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Wigglesworth, V. B.. The life of insects. The Weidenfeld and Nicolson Natural 

History. 360 pp., 164 tekstfiguren, 36 zwarte en gekleurde platen. Weidenfeld and Nicolson, 

Londen, 1964. Prijs 55 s. 

Professor Wigglesworth bezit het grote talent om moeilijke zaken in eenvoudige bewoor¬ 

dingen voor ieder begrijpelijk uiteen te zetten. Zijn fraai uitgegeven en rijk geïllustreerde 

nieuwe boek is — zoals hijzelf zegt — een poging om de problemen van het leven van In¬ 

sekten in al hun ingewikkeldheid te schilderen tegen de achtergrond van onze tegenwoordige 

kennis van de fysiologische processen van hun lichaam. Het is een welgeslaagde poging om 

een samenvatting te geven van de voortgang van onze kennis van biochemie en fysiologie van 

de laatste 50 jaar, in termen, die bevattelijk zijn voor een bredere kring van lezers, dan die 

van zijn bekend „Handboek van insektenfysiologie”. De hoofdzaken van de soms uiterst 

ingewikkelde processen, die het leven van het insekt bepalen, zijn voor iedere geïnteresseerde 

lezer duidelijk gemaakt. 

De verscheidenheid van het aantal bekende insekten en de omvang van de beschikbaar 

geworden gegevens over hun levensverrichtingen zijn zo enorm groot, dat slechts afzonder¬ 

lijke voorbeelden kunnen worden aangehaald, die toch als een samenhangend verhaal worden 

opgesteld. 

In de opeenvolgende 17 hoofdstukken worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld. 

Het insekt als landdier, waarin op boeiende wijze de grote strijd van het kleine insekte- 

lichaam tegen uitdroging wordt geschilderd ! Bewegingen van het insekt te land, te water 

en in de lucht, waarbij ongelooflijk geraffineerde spitsvondigheden van vorm en functie blij¬ 

ken samen te werken. Het dieet van insekten, hun eieren, hun groei, metamorfose, voort¬ 

planting, kleuren, verdediging en aanval, gezicht, gehoor, reuk en andere zintuigen, hun 

wijsheid, de organisatie van hun staten, hun populaties, migraties en soortsvorming, hun 

verbond met bloemen en hun verhoudingen tot de mens worden in dit boek op boeiende en 

bevattelijke wijze beschreven. 

Deze belangwekkende bijdrage tot onze entomologische literatuur, fraai geïllustreerd met 

handtekeningen van de echtgenote van de schrijver en met vele zwart-witte en gekleurde 

foto’s, vormt voor iedere oprechte liefhebber van insekten een adembenemende lectuur. Nu 

de biochemie en de fysiologie zo zeer in het brandpunt der wetenschappelijke belangstelling 

komen, behoort ieder entomoloog van deze kans gebruik te maken om op prettige wijze hier¬ 

over iets op te steken. — A. D. 

Polygonia c. album L. (Lep., Nymphalidae). De laatste jaren is deze fraaie dagvlinder 

in een groot deel van het land haast weer even zeldzaam geworden als hij een halve eeuw 

geleden was, toen ik mijn eerste kennis over vlinders opdeed. Maar in 1964 was er een 

verheugend aantal meldingen, die wezen op een (misschien tijdelijke) verbetering, mogelijk 

dank zij het fraaie weer van de afgelopen zomer. 

Ik hoorde van waarnemingen te Arkel (C. J. Zwakhals), Amsterdam (Dr. G. Kruse- 

man), Egmond Binnen (Br. F. Melkert), Rotterdam-Charlois (P. J. Rooij Jr.) en Mid- 

delharnis (P. Vroegindeweij). P.S. Ook in Gaasterland (G. Stobbe). — Lpk. 

Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera. Het elfde supplement is verschenen en 

kan bij de Bibliotheek, Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O., besteld worden. Het telt 88 

pagina’s en 6 platen en kost f. 6,50. Het bevat het slot van de Cuculliinae (d.w.z. het 

grootste deel van Cat. VI) en de Apatelinae (op enkele na alle soorten van Cat. IV, die 

nog ontbraken). 

Verkrijgbaar zijn nog: Cat. VIII—XI (de Geometridae) en alle supplementen behalve 

het eerste. 


