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Elk land dat zijn medewerking verleent aan 

het EIS-projekt dient er naar te streven een 

lijst van plaatsnamen met bijbehorende UTM

codes uit te geven. 

Onlangs ontvingen wij de plaatsnamenlijst van 

Roemeni ë en die van België . De moeite die 

het moet hebben gekost voor de Roemenen om een 

dergelijke lijst uit te kunnen geven moet niet 

worden onderschat, omdat het UTM-systeem door 

de NATO is geaccepteerd als coördinatensysteem 

en dus in de landen van Oos t-Europa als zeer 

geheim geldt. Hoewel ik van de (roemeense) 

tekst weinig kan begrij pen, kan ik uit de fi

guren opmaken dat Lehrer uitgebreid ingaat op 

de mogelijkheden en voordelen van zo'n interna

tionale kartering . De aanduiding onder ziJn 

naam op de titelpagina ("Doctor in bio'logie) 

zal er ook wel mee te maken hebben. Er zijn een 

aantal losse kaartjes bij gevoegd die een in

druk geven van de activiteiten in Europa, incl . 

die in Roemenië. 

De Belgische index heeft maar een zeer korte 

inleiding en geeft dan, op zeer ruime wijze ge

drukt, een opsomming. Zoals de titel al aan

geeft kan men er ook een groot aantal plaatsen 

uit het aangrenzend gebied in aantreffen. 

Al met al zeer handige boekjes voor internatio

nale karteringen. Ter inzage op het Centraal 

Bureau. 
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In deze atlas van de regenwormen (Oligochaeta : 

Ltnnbricidae en Haplotaxidae) van België zijn in 

totaal 42 kaarten opgenomen. Deze hebben betrek

king op 31 soorten. 

Nuttig is het kaartje waarop de auteur heeft 

aangegeven in welke hokken hij zelf onderzoek 

heeft verricht : vrijwel alle gecontroleerde 

vondsten zijn ook door de auteur zelf verzameld. 

OPROEP 

Voor het samenstellen van een determineertabel 

van inktvissen en hun schelpen vraagt onderge

tekende opgaven van vindplaatsen en toezending 

van m,ateriaal, uiterlijk tot 31 maart 1979. 

De soorten worden wel eens verwisseld, vooral 

is dit mogelijk bij schelpen van jonge Sepia 

off i cinalis met verwante kleinere soorten. De 

vraag geldt ook voor Loligo-schelpen (de gla

dus), Sepiola-schelpen, ooit misschien in 

gruis gevonden, Spirula, de posthoorninktvis. 

A.W. Lacourt, 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, 

Postbus 9517, 2300 RA Leiden. 


