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17 . Tol, J . van, 1982 . Inventarisatiegegevens van 

dier soorten in Nederland : enkele resultaten 

en toepassingsmogelijkheden . -- Mededelingen 

Werkgemeenschap Landscapsecologisch.Onderzoek, 

9 : 19- 24, 59 . With a summary . 

Er wordt een overzicht gegeven van de bestaande 

karteringsprojecten van diersoorten in Nederland, 

waaronder he t EIS-project . De mogelijkheden van 

toepassing bij ' monitoring ' projecten worden aan

gegeven ; bovendien wordt een voorstel gedaan voor 

een meer permanent onderzoek naar het voorkomen 

van een beperkt aantal fauna- elementen. Dit on

derzoek zou dan moeten worden ondersteund door 

een uitgebr eid referentiekader . 

Overdrukken van dit artikel zijn voor belangstel

lenden beschikbaar bij het Centraal Bureau. 

18 . Barendregt, A., 1983 . Syrphus nitidifrons 

Becker, 1921, from the Netherlands, with 

description of the male, and a key to the Euro

pean Syrphus species (Diptera : Syrphidae) . -

Entomologische Mededelingen, Amsterdam, 43 : 59-

64, 12 figs (w . o . een verspreidingskaart) . 

Syrphus nitidifrons Becker , 1921, is op Europees 

niveau een zeer zeldzame soort en buiten ons 

land alleen bekend uit Tsjecho- Slowakije en Span

je. Het mannetj e wordt beschreven en afgebeeld. 

De soort is uit Nederland bekend geworden van 

enkele vindplaatsen op de Veluwe in de periode 

april tot juni. 

19. Huijbregts, J., 1982. De Nederlandse soorten 

van het genus Cercyon Leach (Col eoptera : Hy

drophilidae) . -- Zoologische Bijdragen, 28: 127-

173, 91 figs . , 6 tabs . , 4 plates. Nith a abstract . 

Een gedegen bewerking van het inlandse materiaal 

van dit geslacht van 21 inlandse soorten. Niet 

minder dan 14 . 000 exemplaren werden bestudeerd. 

Met een determineertabel, veel tekeningen , di

verse SEM- foto ' s, en kaarten van alle soorten. 

21. Geijskes, D.C. & J . van Tol, 1983 . De libel-

len van Nederland (Odonata). Koninklijke 

23 

Nederlandse Nat uurhistorische Vereniging, Hoog-

woud (N . H. ) : 1- 368, figs . 1- 539 , plates 1- 8, 10 

tables . 

Het boek bevat een bewerking van de inlandse 

collecties van de libellen . De tekst omvat een 

inleiding tot de odonatologie , determineerta

bellen , beschrijvingen van de diverse stadia 

en geslachten , beschrijvingen van de levenswij

ze en versprei ding . Van alle soorten zijn ver

spreidingskaarten toegevoegd achter in het boek . 

Het boek is verkrijgbaar voor f 50,00 bij de 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Ver

eniging in Hoogwoud (N.H . ); leden van deze ver

eniging betalen slechts f 35,00 . 

Overige publ icaties en verslagen 

Kuchlein, J.H . & C. Gielis, 1982 . Tabellen en 
verspreidingsatlas van de Nederlandse Micro
lepidoptera . 2 . Pyralidae (tweede gedeelte), 
Pterophoridae . -- Vakgroep Dieroecologie, LH 
Wageningen : 1- 86, 211 figs. (w.o . 112 ver
spreidingskaarten). 

Een bewerking van het Nederlandse collectie
materiaal; de determineertabellen zijn rijk 
geillustreerd met figuren. 

Alink, M., 1981. Hirudinea in Nederland . Een 
inventariserend onderzoek in het kader van het 
European Invertebrate Survey (E . I . S . ) . -Labo
ratorium voor Aquatische Oecologie, KU Nijmegen 
& Laboratorium voor Zoologische Oecologie en 
Taxonomie, RU Utrecht: p. 1-146, tabellen, fi 
guren. 

Het rapport geeft een stand van zaken van het 
verspreidingsonderzoek aan de bloedzuigers van 
Nederland. Het onderzoek wordt voortgezet onder 
leiding van dr . G. van der Velde (KU Nijmegen). 

Groot, J .M.B. de, 1974. De Nederlandse soorten 
van het genus Helophorus F. (Coleoptera, Hydro
philidae) . - Afdeling Systematische Dierkunde 
en Evolutiebiologie, RU Leiden & Rijksmuseum van 
Natuurlijke Histori e, Leiden: p . 1-68, 33 fig. 

Een bewerking van het Nederlandse materiaal van 
de kevers van het geslacht Helophorus . De kaar
ten met een beperkte toelichting zijn gepubli
ceerd in Nieuwsbrief 10: 59-66 . 

Sande, J.C. van de, 1979. De Nederlandse soo~ten 
van het subgenus Hypostenus Rey (Stenus Latreil
le, Staphylinidae) . - Rijksmuseum van Natuurlij
ke Histori~, Leiden (intern rapport): p. 1-35, 
fig., kaarten. 

Het rapport geeft een tabel tot de (acht) in
landse soorten en een overzicht van de versprei
ding (kaarten en vindplaatsen) . De in dit werk 
genoemde gegevens zullen worden verwerkt in de 
atlas van F. van Stuivenberg over h e t genus 
Stenus in Nederl and . 
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