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Onlangs verschenen in de boekenserie 
The insects of Japan twee nieuwe delen 
over de Japanse snuitkevers: deel 4 bevat 
de tweede helft van de bewerking van de 
subfamilie Entiminae, en deel 6 de sub- 
familie Baridinae. 

Deel 4 vormt het vervolg op een eer-
der boek over de Entiminae, dat alweer 
een aantal jaren terug (2006) als deel 3 in 
dezelfde reeks verscheen. In dit vervolg 
worden 232 soorten in 32 genera behan-
deld. De auteurs verontschuldigen zich 
in de inleiding voor de vertraging die ze 
opliepen door het aanhoudend en on-
verwacht opduiken van onbeschreven 

soorten in deze groep van vleugelloze 
bodembewonende kevers. Bovendien 
bleek het een hele klus om de doorgaans 
met aardkorsten bedekte exemplaren 
afdoende te reinigen. De 167 soorten die 
ze in dit deel nieuw voor de wetenschap 
beschrijven vormen meer dan 70% van 
het totaal!

Het boek kent de voor een dergelijk 
taxonomisch standaardwerk gebrui-
kelijke opzet met sleutels tot de tribus, 
subtribus, genera, soorten en eventuele 
ondersoorten en uitgebreide soortbe-
sprekingen. Deze laatste bestaan vooral 
uit literatuurverwijzingen, een gedetail-
leerde beschrijving van de morfologie 
van de adulte kevers en een opsomming 
van het bestudeerde materiaal. De ge-
presenteerde informatie over biologie en 
ecologie is, begrijpelijkerwijs, beperkt. Op 
31 platen zijn 373 habitusfoto’s in kleur 
afgedrukt. Daarnaast zijn er 120 platen 
met gedetailleerde lijntekeningen van 
belangrijke determinatiekenmerken, 
voornamelijk aedeagi en spermathecae. 
Afgesloten wordt met een zeer omvang-
rijke, meer dan 100 pagina’s omvattende, 
samenvatting van het gebodene in het 
Japans.

Het deel over de Baridinae heeft een 
vergelijkbare opzet en behandelt 53 soor-
ten, waarvan er 16 (30%) hier als nieuw 
beschreven worden. 

De delen zijn natuurlijk onmisbaar 
voor ieder met enige interesse in de 
Japanse snuitkeverfauna. Overigens 
blijken enkele van de behandelde soorten 
ook in ons, aan het andere uiteinde van 
het Palaearctische gebied gelegen, land 
voor te komen: in deel 4 Otiorhynchus sul-
catus (Fabricius), Sitona suturalis Stephens,  

S. flavescens (Marsham), S. lineellus  
(Bonsdorff), S. hispidulus (Fabricius) en  
S. cylindricollis (Fåhraeus); in deel 6 Baris 
scolopacea Germar (ook wel in het ge-
nus Cosmobaris geplaatst). Otiorhynchus 
sulcatus is door menselijk toedoen in 
Japan terecht gekomen, waar ze sinds 
1980 bekend is. Ook het voorkomen van 
tenminste een aantal van de genoemde 
Sitona-soorten is het gevolg van intro- 
ductie. Of de Japanse Baris scolopacea, 
die tot voor kort onder de naam Baris 
orientalis Roelofs door het leven ging, 
werkelijk dezelfde is als de soort die in 
Nederland op kwelders leeft is, lijkt me 
afgaand op de habitusfoto’s niet geheel 
zeker.

Beide boeken zijn, zeker voor Japanse 
begrippen, vrij sober uitgevoerd: gelijmd, 
niet gebonden en voorzien van slappe 
kaft. Wel zitten ze in een eenvoudige 
schuifdoos, zodat ze in ieder geval niet 
onbedoeld van de boekenplank kunnen 
schuiven. Gelet op de uitvoering is de 
prijs aan de hoge kant.
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Een lexicon is volgens Van Dale een  
‘alfabetisch overzicht van termen in een 
vakgebied’ en dat is precies wat het nieuwe 
bijenboek van Erwin Scheuchl is, met 


