
VERSPREIDINGSATLASSEN UIT HET BUITENLAND 

J . Groo.t-Brittannië en België 

Verreweg de mees.te at lassen me.t verspreidingskaar;ten zijn uitge

geven door de Engelsen en de Belgen, althans.to.top dit ogenblik. Het 

ligt in de bedoeling regelmatig een overzicht te geven van de buiten

landse uitgaven op di.t gebied . Deze eerste keer België en Engeland. 

Groot-Brittannië 

De "Provisional a tlasses" worden ui.tgegeven door he:t Biological 

Records Centre, Abbots Rip.ton, Huntingdon. 

Provisional Atlas of the Insects of the British Isles . 

Part.!. Lepidoptera Rhopalocera. Kaart J-57 . 

Part 2 . Lepidoptera (Mo.ths - part J) . Kaart .1-1 02 . 

Part 3 . Hymenoptera - Apidae . Kaart J-27 . 

Part 4. Siphonaptera. Kaart .1-60 . 

(Verder is nog aanwezig op het Centraal Bureau : 

Preliminary distribution maps : Orthoptera, Dictyoptera and Odonata (.1974) . 

Kaart 1-69). 

Provisional Atlas of the Crus.tacea of the British Isles 

Part .1 . Isopoda : Oniscoidea. Kaart .1-32. 

Provisional Atlas of the Nematodes of the British Isles . 

Part 1-3 . Longidoridae , Trichodoridae and Criconematidae. 

Kaart l-58 . 

Als definitieve uitgave is verschenen : 

Kerney , M. P. (ed . ), .1976._ Atlas of the non-marine Mollusca of the British 

Isles . Conchological Society of Great Britain and Ireland & Natural 

Environment Research Council, p . 1-V + kaart .I-.199 + i ndex. 

België 

De serie "Atlas provisoire des Insectes de Belgique" wordt uitgegeven 

door de Faculté des Sciences Agronomiques de l ' Etat, Zoologie Générale et 

Faunistique (Gembloux) . 

Anders dan in Groot-Brittannië, waar men gehele groepen .tegelijker:tijd 

bewerkt , geeft men in België steeds atla ssen uit me.t 100 of 200 ver

spreidingskaarten van diverse diergroepen bij elkaar . Daarom zijn hier

onder de kaarten niet in volgorde van samenstelling weergegeven, maar 
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gerangschikt naar systematische groep. Er zijn tot op heden 1 000 ver

spreidingskaarten gepubliceerd . 

In alfabetische volgorde : 

Coleoptera : Cantharidae, Carabidae, Cerambicidae , Cleridae , 

Coccinellidae, Platypodidae, Scarabaeidae, Scolytidae + vele enkele 

soorten 

Diptera : Rhagionidae, Syrphidae, Trypedidae. 

Hymenoptera ~ Andremidae, Anthrophoridae , Argidae, Cephidae, Cimbicidae, 

Formicidae , Ichneumonidae, Megachilidae, Melittidae , Pamphiliidae, 

Pompilidae , Siricidae, Sphecidae, Tenthredinidae, Vespidae, Xylocopidae 

Lepidoptera : Attacidae, Cochlidiidae, Cossidae, Drepanidae, Endromididae , 

Hepialidae, Lasiocampidae, Limantriidae, Lycaenidae, Nemeobiidae, 

Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae , Satyridae, Sphingidae , Thyatiridae , 

Thyrididae . 

Naast deze insektenatlassen zijn verschenen : 

Atlas provisoire des Rorifères de Belgique . Kaart 1-234 . 

Atlas provisoire des Arthropodes non insectes de Belgique . 

Myriapodes Blaniulidae et Iulidae. Kaart 1-24 

NIEUWS VAN DE WERKGROEPEN 

Algemeen 

De afgelopen maanden zijn door diverse personen en groepen 

voorbereidingen begonnen voor verspreidingsonderzoek in E . I . S . 

verband . Het zal misschien zelfs al dit jaar mogelijk zijn de eerste 

verspreidingskaarten uit te geven, namelijk van 63 soorten Sphecidae 

(Hymenoptera-Aculeata) door Br . V. Lefeber bewerkt . Deze kaarten zijn 

overigens niet met de computer, maar "met de hand" samengesteld . 

Bovendien valt de uitgave te verwachten van een determinatietabel 

voor de Nederlandse Chirinomiden (door dr . H.K.M. Maller Pillot) . De 

bewerking van de collecties van de Nederlandse libellen door dr . D. C. 

Geijskes is ook vrijwel gereed en de verwerking met de computer komt 

ook misschien dit jaar nog klaar . 

Door mw. drs . M. Kooijman wordt het computerprogramma van J . A.M. 

Snoek (ontworpen t . b.v. het Carabiden-projekt van het Instituut voor 

Oecologisch Onderzoek te Arnhem) aangepast voor het E. I . S . -werk. Samen

stelling van verspreidingskaarten en een tijdvangsr-bewerking zijn op 

dit ogenblik al mogelijk . 


