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European Congress of Entomology 

Het derde Europese Entomologisch Congres zal van 
24-29 augustus 1986 in Amsterdam worden gehouden. 
Het congres zal voor ieder zich met de be
scherming van insekten bezighoudt in het bijzon
der van bel ang zijn, aangezien één van de in · 
totaal slecht s drie thema ' s van het programma 
zal zijn 

De theorie en praktijk van de bescherming van 
i nsekten. 

Hierbij zullen vel e gegevens zijn in het kader 
van de European Inve rtebrate Survey z i jn en wor
den verzameld aan de orde kunnen komen. Er zul
len speciale z i ttingen worden gehouden ger i cht 
op de beschermi ng van bepaalde groepen (dag
vlinders, sprinkhanen e.d.). 

U kunt zich nu reeds (voorlopig) aanmelden voor 
het congres bij het Congresbureau VU, 3rd 
European Congressof Entomology, Postbus 7161, 
a007 MC Ams terdam . De congrestaal is Engels . 

Ieder die geinteresseerd is in het hierbo ven 
aangegeven thema, kan zich voor nadere infor
matie wenden tot de secretaris van de programma
commi ssie voor dit onderdeel, A.A. Mabelis , 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum . 

Buitenlandse publicaties 

België 

Wilde, J.J. de, J . L . van Goet hem & R. Marquet , 
1983. Over de verspreiding, d e uitbreiding e n 
de oecologie van Boettgerilla pallens Simroth, 
191 2 in België. -- Studiedocumenten Konink
lijk Belgisc h I nstituut voor Natuurwetenschap
pen, 12 : 1- 31. 

Met verspr eidingska arten op UTM systeem. 

Goethem, J . L. van, J.J . d e Wilde & R. Marquet, 
198 4. Over d e ver spreiding in Belg ië van de 
naakts lakke n van het genus Derac e r a s Ra fi
nesque , 18 20 (Mollusca, Gastropoda, Agro li
macidae) . -- Studied ocumenten Koninklijk 
Belgisch Instituut voo r Natuurwetenschappen, 
14 : 1- 45 . 

Eveneens met v e le UTM verspreidingskaarten . 

Goethem, J . L . v a n , 1984 . Li jst van d e rec ente 
n iet -ma rie ne mollus k en van Be l g i ë . - - Stu d ie
documenten Kon inklijk Bel g i sch Instituu t voor 
Natuurwetenschappen , 16 : 1-35 . 

Bevat geen verspr eidingskaarten, we l een 
nuttig werk, ook voor de Nederlandse malaco
logen . Bevat afkortingen van de soortnamen 
ten behoeve van computer bewerking op dezelfde 
wijze samengesteld als in het Nederlandse 
systeem (eerste v i er let ters van de genus
naam, en de eerste vier let ter s van de 'soort
naam ' {epitheton specificu m) . 
De drie hierboven genoemde werken zijn ook 
verkrijgbaar in het Fr ans . Verkoop door het 
Vermogen van h e t KBIN, Vautier s t raat 29, 
Brussel . Nummer 12 kost 60 BFr, van de ande
re nummers heb ik geen prijsopgave . 

West-Duitsland 

Van Hessen z i jn weer diver se nieuwe atl assen 
verschen en in de ser i es Fundortkataster der 
Bundesrepublik Deutschland . Best eladres: 
Dr . Harald Schreiber, Lehr stuhl für Bi ogeogra
phie der Universität des Saarlandes, 6600 Saar
brücken 1 1, BRD . De prijzen van de hierna ge
noemde boeken zijn resp. deel 15 (DM 10), deel 
16 (DM 10), deel 17 {DM 20), en deel 18 {DM 20). 

Bauschmann , G, 1983 . Die Arneisen {Hyrnenopt era: 
Formic i dae) des Vogelsberges . 37 pp , 37 
kaarten, 

te zamen met 

Eggert , U.J. , 1.983 . Die Regenwürmer (Oligochae
ta : Lumbr i cidae) des Vogelsberges . 
Fundortkataster der Bundesrepublik Deutsch
l and, 15 : 39-54 , 19 kaarten. 

Kracht, M. , 1983 . Die Steinfli egen (Insecta: 
Plecoptera) des Vogelsberges. 38 pp, 4 0 
kaarten, 

te zamen met 

Kühnel , ·F . , 1983 . Die Egel {Annelida: Hir udinea) 
des Vogels berges. -- Fundortkat aster der 
Bundesrepublik Deutschland , 16 : 40-53, 11 
kaarten. 

Müller, H.-G., 198 4 . Die Spinnen {Arachnida : 
Araneida) des Vogelsberges . -- Fundor tka
taster der Bundesrepublik Deutschland , 17 : 
1-158 , 270 kaarten. 

Müller , H. - G., 198 4. Die Spinnen (Arachnida: 
Araneida) von Hessen I. - - Fundortkataster 
der Bundesrepublik Deutschland, 18 : 1-1 0 2 , 
313 kaarten . 
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Notes fauniques de Gembloux 

In Nieuwsbrief Eur. Invert . Survey-Nederland, 
8: p. 9 is al de 'aandacht gevestigd op de eerste 
vier nummers in deze serie, die wordt uitgegeven 
door de Faculté des Sciences Agronomiques de 
l ' Etat te Gembloux. ISSN 0770- 2019 . 

5. Leclercq, J., 1981, Traveaux sur les 
Hyménoptères publiés par les chercheurs de 

Gembloux, de 1970 à 1980. - Notes fauniques de 
Gembloux, 5: 1-28. 

6 . Leclercq, . M. & N.G. Olsufjev, 1981. Nouveau 
catalogue des Tabanidae paléarctiques 

(Diptera). - Notes fauniques de Gembloux, 6: 
1-51. 

7. Rasmont, P., 1983. Catalogue commenté des 
Bourbons de la région ouest-Paléarctique 

(Hymenoptera, Apoidea, Apidae). Notes fau-
niques de Gembloux, 7: 1- 71. 

Deze publicatie valt op door de beschrijving van 
Megabombus reinigiellus spec . nov. uit Andalusië . 

8 . Leclercq, J. ·& P. Rasmont, 1984 . Centribu-
tien de l ' U.R.S.S. à la cartographie des 

Invertebrés européens. - Notes fauniques de 
Gembloux, 8: 1-32 . 

Tot heden zijn 178 verspreidingskaarten gepu
bliceerd van ongewervelde dieren in Europees 
Rusland. Een nuttig overzicht. EIS-Nederland 
tracht de kaarten ook in zijn bezit te krijgen. 

9. Leclercq, J. et al., 1984. Les guèpes 
sociales en Belgigue et au Luxembourg, 

autrefois et maintenant (Hymenoptera, Vespoidea 
Vespidae). - Notes fauniques de Gembloux, 9: 
1-38. 

Verspreidingskaarten met gegevens vóór 1970 
duidelijk gescheiden. 

10. Leclercq, J . et al., 1984. Pour la protee-
tion et la surveillance des populations 

d'Escarcots comestibles dans la region wallonne 
(Helix aspersa Müller et pomatia L.). -- Notes 
fauniques de Gembloux , 10 : 1-1 1. 

United Kingdom and Ireland 

Entwistle , P.F. & A. E . Stubbs, 1983. Preliminary 
atlas of the hoverflies (Diptera : Syrphidae) of 
the British Isles. - - Biological Records Centre : 
ongepagineerd (6 pp . + 30 kaarten). 

oe eerste resultaten van het Hoverfly Recording 
Scheme. • 

Herstel 

In de naamlijst van de loopkevers in Nieuws
Brief European Invertebrate Survey - Nederland, 
12, en vooral in de vertaaltabel van ' Brakman'
nummers naar EIS codes, zijn enkele fouten ge
slopen. De l ijst is waarschijnlijk onvoldoende 
gecontrol eerd , waarvoor verontschuldiging . 

Correcties 

In de naamlijst, p. 16: 
146 123 HARPSTIC i.p . v. 146 120 HARPST IC 

In de vertaaltabel, p. 32/33: 
009 006134 CARAVIOL i.p.v. 006106 CARAPURP 
116 036055 BEMBDORI i.p. v. 036012 BEMBDORI 
215 145005 ACUPPARV i.p . v. 145005 ACUPRARV 
298 107009 ABAXPARP i.p . v. 107010 ABAXPARV 
299 107010 ABAXPARL i.p.v. 107011 ABAXPARL 
300 107008 ABAXOVAL i.p.v. 107009 ABAXOVAL 
332 132022 AGONGRLE i.p.v. 132022 AGONGRAC 

H. Turin 

• 


