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Agenda
22 februari

Workshop in het Natuurmuseum Nijmegen

26 april

Lentevergadering NEV

10 mei

Excursie Plasmolen

16-18 mei

Balfour-Browne Club meeting in Gotha, Duitsland.

29 mei-1 juni

Excursie Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen

30 mei-1 juni

Zomervergadering NEV

5-7 september

Weekendexcursie Lauwersmeer

Workshop in Nijmegen
De komende workshop in Nijmegen zal in het Natuurmuseum aldaar gehouden
worden. Het adres van het museum is Gerard Noodtstraat 121. Het museum ligt op
(ruime) loopafstand van het centraal station. Voor degenen die met de auto komen is
een routebeschrijving toegevoegd. Let op! De binnenstad schijnt opengebroken te zijn.
Aanvangstijd is 10.30 uur. De zaal is open om 10 uur. Sprekers in het
ochtendprogramma zijn Oscar Vorst over Scydmaenidae. Dit naar aanleiding van een
recente revisie van de Nederlandse scydmaeniden-fauna. Bas Drost zal een lezing
houden getiteld ‘Potvallenonderzoek in een essenhakhoutperceel’.
De middag is gereserveerd voor de gebruikelijke informele contacten.
Tot ziens in Nijmegen!

Excursieverslag Bakkeveen
Oscar Vorst, Bas Drost, Jan Cuppen, Cor van de Sande,
Barend van Manen & Klaus Renner
Ondanks het wel erg sombere weer leverde de excursie naar Bakkeveen en omstreken
een groot aantal soorten op. Dit is mede te danken aan het feit dat van een relatief groot
aantal excursiegangers gegevens werden ontvangen. Verzameld werd er in vier
deelgebieden. De meeste tijd werd besteed aan de directe omgeving van de
kampeerboerderij: het complex ‘Bakkeveensterduinen’ (in de onderstaande lijst
afgekort met ba). Dit zeer afwisselende gebied bestaat uit bossen natte en droge
heidevelden en zandverstuivingen. Zeer bijzonder is de aanwezigheid van een aantal
mesotrofe plasjes in pingo-ruïnes. Behalve een grote rijkdom aan waterkevers werd
hier ook de zeldzame Philonthus corvinus gevonden, die recentelijk alleen van de
Waddeneilanden bekend is. Een gedeelte van het terrein is onder natuurontwikkelling,
dwz er is voormalig boerenland afgeplagd tot op het grondwater en er vindt begrazing
plaats met grote runderen.
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