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9 . Kuijper , W. J ., 1979 . Verspreidingsonderzoek 

van de Nederlandse mollusken . II. Eerste 

resultaten van het molluskencomité . - Corres 

pondentieblad van de Nederlandse Malacolo

gische Vereniging , 188: 894-897, 8 kaarten . 

De eerste resultaten van het onderzoek naar de 

verspreiding van de Nederlandse mollusken. Van 

acht soorten uit het proefprojekt worden kaar

ten gegeven. Hiervoor werden de gegevens van het 

kaartsysteem van het molluskencomité, de collec

tie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 

en van een aantal verzamelaars verwerkt. 

(JvT) 

Overige publicaties: 

Bank, R . A ., L . J . M. Butot & E . Gittenberger, 

1979. On the identity of Helix stagnorum 

Gmelin, 1791, and Turbo ventrosus Montagu, 

1803 (Prosobranchia, Hydrobiidae). - Baste

ria, 43 : 51-60, 9 fig. 

De slakjes die tot dusver in Nederland werden 

aangeduid met de naam Hydrobia stagnorum blijken 

H. ventrosa te moeten heten. Dit kwam aan het 

licht toen de 'echte ' H. stagnorum in het Kaas

kenswater bij Zierikzee werd ontdekt. Laatstge

noemde soort blijkt ook op diverse andere plaat

sen in ons land voor te komen of voorgekomen te 

zijn, maar dan wel steeds erg zeldzaam. Buiten 

ons land is H. stagnorum van nog slechts één 

plaats bekend . Van elke soort een UTM-kaart. 

(JvT) 

Vangenechten, J . & 0 . Vanderborght, 1979 . 

Biology and distribution of waterbugs (aqua

tic Hemiptera). - Studiecentrum voor Kern

energie , BLG, 529 : 1-41. 

Korte beschrijvingen van projekten op het ge

bied van waterwantsen, o .m. d e Nederlandse in 

het kader van de European Invertebrate Survey . 

(JvT) 
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ATLASSEN UIT HET BUITENLAND 

Luxemburg 

1. Mousset, A . , 1973. Atlas provisoire des 

Insect es du Grand-Duche de Luxembourg . Cole

optera 1- 226 . 

2 . 1973. Idem. Coleoptera 227-445. 

3 . 1976 . Idem . Coleoptera 446- 526 . 

De kaarten van het l and Luxemburg maken met een 

hokkensysteem van 10 X 10 km 
2 

wat kale indruk . een 

Het hele land omvat namelijk 50 hokken, waarvan 

er nog weer 18 in een wig liggen en dus nog lang 
2 

geen 100 km groot zijn . Desondanks heeft men 

voor de loopkevers nog niet eens a l le hokken be

zocht en sinds 1950 maar net meer dan de helft. 

De kaarten zijn dus verre van volledig. 

In deel l komen de Carabidae aan de orde, in deel 

2 de ~ydradephaga, Scarabaeidae, Lucanidae en 

Cerambicidae en in deel 3 staan kaarten van Cocci

nellidae·, Cisidae, Silphidae, Leptinidae en Pyro

chroidae. 

(JvT) 

Verspreiding van Carabus auratus in Luxemburg 

(naar Mousset, 1973) 


