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∗ Regelmatig krijg ik de vraag hoe het gaat met de macrofaunanieuwsmail, hoeveel mensen zich 

aangemeld hebben, ik heb het geteld en kom op 54 adressen waar momenteel de mail heen 
gaat. Er zijn er natuurlijk meer,  een aantal mensen hebben geen e-mail en een aantal weet nog 
niet dat de nieuwsmail bestaat, geef het dus door aan je collega’s als je weer eens een 
vergadering of platformbijeenkomst hebt. Ook is gevraagd de adressen een keer op te nemen 
in de nieuwsbrief, vanwege de privacy heb ik dat toch maar niet gedaan. Wel wil ik de namen 
van verschillende buro’s en intituten noemen waar de mensen werken die de nieuwsmail krijgen 
zodat je kunt kijken of je nog aanvullingen hebt 
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∗ Het aantal macrofaunologen breidt uit met als gevolg dat ze moeilijk te krijgen zijn mede 

omdat er geen specifieke opleiding voor is. Zo is de afdeling IMLB van het RIZA naarstig op 
zoek naar iemand die het team macrofaunamensen wil komen versterken, wil je meer 
informatie of het je een goeie stagiaire rondlopen bel dan Arnold Veen of Myra Swarte voor 
meer informatie: 0320-298642. 

  
∗ Henk Moller Pillot verzoekt eenieder die gegevens heeft van Tanytarsus, dit aan hem door te 

geven. Hij is geïnteresseerd in de soorten die in Nederland voorkomen en waar ze voorkomen. 
Henk Moller Pillot 
Leyparkweg 37 
5022 AA Tilburg 
 

∗ een andere vraag die binnenkwam was wie er nog actief zijn in de exuviae (vervellingshuidjes 
van insecten verzamelen en/of determineren) mail het aan macrofauna@hotmail.com 

  
∗ Uitgekomen: de cd-rom European Limnofauna A Pictorial Key to the families ISBN 3-540-

14708-X (Windows) een interactieve determinatietabel tot op hoofdgroepniveau (314 taxa, 
2000 plaatjes en 25 erg leuke filmpjes van verschillende macrofaunasoorten) Voor de 
beginnend macrofaunoloog een aanrader, voor de gevorderde macrofaunoloog leuk om eens te 
bekijken. 

  
∗ expertdagen oligochaeta:  binnenkort wordt er voor de RIZA/RIWA mensen een cursus 

oligochaeta gegeven door Ton van Haaren van Aquasense. Ook anderen bleken belangstelling te 
hebben voor deze cursus waardoor het mogelijk wordt een tweede sessie te organiseren als 
zich nog een zevental mensen aanmelden. Het programma in’t kort: 

 waarom oligochaeta en hoe herken ik ze 
 nomenclatuur ecologie en verspreiding 
 te gebruiken determinatieliteratuur 



 prepareren en determineren 
meer info bij Marianne Greijdanus RIZA 0320-298525 of Ton van Haaren 020-5922244 
 
∗ Voor mensen die geinteresseerd zijn in de autecologie van macrofauna zijn onderstaande 

standaardwerken een must, het blijkt dat verschillenden nog niet van het bestaan afwisten: 
Fauna Aquatica Austriaca, a comprehensive species inventory of Austrian aquatic organisms with 
ecological notes. Door Otto Moog (Ed.) Dept. Of Hydrobiology, Fisheries und Aquaculture 
University of Agriculture, Wenen 1995  ISBN 3-85 174-004-1 
Dit is een dikke ordner met per soort saprobiewaarden, plaats in het ecosysteem, functionele 
voedselgroep en een uitgebreide inleiding over de presentatie van resultaten met behulp van de 
tabellen. 
te bestellen bij Bundesministerium fur land- und Forstwirtschaft Wasserwirtschaftskataster, 
Marxerg 2 A1030 Wien Austria, de tabel is ook op flop verkrijgbaar 
 
Ökologische Typisierung der aquatischen Makrofauna, Informationsberichte des Bayerisches 
Landesamt fur Wasserwirtschaft heft 4/96  ISBN 3-90253-70-4  
Dit 550 pagina’s tellende naslagwerk bevat naast een tabel met per soort habitatsvoorkeur, 
stromingsvoorkeur, voortbewegingstypen, voedselgroepen, levensvorm, plaats in het ecosysteem 
maar daarnaast nog een uitgebreide autecologische beschrijving per soort met 
literatuurverwijzingen, er kan een programmatje bijbesteld worden waarmee je soortenlijst tot 
grafiekjes voedselvoorkeur/stromingsvoorkeur etc. omgezet kan worden. 
 
Mocht je moeten kiezen tussen deze twee dan heb je aan de laatste het meeste. 
 
 
∗ Goed om te weten: er is een groep macrofaunologen die zich bezighoud met standaardisatie 

van macrofauna-methoden (van bemonstering tot verwerking). De groep heet WSMMA 
(werkgroep macro-invertebraten methoden en analyse) en valt onder de subgroep TAP 
(Toegepaste aquatische ecologie in de praktijk van het beheer) van de WEW  (Werkgroep 
Ecologisch Waterbeheer). Mensen die lid zijn van de WEW hebben inmiddels het 
themanummer (kerst 99) over bemonstering van macrofauna en de concept 
determinatieliteratuurlijst ontvangen, we zijn nu bezig met een voorschrift voor uitzoeken en 
determineren en hopen volgend jaar te starten met verwerken van de gegevens. Mocht je op 
je eigen lab bezig zijn met standaardisatie dan is het handig de producten van deze 
werkgroep erbij te gebruiken. Let wel: we pretenderen niet de enige juiste methode te geven 
maar streven naar standaardwerkwijzen waardoor de vergelijkbaarheid van gegevens 
verzameld door verschillende instellingen verbeterd wordt. Meer informatie bij de voorzitter 
van deze groep: Marianne Greijdanus 0320-298525 of via macrofauna@hotmail.com. Wil je lid 
worden van de WEW dan kun je je aanmelden bij Dwight de Vries Walstraat 8 8011 NT 
Zwolle, je blijft dan op de hoogte van allerlei ecologisch nieuws voor weinig of geen geld. 

 
Heb jij onlangs nog nieuwe determinatiewerken ontdekt/besteld???? Laat het weten! Probeer 
daarbij ook aan te geven wat de waarde is van de tabel ten opzichte van de al bestaande 
literatuur. Hoe meer we met dezelfde literatuur determineren hoe makkelijker de resultaten 
vergelijkbaar zijn. Mail het dus naar Macrofauna@hotmail.com 

 
  


