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Bentinck, G. A. Graaf & A, Diakonoff, 1968, Mon. Ned. ent. Ver. 3. De Nederlandse 
Bladrollers (Tortricidae). 209 pags, 5 tekstfigs, 99 pits. 

Hannemann, H. J., 1961. Tierw. Deutschl. 48. Kleinschmetterlinge oder Micro-lepido- 
ptera, L Die Wickler (s. str.) (Tortricidae). VI + 233 pags, tekstfigs, 22 

pits. Jena. 

Amsterdam 1010, Oude IJselstraat 12 III. 

Faunistiek van de Nederlandse Coleoptera. In Agrion nr. 5, p 13, 1973, worden door 
Frank Peters twee Carabiden vermeld, die door Brakman in zijn naamlijst van 1966 nog 
niet voor Noord-Holland aangegeven werden, namelijk Panagaeus cruxmajor L. en Chiaenius 

vestitus Payk. De eerste werd 16.VIII.1973 in de Twiskepolder bij Landsmeer aangetroffen, 
de tweede 15.VIII. 1971 in de Purmer en daarna op Marken. 

Agrion is het orgaan van de insektenwerkgroep van de N.J.N. Wie gegevens over de 
faunistiek van de Nederlandse insektenfauna verzamelt, moet vooral niet verzuimen ook deze 
publîkatîes te raadplegen. —• Lpk. 

Gegevens over spinnen. Dr. P. J. van Helsdingen en Drs. J. Meijer zijn bezig een 
naamlijst van de Nederlandse spinnen samen te stellen en zijn van plan die te laten volgen 
doof een overzicht van deze dieren. Wie hen aan gegevens kan helpen, wordt vriendelijk 
verzocht ze aan een van hen mee te delen (adres respectievelijk Rijks Museum van Natuur¬ 
lijke Historie, Raamsteeg 2, Leiden en Herestraat 56, Grijpskerk 8058). 

LITERATUUR OVER PYRALIDEN. Voor lepidopterologen die zich ook bezig 
houden met Pyraliden, vestig ik de aandacht op een in 1973 verschenen publikatie van 
G. Petersen, G. Friese en G. Rinnhofer, Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepido- 
ptera - Crambidae, in Beitr. Ent. 23: 1—55. Van alle uit dit gebied vermelde soorten en 
enkele opvallende afwijkingen wordt een fraaie gekleurde vergrote afbeelding van de 
rechter voorvleugel gegeven, in totaal 51 figuren. Verder bevat de publikatie 5 tabellen 
en 42 tekstfiguren van genitaliën of vleugel aderen. 

De auteurs geven een determinatietabel van de 42 uit de DDR vermelde soorten, 
waarna elk daarvan afzonderlijk behandeld wordt. Op p. 31 wordt Cram.bus scolîcus 

Westwood, 1845, als de geldige naam voor C. uliginosellus Zeller, 1850 gegeven, dit in 
navolging van Bleszynski (1965). D. J. Carter heeft echter reeds in 1967 aangetoond, dat 
scoticus een synoniem is van p ra tel la Linnaeus, 1758 (Entomologist's Gaz. 18: 47—-49). 
—• Lpk. 

LEWIS, H. L., DAS GROBE BUCH DER SCHMETTERLINGE. Duitse uitgave 
van “Butterflies of the World”, bewerkt door F. R. Heller. XVI + 304 pp., 208 kleu¬ 
renplaten. Uitg. Eugen Ulmer, 7000 Stuttgart 1, Postfach 1032. Prijs (gebonden) 
DM 132.™. 

Voor wie het Engels van de oorspronkelijke uitgave te moeilijk is, biedt de Duitse 
editie mogelijk een uitkomst. De 208 groot-formaat platen zijn dezelfde. Natuurlijk 
kunnen in dit werk niet alle bekende dagvlinders van de wereld afgebeeld worden, 
maar ruim 5000 soorten is toch wel een behoorlijk aantal. De vlinders zijn per wereld¬ 
deel gerangschikt en in elk gebied weer per familie, wat het determineren wel verge¬ 
makkelijkt. 

Wie zich uitsluitend interesseert voor Europees materiaal kan beter de bekende 
Vlindergids van Elsevier kopen, maar amateurs die dagvlinders uit andere werelddelen 
meebrengen of krijgen, zullen een groot deel daarvan wel met dit boek op naam kunnen 
brengen. Bovendien geeft het werk ook zonder verzamelen een goed idee van de 
kleurenpracht van tropische soorten. 

De ruim 6000 kleurenfoto’s zijn grotendeels vervaardigd naar materiaal uit de rijke 
collecties van het Brits Museum (Nat. Hist.). De kleuren zijn echter niet altijd exact. 
Vooral de witte hebben nogal eens een ietwat geelachtige tint. — Lpk. 


