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Boekennieuws

THE SCIENTIFIC NAMES OF THE BRI-

TISH LEPIDOPTERA, Their History and

Meaning.

Voor diegenen die alleen belangstelling
hebben voor de wetenschappelijke namen

van de Nederlandse dagvlinders: in 'Vlin-

ders' 2e jaargang, nr. 1 (febr. 1987) is des-

tijds opgenomen een artikel 'Entomologie

en Etymologie', waarin deze namenwor-

den verklaard. Dat werkstuk was geschre-

ven door de heer A. Janssen te Berchem,

België en overgenomen uit het tijdschrift

’Phegea' van de Vlaamse Vereniging voor

Entomologie.

Jan de Gooyer

OEDIPPUS

Gesellschaft für Schmetteriingsschutz, Kari-

Straub-Str. .21, D-8740 Bad Neustadt-

Salz, Duitsland.

Oedlppus Is een tijdschrift dat wordt uitge-

geven door de Gesellschaft für Schmetter-

iingsschutz in Duitsland. Hierin verschijnen
vooral artikelen van toegepast wetenschap-

pelijke aard in het Duits of Engels. Het eer-

ste nummer verscheen in 1990 en bevatte

één artikel van O. Kudma en L. Mayer

over een soortbeschermingsplan voor de

Bremvlinder (Colias myrmidone) in Beieren.

Het is een typisch Duits artikel: oerdegelijk,

maar wel een beetje saai. Oerdegelijk om-

dat een grote hoeveelheid literatuur is door-

gewerkt en er zeer nauwgezet verslag ge-

daan wordt van het onderzoek naar de

achteruitgang van deze soort. Saai is voor-

al de lay-out van het tijdschrift. Met enkele

veranderingen, die met behulp van moder-

ne tekstverwerkers vrij eenvoudig te reali-

seren zijn, zou het er al eenstuk leesbaar-

der uitzien. Oedippus is hiermee een tijd-
schrift dat vooral voor de gevorderde ama-

teur interessant is, die geen probleem
heeft met het gebruik van wetenschappelij-
ke termen in het Engels of Duits.

De Bremvlinder is een Zuidoost-Europese

steppesoort, die in Beieren zijn meest wes-

telijke verspreiding bereikt. De afgelopen
50 jaar is de soort sterk achteruit gegaan

en op dit moment zijn er nog maar drie ze-

kere en twee twijfelachtige populaties over.

Hij komt hier voor op steile hellingen op

kalkrotsen. Door natuurlijke successie ra-

ken deze steeds meer begroeid met strui-

ken. Als hiertegen geen maatregelen wor-

den genomen, verwachten de auteurs dat

de Bremvlinder hier binnen 10 jaar verdwe-

nenzal zijn (en daarmee dus uit heel Duits-

land).

Chris van Swaay

TAGFALTER: LEBEN, GEFÄHRDUNG,
SCHUTZ.

Otakar Kudrna & Lothar Mayer 1991,

Otto Maier Ravensburg, 128 blz.

ISBN 3-473-46087-7

Met dit boek is een nieuw algemeen vlin-

derboek toegevoegd aan een reeds lange
reeks.

Na een algemene inleiding over de syste-

matiek en taxonomie van de dagvlinders

gaat het grootste deel van het boek over

de vlinders van verschillende biotopen in

Duitsland. In de opbouw lijkt het daarin

sterk op "Aktie voor Vlinders", dat bij De

Vlinderstichting te koop is. Per biotooptype
worden enkele karakteristieke soorten be-

handeld. Een belangrijk deel van de be-

sproken soorten komt helaas niet (meer) in

Nederland voor. Voor de meeste soorten

moet je toch wel naar België en voor een

flink deel zelfs naar Zuid-Duitsland.

De foto's zijn in het algemeen van een goe-

de kwaliteit, alleen vind ik de druk niet al-

tijd even briljant.

Al met al is dit een leuk boek voor ieder-

een die af en toe reizen door Midden-Euro-

pa maakt en iets meer wil weten over de

ekologie van enkele typische soorten die in

Nederland niet voorkomen.

Chris van Swaay

Emmet, A.M., 1991, 288 blz., Harley

Books, Martins, Great Horkesley, Colches-

ter, Essex C06 4AH, England. Paperback

24,95 Pounds (ISBN 0 946589 35 6);

gebonden49,95 Pounds (0 946589 28 3).

Het boek begint met een inleiding over en

de geschiedenis van de nomenclatuur van

vlinders. Daarna worden in ongeveer 190

bladzijden de wetenschappelijke namen

van de Britse dagvlinders, nachtvlinders en

micro's voor zover mogelijk verklaard. Ten-

slotte volgen enkele appendices, literatuur

en een index. Bijzonder aardig voor allen

die geïnteresseerd zijn in de wetenschap-

pelijke namen van vlinders.


