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Guide des libellules d’Europe et d’Afrique du nord,

Jaques Aguilar, Jean-Louis Dommanget et René PTechac

(met 40 kleurenplaten en 125 verspreidingskaartjes).

Het geheel maakt een zeer verzorde indruk; daarom is het jammer dat

hier toch een paar punten van kritiek genoemd moeten worden. Allereerst

het ontbreken van een tabel tot op de soort, wat het gebruik, niet alleen

door beginnende liefhebbers, maar ook door libellenkenners die niet met

de beschreven fauna bekend zijn, nogal bemoeilijkt. Ten tweede het

tamelijk kleine formaat waarop met name de juffertjes zijn afgebeeld op

de kleurenplaten, waardoor soms nogal wat, belangrijke, details

wegvallen.

Afgezien van deze twee punten van kritiek is het, zeker voor wat

betreft de Anisoptera, in welke groep de meeste voor ons niet-inheemse

soorten worden beschreven, een fraai en bruikbaar boek dat van harte aan

te bevelen is voor iedereen die ook in zuidwest-europa of noord-afrika

libellen wil bestuderen (zomervacantieI). On het beschrijvende deel van

deze gids te gebruiken is slechts een summiere kennis van het Frans

Nadat lange tijd standaardwerken, die de gehele west- en zuidwest-

europese libellenfauna beschrijven, niet of slechts antiquarisch

verkrijgbaar waren is deze zomer de langverwachte, franstalige “Guide des

libellules d’Europe et d’Afrique du Nord” van de hand van, vooral, Jean-

Louis Dommanget verschenen.

Het boek is, vrij traditioneel, opgebouwd uit verschillende

onderdelen, te weten: een zeer lezenswaardig algemeen gedeelte over de

afstamming, bouw, biologie, oecologie en verspreiding van libellen,

libellen in de historie en libellen en de mens; een tabel voor imago’s

tot op het geslacht en larven tot op de familie; een aantal fraaie

kleurenfoto’s van libellen en hun biotopen; een gedeelte met

kleurenplaten van bijna alle beschreven soorten en tenslotte een

beknopte beschrijving per soort plus een verspreidingskaartje.
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nodig; voor het algemene gedeexue wordt van de lezer meer verwacht.

Henk Verhaar Nachtegaalstraat 92bisA, Utrecht


