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tolaemata •aan ' de hand van de statoblasten (in-

NIEUWE PUBLICATIES VAN EIS-NEDERLAND

wendige knoppen voor de ongeslachtelijke voort planting). De statoblasten worden alle afgebeeld.
Beide werken zijn 'ter perse' tijdens het sa-

Zanden, G. van der, 1982. Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse niet-parasitaire
Megach ilidae (Hymenoptera: Apidae). --Nederlandse Faunistische Mededeli n gen, 3: 1-47.
Deze atlas geeft verspreidingskaarten voor de

menstellen van deze Nieuwsbrief, zodat de prijzen nog niet bekend zijn. Het zevende nummer,
de handleiding van de Bryozoa, wordt zonder het
luxe omslag gratis met deze Nieuwsbrief verspreid.

40 niet- parasitaire soorten van de bijenfamilie
Megachilidae welke in Nederland voorkomen. De
kaarten zijn gebaseerd op het materiaal in een
Belgische en een groot aantal Nederlandse collecties aangevuld met enkele oudere literatuuropgaven.
Daarnaast wordt per soort een beknopte aandui-

Nederlandse Faunistische Mededelingen
1. Moller Pillot, Larven Chironomidae, deel

la is nu uitverkocht
2. Lefeber, Verspreidingsatlas 64 soorten
Nederlandse graafwespen
f 12 ,50

ding gegeven van de verspreiding in het pale-

Instrukties voor medewerkers

arctisch gebied, van de nestbouw, de bezochte

N.B. In Nieuwsbrief 11 werden helaas onjuiste
prijzen afgedrukt.

voedselplanten, de v liegtijd en van de bij de
behandelde soorten parasiterende aculeate
hymenopteren .
Bovendien zijn determinatietabellen voor de opgenomen soorten opgesteld 'en wordt een selectie
gegeven van de uitgebreide literatuur die reeds

1 . Van Tol, Oecocode binnenwateren
2. Kuijper, Handleiding zoetwatermollusken
3 . Nieser, Handleiding waterwantsen
4. Davids, Handleiding watermijten
5'. Ge ij skes & Higler I Handleiding kokerjuffers of schietmotten

over deze soorten bestaat.

Handleidingen

(Samenvatting van de au teur).

Handleiding entomologische projekten
Idem, met atlas 1 : 250 . 000
Handleiding en atlas malacologie

Het werk is verkrijgbaar bij de bibliotheek van
het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. Prijs
f

17,50.

Instrukties voor medewerkers EIS-Nederland
Nieukerken, E.J. van, 1982. Handleiding voor het
projekt waterkevers (Coleoptera) . ' - - Instrukties voor medewerkers EIS- Nederland, 6: 28 pp.
Lacourt, A.W., 1982. Handleiding voor het projekt Bryozoa van binnenwateren . .--

Instruk-

ties voor medewerkers EIS-Nederland, 7: 11 pp .
(met 12 figuren van statoblasten van A. Bos).
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Gratis verkrijgbaar Z1Jn formulieren voor de
projekten ' malacologie', 'entomologie' en
'macrofauna van 'binnenwateren' .
Libe ll enformulieren (doorschrijfsets) per tien
als
statiegeld
f
5,00
Speciale doorschrijfsets voor het dagvlinderprojekt zijn verkrijgbaar bij W. Geraedts,
Vakgroep Natuurbeheer LH, Postbus 8080 ,
6700 DD Wageningen.
Plaatsnamenlijst
De p laatsnamenlijst, helaas nog steeds in de
editie van 1978, is als computer-output nu
weer volop voorradig (gratis).

Na een lange voorbereidingstijd kunnen nu geluk-

Kaarten
Basiskaart Nederland, per 10
Basiskaart West-Europa, per stuk
Basiskaart Europa

een zeer uitgebreide

4,00

Ponsformulieren

kig weer twee nummers in deze reeks verschijnen.
Het eerste nummer geeft

f

f
f

f

1,50
0,50
1,50

bespreking van de literatuur voor het determineren van de inlandse waterkevers (imagines èn
larven) . Het tweede nummer omvat, naast een algemene inleiding tot de groep, o.m. een determineertabel tot de inlandse soorten van de Phylac-

Overige uitgaven
Nieuwsbrieven: Nummer lQ: f 15 , 00. Nu~~er 1-9,
11 : f 4 ,00 per stuk; 12: t 7,50.
Etiketjes 'Opgenomen voor EIS - Nederland'

gratis
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