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5. Nieukerken, E.J. van, 1979. De verspreiding 

van _Hyd.rovatus cuspidatus (Kunze) in Neder

Zand (CoZeoptera: Dytiscidae) . - Entomolo

gische Berichten, Amsterdam, 39: 51- 55, 1 

kaart. 

Dit artikel geeft een overzicht van de Neder

landse vondsten van de waterkever Hyd.rovatus 

cuspidatus. In de periode 1920 tot 1970 werd 

de~e niet verzameld, maar sinds 1970 is hij 

op 21 data in 14 hokken van 10 x 10 km2 aange

troffen. De toename in het aantal waarnemingen 

hangt waarschijnlijk samen met de milde klima

tologische omstandigheden in de afgelopen ja

ren. 
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7. Tol, J. van & P.J. van Helsdingen, 1979. 

European Invertebrate Survey: Karteren van 

ongewervelde dieren in nationaal en inter

nationaal verband. - Vakblad voor Biologen, 

59: 2-7. 

Een overzicht van de activiteiten in Nederland 

en daarbuiten. Het artikel bevat kaarten van 

de libel Ischnura elegans, de loopkever Cara

bus auratus en de graafwesp Philanthus trian

gulum. Een overdruk werd bij Nieuwsbrief 5 aan 

alle medewerkers toegezonden. 

8. Tol, J. van, 1979. Handleiding en atlas 

voor het medewerken aan entomologische 

projekten in het kader van de European 

Invertebrate Survey - Nederland. -

Centraal B. Nederland Eur. Invert. Survey: 

1-60 + 37 kaarten. 

Deze nieuwe uitgave bevat een verspreidings

kaart van de libel Lestes sponsa. Voor verde

re t oelichting, zie elders in dit nummer. 
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PUBLICATIES VAN HET CENTRAAL BUREAU 

Neder landse Faunisti sche Mededel ingen 

I n mei 1979 is de tweede afl evering van de 

serie ver schenen. Het is tevens de eerste atlas 

ui tgegeven door het Centraal Bureau. 

He t b etref t de Atlas van 64 soorten Nederlandse 

graafwespen (Hymenoptera: Sphecidae p.p. ) door 

Br. V. Lefeber. Behandeld worden o.m. bekende 

gr aafwespen als de Bijenwolf en de Harkwesp. 

In t otaal werden voor deze atlas circa 30.000 

graafwespen bestudeerd. Duidelijk komt naar 

voren dat soorten die leven op ongestoorde ter

reinen de afgelopen decennia sterk in aantal 

achteruit zijn gegaan. Van enkele soorten wer

den door W. Gertenaar fraaie habi t us-tekeningen 

vervaardigd . Een aantal hiervan zijn in de 

Nieuwsbrief afgebeeld (door een goedkoper druk

procedé aanzienlijk minder van kwaliteit dan in 

de atlas). 

De atlas kost f 12,50 en is verkrijgbaar bij de 

bibliotheek van het Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie. 

Van het losbladige werk van H.K.M. Moller Pillot : 

De larven der Nederlandse Chironomidae (Diptera) 

zal binnen enkele maanden de tweede aflevering 

verschijnen, t.w. de Chironomini. Deze bestaat 

uit ongeveer 120 bladzijden. Hiermee is deze 

band vol, latere afleveringen zullen in een·twee

de band worden gebundeld. 

Door de aanzienlijk grotere omvang van deze af

levering dan was voorzien, zijn wij genoodzaakt 

geweest de prijs te verhogen. Vanaf 1 juni 1979 

geldt de prijs van f 17,50. 

Handleiding en atlas voor entomologische pro

jekten 

Van de "Handleiding voor entomologen" is nu 

een geheel herziene tweede editie verschenen 

onder de titel Handleiding en atlas voor ento

mologische projekten in het kader van de Euro

pean Invertebrate Survey - Nederland. 

De handleiding is ten opzichte van de eerste 

druk aanzienlijk uitgebreid en bevat nu o.m. 

een inleiding over de internationale organisa

tie en het internationale gridsysteem (het in 


