Oligochaeta: 

 

Bij deze meld ik mij aan als deelnemer van: 

 
 

 

Naam   :

 ................................................................................................................................ 

 

Organisatie   :

 ................................................................................................................................ 

 

Adres   :

 ................................................................................................................................ 

 



Plaats   :

 ................................................................................................................................ 

 

Telefoon (werk)   : .......................................................-

......................................................................... 

 

E-mail   :

 ................................................................................................................................ 

 
Opgave verplicht tot betaling / deelname, ook bij afwezigheid 

 

=========================================================== 

 

Je kan het opgaveformulier verzenden, faxen of mailen naar: 

 
Alterra 

t.a.v. Tjeerd-Harm van den Hoek of Rink Wiggers 

afdeling Ecologie & Milieu – team zoetwaterecosystemen 

Postbus 47 

6700 AA Wageningen 

Fax : 0317 -  424988 

E-mail :  � t.h.vandenhoek@alterra.wag-ur.nl  
     � r.wiggers@alterra.wag-ur.nl  

 

 

Einde nieuwsmail 33, mrt 2003 

 

 


