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vee l moeite andere kaarten verkrijgbaar zijn 

z i jn deze besl i st de moeite waard, niet a l leen 

omdat de kaarten g ebruik maken van UTM-gr i d . 

Het zijn bijna steeds recen te uitgaven (e i nd 

j aren '70, begin jaren ' 80}, en de pri j s i s 

bovendien tamelijk laag, aangezien de kaarten 

57" x 4 1" meten. Dit betekent bi j v. dat Roeme

nië op één kaart staat , en men · voor het Ibe

risch Schiereiland slechts vier kaarten nod i g 

heeft. Bi j het Centraal Bureau is een over

zichtskaart beschikbaar, en bovend i en hebben 

wij al vee l van de kaarten ook aangeschaft. 

De ' Warnings ' op de kaarten ' Aircraft infringing 

upon Non-Free Flying Territory may be fired on 

without warning ' zullen u in de toekomst mis

schi en in de toekomst iets minder gerust in 

een vliegt uig doen p l aatsnemen. 

J. van Tol 

BUITENLANDSE ATLASSEN 

West-Duits l and 

Ingrisch, S., 1979. Regionalkataster des Landes 
Hessen. Orthoptera, Dermaptera und Blatto
ptera des Vogelsberges . 

Rupp, R., 1979. Idem. Elateridae (Insecta : Co 
leoptera) des Vogelsberges . - - Fundortka
taster der Bundesrepublik De utschla nd, 7: 
1 - 79 , DM 10.-

Burghardt, G., 1979. Regionalkataster des Lan
des Hessen. Heteroptera (Insecta: Hemiptera) 
des Vogelsberges . -- Fundortkataster der 
Bundesrepublik Deutschland, 8: 1 - 242 . 
DM 20.-

Ploch, P., 1979 . Regionalkataster des Landes 
Hessen. Blatt- und Holzwespen des Vogels
berges (Insecta : Hymenoptera : Symphyta) . -
Fundortkataster der Bundesrepublik Deutsch
land, 9: 1 - 140. DM 20. -

Burk, R. & J.H. Jungbluth, 1982. Regionalkatas
ter des Landes Baden- Wurttemberg. Prodramus 
zu einem Atlas der Mollusken von Baden
Wurttemberg . -- Fundortkataster der Bun
desrepublik Deutschland, 14 : 1 - 291. Prijs ? 

United Kingdom 

Elliott, J.M . & P.A . Tullett, 1982. Provisional 
atlas of the freshwater leeches of the 
British Isles. -- Occasional Publications, 
Freshwater Biological Association, 14: 1-31, 
17 kaarten. 

De verspreiding van al l e (16} soorten Britse 
bloedzuigers in kaart gebracht. 

Luff, M.L., 1982 . Preliminary atlas of 
British Carabidae (Coleoptera) . -- Biologi
ca] Record s Centre, Abbots Rip ton: 1-18 + 
kaart 1-101. 

De kaarten geven een voorlopig overzicht van de 
verspreiding van een deel van de Engelse loop
kevers (in totaa l komen er 342 soorten voor in 
Groot-Brittannië}. Men beschikte in totaal over 
52 . 000 gegevens . 

Heath, J., 1980 . Insect Distribution Maps Scheme . 
Lepidortera Heterocera. Moths. Provisional 
Distribution Maps. -- Biologica] Records 
Centre, Abbots Ripton: (1 - 6) +kaart 1-227. 

De meeste kaarten werden eerder gepubl i ceerd in 
deel 9 van ' Moths and Butterflies of Great 
Britain and Ireland'. Toegevoegd werden de Geo
metridae {kaart 204- 227}. 

Heath, J . , 1982. Distribution mapsof the 
ButterElies of the British Isles . -- Bio
logica] Records Centre, Abbots Ripton: 1 - 3 + 
kaart 1 - 54. 

Bijzonde r interessante verspreidingskaarten van 
de Britse dagvlinders. Opvallende deta i ls: grote 
mate van volledigheid en het scheidingsjaar, nl. 
1971 - 01 - 01. 

Foster, G., 1981. Atlas of British water beetles. 
Preliminary edition - Part 1. -- Newsletter, 
the Balfour-Browne Club, 22: 1-18, 30 kaarten. 

Foster, G . , 1983. Atl as of Briti sh water beetles. 
Preliminary edition - Part 2. -- Newsletter, 
the Balfour- Browne Club, 27: 1-23, 29 kaart en. 

Deze beide publicaties geven een overzicht van 
de stand van zaken bij het onderzoek naar de . ver
spreiding van de Britse waterkevers . Van veel 
soorten zijn nu verspreidingskaarten beschikbaar; 
de Hydroporus soorten volgen spoedig. 

Britse projecten 

Een overzicht van de Britse projecten, met hun 
coordinatoren, is beschikbaar op het Centraal 
Bureau. Hieronder volgen slechts de groepen die 
in bewerking zijn : 

Mariene dinoflagellaten , Bryzoa , mariene mol
lusken , mariene krabben, mariene isopoden, 
Echinodermata , zoetwaterplatwormen, land- en 
zoetwatermollusken, zoetwater Oligochaeta, 
duizend- en miljoenpoten, libellen, krekels • 
en sprinkhanen, oorwurmen, kakkerlakken, 
waterwantsen, Neuroptera, Mecoptera, Megalo
ptera , loopkevers, waterkevers, kortschild
kevers , Atomariinae en Ptiliidae, lieveheers
beestjes, springtorren, Chrysomelidae en 
Bruchidae, boktorren , Scolytidae van iepen, 
kokerjuffers, dagvlinders, Oecophoridae , 
Incurvariidae en Heliozelidae, langpootmuggen, 
Dixidae, steekmuggen , grote Brachycera (w.o. 
horzels en dazen}, zweefvliegen, Conopidae, 
Sepsidae , Sciomyzidae, vlooien, aculeate Hyme
noptera, watervlooien, land- en zoetwater iso
paden, pseudoschorpioenen, hooi wagens, spinnen, 
teken en beerdiertjes. 
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