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In aansluiting op de beide reeds versehenen afleveringen (Band I) is thans in deze serie 

een lijvig deel gepubliceerd, dat van de Mesostigmata speciaal enige families van de Laelap- 

toidea (Ascaidae, Podocinidae en Phytoseiidae) behandelt. 
De enorme soortenrijkdom van de Mesostigmata in het algemeen heeft aanleiding gegeven 

tot het opstellen van een langzamerhand onoverzichtelijk aantal genera en species en de 

gedachten over de wenselijkheid van het maken van zeer vele of juist zeer weinige genera 

lopen bij de systematici sterk uiteen. Vooral in de laatste jaren is de toevloed van nieuwe 

soorten zeer groot geweest en aan deze toevloed is vooralsnog geen einde te zien. 

Het is prettig, dat thans een nieuwe serieuze bewerking van een aantal genera en soorten 

is verschenen van deze systematisch zo moeilijk te hanteren mijten. De auteurs (Fritz Bern¬ 

hard en Irmgard Westerboer) hebben getracht om langs ten dele nieuwe wegen een 

bruikbaar systeem van onderscheiding en verwantschap te scheppen. Daarbij hebben zij zich 

in hoge mate gebaseerd op de reeds door Hirschmann ingeleide „Gangsystematik” welke 

gebruik maakt van kenmerken die zich door alle ontwikkelingsstadia, van larve tot adultus, 

handhaven. Als gevolg daarvan is dus ook verheugend veel aandacht geschonken aan de 

juveniele stadia. Bij de thans gevolgde werkwijze wordt veel waarde gehecht aan de ken¬ 

merken van cheliceren, epistoom en hypostoom e.d., alsmede aan de kenmerken van rug- en 

buikzijde, zoals beharing en poriën. Voor de haren en de poriën wordt gebruik gemaakt van 

een uitgebreid nummer- en lettersysteem. 

De bedoeling van de auteurs is o.a. om tot een betere natuurlijke groepering van de soor¬ 

ten te geraken en om aldus te vermijden dat steeds meer monotypische genera worden gescha¬ 

pen op grond van soms slechts één afwijkend kenmerk. In hoeverre deze grondgedachte en de 
hierop gebaseerde tabellen en beschrijvingen zullen bewijzen correct en praktisch bruikbaar 

te zijn, moet geleidelijk blijken uit de verdere studie van specialisten in deze categorie der 

mijten. In ieder gval hebben wij hier voor ons een andere benadering van deze materie, 

welke poogt een beter inzicht te geven in de systematiek. Derhalve kan een ieder, die te 

maken heeft met soortsbepaling van deze dieren, sterk worden aangeraden kennis te nemen 

van de inhoud van dit boek. —- G. L. van Eyndhoven. 

Enige dagvlinders in 1964. Papilio machaon L. Diverse rupsen en vlinders te Roermond, 

Montfort en Echt. 

Araschnia levana L. Enkele exx. van de voorjaarsgeneratie te Boukoul, vrij veel exx. van 

de donkere zomergeneratie te Boukoul, maar vooral in het bosgebied „De Doort” te Echt, 

en een enkel ex. te Herkenbosch. 

Polygonia c-al bum L. Vrij talrijk te Montfort. 
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