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BOEKBESPREKING 

Jeekel , C.A.W., 1977. Voorlopige atlas van de verspreiding der 

Nederlandse duizendpoten (Chilopoda). -- Verslagen en technische 

gegevens Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), 

Amsterdam, 13: 1-55. 

Op aanvraag verkrijgbaar, zo lang de voorraad strekt. 

In de afgelopen jaren, vanaf 1970, heeft dr. Jeekel in een serie 

mededel ingen in Entomologische Berichten overzichten gepresenteerd 

van de Duizend- en Miljoenpoten van een groot.aantal provincies. 

Op deze wi j ze heeft hij de basis gelegd voor de verspreidi ngskaarten 

(met UTM- grid) van de Duizendpoten, zoals die nu is verschenen. 

Deze voorlopige atlas is samengesteld op een wijze die ik van 

har t e kan aanbeve len voor een "voorlopig" werk: stippenkaarten met 

daarnaast een korte toelichting die het verspreidingsbeeld nader 

toelicht. Hierin staan onder andere notities over het areaal , het 

habita t en voor- of achteruitgang van het aantal vangsten in de loop 

van de tijd. Dat stimuleert verder onderzoek'. 

Ook het nauwkeurig overzicht welke collecties zijn bewerkt en 

verwerkt , en de indeling van de soorten naar verspreidingspatronen 

in Nederland zijn verhelderend. De kaart die alle vindplaatsen in 

hokken van 10 x 10 km
2 (Jeekel schrijft vaak abusievelijk 10 km2) 

geeft, laat duidelijk het verzamelspoor van de auteur zien. Net 

zoals ik bij het v erspreidingsond erzoek aan aquatische diergroepen 

heb kunnen constateren, zijn ook bij deze groep Centraal Nederland, 

West Friesland en Zeeland slechts zelden bemonsterd. Ook op Ameland 

ZlJn blijkbaar nog nooit Chilopoda verzameld. De lege hokken vlak 

b i j Amsterdam zijn ook opmer kel ijk, gezien de woonplaats van de 

auteur . 

Nogmaals, het is geen project geweest van het CB, de atlas kan 

worden besteld bij het ITZ, Plantage Middenlaan 53, Amsterdam. - -JvT 


