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6. De letter IJ, zoals in IJMUIDEN, schrijft men als Y, dus YMUIDEN 

7. Aanhalingen maakt men door een z-teken over alle aan te halen kolom

men te maken, niet slordig aangeven, want dat gaat fout in de pons

kamer. 
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8. In de kolom plaatsnaam mogen ook gehuchten, vennen, kastelen, bossen 

enzovoorts worden ingevuld. Men dient dan wel zelf de matrix- code 
2 erbij te zoeken, liefst met een nauwkeurigheid van 1 x 1 km . 

9. Lees eerst goed de handleiding, dat voorkomt fouten. 

10. Neem de ponsformulieren goed door op volledigheid van invullen 

voordat U ze opstuurt naar de coördinator of het Centraal Bureau . 

NIEUWE ATLASSEN UIT HET BUITENLAND 

BARRETT, K. J ., 19 77 . Provisional Atlas of the Insects of the 

British Isles . Part 5 . Hymenopte r a Formicidae . An t s . 

Natural Environment Research Council, Huntingdon . 1-2 + 

47 kaarten . f. 2.00. 

De atlas bevat in totaal 47 kaarten met de verspreidingsbeelden met de 

Engel se mieren. Vooral het zuiden van het land werd intensief onderzocht. 

Helaas is er zelfs geen summier overzicht van het bestudeerde materiaal . 

De atlas heet wel een onderdeel van de European Invertebrate Survey te 

zijn, maar is volgens (slechte) engelse gewoonte niet met behulp van het 

UTM-grid samengesteld. 

LAMNHNA, E. Ni, 1977. Provisional atlas of Dragonflies in 

Ireland . (Part of the European Invertebrate Survey). An 

Foras Forbartha, St . Martin's House, Waterloo Road, Dublin. 

i + 1- 59 . Op aanvraag verkrijgbaar. 

Een atlas van de libellevondsten in Ierland, voornamelijk gebaseerd op 

de gegevens van Cynthia Longfield. Ook hier weer: er werd geen gebruik 

gemaakt van het UTM- grid . 

De atlas bestaat uit 23 verspreidingskaarten, e lk op de tegenoverliggende 

pagina voorzien van een beknopte beschrijving van de soort, iets ov~r de 

biologie en opmerkingen over het verspreidngsbeeld . Een duidelijk bezwaar: 

de a tlas is wel op heel weinig gegevens gebaseerd. 
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JUNGBLUTH, J . H. , 1978 . Fundortkataster der Bundesrepublik 

Deutschland . Teil 5: Prodromus zu einem Atlas der Mollusken 

von Hessen . Schwerpunkt Biogeographie , SaarbrÜcken . 1-165, 

204 verspreidingskaarten . 

Het vijfde deel van de Westduitse inbreng in de European Invertebrate 

Survey behandelt de complete molluskenfauna van de deelstaat Hessen 

(oppervlakte ca 75 % van Nederland). In totaal werden hier 204 soorten 

en ondersoorten aangetroffen; 18 . 504 opgaven ("nachweise") liggen aan 

de kaarten ten grondslag . 

Naar mijn idee benadert de opzet van deze atlas het ideaal: de uitgebreide 

documentatie in de vorm van een bladzijdenlange literatuurlijst en een 

verwijzingsregister naar de soorten die door de betreffende auteurs worden 

opgesomd, verdient zeker navolging . 

Elke soort heeft een eigen versprei

DEU TSCHLAND 

HESSEN 

90 
1 

dingskaartje gekregen. Hierbij ont

breken helaas toelichtingen of andere 

bijzonderheden. Zo vraagt men zich 

af ~-;at de oorzaak is van het feit 

E.E. W. 
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dat Unio crassus crassus alleen 

in noordoost Hessen voor

komt en Unio crassus 

batavus (zie fig . hier

naast) alleen in het zuid

westen . Overigens zijn wel 

enkele kaarten opgenomen 

die een overzicht geven 

van bijvoorbeeld relief, 

klimaat en het voorkomen 

van bos. De kaartjes zelf 

zijn door de vele ingetè

kende rivieren niet erg over

zichtelijk, vind ik. 

Verder niets dan goeds over deze 

atlas . Het is zonder meer één van 

de beste bijdragen aan de European 

Invertebrate Survey, die tot op heden 

1.s verschenen. 

J. van Tol 




