
r, ContactDl.nod.Libe1lenOnderz.No.6 Okt.1 983

In Nederland verschenen of voor Nederland

belangrijke odonatologische literatuur

De libellen van Nederland

Dat er een enkele maal verouderde kennis is opgenomen is

waarschijnlijk onvermijdelijk• Zo wordt bij het o van Ischnura
pu-

milio een variëteit aurantiaca en een heterochroom donker ge-

kleurde tussenvorm onderscheiden. Door diverse auteurs is ech-

ter vermeld dat dit geen kleurvariëteiten zijn, maar verschil-

lend gekleurde stadia bij de ontwikkeling van het o.

De verspreidingskaarten die worden gegeven zijn gebaseerd op

collectiemateriaal. Verspreidingsgegevens van libellen die

niet verzameld zijn werden niet opgenomen, maar worden van de

zeldzamere soorten wel in de tekst genoemd.

In het boek worden bijzonder mooie en duidelijke figuren ge-

geven van karakteristieke kenmerken van verschillende soorten.

Ook de 16 kleurenfoto's zijn van zeer goede kwaliteit.

Zowel wat betreft inhoud als wat betreft uitvoering is dit

boek de moeite waard om aan te schaffen en eigenlijk onmisbaar

voor iedereen die in Nederlandse libellen is geïnteresseerd.

Het boek is voor leden van do K.N.N.V. ƒ 33»- en voor niet

leden ƒ Hot is te bestellen door dit bedrag te gireren

op girorekening I3D28, K.N.N.V. te Hoogwoud.

Marian Verdonk Floralialaan h'J, \hOZ Nd Bussum

In dit 370 pagina’s dikke boek behandelen D.C. Geijskes en

J. van Tol na de inleiding achtereenvolgens materiaal en me-

thoden, uitwendige bouw, levenswijze, verspreiding en voorkomen,

naamlijst van de Nederlandse libellen, determinatietabellen,

overzicht van de Nederlandse soorten en verspreidingskaarten.

De determinatietabellen worden voor de imagines tot op de

soort en voor de larven tot op de genera gegeven.

Het grootste gedeelte van het boek wordt in beslag genomen

door het overzicht van de soorten. Hierbij wordt de imago, de

larve, de levenswijze en do verspreiding uitgebreid beschreven.

Hij de beschrijvingen is veel recente literatuur gebruikt, zodat

dit boek een goed overzicht geeft van hetgeen op dit moment

bekend is van de Nederlandse libellen.


