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HANDLEIDING VOOR HET VERZAMELEN EN DETERMINEREN VAN WATER1-1IJTEN 

door 

C. Davids

Besseling (1964) geeft in zijn boek "De Nederlandse watermijten 

(Hydrachnellae Latreille 1802)" een overzicht van de in Nederland 

gevonden soorten met determineerlijsten. Hij komt tot 219 soorten 

en vormen. De soortenlijst van de Nederlandse watermijten volgens

Besseling moet voor een aantal soorten naar de huidige inzichten 

gewijzigd worden, afgezien van een tiental soorten, die sinds het 

verschijnen van dit boek in ons land zijn gevonden. Hetzelfde geldt 

voor de onlangs verschenen tabel van Van der Eijk (1977). 

De Monographie van Besseling echter is nog steeds verkrijgbaar 

en hoewel minder geschikt voor enkele geslachten (Eylais, Lebertia 

en Unionicola) is hij voor determinatie van soorten uit de overige 

geslachten nog heel goed bruikbaar. Dezelfde bezwaren hebben de veel 

uitgebreidere en zeer goede tabel van Viets (1936) en de onlangs 

verschenen tabel van Van der Eijk (1977). De beknoptere tabel van 

Viets & Viets (1960) geeft nog wel eens een oplossing voor soorten 

uit deze geslachten. 

Wat zijn watermijten 

De bekende rode spinnetjes uit het zoete water behoren hiertoe, 

maar ook vele kleinere soorten die veel minder opvallen en niet rood 

van kleur zijn. 

Men onderscheidt twee groepen: 

De Hydrachnellae, de "echte" watermijten en de Halacaridae (zee

mijten), samen wel de Hydracarina genoemd. Beide groepen worden 

gerekend tot de Actinedida (= Trombidiformis) (zie Van der Hammen, 

1972). 

De Hydrachnellae komen in een grote verscheidenheid van geslachten 

en soorten in het zoete water voor, een paar geslachten zijn marien 

(niet in ons gebied voorkomend). De kleinere Halacaridae vormen de 

mijtenfauna van de zee en zijn in het zoete water (ook grondwater) 

met enkele soorten vertegenwoordigd. 

Van de andere mijtengroepen komen 1n het zoete water Hydrozetes

soorten voor (in ons land 3 soorten); donkerbruine niet zwemmende 

mijten, die langzaam over de waterplanten lopen en tot de hoornrnij

ten of Oribatida behoren. Langs de kust op de bij eb droogvallende 
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planten bijv. darmwier Enteromorpha kan men Hyadesia fusca (Lorun.) 

aantreffen, een 0.5 mm lange mijt, roodbruin van kleur en met een sterk 

gewelfd lichaam, behorend tot de Acaridida (Sarcoptiformes). 

Hoe te verzamelen 

Weinig wateren zijn zonder mijten, deze dieren hebben eigenlijk 

geen waterig milieu overgeslagen: grondwater, 's zomers opdrogende 

pl assen t ot in warmwaterbronnen van 50 °c toe. 

De zwemmende soorten hebben in het algemeen een minimale lichaams

lengte vam 0,5 mm (de meeste soorten zijn I à 2 mm lang, maximaal 

9 mm). De niet zwemmende soorten uit stromende wateren zijn soms 

kleiner tot een minimum van 0,3 mm. De vangnetten moeten aan deze 

afmetingen aangepast zijn. In stilstaande wateren houden de soorten 

zich op tussen de vegetatie en op de bodem, een paar soorten zijn ook 

wel in het open water te vinden. De meest eenvoudige verzamel methode 

is door middel van een stoknet . Men haalt het stoknet dan vlak over 

de bodem of door de vegetatie. Enkele soorten bewonen de bodem van 

diepere wateren (beneden de vegetatiezone); deze soorten moeten met 

bodemhappers of sleepnetten verzameld worden. Vangkooien die men 

enige tijd in het te onderzoeken water laat staan, zijn ontwikkeld 

door Pieczinski (1962) en Conroy (1973). De eerste auteur geeft ook 

aan hoe met licht gevangen kan worden. Uitstekende resultaten kan 

men verkrijgen met zogenaamd chemisch licht (verkrijgbaar in een 

aantal zaken die kampeeruitrustingen verkopen). Zelf heb ik hiermee 

opvallende resultaten verkregen, vooral de niet rood gekleurde 

soorten zwemmen naar dit licht toe. 

De niet zwemmende soorten, vooral in stromend water en langs de 

zeekust, verzamelt men door de vegetatie goed uit te spoelen. In 

stromend water (ook bronnen) neemt naarmate de stroomsnelheid toe

neemt het aantal zwemmende soorten af. De mijten zitten hier op de 

bodem, op of onder stenen of tussen de algenbegroeiing hiervan . Ver

zamel en geschiedt hier, naast het genoemde spoelen, o.a. door middel 

van een stroomafwaarts gericht net en de bodem voor dit net om te 

woelen; ook kan men een s tuk netmateriaal nemen, dit voor zich houden 

en achteruit wandelen, de opgewoelde mijten komen 

tegen en houden zich dan hieraan vast. 

dit stuk net 

Bij alle verzamelmethoden stort men het verzamelde materiaal in 

een platte witte bak (foto ontwikkelbak bijv.) . Het levende en dode 
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plantenmateriaal houdt men in de ene helft en in de "schone" 

helft ziet men tegen de witte achtergrond weldra mijten zwemmen 

of lopen, met een pipet zijn deze gemakkelijk te bemachtigen. Men 

kan het plantenmateriaal verschuiven een een volgende dag nog eens 

bekijken. Het blijkt dan dat er nog steeds mijten te voorschijn 

komen. 

Bewaren van watermijten 

Na het verzamelen kan men de mijten het beste eerst conserveren 

en na enige tijd determineren. Als conserveringsvloeistof die de 

mijten tegelijkertijd wat opheldert voldoet de oplossing volgens 

Koenike het beste (2 delen azijnzuur, 5 delen glycerine, 3 delen 

water). Azijnzuur als zuur corrosief voldoet beter dan een basisch, 

daar het integument hierdoor niet zo sterk wordt aangetast. 

Mijten met een dun integument zoals Eylais spp. en Limnochares 

kan men bewaren in een wat zwakkere oplossing (3 dln zijnzuur, 

10 dln glycerine en 6 dln water). Na aanvankelijk schrompeling 

herkrijgen de mijten in deze oplossingen hun oorspronkelijke 

vorm en de poten gaan uiteen staan, zodat de voor determinatie 

belangrijke schilden op buik en rug gezien kunnen worden. Een bij

komend voordeel is, dat glycerine hygroscopisch is, zodat de buisjes 

niet uitdrogen. 

Het bewaren van watermijten in formaline of alcohol is zeer af te 

raden. Hierin worden het zwarte balletjes, die soms met moeite en 

ergernis te determineren zijn. 

Als men de dieren geheel en al wil ophelderen, dan is een 

krachtiger middel nodig, bijv. naar Marc André (3 ml water, 3 ml 

ijsazijn en 4 gram chloralhydraat). Men maakt een klein gaatje in he 

het dier en binnen een aantal uren is de mijt geheel helder. Hierna 

kunnen zij worden teruggeplaatst in Koenike's vloeistof. Zelf ge

bruik ik deze methode bijna nooit. 

Bij het determineren moeten palpen of poten vaak worden afgenomen, 

ook voor een beschrijving is dit noodzakelijk. In deze gevallen doet 

men het beste om duurzame preparaten te maken. Ook van larven dient 

men preparaten te maken. 

Larven plaatst men op een dekglaasje in een waterig medium, bijv. 

naar Hoyer (5 gr water, 3 gr arabische gom kristallen, 20 gr chlo'ral

hydraat, 2 gr glycerine) of in michrome (A.S.C. mountant te bestel

len bij Edward Gurr Lt d. London SW 14) of met WIS van Zeiss. 
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In deze middelen helderen zij nog wat op, of b i j gebruik van 

michrome van te voren iets macereren in melkzuur. Het geheel sluit 

men af met een dekglas, en hoewel het niet nodig moet zijn, lak i k 

de r anden af met asfaltlak (een dag na insluiten, als he t inslui tmid

del aan d e randen van dekglas is ingedroogd) om zeker te zi jn v an 

duur zame pr eparaten. 

Volwassen watermijten zijn voor zo'n behandeling te groot, het 

mi ddel trekt te veel samen en het dier wordt vervormd . De enige 

manier om preparaten te maken van volwassen mijten is door het in

s l u i ten in glycerine-gelatine. Men kan hiervoor gebruik maken van de 

dubbele dekglas methode, beschreven door Mitchell & Cook ( 1952) of 

de methode van Viets (1923 en 1936). Zelf volg ik de laatste 

methode, Beginners zullen met deze methode aanvankelijk wat moeite 

hebben en mede gezien de lengte van de beschrijving, verwijs ik naar 

de literatuur. Het principe is dat men in iets verwarmde 

en daardoor vloeibare gelatine de mijt in onderdelen uiteen kan 

leggen, die na afkoeling in de stijf geworden gelatine blijven 

liggen. Na het afsluiten van het dekglas en omranden met asfaltlak 

verkrijgt men preparaten die vele tientallen jaren later er nog 

voortreffelijk uitzien, zoals de praktijk heeft bewezen. Hoewel de 

glycer i ne- gelatine methode mooiere resultaten geeft kan men onder

delen van mijten natuurlijk ook in Hoyer e.d. insluiten. 
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BOEKBESPREKING 

Jeekel , C.A.W., 1977. Voorlopige atlas van de verspreiding der 

Nederlandse duizendpoten (Chilopoda). -- Verslagen en technische 

gegevens Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum), 

Amsterdam, 13: 1-55. 

Op aanvraag verkrijgbaar, zo lang de voorraad strekt. 

In de afgelopen jaren, vanaf 1970, heeft dr. Jeekel in een serie 

mededel ingen in Entomologische Berichten overzichten gepresenteerd 

van de Duizend- en Miljoenpoten van een groot.aantal provincies. 

Op deze wi j ze heeft hij de basis gelegd voor de verspreidi ngskaarten 

(met UTM- grid) van de Duizendpoten, zoals die nu is verschenen. 

Deze voorlopige atlas is samengesteld op een wijze die ik van 

har t e kan aanbeve len voor een "voorlopig" werk: stippenkaarten met 

daarnaast een korte toelichting die het verspreidingsbeeld nader 

toelicht. Hierin staan onder andere notities over het areaal , het 

habita t en voor- of achteruitgang van het aantal vangsten in de loop 

van de tijd. Dat stimuleert verder onderzoek'. 

Ook het nauwkeurig overzicht welke collecties zijn bewerkt en 

verwerkt , en de indeling van de soorten naar verspreidingspatronen 

in Nederland zijn verhelderend. De kaart die alle vindplaatsen in 

hokken van 10 x 10 km
2 (Jeekel schrijft vaak abusievelijk 10 km2) 

geeft, laat duidelijk het verzamelspoor van de auteur zien. Net 

zoals ik bij het v erspreidingsond erzoek aan aquatische diergroepen 

heb kunnen constateren, zijn ook bij deze groep Centraal Nederland, 

West Friesland en Zeeland slechts zelden bemonsterd. Ook op Ameland 

ZlJn blijkbaar nog nooit Chilopoda verzameld. De lege hokken vlak 

b i j Amsterdam zijn ook opmer kel ijk, gezien de woonplaats van de 

auteur . 

Nogmaals, het is geen project geweest van het CB, de atlas kan 

worden besteld bij het ITZ, Plantage Middenlaan 53, Amsterdam. - -JvT 


