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Corrigendum 
 
Critical note on the publication by Korb "Gegenes nostrodamus (Lepidoptera: Hesperiidae), first 

record for East Kazakhstan", Phegea 41(1): 22 (2013) 

 
The specimen of skipper figured in the mentioned publication, as well as the other listed specimens, do not belong 

to Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1783), but to Eogenes alcides (Herrich-Schäffer, 1852), as can be seen from the 
male genitalia and form and colour of wings. Eogenes alcides has a wide distribution from Turkey and Transcaucasia in 
the west to S. E. Kazakhstan and Pakistan in the East. This species was recorded for the first time from Kazakhstan by 
Evans in 1949. 

 
Evans W. H. 1949. A catalogue of the Hesperiidae from Europe, Asia und Australia in the British Museum (Natural History). — British 

Museum (Natural History), London pp. i–xix, 1–502, pls. 1–53. 
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Boekbespreking 

 
Porter J.: Colour Identification guide to caterpillars of the British Isles. Macrolepidoptera. 
17 × 23 cm, 287 pagina's, 49 kleurenplaten, te bestellen bij Brill, P.O. Box 9000, NL-2300 PA Leiden, ingebonden, 2010, EUR 69,- 

excl. portkosten (ISBN 978 87 88 75795 8). 

Dit is de eerste, omvattende fotogids over de rupsen van de Britse Macrolepidoptera (dagvlinders inbegrepen). In dit boek 
worden 850 verschillende soorten behandeld, wat 95% van de Britse fauna vertegenwoordigt. Hiertoe behoren de inlandse 
soorten, maar ook enkele reeds uitgestorven en een reeks invasieve soorten. Al deze rupsen werden in hun natuurlijke omgeving 
gefotografeerd op een van hun voedselplanten. Sommige foto's werden op continentaal Europa genomen. Veel van deze soorten 
werden nooit eerder afgebeeld, hetzij fotografisch of met tekeningen. Het boek kon worden samengesteld door een nauwe 
samenwerking tussen verscheidene vooraanstaande lepidopterologen in Groot-Brittannië. 

Hoewel in het boek haast alle Britse soorten staan afgebeeld, is het toch ook zeer bruikbaar voor Europese lepidopterologen, 
vooral dan uit Noord- en Midden-Europa. Zij zullen er de meeste soorten uit hun nationale fauna in terugvinden op prachtige 
kleurenfoto's. 

Na een inleiding en een lijst van ontbrekende soorten, waarvoor medewerking wordt gevraagd, volgt de beschrijving van de 
afzonderlijk soorten. Die tekst is voor alle soorten op dezelfde manier ingedeeld: algemene beschrijving van de rups, 
voedselplanten, gedrag, instructies voor het kweken van deze soort. Iedereen die in de biologie van Europese Macrolepidoptera 
geïnteresseerd is, vindt in dit boek zijn gading. Het is keurig uitgegeven en stevig ingebonden. 

 

Willy De Prins 

 


