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NEV-agenda

7 okt  NEV Basiscursus Bijen, 
Amsterdam

14 okt  Sectie Snellen, Najaarsbijeenkomst
4 nov   Sectie Ter Haar, Najaars- 

bijeenkomst 
4 nov   Sectie Diptera, Studiedag genita-

liën van Diptera, Tilburg
11 nov  NEV-Herstbijeenkomst, Gastinstituut
25 nov  Sektie Everts, Najaarsbijeen-

komst, Tilburg
11 nov  Mierenwerkgroep, Determinatie-

dag, Wageningen
26 nov  Sectie Snellen, Studiedag Ela-

chastidae (grasmineermotten) 
15 dec Entomologendag, Ede

De website Bladmineerders.nl  
is vernieuwd

In een kleine twintig jaar is de website 
Bladmineerders.nl uitgegroeid tot een 
online-encyclopedie van de plantenpa-
rasieten van Europa. In ruim 11.000 pagi-
na’s staat, in het Nederlands en Engels, 
informatie over insecten, mijten, schim-
mels, et cetera die schade of misvormin-
gen veroorzaken bij vrijwel alle in Europa 
voorkomende wilde plantensoorten. Op 
basis van de waardplant zijn de meeste 
parasieten zonder gespecialiseerde ken-
nis op naam te brengen.

Door de groei in het aantal besproken 
organismen was het raadplegen van de 
site minder eenvoudig geworden. Mede 
dankzij een royale financiële bijdrage 
van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting 
kon door studio Fanagalo de structuur en 
uiterlijk ingrijpend worden herzien. De 
site is attractief vorm gegeven en snel en 
gemakkelijk doorzoekbaar.

Willen N. Ellis

Entomologische spullen 
aangeboden

Voor wie het eerst komt: enkele ento-
mologische spullen afkomstig van een 
NEV-lid die ze niet meer gebruikt, gratis 
af te halen bij de afdeling Entomologie, 
Naturalis, 1ste etage Vondellaan 5,  
2332 AA Leiden: (i) drie houten kweek-
kooitjes afmetingen: 22(b) × 30(d) ×  
35(h) cm; drie wanden met gaas, één 
wand glas, (ii) vijf insectenlades afme-
tingen: 39,2(b) × 26,3(d) × 6,0(h) cm met 
scharnierende deksel, (iii) spanplanken 
voor vlinders (één × niet verstelbaar  
15 mm tussenruimte, één × niet verstel-
baar 6 mm tussenruimte, twee × verstel-
baar tot max. 23 mm tussenruimte),  
(iv) één vlindernet met vaste steel van  
60 cm (Watkins & Doncaster), (v) één 
vlindernet met vaste steel van 110 cm 
(Watkins & Doncaster), (vi) reisdoos 
waarin precies vier spanplankjes zitten.

Behalve deze spullen is er nog en hele 
mooie, unieke lichtvangstopstelling voor 
de serieuze (beginnende) Lepidoptero-
loog. Informatie bij Luc Willemse (071-
751 93 51; luc.willemse@naturalis.nl) of 
Max Caspers (071-751 96 24).

Symposium bestuivers

Alvast voor in de agenda: de jaarlijkse 
lezingendag van EIS Kenniscentrum 
Insecten vindt volgend jaar plaats op 
zaterdag 27 januari en heeft als thema 
bestuivers.

John Smit, EIS Kenniscentrum Insecten

Een van de laatst toegevoegde foto’s op 
Bladmineerders.nl: een rups van Phyllonoryter 
populifoliella, nog in het sap-drinkende  
stadium. Foto: László Érsek


