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De Sektie Everts van de Nederlandse Entomologische Vereniging werd opgericht in 1988 en 
richt zich op de studie van de (Nederlandse) kevers. Zij is vernoemd naar de grondlegger van 

de vaderlandse coleopterologie jonkheer Edouard Everts (1849-1932). 
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Agenda 
 
1-3 september Weekendexcursie Noordlaren 
 
25 november Workshop 
 
 
Weekendexcursie Noordlaren – laatste kans! 

 
Je kunt je nog opgeven voor de weekendexcursie naar Noord-Drenthe. We hebben een 
beperkt aantal plaatsen gereserveerd in het Natuurvriendenhuis in Noordlaren. 
Opgave door overmaking van fl. 85,- op giro 4058536 van de Sektie Everts te Den 
Haag. Aanmelden per e-mail kan natuurlijk ook: vorst*xs4all.nl Tot ziens in het 
Drentse land. 
 
 
Keverboeken in 1998 

Oscar Vorst 
 

De hier gegeven opsomming van in 1998 verschenen keverboeken is verre van 
kompleet. Boeken die alleen tropische Coleoptera behandelen of een zeer beperkte 
soortengroep (een enkel genus) vallen buiten het kader van deze rubriek. De vermelde 
prijzen zijn slechts indicaties! 
 
GERSTMEIER, R.,1998. – Checkered beetles; Illustrated key to the Cleridae and 

Thanerocleridae of the Western Palaearctic - Buntkäfer; Illustrierter Schlüssel 
zu den Cleridae und Thanerocleridae der West-Paläarktis: [i-v], 1-241, 8 pl. 
Margraf Verlag, Weikersheim. Hfl 110,-  ISBN 3-8236-1175-5 

 
Wederom een fraai verzorgd deel in deze serie – zowel qua inhoud als vorm. 
Bevat tabellen tot alle West-Palearktische soorten en is zeer uitgebreid 
geïllustreerd. Van veel soorten is ook een verspreidingskaartje opgenomen. 
Achterin zijn ditmaal een achttal kleurenplaten, met foto’s van vrijwel alle 
behandelde soorten, te vinden. Dit gebruiksvriendelijke sleutelwerk is een echte 
aanrader. Het blijft dan ook jammer dat de verschijningsfrequentie van deze 
serie heel laag blijkt te zijn. 

 
HANSEN, M., 1998. – Hydraenidae (Coleoptera). World Catalogue of Insects 1: 3-168. 

Apollo Books, Stenstrup. Hfl 95,-  ISBN 87-88757-27-7 
 

Het eerste deel in een ambitieuze serie van wereldomvattende catalogi, zoals de 
naam al suggereert. Een echte catalogus! Een opsomming dus van alle bekende 
soorten met referentie naar de originele beschrijving, type lokaliteit, eventuele 

mailto:vorst@xs4all.nl�
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synoniemen en verspreiding. Deze laatste is, vooral binnen Europa, vaak vrij 
gedetailleerd weergegeven.  

 
HEBAUER, F. & B. KLAUSNITZER, 1998. – Süsswasserfauna Mitteleuropas 20 (7, 8, 9, 

10-1): Insecta: Coleoptera: Hydrophiloidea: Georissidae, Spercheidae, 
Hydrochidae, Hydrophilidae (exkl. Helophorus): i-xii, 1-134. Gustav Fischer 
Verlag, Stuttgart. Hfl 125,-  ISBN 3-437-25488-X 

 
Na de delen over  het genus Helophorus en de Haliplidae, Noteridae & Hygrobi-
idae het derde deel over waterkevers, dat de overige Hydrophiloidea behandelt. 
In tegenstelling tot de beide eerdere delen die alle Europese soorten 
behandelden, worden nu alleen de Midden-Europese taxa besproken. Helaas... 
Naast de gebruikelijke tabellen tot de soorten voor de imagines, zijn er ook 
relatief uitgebreide inleidingen per familie; voor de Hydrophilidae zijn dit 14 
pagina’s met aandacht voor morfologie, fylogenie, biogeografie, ecologie, 
biologie en methodiek. Ook zijn er tabellen voor de larven tot op genus-niveau. 
Wel aan de dure kant, zeker voor een gebrocheerde uitgave. 

 
KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (EDS), 1998. – Verzeichnis der Käfer Deutschlands. 

Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4: [ii], 185. Entomo-
faunistischen Gesellschaft, Dresden. Hfl 40,-  ISSN 0232-5535 

 
 Deze faunistische catalogus van Duitse kevers behandelt het voorkomen in 18 

deelgebieden. Hierbij worden drie perioden onderscheiden met als grensjaren 
1900 en 1950. Ook is er een speciaal symbool om onterechte meldingen te 
corrigeren. Dit zijn er heel wat! Hieruit blijkt duidelijk dat dit geen klakkeloze 
compilatie van gegevens uit de literatuur is. Het boek werd in relatief korte tijd 
(1995-97) samengesteld door een groep specialisten, ieder verantwoordelijk 
voor een deelgebied. In totaal kent de Duitse fauna 6.479 soorten. Uit de aan 
ons land grenzende deelgebieden Weser-Ems-Gebiet, Westfalen en Nordrhein 
zijn respectievelijk 3536, 4241 en 4331 soorten bekend. 

 
KUKISZ, D. & P. SZWALKO, 1998. – Chrzaszcze - Coleoptera: Nakwiatkowate - 

Anthicidae. Klucze do Oznaczania Owadów Polski 19 (80): 1-37. Polskie 
Towarzystwo Entomologiczne, Torun. Hfl 23,-  ISBN 83-86707-61-5 

 
Poolse sleutel met lijntekeningen van genitalen van alle Poolse anthiciden en 
enkele habitus tekeningen in zwart-wit. 

 
LUCHT, W. & B. KLAUSNITZER, 1998. – Die Käfer Mitteleuropas Band 15; 4. 

Supplementband: 1-398. Gustav Fischer Verlag, Jena. Hfl 200,-  ISBN 3-437-
35366-7 

 
Langverwachte supplementband der supplementbanden (FHL 12-14). Een 
compilatie van de relevante taxonomische publicaties die de afgelopen jaren in 
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de coleopterologische literatuur verschenen. Het standaardwerk begint nu toch 
wel nadrukkelijk te verouderen. De eerste delen zijn nu ruim 30 jaar oud! 
Gelukkig is er achterin een register opgenomen op alle vijftien delen, dit maakt 
het een stuk eenvoudiger om niets over het hoofd te zien. 

 
LUFF, M.L., 1998. – Provisional atlas of the ground beetles (Coleoptera, Carabidae) 

of Britain: [i-iii], 1-194. Biological Records Centre, Huntingdon. Hfl 25,-  ISBN 
1-870393-41-4 

 
Britse loopkeveratlas op A4-formaat. Het geheel is sober van opzet: twee 
stippenkaartjes per bladzijde vergezeld van een korte ecologische schets. De 
dekking is aanzienlijk, en vaak zijn er heel aardige verspreidingspatronen te 
ontdekken. Dit is mede toe te schrijven aan de omvang van het bestreken gebied 
(aanzienlijk groter dan Nederland) en het feit dat de grenzen van het natuurlijke 
en niet van politieke aard zijn. Opmerkelijk is dat de volgende twee perioden 
onderscheiden worden: 1900-1970 en 1970-... Gegevens van voor 1900 zijn 
weggelaten! 
 

SCHILTHUIZEN, M. & H. VALLENDUUK, 1998. Kevers op kadavers. Wetenschappelijke 
Mededeling. KNNV 222: 1-148. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging, Utrecht. Hfl 29,50  ISBN 90-5011-112-2 

 
 Een leuk boekwerkje bedoeld voor een iets breder publiek. Behandelt in de 

inleiding kort de successiestadia van een kadaver, daarna meer basale zaken als 
de lichaamsbouw van een kever en verzamel- en prepareertechnieken. In het 
systematische deel, met determinatietabel tot de families van op aas levende 
kevers, worden een aantal families uitgebreider besproken. Van de Histeridae, 
Silphidae en Cholevidae worden alle op aas levende soorten uitgebreid 
besproken. Ook worden er Nederlandse verspreidingskaatjes (10 x 10 km grid) 
van alle soorten gegeven. Binnen het genus Ptomophagus wordt P. medius als 
aparte soort, verschillend van P. sericatus opgevoerd. De laatste lijkt zich recent 
uit te breiden in het West-Europese laagland. In de Duitse literatuur worden 
beide soorten echter gesynonymiseerd (FHL 12). 

 
WARCHAŁOWSKI, A., 1998. Chrysomelidae - Stonkowate (Insecta: Coleoptera); Czesc 

VI (podrodzina: Halticinae: rodzaje Hermaeophaga - Dibolia). Fauna polski 
20: 1-292. Polska Akademia Nauk, Warszawa. Hfl 40,-  ISBN 83-85192-83-2 

 
Nog een Pools boek in een andere serie over de Poolse fauna. Zeer uitgebreide 
behandeling van een aantal Halticinae-genera: Hermaeophaga, Altica, Batophila, 
Lythraria, Arrhenocoela, Ochrosis, Asiorestia, Orestia, Derocrepis, Hippuriphila, 
Crepidodera, Epithrix, Minota, Podagrica, Mantura, Chaetocnema & Dibolia. 
Zover ik dat kan beoordelen worden ook zeer veel niet-Poolse soorten behandeld. 
Rijkelijk voorzien van verspreidingskaartjes en genitaalfiguren (ook van de 
Altica-vrouwtjes). 
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Ledenlijst 
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Aangeboden 
 
Faunistik der Sandlaufkäfer und Laufkäfer der Schweiz (Cicindelidae & Carabidae) 
Deel 1  477 tekstpagina's) en deel 2 (243 pagina's verspreidingskaarten), van Werner A. 
Marggi. Deel 13 van de Documenta Faunistica Helvetiae tegen kostprijs: DM 48,-  

Dré Teunissen, 073-5114657, dre.teunissen*zonnet.nl 
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