
Van Tol - I ets over de stand van zaken 

dingskaar t en van alle Nederlandse soorten. Bij 

het Centraal Bureau liggen (al enige tijd) diver

se manuscripten voor atlassen gereed. Het eerst 

zal de atlas van de niet-parasitaire Megachili

dae verschijnen. Daarnaast liggen atlassen van 

de Pompilidae (Br. V. Lefeber) , de Hylaeus - bijen 

(A. Koster) , de kortschildkevers van het genus 

Stenus (F. van Stuivenberg) en de steenvliegen 

(Plecoptera) (E. Claessens) min of meer voor 

publicatie gereed . Bovendien mag u dee l lb van 

de serie Nederlandse Faunistische Mededelingen 

met determineertabellen voor de larven van de 

Nederlandse Chironomidae (Orthoc ladiinae) even

eens van ons verwachten . Overigens is deel la 

vrijwel uitverkocht en zal binnen afzienbare ter

mijn niet herdrukt worden . Er is naar dit werk 

veel vraag geweest uit het buitenland. 

Slotwoord 

De coördinator probeert voor ieder project tijd 

vrij te maken. Maar een snelle berekening leer t 

dat ik voor ieder slechts twee tot drie dagen 

per jaar beschikbaar heb. Naar ik hoop heeft u 

er begrip voor dat niet alles op het ogenblik 

even soepel en snel verloopt. 

EEN OVERZ ICHT VAN RECENT VERSCHENEN 

MEDEDELINGEN EIS- NEDERLAND 

6 . Aukema, B. , 1981. A survey of the Dutch 

species of the subgenus Hylopsallus of Psallus 

(Hemiptera- Heteroptera , Miridae) . 

schrift voor Entomologie, 124: 1-25 . 

Tijd-

Een diepgaande bewerking van het Nederlandse ma

teriaal . Naast een beschrijving van de drie in

landse soorten van dit subgenus (P . perrisi , P. 

wagneri en P. variabilis) wordt ook P. assimi

lis beschreven (niet bekend uit ons land), als 

ook de inlandse, aan de vorige soorten verwante 

Asthenarius quercus. Met vier verspreidingskaar

ten . (JvT) 

10. Velde, G. van der & R.H . Hadderingh, 1981 . 

De verspreiding van Ferrissia wautieri (Mirol

li) (Gastropoda, Ancylidae) in Nederland. - -

11 

Basteria, 45 : 67- 70. 

Een provincie-gewijze opsomming van alle op 

dit moment bekende vindplaa t sen van deze soort, 

die pas in 1960 werd beschreven en in 1977 

voor het eerst uit ons land is gemeld. Met een 

verspre i dingskaart . (JvT) 

14 . Cuppen, J.G . M. & H.P.J.J. Cuppen, 1982. 

Hydraena britteni Joy new for the Netherlands 

(Coleoptera : Hydraenidae). -- Entomologische 

Berichten, Amsterdam, 42: 45-48 . 

Een nieuwe soort voor Nederland uit het soor

tenrijke e n tamelijk lastige waterkever-genus 

Hydraena. Deze soort kan gemakkel ijk worden 

verward met de algemene H. r iparia ; diagnosti

sche kenmerken worden opgesomd . H. britteni, 

die alleen in het vroege voorjaar als imago 

kan worden verzameld , blijkt in het pleistocene 

dee l van Nederland niet zel dzaam te zijn. Met 

een verspreidingskaart. (JvT) 

15 . Cuppen, H. P. J.J . & G. van der Velde , 1981. 

De platwormen (Tricladida) van de Nederlandse 

provincie Limburg. I. Op het land, in grond

water en in beken aangetroffen soorten . -

Natuurhistorisch Maandblad, 70 : 135-143. 

In dit uitstekend en zeer gedetaillerd over

zicht (zie ook bijgaand verspreidingskaartje) 

van de verspreiding van platwormen in Limbur g 

wordt ook de oecologie van deze dieren uitge

breid behandeld. Met zes kaarten van de pro-

vincie Limburg, voorzien van UTM-grid . (JvT) 

HANDLEIDING VOOR DAGVLINDER PROJECT 

Het dagvlinderproject wijkt qua opzet op diver

se punten af van de meeste andere EIS-Neder l and 

projecten Daarom is er -naast de bekende groe

ne handleiding voor entomologische projekten

een aparte ' Handleiding voor het projekt dag

vl inders (Rhopalocera) ' samengesteld door de 

coördinator Ir. w. Geraedts (20 pp.) . Deze is 

voor belangstellenden gratis verkr i jgbaar bij de 

Vakgroep Natuurbeheer LH, Postbus 8080, 6700 oo 

Wageningen. Op de volgende pagina hebben wij het 

speci ale veldformulier ' dagvlinders ' afgebeeld. 


