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not more than notes on nomenclature. But these notes testify of a great amount of work 

accomplished, and contain many new synonyms. The lack of descriptions of the species is 

amply balanced by numerous, really excellent illustrations. They are enlarged photographs of 

type specimens of most of the species, and equally large and elaborate, excellently focused 

and printed photographs of the genital apparatus, including all important details: for the 

males, the aedoeagus, for the female, particulars of the sterigma and the signum. These 

illustrations are of the highest standard and would make any Lepidopterist envious, for 

usually rigid economy of space and lack of smooth paper for the printing of fine screen 

blocks make such nice and rich illustrating impossible. It goes without saying that its ad¬ 

vantages are tremendous, for the specialist as well as for collectors in the field. 

The next volume on Lepidoptera, which is already in press, will contain information on 

the Hawaiian Pyraloidea and Alucitidae, on 456 pages with 425 cuts. The third volume 

dealing with this order is in a far stage of preparation, as I have witnessed, meeting Dr. 

Zimmerman at the British Museum (Natural History) last autumn. It will contain the 

Microlepidoptera sensu stricto. 

Coleoptera, Hymenoptera, and Diptera will follow later. An excellent work, indispensable 

for everyone working on the fauna of the Hawaiian Lepidoptera, and an extremely useful 

guide for students of other faunas. — A. D. 

Kweek van Epirrhoë tristata L. (Lep. Geom.). Van mijn zoon ontving ik in 1957 

enige eieren van een $, dat te Norg gevangen werd. De eerste rupsjes kwamen 29 juni 

1957 uit. Deze werden gekweekt op pollen Glad Walstro (Galium mollugo L.) onder 

een glazen stolp in de buitenlucht. Ze groeiden vrij snel, want op 20 juli waren alle rupsjes 

reeds ter verpopping weggekropen. Ik verwachtte dus nu vlinders van de tweede generatie, 

doch de poppen bleven alle overliggen en leverden van 16—26 mei 1958 de vlinders. 

Het kweken op deze manier is gebleken een goede methode te zijn. Het verdient echter 

aanbeveling de pol van te voren even uit te schudden, teneinde ongedierte te verwijderen. 

Verder natuurlijk regelmatig vochtig houden. 

G. S. A. van der Meulen, van Breestraat 170, Amsterdam-Z. 1. 

Pesson, P., De Wereld der Insekten, bewerkt door Dr. B. Hubert. Uitgave Becht, 

Amsterdam. Prijs f 35,—. 

Deze fraaie kwarto uitgave ontving de Bibliotheek ter recensie. Het boek bevat 160 

zwarte foto’s en 52 gekleurde afbeeldingen. De tekst is uitstekend verzorgd en geeft in 

zeer begrijpelijk geschreven taal een overzicht van het leven en de bouw der insekten. 

Men zou het wel in de boekenkast van elke entomoloog wensen. 

De prijs maakt, dat het een heel geschikt boek is om cadeau te krijgen. — Kr. 

Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera. Het zesde supplement is zo juist ver¬ 

schenen. Het telt 78 pagina’s en bevat de aanvullingen op de Sphingidae, Notodontidae en 

Lymantriidae. Het bevat 12 platen, waardoor de prijs iets hoger moet worden dan die der 

vorige delen: voor leden f.5, voor niet-leden f. 10. Te bestellen bij de Bibliotheek, Zee- 

burgerdijk 21, Amsterdam-O. 


