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Literatuur 

Goot, Volkert van der, Zweefvliegentabel. Uitgave van de Insectencommissie der 

N.J.N. 1954. 

Evenals zijn voorgangers wil ook deze door de N.J.N. uitgegeven tabel een middel zijn, 

waarmee zijn leden van de meest voorkomende Syrphiden, welke zij tijdens hun excursies 

waarnemen, de naam te weten kunnen komen. Het komt mij voor, dat dit gestelde doel 

door van der Goot volkomen bereikt is. 

Van de 226 in ons land waargenomen soorten worden er in dit werkje 127 vermeld; de 

resterende soorten zijn óf zeer zeldzaam, óf zij vallen buiten het kader van dit boekje om¬ 

dat de determinatie te moeilijk is. 

Nadat in Hoofdstuk I duidelijk wordt gemaakt, waarnaar men moet kijken om een 

Zweefvlieg van andere vliegen te onderscheiden, wordt in II de lichaamsbouw nader be¬ 

sproken, benevens de beste manier van opzetten. In Hoofdstuk III volgen dan 16 blz. met 

tabellen en 4 blz. met tekeningen. Deze laatste, verzorgd door Wim Schoevers, zijn uit¬ 

stekend geslaagd en zeer duidelijk. 

Enkele onvolkomenheden in de tekst zijn reeds door een bijgevoegd Verbeterblad achter¬ 

haald. Het boekje als geheel maakt een keurig verzorgde indruk. De prijs ervan is 50 cents, 

dus het is bijna te geef ! Te bestellen bij A. Mulder, Muiderslotweg 129, Haarlem. — 

V. D. 

Pater Chrysanthus, Spinachtigen — Arachnoidea. I. Nederlandse Spinnen. 30 pagina’s, 

105 figuren; Juli 1954. Wetenschappelijke Mededeling no. 13 van de Kon. Nederl. Natuur¬ 

historische Vereniging. 

Hoeveel jaren is het al niet geleden, dat er een overzicht van de in ons land voorkomende 

Spinnen is gepubliceerd ! We moeten wel tot de tijd van van Hasselt terug gaan, om 

iets in die geest in onze literatuur te vinden. 

Weer bewijst de K.N.N.V. dus een grote dienst aan de studie van onze fauna door een 

van haar publicaties aan deze groep te wijden. Daarbij heeft zij wel een van de beste 

Nederlandse Arachnologen bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Dat Pater Chry¬ 

santhus hierin op uitstekende wijze geslaagd is, spreekt wel haast vanzelf. Uiteraard 

kunnen in een publicatie van 30 pagina’s niet alle ± 450 uit ons land bekende soorten 

behandeld worden. Maar alle niet te kleine en niet te zeldzame zijn met de determinatie- 

tabellen en de talrijke figuren op naam te brengen. 

De prijs bedraagt f 1.80. Bestellen bij de Heer A. C. Hazevoet, Vogelenzangstraat 19, 

Amsterdam-W. Postrekening 13028 ten name van de Administrateur van de K.N.N.V.- 

uitgaven te Amsterdam-W. — Lpk. 

Enige bijzonderheden betreffende Hepialus hecta L. Evenals verleden jaar was heet a 

algemeen in de bossen rond Uchelen en Hoenderlo. Reeds vroeg in de avond beginnen de 

vlinders te vliegen. Op kleine open stukjes, meest boven de bosbessen, vliegen de $ $ ai 

op en neer dansende rond, ze blijven echter steeds op hetzelfde kleine stukje ronddwarrelen. 

Het typische is nu, dat als bij toverslag op hetzelfde tijdstip alle groepen plotseling ver¬ 

dwenen zijn. Ongeveer 30 cm boven de grond hangen dan de paartjes in copula aan de 

blaadjes van willekeurige planten. Hierbij houdt het wijfje zich alleen vast aan het blad, 

terwijl het mannetje met de kop naar beneden hangt. De gehele nacht blijven ze zo hangen, 

in ieder geval tot half drie. 

Gehele groepen vliegende exemplaren werden weggevangen, hierbij was niet één wijfje. 

Bij het wederom loslaten zochten de $ $ de vliegplaatsen weer op. De wijfjes moeten dus 

tussen de bosbessen verborgen zitten. 
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