
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,) 
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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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Keer, Liempde, Meijel en Urmond, terwijl boven- 2. Kuijper: Handleiding zoetwatermollusken 

dien de namen 'Aan de Berg' en 'De Berg' nog voor 

verdere verwarring kunnen zorgen. 

Er is bovendien een lijst van opgeheven gemeen-

ten. Nuttig, maar niet goedkoop (f 19 , 50) (JvT) 

H. J. van Gool, 1981. Bijenhouden met succes . 

Educaboek, Culemborg : 312 pp. (f 50,00) 

EIS-Nederland dringt door in de niet-EIS lite

ratuur. Hier een voorbeeld: opp. 33 van dit 

boek staat een kaartje afgebeeld van de Bijen

wolf Philanthus triangulum, zoals gepubliceerd 

in Nederlandse Faunistische Mededelingen, 2. 

Heijerman, Th, T. Hakbijl & J. van Tol, 1981. 

Natuur en landschap in Goirle en de Hilver. 

Deel 2. Entomologisch onderzoek. Rapport 

Staatsbosbeheer, Dienstvak Natuurbehoud, 

20- 8101 - 01: 1- 84 +losse tabellen. 

Door de meeste werkgroepen is meegewerkt aan de 

proefneming om gegevens uit het bestand van EIS

Nederland in de vorm van een rapport aan Staats

bosbeheer aan te bieden. Deze proef werd genomen 

in verband met de voorgenomen ruilverkaveling in 

dit gebied, en werd gecombineerd met een vrij 

uitgebreide aanvullende bemonstering van de loop

kevers en wolfspinnen m.b.v. vangpotten. 

Een klein aantal exemplaren is nog beschikbaar 

voor belangstellenden; aan te vragen bij het Cen

traal Bureau. 

PUBLICATIES VAN HET CENTRAAL BUREAU 

Nederlandse Faunistische Mededelingen 

1. Moller Pillot: De larven der Nederlandse 

Chironomidae, la in multo 

Idem, zonder multo 

f 17,50 

f 12,50 

Van beide edities zijn nog slechts enkele 

exemplaren voorradig. 

2 . Lefeber: Verspreidingsatlas van 64 soorten 

Nederlandse graafwespen f 12,50 

Instrukties voor medewerkers 

EIS-Nederland 

1. van Tol: Oecocode voor binnenwateren van 

Nederland f 4,00 

3 . Nieser: Handleiding waterwantsen 

4 . Davids: Handleiding watermijten 

f 

f 

f 

4,00 

4,00 

4,00 

5. Geijskes & Higler: Handleiding kokerjuffers 

of schietmotten 

Handleidingen 

Handleiding entomologische projekten 

Idem, met atlas 

Handleiding en atlas malacologie 

Ponsformulieren 

f 10 , 00 

f 

f 

f 

4,00 

9,00 

9,00 

Formulieren gratis beschikbaar voor 'malaco-

logie', 'entomologie' en 'macrofauna van bin-

nenwateren ' 

Speciale doorschrijfformulieren voor het dag

vlinderproject zijn verkrijgbaar bij de coördi

nator w. Geraedts. 

Libellenformulieren doorschrijfsets 

per tien stuks statiegeld 

Kaarten 

f 5,00 

Basiskaart van Nederland; een nieuwe editie met 

blauwe hokken van 10x10 km
2 

(per 10) f 1,50 

Basiskaart West-Europa (nieuw) 

Basiskaart Europa 

Overige uitgaven 

f 

f 

0,50 

1,50 

Van Tol & Van Helsdingen : Methods and results of 

EIS mapping schemes in the Netherlands (Nie 

(Nieuwsbrief 10) f 15,00 

Plaatsnamenlijst van Nederland gratis 

Etiketjes 'Opgenomen voor EIS-Nederland ' gratis 

Bestellingen kunnen worden gericht aan de 

Bibliotheek van het Rijksmuseum van Natuurlijke 

Historie, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

(Telefoon 071- 143844), 

of aan het Centraal Bureau Nederland van de 

European Invertebrate Survey, bereikbaar onder 

hetzelfde adres en telefoonnummer. 


