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Chrysoptera c-aureum Knoch op Voorne. De heer K. Alders schreef mij het volgende: 

„Op 24.VII.1971 ving ik c-aureum („een van de acht”) op Voorne (één exemplaar). Ik vond 

deze uil tegen het biologisch station zittend, terwijl de lamp op het bekende plekje brandde. 

Volgens mij staat er geen Poelruit in de nabije omgeving”. 

Dit bewijst wel, dat ook verdere „herontdekkingen” mogelijk zijn. Voorzover ons tijdens 

het onderzoek op Voorne gebleken is, komt Poelruit in het noordelijke duingebied alleen 

voor in het duinmoeras (C). Waarschijnlijk komt deze plant ook wel voor bij het Brede 

Water en in Strypemonde (L), waar Hofland zijn waarnemingen deed. 

D. A. Vestergaard, Bilderdijklaan 71, Bilthoven. 

Frankenhuyzen, A. van & G. Houtman, Bladmineerders op bomen en struiken. Weten¬ 

schappelijke Mededelingen K.N.N.V. nr. 94, 60 pp., tekstfiguren, december 1972. Prijs voor 

leden K.N.N.V. en N.E.V. ƒ 4,50, voor anderen ƒ 5,25. 

Deze rijk geïllustreerde W.M. is als een vervolg te beschouwen op de door Kabos ge¬ 

schreven W.M. nr. 89 over mineervliegjes. Vanzelfsprekend kan in 60 blz. geen volledig 

overzicht gegeven worden van alle in Nederland voorkomende soorten, zodat een keus ge¬ 

maakt moest worden uit de meest voorkomende of interessantste. Maar wie dieper op het 

onderwerp wil ingaan, vindt daarvoor de gegevens in de literatuurlijst. 

Een goede hulp bij de determinatie is de lijst van houtige gewassen met de voornaamste 

daarop voorkomende mineerders, toegelicht met de afbeeldingen van l4l verschillende mijnen. 

Hoe de bladeren met mijnen het beste bewaard kunnen worden wordt duidelijk aangegeven 

(blz. 14), maar helaas niet hoe met de daaruit gekweekte insekten gehandeld moet worden. 

Er wordt wel verteld dat kleine motjes moeilijk op te zetten zijn, maar dat valt wel mee, als 

men de methode maar kent en de goede hulpmiddelen heeft. Bij een eventuele herdruk zou 

het wel aanbeveling verdienen de nomenclatuur, speciaal bij de Lepidoptera, in overeenstem¬ 

ming te brengen met moderne gegevens. Lithocolletis Hübner, 1822, b.v. is een synoniem 

van Phyllonorycter Hübner, 1822. Yponomeuta (1796) wordt op blz. 56 opgegeven als syno¬ 

niem van Hyponomenta (1837), maar het is net andersom. Dit zijn evenwel geen punten die 

afbreuk doen aan deze weer voortreffelijk opgezette W.M., die te verkrijgen is door het be¬ 

drag te storten op postrekening 13028 ten name van Bureau K.N.N.V. te Hoogwoud 

N.H. — Lpk. 

Howarth, T. G., South’s British Butterflies, pp. XIII, 210; figs. 20 -j- 31, pis. 48, ver¬ 

spreid ingskaarten 57. Frederick Warne & Co., Ltd, 40 Bedford square, London WC1B 3HE. 

April 1973. Prijs gebonden £ 10.50. 

Reeds enige jaren was bekend, dat gewerkt werd aan een geheel nieuwe uitgave van Richard 

South’s „Butterflies”, waarvan de eerste druk in 1906 verscheen. Voor de bezitters van een 

van de oude drukken is de nu verschenen nieuwe editie onherkenbaar. Het formaat is veel 

groter, kwarto, de tekst, grotendeels herschreven door de dagvlinderspecialist van het Brits 

Museum (Nat. Hist.), is veel logischer ingedeeld en de vlinderafbeeldingen (nu net als bij 

de ,,Moths” naar tekeningen) zijn alle op IV2 X ware grootte. Bij elke soort komen achter¬ 

eenvolgens aan de orde: beschrijving, variabiliteit, vliegtijd, gedrag, geschiedenis, ei, rups, 

pop, verspreiding. 

De gekleurde platen, zowel van de vlinders als van de eerste toestanden, zijn voortreffelijk. 

Van de vlinders wordt boven- en onderkant afgebeeld, vaak zijn er ook één of meer figuren 

van opvallende afwijkingen. De eieren (sterk vergroot), rupsen (met steeds een vergrote 

afbeelding van ring 7) en de poppen zijn gecopieerd van Frohawk’s tekeningen die hij alle 

naar de natuur vervaardigd heeft voor zijn in 1924 uitgegeven werk „Natural History of 

British Butterflies”. Op plaat 8 zijn nu mooi de verschillen tussen de rupsen van Colias 

hyale L. en C. australis Verity te zien. Aan het slot staan de verspreidingskaarten van alle 

inheemse Britse dagvlinders, samengesteld door het Biological Records Centre. 

Het is een groots boek geworden. Jammer alleen dat het nu zo duur is, dat niet elke jonge 

enthousiaste beginner, die een beetje weg weet met de Engelse taal, het zal kunnen aanschaf¬ 

fen. —■ Lpk. 


