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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
30 aug - 1 sep

Weekendexcursie naar Cadzand

23 november

Bijeenkomst

Weekendexcursie Cadzand – geef je op!
De komende weekendexcursie (30 augustus – 1 september) van de Sektie is gepland
naar het westen van Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit deel van ons land is nog steeds
onderbemonsterd. Je hebt nu de kans te ontdekken of dit terecht is. Geef je nu op! Je
kunt je aanmelden bij Barend van Maanen. De kosten bedragen €45, dit is inclusief één
(eenvoudige) avondmaaltijd en twee overnachtingen.

Keverboeken in 2000

Oscar Vorst

De hier gegeven opsomming van in het jaar 2000 verschenen keverboeken is verre van
compleet. 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!
BORDY, B., 2000. – Coléoptères Chrysomelidae; Volume 3 Hispinae et Cassidina: ixii, 1-250, pl. 1-26. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles,
Paris. €65 ISBN 2-903052-21-2
Dit is het tweede deel over de Franse chrysomeliden dat in de serie Faune de
France verschijnt. Het behandelt de subfamilies Hispinae en Cassidinae
(schildpadkevers). Eerder verscheen Volume 2 dat de Alticinae behandelt. Een
lijst met corrigenda en addenda op dit deel is overigens te vinden op pagina’s
243-250. Het systematische deel is van de voor deze serie gebruikelijke kwaliteit
en voorzien van afbeeldingen van de aedeagi en spermathecae van alle
behandelde soorten; het wordt voorafgegaan door een algemene inleiding van 55
bladzijden. Afgesloten wordt met een uitgebreide literatuurlijst, verspreidingskaartjes en 20 fraaie platen met kleurenfoto’s van adulten, larven, poppen en
eipakketten van een aantal van de behandelde soorten.
CHATENET, G. DU, 2000. – Coléoptères phytophages d'Europe: 1-366. N.A.P. Editions,
Vitry-sur-Seine. €55 ISBN 2-913688-03-9
Deze plaatjesgids vormt, anders dan de titel doet vermoeden, het vervolg op
‘Guide des coléoptères d’Europe’ van dezelfde auteur/tekenaar. De 43
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kleurenplaten behandelen ieder een 15-tal soorten en zijn van behoorlijke
kwaliteit. De volgende families worden behandeld: Cleridae, Elateridae,
Eucnemidae, Cebrionidae, Buprestidae en Cerambycidae. Van iedere behandelde
soort is een korte beschrijving te vinden waarin ook iets over de levenswijze,
verschijningsperiode en verspreiding te vinden is, benevens een areaalkaartje
van Europa incluis het noorden van Noord-Afrika. De uitvoering is degelijk,
namelijk gebonden en met harde kaft, maar met een moderne platte rug. Een
volgend deel dat de Chrysomeloidea en Curculinoidea zal behandelen is in
voorbereiding.

KÖHLER, F., 2000 – Totholzkäfer in Naturwaldzellen des nördlichen Rheinlands;
Vergleichende Studien zur Totholzkäferfauna Deutschlands und deutschen
Naturwaldforschung: 1-351. Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und
Forsten / Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen.
€20 ISBN 3-89174-031-X
Dit lezenswaardig boek behandelt de resultaten van een door de auteur
uitgevoerde zeer intensieve studie naar de keverfauna van een 10-tal strikte
bosreservaten in het aan ons land grenzende Nordrhein-Westfalen. Hoewel de
hoofdmoot wordt gevormd door de behandeling van deze reservaten en hun
keverfauna is het boek van veel breder belang. Niet alleen door de algemene
inleiding over bosgebonden keversgezelschappen, maar ook door de
beschrijving van de gebezigde ‘gestandaardiseerde’ verzamelmethoden. Het
geheel is verluchtigd met tientallen kleurenfoto’s van kevers en keverbiotopen
en verspreidingskaartjes. Afgesloten wordt met een ‘Vorläufiges Verzeichnis der
Totholzkäfer Deutschlands’. Beslist boeiende literatuur voor op het nachtkastje.
LAIBNER, S., 2000. – Elateridae of the Czech and Slovak Republics – České a
Slovenské republiky: [i], 1-292. Kabourek, Zlín. €65 ISBN 80-901466-6-X
Eerder verscheen in deze fraai uitgegeven dubbeltalige reeks een deel over de
loopkevers. Determinatiesleutels vullen het grootste deel van deze uitgave. De
negen achterin opgenomen kleurenplaten, waarop foto’s van alle behandelde
soorten keurig geprepareerd in het gelid, zijn van uitmuntende kwaliteit! In
Tsjechië weet men (nog) wat drukken is.
MARTÍN-PIERA, F. & J.I. LÓPEZ-COLÓN, 2000. – Coleoptera Scarabaeoidea I. Fauna
Iberica 14: 1-526, pl 1-7. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. €45
ISBN 84-00-07997-3
Het is – eindelijk – een goed Fauna Iberica-jaar voor de coleopteroloog. Na vele
jaren radiostilte verschenen plots drie kloeke delen. Deel 14 behandelt in ruim
500 pagina’s de families Lucanidae, Glaresidae, Trogidae, Ochodaeidae,
Geotrupidae, Hybosoridae, Orphnidae en Scarabaeidae. Het werk is ruim van
opzet en, voor zover te beoordelen, van een Spaanse breedsprakigheid. De trend
om genera verder op te splitsen woekert hier weer verder door. Zo wordt de soort
Lucanus barbarossa in het genus Pseudolucanus geplaatst, en dat terwijl
Franciscolo in de Fauna d’Italia 35 deze vorm niet eens onderscheid van L.
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cervus! Wel fraaie pentekeningen van habitus en determinatiekenmerken in
detail. Jammer ook dat de determinatiesleutels niet tevens in het Engels zijn
weergegeven. Het geheel wordt afgesloten met enkele kleurenfoto’s van
mestkevers in het veld. Deze zijn niet altijd even verhelderend. De prijs voor
deze gebonden uitgave in harde kaft is echter alleszins redelijk!
PERREAU, M., 2000. – Catalogue des Coléoptères Leiodidae: Cholevinae et
Platypsyllinae. Mémoires de la Société Entomologique de France 4: [i-ii], 1-460,
1 bl. Société entomologique de France, Paris. €90 ISBN 2-912703-03-4
Een wereldcatalogus van de Cholevinae en Platypsyllinae. De laatste sub-familie
kent overigens slecht 13 soorten. Van ieder behandeld taxon worden een hele
reeks referenties opgesomd: van Platypsyllus castoris, de beverluis, 32. Bij
referentie wordt met een reeks afkortingen aangegeven wat voor gegevens daar
te verwachten zijn. Kortom, onmisbaar voor de specialist.
PETITPIERRE, E., 2000. – Coleoptera Chrysomelidae I Fauna Iberica 13: 1-521, pl 1-6.
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. €45 ISBN 84-00-07894-2
Deel 13 van de Fauna Iberica behandelt slechts een beperkt deel van de
Chrysomelidae, namelijk de subfamilies Orsodacninae, Zeugophorinae,
Donaciinae, Criocerinae, Clytrinae, Cryptocephalinae en Lamprosomatinae.
Voor de rest geldt mutatis mutandis hetzelfde als wat hierboven bij de
bespreking van deel 14 gemeld werd, zij het dat de veldkleurenfoto’s hier slecht
zijn, dat wil zeggen: heel erg onscherp.
TURIN, H., 2000. – De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie
(Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666, pl 1-16, 1 bl, CD-ROM.
NNM Naturalis, KNNV Uitgeverij, EIS-Nederland, Leiden. €61.50 (ledenprijs
€56.50) ISBN
Letterlijk en figuurlijk een reusachtig werk. Deze uitgebreide monografie
behandelt de oecologie en verspreiding van de Nederlandse loopkevers, maar het
belang ervan overschrijdt de landsgrenzen. Engelstalige samenvattingen bij de
behandelde soorten zouden op hun plaats geweest zijn. Rijk geïllustreerd met
Nederlandse stippenkaarten en diverse histogrammen, maar ook Europese
areaalkaarten, van alle behandelde soorten, evenals vele landschaps- en habitusfoto’s alsmede talrijke, speciaal voor deze uitgave vervaardigde, tekeningen van
loopkevers. Met lezenswaardige, inleidende hoofdstukken over biologie en
oecologie, de Nederlandse loopkeverfauna en natuurbehooud. Een voorbeeldige
uitgave ook wat betreft de vormgeving en uitvoering. Hoewel naar mijn smaak
de afmetingen niet uitnodigen tot ontspannen lezen op de bank een must. Let op:
de vermelde ledenprijs geldt ook voor NEV-leden.
VIVES, E., 2000. – Coleoptera Cerambycidae. Fauna Iberica 12: 1-715, pl 1-5. Museo
Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. €55 ISBN 84-00-07887-X
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Het derde keverdeel uit deze serie dat in 2000 het licht zag behandelt de
boktorren. Het eigenlijke werk eindigt op bladzijde 511, dan resten er nog meer
dan 200 pagina’s met literatuuroverzicht, een catalogus met synoniemen, een
waardplantenlijst, een register en vijf kleurenplaten van boktorren

Ledenlijst
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