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Praktische wenken voor de studie van de Histeridae (Coleoptera) 

door 

P. KANAAR 

ABSTRACT. — Practical hints for the study of Histeridae (Coleoptera). Directions are given 

for mounting, collecting and identifying Histeridae. 

De Histeridae zijn bij verzamelaars niet erg in trek. In tegenstelling tot vele andere keverfami- 

lies zijn ze niet spectaculair. Gewoonlijk zijn ze zwart en bij oppervlakkige beschouwing lijken 

de soorten vaak als twee druppels water op elkaar. Daardoor is het determineren van Histeriden 

vooral in het begin niet gemakkelijk. Laat men zich door deze negatieve aspecten niet weerhou¬ 

den om zich in de Histeriden te verdiepen, dan opent zich een belangwekkend studiegebied. 

Histeriden zijn predatoren van de larven van andere insekten. Ze hebben zich in vergaande 

mate aangepast aan allerlei biotopen waar deze larven te vinden zijn. Niet zelden zijn ze gespeci¬ 

aliseerd op één prooidier. Kennis van de biologie is dan ook nodig om deze gespecialiseerde His¬ 

teriden te kunnen vinden. In het volgende stukje worden wat praktische wenken gegeven voor 

degenen die zich met de Histeriden willen bezig houden. 

Prepareren 

Door hun gladde oppervlakte laten opgeplakte Histeriden nogal eens los van hun kartonnetje. 

Dit treedt vooral op in ruimten waar de lucht erg droog is, zoals ’s winters in centraal verwarmde 

huizen. Men komt daardoor in de verleiding om naar sterk hechtende lijmsoorten te grijpen. 

Het is voor het determineren evenwel van het grootste belang dat de onderkant bekeken kan 

worden, omdat hier vaak de enige verschillen tussen de soorten te zien zijn. De opgeplakte die¬ 

ren moeten daarom losgeweekt kunnen worden, en de lijm moet gemakkelijk verwijderd kun¬ 

nen worden. Dit gaat het beste met een water-oplosbare lijm, zoals Syndeticon, Seccotine, en 

kleefmiddel volgens Joy. Werkt men met andere lijmsoorten dan moeten deze gemakkelijk met 

een organisch oplosmiddel verwijderd kunnen worden, en bij een aldus geprepareerde serie 

moet bij voorkeur vermeld worden, welke lijm is gebruikt. Dit bespaart de determinator een 

hoop vruchteloze pogingen de dieren los te krijgen. Bisonkit, rubbersolutie en de moderne na¬ 

hardende lijmen (Pritt, Alplac, etc.) plakken de dieren weliswaar muurvast, maar zijn ongeschikt 

omdat ze lastig of in ’t geheel niet zijn te verwijderen. 

Zeer grote Histeriden kunnen aan een speld geprikt worden. Middelgrote Histeriden kan men 

beter opplakken dan aanprikken, omdat het chitineskelet van de Histeriden erg hard is. Bij het 

aanprikken treden daarom vaak forse beschadigingen aan de onderzijde op. 

Bij het prepareren moet men liefst de poten uitpenselen. De poten en de omgeslagen zijden 

van de dekschilden zijn van belang voor de determinatie en kunnen dan beter bekeken worden. 

Bij enkele geslachten van de Saprininae zijn de genitaliën en de laatste achterlijfssternieten van 

de mannetjes voor het determineren van groot belang; bij sommige soorten kan men alleen door 

genitaalonderzoek tot een betrouwbare determinatie komen. Om later opweken van het materi¬ 

aal te voorkomen kan men al bij het prepareren van vers materiaal de benodigde structuren naar 

buiten halen. Hiertoe legt men het dier op de rug in een klein kuiltje, dat men in een stukje po¬ 

lystyreenschuim („piepschuim”) heeft gedrukt. Men legt een strookje papier dwars over het 

dier, zodanig dat de achterlijfspunt onbedekt blijft. Men plaatst nu twee vingers van de linker¬ 

hand op het strookje papier ter weerszijden van het dier, waardoor dit gefixeerd wordt. Met de 

rechterhand kan men nu met een fijn haakje, bijvoorbeeld gemaakt van een minutienaaldje, het 

pygidium oplichten. Men voert het haakje dwars langs de voorzijde van het pygidium naar bin¬ 

nen en door het haakje een kwart slag te draaien kan men het achtste tergiet aanhaken. Teza¬ 

men met het achtste sterniet en de penis, c.q. de vaginaalpalpen trekt men dit nu naar buiten. 

Met het haakje klieft men voorzichtig de membranen waarmee ze vastzitten, en de verwijderde 

delen plakt men afzonderlijk bij het dier op, om deze later eventueel verder te prepareren. Het 

opgelichte pygidium kan men weer terugklappen, waarna men nauwelijks meer kan zien dat het 
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dier geopereerd is. Bij kleinere dieren zullen deze handelingen onder een prepareerloupe of bi¬ 

noculair moeten gebeuren. 
Ook de vorm van het prosternum is bij de determinatie vaak belangrijk. Als men verscheidene 

exemplaren van één soort heeft gevangen, kan men één of meer exemplaren ondersteboven op¬ 
plakken. Het is dan wel zaak om tevoren nauwkeurig de exemplaren van zo'n serie zowel aan de 
boven- als aan de onderzijde met elkaar te vergelijken, om er zeker van te zijn dat men met één 
soort te maken heeft, anders Krijgt men de vreemdste vergissingen. Heeft men maar één enkel 

exemplaar van een bepaalde vindplaats, dan kan men het ook opplakken op een kartonnetje, 

waarin men met een gaatjestang een opening heeft geknipt. Het dier wordt dan met het achter¬ 

lijf zó opgeplakt, dat het prosternum zich boven de opening bevindt en niet besmeurd is met 

lijm. Opplakken op een puntkartonnetje gaat ook, maar heeft het belangrijke nadeel dat de ge¬ 

droogde dieren slecht beschermd zijn tegen stoten, zodat vroeg of laat poten of sprieten afbre¬ 

ken. 
Histeriden die in een voedselrijk biotoop gevangen zijn willen na het prepareren nogal eens 

vet uitslaan. Wil men dat voorkomen dan kan men ze vooraf ontvetten in een vetoplosmiddel, 
zoals aceton, xylol, e.d. 

Vangen 

Het vangen van Histeriden verschilt niet principieel van het vangen van andere kevers in een¬ 

zelfde biotoop. Wel moet men er op bedacht zijn, dat'Histeriden zich bij verstoring met inge¬ 

trokken poten en sprieten dood houden. Vooral kleinere soorten ziet men dan gemakkelijk over 
het hoofd, omdat ze sprekend op een zaadje e.d. lijken. Als men even blijft toekijken komen ze 
in beweging en zijn dan gemakkelijk te zien. Gewoonlijk zijn Histeriden dadelijk te herkennen 
aan hun sterk glanzende diepzwarte kleur, maar er komen ook soorten met rode vlekken voor, 
en er zijn soorten die door hun oppervlaktesculptuur een dof uiterlijk hebben. 

Fig. 1. P aroma lus parallelepipedus (Herbst); fig. 2: Hololepta plana (Sulzer); fig. 3: Uister unicolor 

L. 

Histeriden die leven van de larven van schorskevers vindt men vooral onder losse schors van 

afstervende of pas dode bomen. Teveel uitgedroogde stammen leveren gewoonlijk geen Histeri¬ 

den meer op. De kleine Histeriden van de geslachten Plegaderus, Paromalus en Cylister bevinden 
zich vaak in de gangen van de schorskevers, zodat men ze gemakkelijk mist als men de schors- 
stukken niet nauwkeurig bekijkt en in stukjes breekt. Als aanpassing aan deze levenswijze heb¬ 
ben deze dieren een min of meer cylindervormige gestalte (fig. 1). Histeriden van de geslachten 
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Platysoma en Hololepta vindt men vooral in de spleten onder de schors van loofbomen. Het leven 

in deze spleten heeft als aanpassing geleid tot een sterke afplatting. Het duidelijkst ziet men dat 

bij Hololepta plana (Sulzer), die zo onwaarschijnlijk plat is dat het lijkt alsof er met een hamer op 

geslagen is (fig. 2). Dit dier leeft tussen de vochtige roodachtige „vellen” die men onder de 

schors van dode populieren aantreft. Tot nu toe is deze soort in Nederland alleen bij Echt (L.) 

gevonden. Hij bereikt bij ons juist de grens van zijn verspreidingsgebied. 

Speldeknopgrote Histeriden van de geslachten Abraeus en Bacanius kan men in zuidelijke stre¬ 

ken met behulp van een keverzeef vinden in de molm van holle bomen en boomstronken, vaak 

in gezelschap van houtmieren (Lasius fuliginosus Latreille). In Nederland komen Abraeus-soor- 

ten vrijwel alleen voor in Zuid-Limburg. De zeldzame Teretrius fabricii Mazur is in Nederland 

wel eens gevangen bij Roermond en Valkenburg (L.). Als biotoop worden vooral oude wilgen en 

wijnstokken aangegeven. Hij zou o.a. in de gangen van Lyctus unipunctatus Herbst en achter 

schors gevangen zijn. Het is de moeite waard om in het oosten en zuiden van ons land oude wil¬ 

gen, die doorzeefd zijn met de gangen van kleine houtboorders af te zoeken of af te borstelen; 

een andere mogelijkheid is dode doorzeefde takken af te breken en thuis uit te kweken. Wellicht 

kan op deze wijze Teretrius fabricii opnieuw bij ons gevonden worden. 

Histeriden die op mest zijn gespecialiseerd vindt men vaker in of op de grond onder de mest, 

dan in de mest zelf. Ook bij mesthopen is dit vaak het geval. Deze gravers hebben het meer be¬ 

kende langwerpig- of kort ovale „schoenknoopjesmodel” (fig. 3). Niet alleen in de mesthopen 

zelf kan men Histeriden vinden, maar ook onder planken die er in de buurt liggen. Hier komen 

speldeknopgrote soorten van het geslacht Acritus voor. Veel Histeriden hebben voorkeur voor 

een bepaalde mestsoort of grondsoort, wat wel verband zal houden met de aard van hun prooi of 

de wijze van verpopping. Zo vindt men soorten van het geslacht Hypocaccus vrijwel uitsluitend 

onder mest op losse zandgronden langs de kust en de rivieren. Margarinotus merdarius (Hoff¬ 

mann) heeft een voorkeur voor vogelmest. Men kan hem ook vinden in duiventillen en vogel¬ 

nesten, naast soorten van het genus Gnathoncus. Is men in de gelegenheid om na het uitvliegen 

van de jonge vogels de inhoud van nestkastjes of nesten in boomholten uit te zeven of na te plui¬ 

zen, dan kan men diverse soorten Gnathoncus vinden. Dit uitzeven kan men beter buitenshuis 

doen, vanwege de grote aantallen vogelvlooien in de nesten. De zeer kleine Gnathoncus nidorum 

Stockmann is nog niet in Nederland gevonden, maar gezien zijn verspreidingsareaal is het te ver¬ 

wachten dat hij ook bij ons voorkomt. Elders is hij o.a. in spechtenesten gevonden. Goede rela¬ 

ties met boswachters en ornithologen vergemakkelijken het verkrijgen van nestmateriaal. Den- 

drophilus punctatus Herbst is te vinden door het uitzeven van molm in holle bomen, waarin een 

uil of andere vogel heeft gebroed. 

In braakballen van roofvogels, die niet al te veel zijn uitgedroogd, komen eveneens Gnathon- 

cw.9-soorten voor (o.a. Gnathoncus schmidti Reitter), en in Oost-Europa is ook Margarinotus dis- 

tinctus (Erichson) in braakballen gevonden. Hoewel hij een groot verspreidingsgebied heeft, is 

M. distinctus wel één van de zeldzaamste Europese Histeriden. Waarschijnlijk leeft hij van Trox- 

larven (Bickhardt, 1916). In Duitsland is hij eens in aantal gevangen onder koeiehaar, dat als 

meststof op de grond was uitgespreid. Als men in de gelegenheid is op ongecultiveerde zand¬ 

grond een partijtje koeie- of paardehaar op een hoop te leggen, en dit tijdens droog weer perio¬ 

diek te bevochtigen, dan kan men in warmtejaren naast Trox- soorten wellicht ook M. distinctus 

vinden. Ook is het de moeite waard, haze- of konijnevellen in dergelijke terreinen uit te leggen 

(Schleicher, 1930). 

Behalve vogelnesten leveren ook nesten van mollen en knaagdieren enkele specifieke Histeri¬ 

den op. Margarinotus marginatus (Erichson) lijkt een voorkeur te hebben voor de winternesten 

van mollen in drassig broekland. Misschien is dit de reden dat hij zo weinig gevangen wordt: tij¬ 

dens excursies graaft men meestal mollenesten in hoger gelegen terreinen uit, waar men vaker 

Onthophiluspunctatus (Müller) aantreft. 

Een voor Histeriden afwijkende levenswijze hebben Saprinus virescens (Paykull) en Hister hel- 

luo Truqui. Deze maken jacht op de larven van bepaalde soorten bladhaantjes (Chrysomelidae). 

Men kan ze buitmaken door de juiste vegetatie af te slepen of af te kloppen. S. virescens leeft van 

de larven van Phaedon cochleariae (Fabricius) en Phaedon arnwraciae (Linnaeus) op Waterkers 
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(Nasturtium) en van larven van Gastroidea-soorten op Rumex submontaan bij bronvegetaties. Hij 

komt ook bij ons voor, en door in de zomer in het oosten en zuiden van ons land velden met 

moeraswaterkers af te slepen, die door bladhaantjes zijn aangetast, kan men hem vinden. Daar¬ 

bij moet men goed opletten, want door zijn staalblauwe kleur lijkt S. virescens veel op de haan¬ 

tjes die hij vervolgt, en men kan hem tussen de Chrysomeliden in het sleepnet gemakkelijk over 

het hoofd zien. 
Hister helluo leeft van de larven van de grote elzenhaan (Agelastica alni Linnaeus). Men kan 

hem kloppen van elzen, die door de elzenhaan zijn aangetast, soms zelfs in aantal. Ook is hij ge¬ 

vonden in rottend plantaardig materiaal; wellicht is dit zijn overwinteringsbiotoop. Uit rottende 

of schimmelende plantaardige stoffen kan men nog een hele reeks andere Histeriden zeven, o.a. 

de zeer kleine Acritus-soorien. Dekstro van voederbietenkuilen met de daarin aanwezige stuk¬ 

ken rottende voederbiet vormde vroeger in het voorjaar goed zeefmateriaal. Helaas is de ver¬ 

bouw van voerderbieten sterk teruggelopen. 

Aas levert naast Hister- en Margarinotus-soorten ook veel soorten van het geslacht Saprinus 

op. Niet alleen in het aas komen ze voor, maar ook in de grond eronder. Verschillende soorten 

aas leveren ook verschillende soorten Histeriden op. In zuidelijke streken vindt men onder dode 

reptielen vaak heel belangwekkende soorten. Onder dode vis op het strand aan de vloedlijn 

komt bij ons Baeckmanniolus dimidiatus maritimus (Stephens) voor. De meeste exemplaren vindt 

men op enige diepte, waar het zand vochtig wordt. Ze zitten niet alleen recht onder de dode vis, 

maar ook in de omtrek tot op zo'n 40 cm afstand. Het is verbazingwekkend hoeveel exemplaren 

men soms onder één vis aantreft, als men het uitzeven van het zand niet beperkt tot het plekje 

onder het aas. 

Uiteraard hoeft men niet te wachten, tot men tijdens excursies toevallig een dood dier in het 

goede stadium aantreft. Door het uitleggen van verschillende soorten aas, of beter nog, door 

vangpotten met aas uit te zetten heeft men bijna altijd succes. Daarbij moet men er voor zorgen, 

dat honden en katten niet bij het aas kunnen komen. Vooral in zuidelijke streken moet men ook 

opletten, dat er geen mierennesten in de buurt zijn, anders wordt de vangpot door mieren be¬ 

zocht, die de gevangen kevers stukbijten. De optimale aanvliegtijd voor Histeriden begint pas, 

als de vangpot al enige dagen heeft gestaan, afhankelijk van de buitentemperatuur. Om te voor¬ 

komen dat men met een pincet de Histeriden uit de rottende vleesmassa moet peuteren (wat 

geen aangenaam karweitje is) kan men vangpotten construeren, waarin de kevers wel binnen 

kunnen komen, maar het aas zelf niet kunnen bereiken. Er zijn verschillende constructies in ge¬ 

bruik. In aas levende Histeriden worden ook aangelokt door de bloeiwijzen van de Aronskelk. 

In Zuid-Europa kan men door het openen van deze bloeiwijzen Histeriden en een aantal andere 

kevers vinden, die door de aasgeur zijn aangelokt. 

Tenslotte moet nog gewezen worden op de myrmecophiele Histeriden, waarvan ook bij ons 

enkele soorten in mierennesten te vinden zijn (Myrmetes paykulli Mazur, Dendrophilus pygmaeus 

(Linnaeus) en Hetaerius ferrugineus Olivier). In Zuid-Europa en Noord-Afrika leven talrijke 

soorten bij mieren onder stenen, die vroeg in 't voorjaar vooral bij regenachtig weer te vangen 

zijn. In de tropen komen zeer veel soorten myrmecophiele Histeriden voor, die een buitenge¬ 

woon interessante biologie hebben. Ze hebben vaak de meest bizarre vormen, zodat men ze nau¬ 

welijks als Histeriden zou herkennen. 

Determineren 
• 

Determinatie-tabellen voor Europese Histeriden zijn te vinden in de handboeken, die onder 

de literatuuropgave staan vermeld; de tabel van Schmidt (1885) is inmiddels wel sterk verou¬ 

derd. Determinatie-tabellen gaan uit van de kenmerken, die het gemakkelijkst zijn te hanteren, 

namelijk het patroon van de strepen op borstschild en dekschilden. Deze kenmerken zijn nogal 

variabel. Het is daarom van belang bij het determineren niet alleen af te gaan op de kenmerken 

die in de tabel zijn genoemd, maar de determinatie te verifiëren door vergelijking met betrouw¬ 

baar gedetermineerde exemplaren. Ook de onderzijde dient bij enkele geslachten vaak bij de 

vergelijking betrokken te worden. Juist in het begin, als men nog geen vergelijkingsmateriaal 

heeft, worden veel fouten bij het determineren gemaakt. Voor degenen die zich met de Histeri¬ 

den willen bezighouden is schrijver dezes bereid, de determinatie van hun Histeridenmateriaal 
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te controleren, zodat deze exemplaren als referentie-materiaal kunnen dienen. Voor zover be¬ 

schikbaar kan voor aanvullend materiaal gezorgd worden. Overigens houd ik mij gaarne aanbe¬ 

volen voor Histeriden (ook ongeprepareerd, ook niet-Europese) die tijdens excursies worden ge¬ 

vonden door coleopterologen die zélf geen Histeriden verzamelen. Op deze wijze is menige 

waardevolle aanwinst voor mijn collectie verkregen. 

Hieronder laat ik een determinatietabel op subfamilies en triben volgen. De tabel is gebaseerd 

op de moderne inzichten over de systematiek, maar is alleen bedoeld voor het determineren van 

Europees en Mediterraan materiaal. Niet-Europese taxa zijn weggelaten, en er is gebruik ge¬ 

maakt van gemakkelijke kenmerken, die niet altijd opgaan voor niet-Europese soorten. 

1. Prosternum met een min of meer driehoekige verlenging aan de voorzijde, welke door een 

naad van de rest van het prosternum is gescheiden (de zgn. keelplaat); deze keelplaat kan 

soms zeer kort zijn. Histeromorphae, 6 

— Prosternum zonder keelplaat . Saprinomorphae, 2 

2. Sprieten ingeplant onder de rand van het voorhoofd, de gewrichtsholten voor de inplanting 

van de sprieten liggen niet in een insnijding van de voorhoofdsrand. Dekschildstrepen vrij¬ 

wel altijd aanwezig; indien deze ontbreken is er in ieder geval een naadstreep . 
. Subfamilie Saprininae 

— Sprieten ingeplant in een insnijding van de voorhoofsdrand tussen de ogen en de voorkaken. 

Geen echte dekschildstrepen, soms wel wat vage indrukken . . . Subfamilie Abraeinae, 3 

3. Achtertarsen (van boven beschouwd) met vier voetleedjes . Tribus Acritini 

— Achtertarsen met vijf voetleedjes . 4 

4. Halsschild met een longitudinale groeve aan elke zijde, deze vaak door een dwarse, min of 

meer in het midden van het halsschild gelegen groeve verbonden . . . Tribus Plegaderini 

— Halsschild zonder zulke groeven. 5 

5. Vorm ovaal of rond, gewoonlijk tamelijk sterk convex. Basis van het prosternum niet inge¬ 

sneden, mesosternum niet hoekig in het prosternum vooruitstekend . . . Tribus Abraeini 

— Vorm cylindrisch. Basis van het prosternum met een insnijding, waarin een hoekige verlen¬ 

ging van het mesosternum past . Tribus Teretriini 

6. Knotsvormige eerste sprietlid normaal van vorm, nooit sterk verbreed of sterk gebogen 7 

— Eerste sprietlid sterk verbreed en gebogen. Mieren- en termietengasten. 
. Subfamilie Hetaeriinae 

7. Bovenlip met borsteldragende stippen . 8 

— Bovenlip zonder borsteldragende stippen . Subfamilie Histerinae, 12 

8. Holten voor de sprietknotsen aan de onderzijde van het prosternum volkomen open, ge¬ 

woonlijk in het midden vlak voor de voorheupen gelegen. Prosternale alae met een diepe 

longitudinale insnijding waardoor in rust de spriet-funiculus gelegen is. Voorschenen met 

weinig tanden. (De prosternale alae zijn vleugelvormige zijwaartse plooien, die van de keel¬ 

plaat en het voorstel deel van de protesternale kiel uitgaan, en zich op enige afstand van de 

prosternale kiel met het prosternum verenigen) . Subfamilie Dendrophilinae, 9 

— Holten voor de sprietknotsen in de voorhoeken van het prosternum gelegen, minstens ten 

dele overdekt door de prosternale alae. Voorschenen met veel tandjes of doorns .•*. 
. Subfamilie Tribalinae, 11 

9. Sprieten ingeplant onder de rand van het voorhoofd, de gewrichtsholten voor de inplanting 

van de sprieten liggen niet in een insnijding van de voorhoofdsrand. 10 

— Sprieten ingeplant in een insnijding van de voorhoofdsrand tussen de ogen en de voorkaken 
. Tribus Bacaniini 

10. Dekschilden met duidelijke strepen. Tribus Dendrophilini 

— Dekschilden soms met vage indrukken aan de basis, maar zonder echte strepen, hoogstens is 

er een naadstreep aanwezig. Tribus Paromalini 

11. Halsschild en dekschilden beide met ribben. Sprieten ingeplant in een insnijding van de 

voorhoofdsrand ... Tribus Onthophilini 

— Halsschild en dekschilden al of niet met strepen, maar nooit beide met ribben. Sprieten in¬ 

geplant onder de rand van het voorhoofd, de gewrichtsholten voor de inplanting van de 

sprieten liggen niet in een insnijding van de voorhoofdsrand . Tribus Tribalini 



40 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 39, I.III. 1979 

12. Kop in rust horizontaal naar voren gestrekt, aan de onderzijde niet bedekt door de keelplaat 

. Tribus Hololeptini 

— Kop in rust naar beneden geneigd, waarbij de voorkaken aansluiten op de voorrand van de 

keelplaat. 13 

13. Tarsaalgroeve in de voorschenen recht, alleen aan de binnenzijde met een duidelijke verhe¬ 

ven rand begrensd . Tribus Histerini 

— Tarsaalgroeven in de voorschenen S-vormig gebogen, dieper ingesneden en aan beide zijden 

met een duidelijke rand begrensd . Tribus Platysomini 
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& Sons, London. ISBN 0-471-99684-X. Prijs (gebonden, groot kwarto) £ 15.-. 

Dit boek is in zekere zin een mystificatie, en een triest voorbeeld van de gevolgen van Enge¬ 

lands inzakkende economische situatie. In 1973 werd het namelijk uitgegeven, met een ander 

ISBN-nummer, en voor een prijs die nog niet de helft is van de huidige. Uitgever was toen alleen 

het Brits Museum. Deze nieuwe ,,druk” verschilt slechts van de vorige doordat kleine stickers 

het oude ISBN-nummer en de vorige prijs en uitgever hebben overdekt. Klaarblijkelijk heeft het 

Brits Museum (dat heeft aangekondigd de uitgave van monografieën te moeten staken) zijn 

voorraad aan een zakelijker uitgever moeten overdoen. 

Maar zelfs voor de nieuwe prijs is dit schitterend verzorgde boek zijn geld meer dan waard. 

Alle groepen geleedpotigen, die op enigerlei wijze de menselijke gezondheid in gevaar brengen, 

worden kort besproken door een zestiental deskundige systematici. Tropische groepen krijgen 

alle aandacht die ze in bestek van het boek verdienen. Niet alleen het medisch belang, maar ook 

de techniek van bestudering, de systematiek en de bestrijding worden kort behandeld. Waar dit 

mogelijk is worden ook tabellen tot de families, hier en daar zelfs genera of soorten gegeven. Ie¬ 

dere bijdrage eindigt met een korte literatuurlijst, die een nadere introductie tot de betreffende 

diergroep mogelijk maakt. 

Als eerste introductie tot de problematiek rondom een „gevaarlijke” geleedpotigen-groep is 

dit boek bijzonder nuttig. Dat heeft de ervaring met de eerste uitgave al ruimschoots in de bibli¬ 

otheek bewezen! — W. N. Ellis. 


