
Boeken
nieuws

Twee bijzondere vond-

sten in de duinen

Dat er weer iets bijzonders was, zag ik direct

op die vierde augustus in de Amsterdamse

Waterleiding Duinen. Maar wat voor vlinder

dit nu weerbetrof kon ik pas bepalennadat ik

het beestje voorzichtig in een jampotje in ver-

zekerde bewaring had weten te stellen. Het

bleek een Kleine vuurvlinder te zijn, maar dan

wel een exemplaarmet eenafwijkend kleurpa-

troon. De delen die normaliter rood/oranje

zijn waren bij deze vlinder gebrokenwit. Als

het zonlicht onder eenbepaalde hoek op de

vleugels viel, kregen de witte delen een prach-

tig iriserende glans, waarin blauwgroenen

iets oranje zichtbaar werd. Dankzij de bruine

patronen, die wel hun normale kleur hadden,

kon ik deze vlinder toch determineren.

Herman Spilker, Hiüegom

Genootschapsdag 1998

Op zaterdag28 februari 1998 organiseert het

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg een

zogenaamdeGenootschapsdagvoorleden en

andere geïnteresseerden.

Gedurende het ochtendprogrammapresente-

ren de diverse studiegroepenen kringen van

het Genootschap hun activiteiten. Tijdens de

middagpauze is er volop gelegenheid de

stands te bekijken van Likona, De Vlinder-

stichting, KNNV, FLORON, Natuurmonumen-

ten, Limburgs Landschap, SBB, NJN en vele an-

dere organisaties.

Het middaggedeelteis gereserveerdvoor korte

lezingenvan onder andere de Vlinderstudie-

groep, de Vogelstudiegroep, de Plantenstudie-

groep en de Herpetologische studiegroep.

Deelname aan deze dag is gratis; aanmelden

kan tot 31 december 1997 bij mevr. C. Adams

tel. 045-5723169. Indien u gebruikwilt maken

van de warme lunch, kunt u ƒ20,- overmaken

op giro 429851 van het Publikatiebureau

Natuurhistorisch Genootschap onder vermel-

ding van ‘lunch Genootschapsdag’.Meer infor-

matie over deze dag kunt u krijgenbij: dhr, J.

Hermans, Hertestraat 21, 6067 ER Linne, tel.

0475-462440.

Plaats: BisschoppelijkCollege Broekhin

Bob Boumanstraat 30/32, Roermond

Aanvang: 10.00uur

Butterflies of Britain

and Europe
Text by Tom Tolman, illustrated by Richard

Lewington. Collins Fieldguide, HarperCollins

Publishers, ISBN: 0 00 219992 0. £17.99

Eindelijk is hij er dan: de opvolger van de

Higgins enRiley! Dit boek werd de afgelopen

jarenbeschouwd als hét standaardwerk,niet

alleen in Nederland (uitgegeven als Elseviers

vlindergids, 1980), maar ook in grote delen

van de rest van Europa. De laatste jarenwas

dit boek uitverkocht, en werd er door veel lief-

hebbers met veel interesse naar gezocht bij de

tweedehands boekwinkels.

Korte beschrijving:

De Collins Fieldguidevan Tolman en

Lewingtonbevat beschrijvingen en full-colour

illustraties van alle dagvlindersvan Europa. In

meer dan 2000 illustraties worden de 440 soor-

ten weergegeven. In de tekst staat veel infor-

matie over vliegtijd,voorkomen, habitat, le-

venscyclus en gedrag.Van 400 soorten zijn

actuele verspreidingskaartjes opgenomen.

Inhoud:

De gids van Tolman en Lewington is eensterk

verbeterde uitvoeringvanHiggins en Riley.

Niet alleen is de tekst geheel opnieuw geschre-

ven en aangepast aan de huidige kennis, maar

vooral de verbeterde tekeningen zijn van groot

Tijdens het lopenvan onzegezamenlijke vlin-

derroute op 3 augustus jl. in de Amsterdamse

Waterleiding Duinen zagen mijn collega-teller

en ik eenklein vlindertjedat we niet direct

herkenden. Het vliegend wondertje werd met

eengeroutineerd gebaar door collega Jacques

Clemens in zijn XL oversized vlindernet gevan-

gen. De Kleine parelmoervlinderis in ons tel-

gebied eenheel algemenevlinder die door zijn

karakteristieke uiterlijk meestal in één oogop-

slag te herkennen is. Als u de fotobekijkt, be-

grijpt u misschien waarom we er toen even

moeite mee hadden. Deze wel heel kleine

Kleine parelmoervlinderhad ongeveer de helft

van de afmetingen van eennormaal exem-

plaar.
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Eindconclusie:

Het is een zeer mooi uitgevoerde, waardevolle

gids die onmisbaar is voor vlindertochten in

Europa. Voor de Benelux enaangrenzende de

len van Frankrijk en Duitsland is de veldgids

‘Dagvlindersvan de Benelux’ het aangewezen

boek, maar ga jewat verder naar het noorden,

zuiden ofoosten, dan loop je tegen de beper-

kingen van deze gids aan. De echte liefhebber

moet de gids van Tolman en Lewington echter

nog in het Engels kopen. Er wordt wel gewerkt

aan een Nederlandse vertaling, maar deze is

niet binnen een jaar gereed.

Kars Veling

Vlinderen in Limburg

Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg

heeft eenthema-nummer uitgebracht dat ge-

heel gewijd is aan de dagvlindersvan Limburg.

Dit thema-nummer is verschenen als juli-num-

mer (7) van de 86ste jaargang(1997) vanhet

tijdschrift ‘Natuurhistorisch Maandblad’ en

draagt de titel ‘vlinderen in Limburg’.

In dit nummer komen de volgende onderwer-

pen aan bod:

De laatste jaren is er veel werk verricht om de

herkenningvan libellenlarven en larvenhuid-

jes eenvoudiger te maken. Een serie van boe-

ken verscheen op de markt die elk wel weer

foutjes bevatten, onvolledig waren ofonlees-

baar waren.Mensen die geïnteresseerd zijn in

libellenlarven en larvenhuidjes zijn dan ook

echte volhouders die met behulp van een serie

boeken tot de juiste determinatie trachten te

komen. Deze CDROM schept iets meer over-

zicht in de determinatie van larven en huidjes.

De beste en duidelijkste tekeningenen teksten

van de diverse boeken zijn samengebracht

waarbij enpassant de foutjes zijn hersteld.

Daarnaast bevat de CDROM nog veel meer. Van

alle Nederlandse soorten zijn verspreidings-

kaarten opgenomen, diverse kleurenfoto’s van

volwassen libellen en larven zijn oproepbaar

en achtergrondinformatieover ecologie is op-

genomen.

Een grootvoordeel van deze CDROM is het feit

dat alle informatie per soort nueindelijk over-

zichtelijk samen is gepresenteerd.De CDROM

bevat echter geen handighiërarchisch door-

kliksysteem waarmee eenlarf ofhuidje gede-

termineerd kan worden. Hiervoor in de plaats

De informatiedie wordt aangebodenis samen-

gebracht uit diverse publicaties. In deze zin

voegt de CDROM geen nieuwe informatie toe

en is de informatie (bijvoorbeeld de versprei-

dingskaarten) soms gedateerd. Door de moge

lijkheid tot het geven van specifieke zoekop-

drachten, het vergelijken van soorten en het

samenbrengenvan informatie is de CDROM

echter eente overwegen aankoop voor iemand

die geïnteresseerd is in het determineren van

larven en larvenhuidjes. Toch kon ikmij niet

aan de indruk onttrekken dat er nog wel wat

te verbeteren is aan de gebruikersvriendelijk-

heid en overzichtelijkheid van de CDROM. Zo

is de bijgevoegdehandleiding erg summier en

ogen de meeste menu’s op het computer-

scherm niet erg prettig. Een ander nadeel is de

prijs. Voor wie echter graag achter de compu-

ter determineert zijn verschillende veel duur-

dere handboeken niet meer noodzakelijk.

Een aanrader vooreenieder die zich bezig

houdt met libellenlarven en larvenhuidjes en

in het bezit is van eencomputer met CDROM.

Robert Ketelaar
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belang. Alle soorten van Europa ende aan-

grenzende delen van Noord-Affika en Azië zijn

buitengewoon fraai geïllustreerd. De versprei-

dingskaartjes staan direct bij de soortteksten

en zijn -voor zover dat is te beoordelen- zeer ac-

curaat. Het is de eerste druk. enhier en daar

zitten nog wat schoonheidsfoutjesin.

Soortteksten:

De soortteksten zijnbeknopt. Met name op de

pure beschrijving is duidelijkbezuinigd. Dit is

eengoede keuze, want de ellenlangesoortbe-

schrijvingen worden slechts door zeer weinig

mensengelezen en gewaardeerd. Alleen daar

waar verwarring op kan treden met andere

soorten worden er meer kenmerken gegeven.

De ruimte die hierdoor vrijkwam is gebruikt

voor meer informatie over het gedrag en het

voorkomen van de soort. Deze beschrijvingen

zijn uniek, omdat zeer veel soorten nog slechts

zelden zijn beschreven, laat staan dat informa-

tie over het gedragte vinden is.

De verspreidingskaartjes staanbij de tekst en

dus niet meer achterin zoals bij Higgins en

Riley. Een probleem blijft wel dat tekeningen

en soortbeschrijvingen (en dus ook kaartjes)

niet bij elkaar staan. Door bij de tekeningen

aante geven welke soort je kunt verwachten

op een bepaaldeplaats en in een bepaalde

maand wordt het eenveel, werkbaarder boek.

Tekeningen:

De tekeningen zijn bijzonderfraai. Van iedere

soort zijn boven- en onderzijde weergegeven

en daar waar noodzakelijk ook allerlei varia-

ties en vormen. De kleuren zijn uitstekend

overgekomen en ook details zijn over het alge

meen goed weergegeven.

- eeninleiding, waarin wordt aangekondigd

dat omstreeks 1999 een provinciale dagvlin-

deratlas zal verschijnen,

- waarnemingenvan bijzondere vlindersoor-

ten in Limburgvanaf 1990,

-
het Gentiaanblauwtjein het natuurreservaat

‘De Zoom’ te Nederweert,

-
Rouwmantels in 1995 en 1996,

- dagvlinders van het Meinweggebiedbij

Roermond,

- de terugkeer van het Klaverblauwtje bij de

Hoge Fronten in Maastricht,

- het herkennen van witjes enblauwtjes,

-
het Spiegeldikkopje in Midden-Limburg.

Het is een bijzonder aardig en interessant

nummer van het Natuurhistorisch Maandblad

geworden,vooral omdat allerlei plaatselijke

details goed uit de verf komen. Van harte aan-

bevolen!

Het thema-nummer is te bestellen door het

overmaken vanƒ15,- (inclusief/5,- verzendkos-

ten) op postgiro 429851 (voor België: 000-

1616562-57)t.n.v. Publicatiebureau Natuur-

historisch Genootschap,Groenstraat 106, 6074

EL Melick, onder vermeldingvan ‘vlindernum-

mer’. De uitgave is voorƒ10,- ook te koop in

het Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Jan de Gooijer

CD Larven van libellen

LH. Visser (redactie). Libellenlarven van

Nederland. Expertisecentrum voor

Taxonomische Identificatie. CDROM voor

Windows, ƒ 275,-. ISBN 3-540-14639-3

is een min ofmeer plat systeem gekozen waar-

bij de gebruiker enbepaald kenmerk kan in-

voeren, en waarbij het programma de soorten

oproept die in aanmerkingkomen. Na een

aantal kenmerken te hebben ingevoerd blijft

vaak maar een ofenkele soorten over. In som-

mige gevallenkan dit de identificatie aanmer-

kelijk bespoedigen, maar de gebruiker dient

dus wel enige voorkennis te hebben over welke

kenmerken voor welke soort(groepen) belang-

rijk zijn. Ik heb het systeem geprobeerd met

eenhuidjevan de Weidebeekjufferen de

Gewone keizerlibel en in beide gevallenkon ik

vrij snel mijn oorspronkelijke determinatie be-

vestigen. Wanneer nog slechts enkele soorten

overblijven kan de informatie van de betreffen-

de soorten worden opgeroepen. Het voordeel

hiervan is dat veel meer kenmerken kunnen

worden bekeken (met handigoproepbare

plaatjes) en dat de determinatie betrouwbaar-

der is. Moeilijke termen zijn aanklikbaar waar-

bij eenuitleg met plaatje van de term ver-

schijnt. Geen eindeloos geblader meer in

boeken op zoek naar de uitleg.De plaatjes zijn

als TlF-bestand op de CDROM gezet en op deze

wijze makkelijk te bewerken enuit te printen.


