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- Jahn, Else, Insektenviren. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig, Leipzig, 1958, 

200 -pg. 56 afb. 

In dit boek wordt een beknopt overzicht gegeven van twee verschillende aspecten van bij 

insecten voorkomende virussen. In de eerste plaats zijn dit de virusziekten van insecten, zoals 

de polvederziekten en de granuloses. In de tweede plaats de door insecten overgebrachte 

virusziekten van planten en (warmbloedige) dieren. In hoeverre het zinvol is deze zozeer 

verschillende virussoorten in één boek te behandelen, wordt door de auteur niet aanneme¬ 

lijk gemaakt. In feite heeft men met twee afzonderlijke verhandelingen in één band te 

maken. 

Wat de virusziekten van insecten betreft worden systematiek, morfologie, aetiologie en 

oecologie besproken. Hierbij zijn het vooral de persoonlijke inzichten van de schrijfster die 

uitvoerig worden behandeld, waardoor de bewerking van de stof een weinig evenwichtig 

karakter krijgt. Het is bekend dat haar inzichten, in het bijzonder wat betreft het ontstaan 

van „bakterienähnliche Formen” uit polyeders, niet algemeen worden aanvaard, zodat men 

goed zal doen de recente overzichten van dezelfde stof van Bergold, K. M. Smith en 

Steinhaus naast het boek van Jahn te raadplegen als men een minder eenzijdig beeld wil 

krijgen. Een zekere vaagheid in haar beschrijvingen is de schrijfster niet vreemd. 

De hoofdstukken, gewijd aan door insecten overgebrachte virusziekten, maken een objec¬ 

tiever indruk en geven blijk van een nijvere compilatorische werkzaamheid. Morfologie en 

„levensloop” binnen het insect vormen het leeuwendeel van het besprokene. 

In twee uiterst summiere slothoofdstukken worden theorieën over het wezen van het 

virus en bestrijdingsproblemen van en met virus afgedaan. Deze hoofdstukken zouden zon¬ 

der bezwaar gemist kunnen worden, daar deze belangwekkende onderwerpen in zo weinig 

bladzijden slechts door briljante expositie van de stof aanvaardbaar gemaakt kunnen worden, 

wat niet het geval is. 

De betrekkelijk spaarzame literatuurverwijzingen (totaal ca. 200) geven het geschrift het 

karakter van een leerboek, waaraan echter door de eerder gesignaleerde behandeling van on¬ 

opgeloste strijdvragen afbreuk wordt gedaan. 

De uitvoering van dit in Leipzig uitgegeven boek is redelijk. — H. J. Hueck. 

Epirrhoë tristata L. (Lep., Geom.). De 18de mei liepen we in de bossen te Regteren 

(gem. Dalfsen), toen we daar 15 à 20 spanners zagen vliegen, die tot Ep. tristata bleken 

te behoren. 

De vlinders vlogen aan de bosrand, bestaande uit lariksbomen, terwijl aan de kant wat 

vogelkers en een beukeboom stonden. Het stukje waar ze vlogen, was niet groter dan 

ongeveer 100 m2. 

A. Goutbeek, Julianastraat 4, Dalfsen. 

Te koop. Entom. Berichten, vol. 11—18, 1942—1958; Verslagen Ned. Entom. Ver. 

1946—1952 (26 nummers); Natuurhist. Maandbl. Maastricht, vol. 42—47, 1953—1959; 

Snellen van Vollenhoven, Gelede Dieren, 2 delen, 588 pp. + 35 platen, 1861; een 

inschrijving op W. Stichel, Ill. Bestimmungstabellen Wanzen, II Europa, waarvan nu 43 

afl. versehenen zijn. Prijzen in overleg vast te stellen. Porto voor koper. 

F. Benjaminsen, St. Hubertusstraat 44, Eindhoven. 

Te koop. Karny, Tabellen zur Bestimmung einh. Insekten, I, mit Ausschluß der Käfer 

und Schmetterl. (1913); II, Käfer (1915); III, Schmetterlinge (1916), à ƒ 1,—: per deeltje. 

Brehm, Kleine uitgave, deel 1—12 in 6 banden, alleen de zoogdieren, f 5,—. Te bevragen 

bij de Bibliotheek, Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O. Binnen 5 dagen geen antwoord, dan 

verkocht. 


