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met het 10 x 10 km
2 

UTM- hok GS 03. In de hier 

besproken naamlijst van de Topografische Dienst 

treft u als coördinaten E 703.5 en N 5633 . 4 . 

Het cijfer achter de punt geeft het 100 x 100 m
2 

hok aan, het eerste cijfer voor de punt de 1 x 1 

km
2 

aanduiding. Er blijft dus over voor het 10 x 

10 km
2 

hok de code 70 oost en 563 noord . Zoals 

u op het kaartje kunt aflezen komt dit overeen 

met het matrix- hok 33 22. Met behulp van deze 

lijst is het nu ook mogelijk het 1 x 1 km
2 

hok 

van kleinere plaatsen op te geven. Maar denkt u 

er dan aan dat de aanduiding van het 1 x 1 km
2 

hok bij EIS ook in een andere volgorde en boven

dien nog van boven naar beneden en dan van links 
2 

naar rechts verloopt? Het 1 x 1 km hok van Gul-

pen is dus niet 33 maar 63, m.a.w. de coördinaten 
2 . . . 

op 1 x 1 km niveau ziJn : 

UTM-numeriek: 

UTM- code : 

EIS-matrix: 

E 703 en N 5633 

GS 0333 

336223 

Wij hopen overigens de huidige plaatsnamenlijst 

van EIS t.z.t. te kunnen uitbreiden met de gege-

vens uit de hier besproken lijst. (JvT) 

PUBICATIES UIT HET BUITENLAND 

Notes Fauniques de Gembloux 

De vakgroep 'Zoologie générale et faunistique' 

van de Landbouwhogeschool in Gembloux is in 1979 

gestart met een nieuwe serie mededelingen, die 

van belang zijn voor het EIS-werk. De serie 

wordt dan ook gepresenteerd als een bijdrage aan 

de European Invertebrate Survey. Elke aflevering 

omvat één artikel . De uitvoering is vergelijk

baar met de Nieuwsbrief, het formaat is echter 

kleiner . 

1. J . Leclercq, 1979. Catalogue et codage des 

Hyménoptères Sphécides de France et de Bene

lux. - Notes fauniques de Gembloux, 1: 1 - 87. 

Een overzicht van alle soorten graafwespen van 

Frankri jk en de Benelux , zowel systematisch als 

alfabetisch gerangschikt . De auteur introduceert 

zelfs een nomen novum . 

2. J. Leclercq, 1979. Tous ces atlas, tous ces 

carts, c'est pour quoi faire? - Notes 

Fauniques de Gembloux, 2 : 1-22. 

Dit is een bewerking van de lezing die Leclercq 

in 1977 in Parijs op het EIS- symposium heeft 

gehouden. 

3. J. - L . Marchal & J. Leclercq, 1979. Les 

Hyménopteres aculéates solitaires du carré 

de Gembloux (UTM: FS 10). - Notes fauniques 

de Gembloux, 3: 1 - 32. 

Een analyse van alle vangsten van solitaire 

aculeaten in het hok FS 10. 

4. J. Leclercq, Ch. Gaspar, J.-L . Marchal, Ch. 

Verstraeten & Chr. Wonville, 1980. Analyse 

des 1600 premières cartes de l'Atlas provi

soire. des insectes de Belgique, et première 

liste rouge d ' insectes ménaces dans la faune 

belge. - Notes fauniques de Gembloux, 4: 1 -

104. 
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Een beschouwing over de verspreiding van de 

stippen op de tot nu toe gepubliceerde kaarten 

van Belgische insecten. Gewezen wordt op de hok 

ken waarin relatief veel soorten werden verza

meld en op de soorten die een grote achteruitgang 

hebben vertoond sinds 1950. (JvT) 

Atlas van België 

Boosten, G., J. Leclercq, M. Leclercq, J. - P. 

Smeekens, Ch. Verstraeten & R. Wahis, 1979 . 

Atlas provisoire des insectes de Belgique 

(et des regions limitrophes). Cartes 1401-

1645. - Gembloux. 

In deze atlas komen kaarten voor van : Sphecidae 

(kaart 1401- 1481) door J. Leclercq; Apoidea: 

Colletidae, Halictidae, Melittidae, Megachilidae 

en Anthophoridae (partim) (1483-1571) door J. 

Leclercq; Pompilidae (1573- 1574) door R. Wahis; 

Gasterophilidae, Hippoboscidae en Oestridae 

(1575-1 594) door M. Leclercq; Pselaphidae (1595-

1639) door J.-P. Smeekens en Curculionidae (1640 

-1645 ) door Ch. Verstraeten en G. Boosten. (JvT) 
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Atlassen van West - Duitsland 

ll . Nagel, G., 1979. Regionalkataster des Landes 

Hessen. 1. Die Palpicornia (Coleoptera) des 

Vogelberges. Fundortkataster der Bundesrepu

blik Deutschland, 11 : 2-47. 

Kniepert, F.-w., 1979 . Regionalkataster des 

Landes Hessen. 2. Die Bremsen (Diptera : Ta 

banidae) des Vogelberges. Fundortkataster 

der Bundesrepublik Deutsland, 11 : 48-70. 

12. Dirnberger, M. & H. Scherf, 1979. Regional 

kataster d es Landes Hessen . 1. Die Halipli 

den (Coleoptera: Haliplidae) des Vogelberges . 

Fundortkataster der Bundesrepublik Deutsch

land, 12 : 1 - 21. 

Burkhardt, R., 1979. Regionalkataster des 

Landes Hessen. 2. Die KÖcherfliegen (Insecta: 

Trichoptera) des Vogelberges. Fundortkatas 

ter der Bundesrepublik Deutschland, 12 : 22-

90. 

13. Ingrisch, S., 1979. Regionalkataster des 

Landes Hessen. Die Orthopteren, Dermapteren 

und Blattopteren (Insecta: Orthoptera, 

Dermaptera, Blattoptera) von Hessen . Fund

ortkataster der Bundesrepublik Deutschland, 

13: 1-99. 

Wederom zijn drie delen van de serie atlassen 

uit West- Duitsland verschenen, nu met versprei

dingskaarten van de deelstaat Hessen of een deel 

daarvan. Deel 6 van het 'Fundortkataster' is be

sproken in Nieuwsbrief Eur . Invert. Survey- Ne

derland, 6: 6 . Het is me op het ogenblik niet 

duidelijk of de delen 7 tot en met 10 al ver

schenen zijn. 

Opvallend in enkele van de hier besproken afle

veringen is de bijzonder grote hoeveelheid ma

teriaal, waarop de kaarten zijn gebaseerd. Zo 

bewerkte Nagel 8.000 in het veld verzamelde ke

vers van de families Hydraenidae en Hydrophili

dae (vrijwel alle waterkevers) , en daarnaast nog 

eens 60. 000 ( ! ) op licht verzamelde exemplaren 

van deze families . Helaas heeft de auteur toch 
2 

nog niet alle 2½ x 2½ km grote hokken bezocht, 

zodat toch nog een wat verwarrend beeld van de 

werkelijke verspreiding wordt gegeven . 

Het deel over de k o kerjuffers vermeldt niet min-
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der dan 1 14 soorten uit het Vogelberg- gebied; 

hiervoor werden ruim 8 . 000 exemplaren verzameld 

(larven zowel als imagines). Vooral het enorme 

aantal soorten van schoon stromend water trok 

mijn aandacht in deze lijst. 

De atlas van de sprinkhanen, oorwurmen en kak

kerlakken geeft uitstekende kaarten . Door het 

opnemen van veel waarnemingen (dus niet- verza

melde exemplaren) kon een goede dekking van de 

stippen in een groot gebied worden bereikt . 

PUBLICATIES VAN HET CENTRAAL BUREAU 

Verkrijgbaar bij de Bibliotheek van het Rijks

museum van Natuurlijke Historie, Postbus 9517, 

2300 RA Leiden: 

a. Nederlandse Faunistische Mededelingen 

1 . Maller Pillot: De larven der Nederlandse 

Chironomidae, deel la f 17,50 

2 . Lefeber: Verspreidingsatlas van 64 soor-

ten Nederlandse graafwespen f 12,50 

b. Handleiding en atlas entomologische pro-

jekten 

Idem, zonder atlas 

f 9,00 

f 4,00 

Verkrijgbaar bij het Centraal Bureau Nederland 

van de European Invertebrate Survey : 

Handleiding en atlas malacologisch pro-

jekt 

Basiskaart Europa (per stuk) 

Ponsformulieren libellenprojekt 

(statiegeld per tien stuks) 

f 9, 00 

f 1,50 

f 5,00 

Ponsformulier entomologische projekten, 

malacologie, binnenwateren 

Plaatsnamenlijst van Nederland 

Basiskaarten van Nederland 

gratis 

gratis 

gratis 

Etiketjes 'Opgenomen voor EIS-Nederl and' 

gratis 

Het Centraal Bureau heeft bovendien van vele 

projekten soortenlijsten van Nederland, met af

kortingen en codenummers , als computeroutput 

beschikbaar. Ook deze zijn voor medewerkers 

gratis verkrijgbaar. 




