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Recensies

Vážky České republiky, příručka pro určování našich druhů a jejich larev. 
M. Waldhauser & M. Černý. 2014 
180 pagina’s. ISBN 9788087964002. Prijs €10.

In Tsjechië verscheen in 2008 een reusachtige 
libellenatlas van 670 pagina’s en bijna 4kg: Vážky 
České republiky - ekologie, ochrana, rozšíření. 
Dat boek werd het standaardwerk over de 
Tsjechische libellen. In 2014 verscheen een heel 
ander boek. Veel kleiner in formaat en gewicht: 
Vážky České republiky. Dat boek is geen atlas, 
maar een fotogids van alle Tsjechische libellen. 
De twee auteurs, Martin Waldhauser en Martin 
Černý zijn zeer ervaren libellenspecialisten en 
uitmuntende fotografen. Zij combineerden hun 
kennis tot een prachtig boek dat niet alleen de 
volwassenen libellen illustreert, maar ook hun 
larven. In de inleiding presenteren de auteurs 
de diversiteit aan biotopen waar libellen kunnen 
voorkomen. Daarna volgt een uitgebreid hoofd-
stuk over de biologie en de anatomie van libellen. 
Hier worden zowel de volwassenen als de larven 
onder de loep genomen. Het volgende hoofdstuk 
is de kern van het boek. Elke soort wordt in 
een dubbele pagina behandeld. Hier worden 
zowel de wetenschappelijke, de Engelse, de 
Duitse en de Tsjechische naam genoemd. 
Op de linker pagina wordt voor elke soort een 
verspreidingskaart en de vliegtijden getoond, 
de tekst beschrijft zowel de volwassen libellen 
als de larven. Ik spreek helaas geen Tsjechisch 
en kan daardoor niet de tekst beoordelen. De 
foto’s daarentegen spreken voor zich. Onderaan 
de linker pagina worden voor elke soort één of 
meerdere foto’s van de larve afgebeeld en op 
de rechter pagina het mannetje en vrouwtje van 
de libel. Ook veel detailfoto’s worden gebruikt, 
met een korte tekst waar de belangrijkste 

determinatiecriteria aan bod komen. Naast deze 
prachtige illustraties is voor elke soort een handig 
QR code toegevoegd. Het is me niet duidelijk of 
de website extra informatie geeft of alleen een 
digitale versie van het boek is. Aan het einde van 
het boek worden een paar soorten besproken 
die nog niet in Tsjechië gevonden zijn, maar daar 
wellicht ooit kunnen voorkomen. Alles bij elkaar 
is het een prachtig boek met schitterende foto’s 
van volwassenen libellen en hun larven, en dit 
voor slechts 10 euro! Echt een aanrader!

Nick van Wouwen & Christophe Brochard
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Atlante delle libellule italiane – preliminare. E. Riservato, A. Festi, R. Fabbri, 
C. Grieco, S. Hardersen, G. La Porta, F. Landi, M.E. Siesa & C. Utzeri. 2014
Edizioni Belvedere. 224 pagina’s. ISBN 9788889504383. Prijs €20.

Handzame atlas van de 93 Italiaanse libellen-
soorten. Per soort een pagina met tekst en één 
foto, en een paginagroot verspreidingskaartje. 
Ook hier worden de soortnamen gegeven in 
het Italiaans, met uitleg over de naamgeving. 
Gecombineerd met de pas verschenen veldgids 
vormt dit een mooi duo voor wie in de Italiaanse 
libellen geïnteresseerd is. De auteurs lanceren 
een oproep op de atlas te helpen aanvullen. Dit 
kan door je waarnemingen door te geven aan de 
Italiaanse database odonata.it of via observation.
org.
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A guide to the Dragonflies and Damselflies of the Serra dos Orgaos – South-
eastern Brazil. T. Kompier. 2015
Regua Publications. 379 pagina’s. ISBN 9780956829115. Prijs £30,50

Een stevig boekwerk waarin alle 204 in de loop 
van enkele jaren intensief onderzoek in het 
gebied aangetroffen soorten zijn opgenomen. 
Van elke soort wordt een beschrijving gegeven 
samen met een of meer foto’s. Per soortgroep 
is er een korte inleiding. Enkele pagina’s geven 
uitleg over de naamgeving, waar het gaat om 
soorten die niet eerder waren beschreven of 
werden herontdekt en waar nog geen volle 
zekerheid bestaat over de identificatie. Extra 
aandacht is ook besteed aan kenmerken en 
variaties bij ‘moeilijke’ soorten. 560 foto’s en 125 
kleurenafbeeldingen; alle teksten in het Engels, 
voorwoord en introductie ook in het Portugees. 
Een waardevol boek, zeker waar voor het Zuid-
Amerikaanse gebied nog weinig handzame 
gidsen voor libellen bestaan. Aanvullingen op de 
ontdekte soorten zijn te vinden op http://regua.
org/category/publications.

Odonati d’Italia - Guida al riconoscimento e allo studio di libellule e damigelle. 
C. Galliani, R. Scherini & A. Piglia. 2015
Libreria della Natura. 222 pagina’s. ISBN 9788890978821. Prijs €26.

Veldgids voor de 93 soorten die Italië rijk is. 
Goed opgezet, met ruim 500 foto’s die de 
onderscheidende kenmerken van elke soort 
prima illustreren. Waar nodig wordt in de tekst 
aandacht besteed aan gelijkende soorten. Nieuw 
is dat ook soortnamen in het Italiaans worden 
gegeven. Voor wie de taal beheerst een prettig 
handzaam en helder boek, niet te zwaar om mee 
te hebben in het veld.


