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de naaste toekomst nog hard getrokken moeten 

worden. 

Dr. J.E.M.H. van Bronswijk, Academisch Ziekenhuis 

Utrecht, Vakgroep Dermatologie, Laboratorium voor 

Minibiologie,Catharijnesingel 101, Utrecht . 

AANVULLI NG 

Gyrinidae van Nederland (Schrijvertjes) 

Kortgeleden is de heer T. van Tilburg onder bege

leiding van Drs. J. Krikken begonnen met een be

werking van de Gyrinidae van Nederland. Indien u 

materiaal wilt laten bewerken kunt u contact op

nemen met de heer Van Tilburg (of de heer Krik

ken), Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, 

Postbus 9517, 2300 RA Leiden. Het project moet 

vóór midden 1983 worden afgerond. 
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EUROPESE VERSPREIDINGSKAARTEN 

Heath, J . & J. Leclercq, 1981 . Provisional 

atlas of the invertebrates of Europe . Maps 1-

27 . -- Institute of Terrestrial Ecology, 

Abbots Ripton I Faculté des Sciences Agrono

miques de l'Etat, Gembloux : ongepagineerd . 

Eindelijk zijn de eerste verspreidingskaarten 

van ongewervelde dieren op Europese schaal en 

geproduceerd in het kader van EIS, gepubliceerd. 

Dankzij de inspanningen van John Heath en Jean 

Leclercq kunnen wij nu voorbeelden van Europese 

kaarten laten zien. De volgende soorten zijn in 

deze publicatie opgenomen: 

Lepidoptera: Parnassius apollo, Aporia crataegi, 

Leptidea sinapis, Lasiommata maera, Coenonympha 



Europese verspreidingskaarten 

pamphilus, Limenitis populi, Melitaea cinxia, 

Fabriciana niobe, Lysandra bellargus, Cartero

cephalus palaemon (zie p. 18), Eriogaster catax, 

E. lanestris; Hyrnenoptera: Tiphia femorata, Sce

liphron spirifex, Chalybion femoratum, Philanthus 

coronatus, P. triangulum (zie kaart op deze pagi

na), Crabro loewi, Crabro alpinus, Lestica alata, 

Lestica clypeata, Lestica subterranea , Anthidium 

manicatum, Xylocopa violacea; Nematoda: Longido

rus elongatus, Paralongidorus maximus, Xiphinema 

pachtaicum, Xiphinema index. 

De kaarten zijn, helaas maar vanzelfsprekend, nog 

lang niet compleet. De werkelijke verspreiding 

wijkt waarschijnlijk aanzienlijk af van de hier 

gepresenteerde. Met name uit Oost-Europa en 

Noord-Afrika zijn erg weinig waarnemingen be-

schikbaar . 

Philanthus 

triangulum (F,) 

e 1950 onwordJ 

0 Pre 1950 

(JvT) 

19 

DIVERSE PUBLICATIES 

Dammer-Vos, H.J., 1980. VUGA's alfabetische 

plaatsnamengids van Nederland. -- VUGA, 

's-Gravenhage: 1-175. 

Bij het bewerken van collecties stuit men nogal 

eens op niet te localiseren plaatsnamen. Deze 

lijst kan, naast bijv. het postcodeboek en het 

'Handboek van Natuurmonumenten', weer een hulp

middel zijn. De VUGA-lijst omvat een overzicht 

van alle plaatsnamen, inclusief gehuchten en 

grotere woonwijken, met een opgave van de ge

meente, waartoe zij behoren. u kunt er bijv. in 

vinden dat de plaatsnaam 'Berg' voorkomt in de 

gemeenten Berg en Terblijt, Budel, Cadier en 
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