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HOE STAAT HET MET LYMANTRIA DISPAR (LINNAEUS) IN NEDERLAND? (LEP.,
LYMANTRIIDAE). Onlangs ontving ik een brief van een lepidopteroloog uit Hannover, waarin
hij me vroeg, of de Plakker nog in Nederland voorkomt en waar dan de oostgrens van zijn areaal
ligt. Toen realiseerde ik me, dat ik de vlinder al in jaren niet meer gezien had, net zo min als de
fraaie rupsen. In Amsterdam, waar dispar vroeger plaatselijk gewoon was en waar ik nog in het
begin van de veertiger jaren op nauwelijks 100 m van mijn woning een eierlegsel op een iepestam
vond, is hij al lang verdwenen. Maar ook in collecties van verzamelaars zie ik nauwelijks nog een
spoor van modern materiaal. Een enkele keer wordt een

op licht gevangen, maar de lange en

soms zeer gevarieerde series die vroeger gekweekt werden, zijn thans nauwelijks meer bijeen te
brengen.
Ik zou daarom graag wat nauwkeuriger willen weten, hoe het nu met L. dispar in Nederland
staat. Het probleem is interessant genoeg. We hoeven er maar aan te denken, dat de vlinder
plaatselijk zeer gewoon geweest is in enkele Oostengelse graafschappen, maar daar nu al meer
dan een eeuw is uitgestorven, terwijl het niet gelukt is hem via continentaal materiaal weer in te
burgeren. Terwijl daartegenover in Noord-Amerika omstreeks 1868 een paar ontsnapte vlinders
van een kweker tot een ware explosie geleid hebben en de uitbreiding van het areaal er nog
steeds doorgaat. Zie hiervoor o.a. D. C. Ferguson, 1978, The Moths of America North of Mexi¬
co, fase. 22.2, Lymantriidae: 93-95.
Ik houd me daarom aanbevolen voor inlichtingen over de tegenwoordige staat hier te lande
(waar het laatst gezien en wanneer, indien nog voorkomend in welke mate, enz.). — B. J. Lempke.

IMMS’ OUTLINES OF ENTpMOLOGY, 1978, 6th edition: 1-254, figs. 1-95. Chapman &
Hall Ltd, London. ISBN 0-412-21670-1 (paperback). Prijs £ 3.95.
Na de 10e volledig herziene druk van „Imms General Textbook of Entomology” is er nu ook
een nieuwe, zesde druk van „Imms' Outline of Entomology”; de vorige druk verscheen in 1959
en was sedertdien alleen herdrukt. De nieuwe druk van „Outlines of Entomology” is geheel
bijgewerkt naar recente onderzoeksgegevens.
Na een inleiding geeft het boek een vrij omvangrijk, zeer overzichtelijk hoofdstuk over anato¬
mie en fysiologie (100 pp.) en verder hoofdstukken over ontwikkeling en metamorfose (20 pp.)
en enige belangrijke levenswijzen van insekten (11 pp.). In het daarna volgende taxonomische
gedeelte wordt een overzicht gegeven van de insektenorden (70 pp.), gevolgd door een klein
hoofdstuk over verwantschap bij insekten en een aardig literatuuroverzicht, dat behalve algeme¬
ne literatuur ook enige literatuur per insektenorde geeft.
Vooral voor niet-entomologen die beroepshalve of uit liefhebberij met de entomologie te ma¬
ken hebben, geeft dit boek een goed overzicht van de entomologie en als zodanig wordt het
gaarne van harte aanbevolen. — J. P. Duffels.

