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Langer, T. W., Nordens Dagsommerfugle. Uitgave van Ejnar Munksgaard, Kopen¬ 

hagen 1, 1958. Prijs gebonden D. Kr. 125. 

Een prachtig boek van 344 pagina’s, waarin alle dagvlinders van Denemarken, Noor¬ 

wegen en Zweden behandeld worden. Van elke soort bespreekt de auteur de verbreiding in 

dit gebied en de aangrenzende landen, de variabiliteit en de biologie. Het werk is ge- 

illustreerd met 12 voortreffelijke gekleurde platen, waarop alle soorten in enkele exemplaren 

afgebeeld zijn. Bovendien zijn een aantal zwart-wit foto’s opgenomen van afwijkende vlin¬ 

ders. Een biezondere vermelding verdienen de drie close ups in kleurenfoto van vlinders 

op bloemen. 

Dat het tekstgedeelte geheel op de hoogte van de tijd is, spreekt wel haast vanzelf. 

Het boek is een waardige aanvulling van de mooie vlinderboeken, die de laatste jaren in 

Zweden en Denemarken verschenen zijn. Warm aanbevolen. — Lpk. 

Langer, T. W., Sjove Ting om Sommerfugle. Uitgave van Ejnar Munksgaard, Kopen¬ 

hagen 1, 1958. Prijs ? 

Een meer populaire uitgave van het bovengenoemde werk met dezelfde prachtige platen, 

doch slechts 182 pagina’s tekst. In tegenstelling tot de Dagsommerfugle begint dit boek 

met een uitvoerige inleiding, terwijl de behandeling van elke soort uiteraard veel korter 

is. De prijs zal wel aanmerkelijk lager liggen dan die van het grote werk. Wie het boek 

alleen wil hebben om de platen, kan dus met deze publicatie, die even uitstekend ver¬ 

zorgd is, volstaan. — Lpk. 

Beiträge zur Systematik und Ökologie Mitteleuropäischer Acarina. Band I, Tyrogly- 

phidae und Tarsonemini, Teil I: Erich und Friedrich Türk : Systematik und Ökologie der 

Tyroglyphiden Mitteleuropas, p. 3—231, fig- 1—182, alsmede Rita Scheucher : Systematik 

und Ökologie der deutschen Anoetinen, p. 233—384, fig. 1—79. Aus dem Zool. Inst, der 

Friedrich Alexander-Universität, Erlangen. Geest & Portig, Leipzig, 1957. 

Dit is het begin van een reeks acarologische publicaties, welke onder leiding van Prof. 

H. J. Stammer zullen verschijnen. Bij beide onderdelen hebben de auteurs zich veel moeite 

gegeven om deze moeilijke materie te ordenen, o.a. door tabellen en nieuwe beschrijvingen 

te geven, aangevuld door talrijke afbeeldingen. Ook hebben zij getracht door kweken het 

verband te vinden tussen de adulti en hun zo geheel anders gevormde hypopoda. Dat is nog 

nooit tevoren geschied, zeker niet op zo uitgebreide schaal. Het is ongetwijfeld jammer, dat 

voor deze bewerking in hoofdzaak slechts dieren uit het Duitse gebied in aanmerking konden 

komen, doch de auteurs hebben zich zekere beperkingen moeten opleggen. Verschillende 

novae species zijn beschreven, maar bij voortgezette studie zullen nog andere volgen. Hier¬ 

mede is voor andere acarologen en ook voor mensen uit de praktijk in ieder geval een 

goede basis geschapen voor verdere studie en wij mogen dan ook met vertrouwen de vol¬ 

gende publicaties tegemoet zien, die in deze serie zullen verschijnen. — G. L. van 

Eyndhoven. 

Hyppa rectilinea Esper (Lep., Noctuidae). Nu ik sedert 1953 intensiever smeer en 

licht in de bossen bij Apeldoorn, is mij opgevallen, dat deze uil niet zo zeldzaam is. Zelfs 

in de droevige zomer van 1957 was hij vrijwel de enige smeergast in de eerste decade van 

juni, die naar mijn ervaring de hoofdvliegtijd is. 

Op 7 juni 1958, vlak buiten de bebouwde kom van Apeldoorn, bestond de vangst uit 

13 stuks Hyppa rectilinea, 16 Ectropis extersaria Hb., 3 Mamestra thalassina Hufn., 1 Mame- 

stra contigua Schiff., 4 Minucia lunaris Schiff. Voor één avond ,dus een vrij hoog getal, en 

dat van een soort, die tot nu toe als zeldzaam stond genoteerd ! Alle exemplaren waren vers. 

Het is heel goed mogelijk, dat vroeger niet op de goede plaats of op de juiste tijd is 

gesmeerd. Maar even goed bestaat de mogelijkheid, dat deze vlinder als zovele andere soorten 

de laatste jaren gewoner is geworden. Het zal wel onmogelijk zijn er achter te komen, wat 

de juiste opvatting is. 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn (med. R.I.V.O.N.). 


