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Een folder met bovenvermelde titel is door de

muizen zijn. De kaken van schorpioenen zien

Veel mensen denken dat alle schorpioenen

eruit als tangetjes. Daarmee trekt een schorpioen

dodelijk giftig zijn. Volgens onderzoek door Kof-

een stukje van zijn prooi af en krabt dit vervol-

stein is dit niet zo. Alleen schorpioenen beho-

gens naar binnen.

rende tot de familie Buthidae zij n voor de mens

Schorpioenen hebben 2 tot 8 enkelvoudige oog-

gevaarlijk. Van de andere soorten kan een prik

The Department of Pest Control has

's- Gravenhage geproduceerd.

jes. Deze staan voor op het rugschild (mediaan

met de stekel wat irritatie veroorzaken. De uitwer-

developed a folder for the public

De tekst is samengesteld door de Afdeling

ogen) of zijdelings op het rugschild (laterale

king van het gif is te verwaarlozen of te vergelij-

explaining their rights and the
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ogen). Met deze ogen zien de schorpioenen ech·

ken met de uitwerking van een wespen- of bijen-

obligation of munic ipal offices to

De brochure kan door gemeentelijke diensten

ter slecht.

steek (hoewel ook die fataal kan aflopen voor

perform certain tasks in the field of

belast met taken op het gebied van dierplaag-

De stekel op het achterlijf wordt door de grotere

personen die er allergisch voor zijn).

pest control.

bestrijding ten behoeve van hun voorlichting in

soorten gebruikt om hun prooi te verlammen of te

Advies: als men een schorpioen aantreft in een

(beperkte) aantallen van 100 stuks worden

doden. Bij de soorten met kleinere kaken wordt

woning of een bedrijf is het raadzaam om het

besteld bij het Distributiecentrum VROM,

de stekel gebruikt om de prooi te bemachtigen.

exemplaar zeer voorzichtig te benaderen of dit

postbus 351, 2700 AJ Zoetermeer

Bij het paringsritueel pakt het mannetje met zijn

door een bestrijdingsdeskundige te laten doen.

(tel. 079-3449449).

Centrale Directie Voorlichting en Externe Betrek-

Recht uitgelegd"

kingen van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te

Men is vrij om voor bij bijvoorbeeld huis-aan-huis

scharen die van het vrouwtje en voert dan een
soms uren durende "dans" uit. Daarna zet het
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mannetje een spermapakketje af op een
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verspreiding de inhoud van de brochure voor
eigen rekening te vermenigvuldigen.
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geschikte plek en het vrouwtje neemt dit op in
haar geslachtsopening. Schorpioenen kunnen
levendbarend worden genoemd. De uitgekomen
jongen kruipen bij het vrouwtje op de rug totdat

.

Particulieren kunnen de folder in enkelvoud aanvragen .
Aan particuliere organisaties en bedrijven wordt
toegestaan om de inhoud te gebruiken en deze
onder eigen naam te reproduceren .

ze na ca. 2 weken zelfstandig kunnen leven.
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Slechts bij uitzondering
dodelijk

Voor de leek zien schorpioenen er vreemd en
agressief uit vanwege de dreigende houding
van hun staart. Men vreest dat iedere steek
dodelijk is.
Voor een kenner zijn het zeer interessante dieren . De meeste soorten zijn ongevaarlijk voor de
mens. Waar komt dan toch die angst voor schorpioenen vandaan?
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