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Wiel, P. van der, 1962. Bijdrage tot de kennis der Nederlandse Kevers, V (17e vervolg op het 

aanhangsel in Coleoptera Neerlandica III). — Ent. Ber., Amst. 22: 169-178. 

Zaitsev, F. A., 1953. Nasekomye zhestkokrylye IV. Plavuntsovye i vertyachki. — Fauna SSSR 

58: 1-376, 73 figs. [English Translation: Coleoptera, families Amphizoidae, Hygrobii- 

dae, Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae, 401 pp., 74 figs., Jerusalem, 1972.] 

De Boelelaan 1087, 1007 MC Amsterdam. 

MACROPTERIE BIJ OPPERVLAKTEWANTSEN. Cuppen (Ent. Ber. Amst. 38 (12) : 181, 

1978) vermeldt dat macroptere exemplaren van Velia caprai slechts tweemaal in Nederland ver¬ 

zameld zijn in de omgeving van Winterswijk; hijzelf geeft een derde vondst van Ulestraten. De 

schrijver verwijst in zijn telling naar Nieser 1968 en Layendecker & Nieser 1971. Volgens dezelf¬ 

de bron zou de macroptere vorm van Hydrometra gracilenta alleen van Wageningen bekend zijn, 

waaraan Cuppen nu de Kabroekse beek in Noord-Limburg toevoegt. In mijn bespreking (Ent. 

Ber. Amst. 29: 100, 1969) van de KNNV tabel van Nieser (1968) wees ik er op dat de in de ge¬ 

noemde tabel vermelde faunistische opgaven zeer onvolledig zijn. Voor een meer compleet 

beeld is men aangewezen op de Naamlijst en Vervolgen van Reclaire (1932-1950). Mijn collectie 

bevat macroptere V. caprai van Arnhem, Herkenbosch, Maasniel, Arnhem en H. gracilenta van 

Horn. De heer B. Aukema (Wijster) deelde mij desgevraagd mee 6 langvleugelige H. gracilenta 

gevangen te hebben bij Wijster en dat volgens zijn documentatie deze morf ook bekend is van 

het Amsterdamse Bos, Holsteren, Kalenberg, Oisterwijk en Winterswijk. Verder ving de heer 

Beernink (Zaandam) 5 macroptere V. caprai bij Hierden. 

R. H. Cobben, Utrechtsestraatweg 7, 3911 TR Rhenen. 

MERIAN, Maria Sibylla, 1976. Schmetterlinge, Käfer und andere Insekten; Leningrader Stu¬ 

dienbuch. Cassette met 120 losse kleurenplaten naar het origineel in de bibliotheek van de Aca¬ 

demie van Wetenschappen in Leningrad; daarnaast, in een apart deel van 471 pagina’s o.m. een 

facsimile van Merian’s bijbehorende aantekeningen. Edition Leipzig/McGraw-Hill. ISBN 07- 

084506-9. Prijs $ 895,—. 

In 1972 vond men in de bibliotheek van de Academie van Wetenschappen van Leningrad het 

aantekenboek van M. S. Merian: een in 1660 begonnen, en vijftig jaar voortgezette bundel van 

aantekeningen en bijbehorende aquarellen. In de allermeeste gevallen betreft het kweekversla- 

gen, die getuigen van een indrukwekkende kennis van de natuur, en een niet minder grote vaar¬ 

digheid en vindingrijkheid, die voor het slagen van een kweek noodzakelijk zijn. Van dit artistiek 

en biologisch zeer waardevolle document heeft men een bijzonder verzorgde reprint vervaar¬ 

digd. De 120 platen zijn losbladig (helaas, want daardoor kunnen ze niet worden uitgeleend) en 

elk voorzien van een transparante omslag, waarop men de determinatie heeft gedrukt. Het 

tekstdeel, dat in vier talen (Duits, Frans, Engels en Russisch) is uitgevoerd, geeft een uitvoerige 

beschouwing over de geschiedenis van het manuscript (het werd in Amsterdam aangekocht door 

de lijfarts van de tsaar!) van de hand van Irina Lebedva. Er is een uitvoerig essay van W. D. Beer 

over de wetenschappelijke betekenis van het manuscript. Ook is er een index van de afgebeelde 

dieren, de door Merian genoemde (voedsel-) planten, en van personen en plaatsnamen zowel in 

de commentaren als in het manuscript zelf. Maar de hoofdmoot bestaat uit een facsimile van de 

aantekeningen van Merian zelf (geflankeerd door een overzetting in moderne typografie, waar¬ 

door het lezen voor een ieder mogelijk is). De eerste aantekeningen zijn uitgevoerd in een 

prachtig regelmatig en precies handschrift; met het ouder worden van de schrijfster wordt het 

groter en onregelmatiger. 

De verzorging van de uitgave is haast al te mooi. Lederen ruggen, luxueuse opmaak, en 9- of 

10-kleurendruk maken het boek al duur. Minder acceptabel is in mijn ogen het feit dat men de 

oplaag tot 1750 exemplaren heeft beperkt, en zelfs een certificaat bijvoegt dat verklaart dat na 

het afdrukken de drukplaten zijn vernietigd om deze beperking definitief te maken. — W. N. El¬ 

lis. 


