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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 
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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. 


