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Collecties en coleopterologen: korte 
notities over de omvang en aard van collecties, 
hun locatie, en over de activiteiten van mensen 
die zich met kevers bezighouden . 
Het ligt in de b~doeling in deze laatste 
rubriek ook de resultaten van een enquete onder 
de Nederlandse coleopterologen te publiceren. 
In deze enquete zal met name aandacht besteed 
worden aan de specifieke interesse en speciali
satie van de ondervraagden. Een dergelijke 
enquete is ons inziens noodzakelijk om de vol
gende redenen: Alleen al de Nederlandse kevers 
(bijna 4000) zijn voor één persoon niet meer 
kritisch te overzien. Daarnaast verzamelen veel 
mensen ook op hun vakanties in het buitenland. 
Velen beperken zich dan noodzakelijkerwijze tot 
de bewerking van notoire groepen als Carabidae, 
scarabaeidae, Cerambycidae etcetera. Als gevolg 
hiervan zijn er tal van groepen waaraan kenne
lijk niemand serieus aandacht besteedt. Boven
dien gebeurt het nogal eens dat meerdere perso
nen enige tijd aan dezelfde groep werken zonder 
dat men dit van elkaar weet . Ons inziens zou 
bij een verdere specialisatie de faunistiek in 
Nederland veel meer kunnen opleveren. Overigens 
is er ook op oecologisch gebied nog zeer veel 
te doen. Het is opmerkelijk hoe weinig van de 
levenswijze van de meeste kevers bekend is; zo 
zijn van tal van soorten, soms van heel gewone, 
de onvolwassen stadia nog onbekend. 
De eindredaktie van de rubriek coleopterologi
sche informatie is in handen van J. Huijbregts 
(zelfde adres als redaktie van de hele nieuws
brief). Hij wordt daarbij geassisteerd door J. 
Krikken en J. van Tol. Alle manuscripten zenden 
aan Centraal Bureau Nederland van de EIS. 
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F. BANGSHOLT, 1983. SANDSPRINGERNES OG 
LOBEBILLERNES UDBREDELSE OG FOREKOMST I DANMARK 
CA . 1830-1 98 1. (Coleoptera: Cicindelidae and 
Carabidae) . 271 p. 15 fig. 314 versprkrtn. 
Dansk Faunistik Bibliotek, Bind 4 ISBN 87-
9749 1-11-7 (Danish Kr. 240,=). Scandinavian 
Science Press LTD, Langasen 4, Ganl~se, 2760 
MALOV, Denmark (tekst hoof dzakelijk Deens). 

Bij deze Deense loopkeveratlas is er duidelijk 
naar gestreefd iets meer te brengen dan slechts 
verspreidingskaartjes. In het tekstgedeelte 
vinden we ongeveer 20 pagina's materiaalkri
tiek, ongeveer 50 pagina's soortbesprekingen en 
ongeveer 30 pagina's bijzondere informatie over 
o.a. vleugelaanleg, oecologie en een poging tot 
analyse van verspreidingspatronen en fauna
veranderingen in de beschreven periode. Een 
tameli jk volledige Engelse sumrnary van ruim 8 
pagina ' s besluit het tekstgedeelte. Alle figu
ren en tabellen hebben Engelse onderschriften . 
Het boek lijkt me ook voor iemand die de Deense 
taal niet machtig is zeer toegankelijk . Ook het 
gedeelte met de 314 kaarten die de verspreiding 
per soort in Denemarken weergeven bevat veel 
informatie. Echter mijn indruk is dat hier de 
overdaad schaadt. De verspreidingsgegevens zijn 
ingedeeld in drie perioden (voor 1900; 1900-
1949 en na 1950) of combinaties daarvan (voor 
1900 en 1900-1949; voor 1900 en na 1950; 1900 -
1949 en na 1950; gevonden in alle drie 
perioden) elk met een ander teken op de ver
spreidingskaartjes weergegeven. Deze worden nog 
eens onderscheiden in vierkante tekens voor 
eenmalige waarnemingen en ronde voor meerdere 
waarnemingen in een bepaald hok. De 14 verschil
lende tekens die zo in een kaartbeeld terecht 
kunnen komen dragen niet bij tot een duidelijk 
inzicht in eventuele verschuivingen in ver
spreidingspatronen . Dit wordt echter ten dele 
ondervangen door de soortbesprekingen en de 
reeds genoemde analyse van de verschuivingen in 
soortensamenstelling en verspreidingspatronen. 
~lerkwaardig is ook het gebruikte grid, met 
hokken van ongeveer 8x9 km. Tabel 6 in het boek 
van Bangsholt laat maar liefst 72 soorten zien 
die in de periode na 1900 achteruit zijn ge
gaan; 5 soorten zijn geheel verdwenen. 
Habitatvernietiging en veranderingen in de 
landbouwmethoden worden als de belangrijkste 
oorzaken aangevoerd, maar ook zou in een aantal 
gevallen het klimaat een rol gespeeld hebben . 
Al met al geeft deze atlas een waardevolle 
aanvulling op onze kennis van de loopkeverfauna 
uit het Nederland omringende gebied. Het zal in 
de nabije toek~mst zeker de analyse van ver
anderingen in de Nederlandse loopkeverfauna 
vergemakkelijken, temeer daar dergelijke atlas
sen momenteel ook worden vervaardigd voor Noor
wegen, Zweden , Finland, de Britse Eilanden en 
Belgi~ . Rest nog te zeggen dat voor deze atlas· 
al het tot dusverre bekende collectiemateriaal 
bewerkt werd, d.i. ongeveer 500.000 individuen, 
samen ongeveer 100.000 vangstgegevens ople
verend . Naast de Deense verspreidingskaartjes 
is telkens het Europese kaartje afgedrukt. Deze 
zijn op enkele in ons land niet voorkomende 
soorten na , afkomstig uit de Nederlandse loop
kevera tlas. 
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