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Plea minutissima occur throughout the Nether

land, whereas the ether species are found only 

in certain areas or parts of the country (see 

Figs 2-8). 
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INSTRUKTIES VOOR MEDEWERKERS 

E.I.S.-NEDERLAND 

In deze derie zullen, in het algemeen, korte 

artikelen worden opgenomen, die van belang 

zijn voor hèt functioneren van de werkgroepen. 

Daarbij kan worden gedacht aan 'Hoe determine

ren?', 'Hoe verzamelen?' en 'Hoe coderen?'. 
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De eerste vijf afleveringen zijn nu verschenen. 

Helaas zijn de prijzen op het ogenblik van het 

samenstellen van deze Nieuwsbrief nog niet 

bekend. Nadere informatie hierover kan men bij 

het Centraal Bureau verkrijgen. 

l. J. van Tol - Oecocode voor binnenwateren van 

Nederland. 10 pp. 

Deze oecocode werd eerder als een losse publi

katie door het Centraal Bureau uitgegeven. 

De tweede druk is op enkele punten iets aan

gevuld. 

2. W.J. Kuijper - Handleiding voor het projekt 

zoetwatennollusken (Mollusca). 7 pp. 

De inhoud omvat een korte inleiding tot de 

groep, aanwijzingen voor het verzamelen, 

conserveren en prepareren, een uitgebreid 

hoofdstuk voor het determineren en een 

naamlijst van soorten met hun codenummers 

en - namen . 

3. N. Nieser - Handleiding voor het projekt 

waterwantsen (Heteroptera). 11 pp. 

De indeling van dit werk is gelijk aan dat 

van de zoetwatermollusken. Er wordt hier 

echter vrij diep ingegaan op de oecologie 

van de groep en er is een zeer uitgebreide 

lijst van literatuur. 

4. C. Davids - Handleiding voor het projekt 

watermijten (Hydrachnellae). 9 pp . 

In deze aflevering wordt ruime aandacht be

steed aan de wijze waarop watermijten moeten 

worden geprepareerd; de literatuurlijst be

vat vele recente titels. 

5 . D.C. Geijskes & L.W.G. Higler - Handleiding 

voor het projekt kokerjuffers of schiet

motten (Trichoptera). 24 pp . 

De handleiding voor dit projekt geeft 
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een bijzonder uitgebreid overzicht van de syste

matiek, de morfologie, de levenswijze en de de

terminatie-literatuur van de kokerjuffers, zowel 

van de larven als van de imagines. Uiteraard is 

een soortenlijst en een eveneens uitgebreide 

literatuurlijst aanwezig. 

PUBLIKATIES 

Meer, C.A .M. van, (1980) . Onderzoek naar het 

voorkomen èn de verspreiding van de verschil

lende soorten waterwantsen in enkele gebie

den in westelijk Noord-Brabant. - Doctoraal 

verslag, Laboratorium voor Zoologische Oeco

logie en Taxonomie, RU Utrecht: 1-56. 

De waterwantsen van drie gebieden in het weste

lijk deel van Noord-Brabant werden onderzocht, 

t.w. die van een gebied ten zuiden van Bergen op 

Zoom, van een gebied ten zuiden van Breda (hier 

de meeste monsters) en ten derde van een moeras

gebied bij Achtmaal ( ' de Matjens'). Het totaal 

aar.tal monsterpunten bedroeg 135. Van elke vind

plaats wordt een nauwkeurige beschrijving gege

ven, met daarbij een lijstje van aangetroffen 

soorten . Enkele opvallende vondsten zijn Gerris 

gibbifer, Hydrometra gracilenta en Microvelia 

umbricola. (JvT) 

Garben, A.F.M. & J .E.M. H. van Bronswijk, 1980. 

Handleiding voor het medewerken aan project 

no. 2001: De teken (Ixodida) en hun gasthe

ren, in het kader van de European Inverte

brate Survey - Nederland. - Academisch Zie

kenhuis Utrecht, 2e druk: 1-65 + kaart 1-37. 

Door de coördinatoren van het teken-projekt is 

een aparte handleiding gemaakt. Naast een deel 

van de informatie die ook in de ' Handleiding 

entomologie' staat, is o.m. ook opgenomen: de

terminatieliteratuur, een lijst van soorten met 

codenummers en -namen, de complete plaatsnamen

lijst, een determinatietabel voor het bepalen 

van de oecocode in kolom 48/49, nummers van ver

zamelaars (collecties, determinatoren), code

ring van de gastheer en codering van de plaats 

van de mijt op de gastheer . De uitgave is in 
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zeer beperkte oplage samengesteld voor de mede-

werkers aan het teken-projekt. (JvT) 

Kuchlein, J.H., F. Leffef & R.H. Kleinpaste, 

1980. Tabellen en verspreidingsatlas van de 

Nederlandse Microlepidoptera. 1. Pyralidae 

(Eerste gedeelte). - Vakgroep Dierkunde, 

Landbouwhogeschool Wageningen: 1-77 . 

De eerder als Nederlandse Faunistische Medede

ling aangekondigde atlas van enkele subfami

lies van de Nederlandse Pyralidae is nu ver

schenen als een publikatie van de Landbouwho

geschool. Ze bevat een overzicht van de soor

ten, tabellen tot op de soort (met 149 illus

traties) en verspreidingskaarten van alle 

soorten met toelichtende teksten . 

Deze uitgave is verkrijgbaar bij de Vakgroep 

Dierkunde, Landbouwhogeschool, Ritzema Bosweg 

32a, Wageningen. (JvT) 

Meerman, J.C . , (1980). Verspreiding en biolo

gie van de pijlstaartvlinders (Sphingidae, 

Lepidoptera) in Nederland. - Vakgroep Dier-
·• fysiologi~, Landbouwhogeschool Wageningen: 

1-53. 

In dit interne verslag wordt de voorlopige 

stand van het onderzoek opgemaakt voor het pro

jekt van de pijlstaartvlinders. In totaal 

werden 7800 gegevens verwerkt . Van elke soort 

is een verspreidingskaart (soms vlinders en 

rupsen apart) gemaakt en worden achtereenvol

gens de status, de verspreiding, de oecologie, 

de fenologie, de voedselplant van de vlinder en 

de voedselpl ant van de rups behandeld. 

Geconcludeerd wordt dat het aantal data toch 

nog te klein is geweest om een afgerond beeld 

te krijgen . 

Een exemplaar van dit verslag ligt ter inzage op 

het Centraal Bureau. (JvT) 


