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INHOUD: J. JANSEN, Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806) (Acarina: Ixodidae) 
in Nederland (p. 1). —- B. J. LEMPKE, Trekvlinders In 1973 (p. 4). -- T. H. VAN 
HUIZEN, Een nieuwe loopkeversoort voor Drente, Amara anthobia Villa (p. 11). — 
J. E. M. H. VAN BRONSWIJK en N. J. J. KOK, Parasitic mites of Surinam XXV: 
Infestation of mattresses with Pyroglyphidae (Acari: Astigmata) (p. 12). — C. VAN 
ACHTERBERG, Een merkwaardige vondst in Voorne's duinen (Hymenoptera, Bra- 
conidae) (p. 15)..Literatuur (p. 3: B J. LEMPKE; p. 10: G. G. M. SCHULTEN). — 
Korte mededelingen (p. 1: Mededeling; p. 11: Personalia; p. 14: Nieuwe aanwinsten 
voor de bibliotheek; p. 16: Vijftiende Internationaal entomologisch congres). 

MEDEDELING 
A lX 

Met ingang van 1 januari 1975 wordt het adres van de redactie verlegd naar Plantage 
Middenlaan 64, Amsterdam 1004, dit om vertraging en vooral het teragsturen van aan¬ 
getekende stukken bij afwezigheid van de redacteur te voorkomen. 

NOTICE 

From 1 January 1975 the address of the editorial staff will be changed into Plantage 
Middenlaan 64, Amsterdam 1004. 

Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806) (Àcarina: Ixodidae) in Nederland 
door 

J, JANSEN 
Instituut voor Veterinaire Parasitologie en Parasitaire Ziekten, Utrecht 

Het vinden van een infectie met de teek Rhipicephalus sanguineus, bij een hond in 
Weert, door Van Rossem et al. (1974) geeft aanleiding over deze teek enkele nadere 
mededelingen te doen. 

Het is namelijk niet de eerste keer dat Rh. sanguineus in Nederland vastgesteld werd. 
Jansen (1962) vermeldde het voorkomen ervan in Dordrecht, waarbij de infectie hoogst¬ 
waarschijnlijk afkomstig was uit Noord Amerika en stelde een tweede geval (Jansen, 
1965) vast in Amersfoort, waarbij geen verband gevonden werd met gebieden waar Rh. 
sanguineus normaal voorkomt. Beide vondsten werden nogmaals vermeld door Jansen 
en Van den Broek (1966). Sindsdien werd door ons de teek vastgesteld op een hond te 
Sint Annaparochie, die kort tevoren uit Italië was ingevoerd en door Over en Hendriks 
(1970) op een Rotterdamse hond zonder aanwijsbare contacten met geïnfecteerde ge¬ 
bieden. 

Hoewel het vaak, bij incidentele infecties in gematigde streken, waarschijnlijk is, dat 
de teken geïmporteerd werden (o.a. Best et al., 1969, Gothe, 1968, Haarl0v, 1969, 
Jansen, 1962, Van Rossem. et al., 1974, Winding & Haarl0v, 1968) kan men zich toch 
op grond van de beschikbare literatuur niet aan de indruk onttrekken., dat Rh. sangui¬ 
neus zich onder bepaalde omstandigheden in onze streken kan vestigen. Best et al. 
(1969) vonden de teek bij één van hun twee gevallen bij een ingevoerde hond, die 18 
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maanden tevoren de quarantaine verlaten had; aangezien een dergelijke quarantaine in 
Groot Brittannië minstens zes maanden duurt en het bekend was dat de hond, overigens 
toen niet gedetermineerde, teken had bij aankomst, was de infectie bij het vinden ervan 
dus twee jaar in Engeland aanwezig, aannemende dat de hond zich in het land van 
herkomst besmet had. Winding et al. (1970) vonden in een jaar tijd 29 gevallen van 
infecties met Rh. sanguineus bij de hond. Daarbij kon vastgesteld worden, dat twee 
klinieken voor kleine huisdieren de bron vormden van deze infecties. Gothe en Hamel 
(1973) vonden eveneens, in Duitsland, bij meer dan 20 gevallen van infecties bij honden 
en mensen, twee infectiebronnen. De ene bron vormde een kliniek voor kleine huis¬ 
dieren, de andere een hondenschool. Vooral met betrekking tot deze laatste bron wijzen 
zij op de mogelijke en soms ook vastgestelde import van Rh. sanguineus op honden 
van in Duitsland werkende Amerikaanse burgers en militairen. 

Rh. sanguineus komt hoofdzakelijk voor in Afrika, de landen rond de Middellandse 
Zee en Amerika. De grens van zijn verspreidingsgebied ligt in Europa ongeveer langs 
de 50-ste breedtegraad. Het ziet er naar uit, dat Rh. sanguineus, gezien de zojuist be¬ 
sproken literatuur, zich ook noordelijker kan vestigen, hoewel daar direct bij aangete¬ 
kend dient te worden, dat tot nu toe, voor zover ons bekend is, niet is aangetoond dat 
de gehele levenscyclus in onze streken inderdaad plaats vindt. Rh. sanguineus is name¬ 
lijk in staat, in zijn verschillende ontwikkelingsstadia lang zonder bloedzuigen in leven 
te blijven; in theorie kan de gehele cyclus twee en een half jaar in beslag nemen 
(Arthur, 1962, Zumpt, 1944). Met andere woorden, zelfs in het geval van Best et al. 
(1969), waarbij de tijd, twee jaar, tussen import en vinden van de volwassen teken 
nauwkeurig bekend is, is het mogelijk, dat alle gevonden teken in een jong stadium 
met de hond ingevoerd werden. 

Men kan zich afvragen waarom Rh. sanguineus de laatste jaren regelmatig in Noord¬ 
west Europa gevonden wordt. Niet uit te sluiten is, dat men meer en beter determineert, 
maar waarschijnlijker is, dat dit veroorzaakt wordt door handel en verkeer, op uitge- 
breider schaal dan vroeger, met landen waar Rh. sanguineus inheems is. Bijzondere 
vermelding verdienen de mededelingen van Gothe en Hamel (1973) over de import in 
Duitsland met honden van Amerikaanse burgers en militairen en van Van Rossem et 
al. (1974) over de mogelijke invoer van de teken met een schapenwollen tapijt. Overi¬ 
gens zijn wellicht ook het toenemen van centrale verwarmingen en de neiging deze te 
lang en op een te hoge temperatuur te laten werken factoren die de overleving en mis¬ 
schien zelfs het volbrengen van de levenscyclus van Rh. sanguineus bevorderen. 

Het ware te wensen, dat iedere invoer van Rh. sanguineus voorkomen werd en in elk 
geval, dat alle binnengesleepte infecties zo snel mogelijk teniet gedaan konden worden, 
niet alleen om een hardnekkige, moeilijk te bestrijden parasiet te weren maar ook om¬ 
dat altijd het risico bestaat, dat met de teken de verwekkers van een aantal ziekten 
geïmporteerd worden. Rh. sanguineus is bijvoorbeeld een overbrenger van een aantal 
piroplasmosen, protozoaire bloedziekten, o.a. van piroplasmose bij de hond veroorzaakt 
door Babesia canis en van een aantal rickettsiosen, o.a. van fièvre boutonneuse een 
aandoening van o.a. de mens veroorzaakt door Rickettsia conori. Tot nu toe is van de 
import van dergelijke ziekten met Rh. sanguineus in Noord-west Europa niets gebleken. 
Weliswaar zijn er in Nederland enkele gevallen bekend geworden van piroplasmosis bij 
honden (Leeflang, 1971, Van Nie & Sutmöller, 1953, Vervoorn-Malinosky Blom, 1965), 
maar alle komende uit het buitenland. Overigens mag men daarom ook niet de moge¬ 
lijkheid uitsluiten, dat zich bij import en vestiging van Rh. sanguineus en import van 
B. canis op dezelfde plaats een meer of minder grote explosie van piroplasmosis bij 
honden kan voordoen, vooral omdat blijkens de literatuur klinieken e.d., waar veel, 
vaak zieke, honden samenkomen, bron van Rh. sanguineus kunnen zijn. 

SUMMARY 
The author reviews the five known cases of infection with the tick Rhipicephalus 

sanguineus in dogs in the Netherlands and discusses the possibilities of importation and 
establishment of the ticks in countries with a temperate climate. The danger of impor¬ 
tation of some protozoan and infectious diseases which are transmitted by Rh. 
sanguineus is stressed. 
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Doel van de publicatie is een elementair inzicht te geven in enkele facetten van de 
hydrobiologie voor zover het ongewervelde zich vrij bewegende in Nederland voor¬ 
komende dieren betreft die met het blote oog te zien zijn. Met behulp van een dicho- 
tome tabel zijn de vangsten tot op de orde te determineren, waarbij de afbeeldingen 
van diverse dieren uit deze groepen een uitstekend hulpmiddel zijn. In de literatuurlijst 
wordt aangegeven waar verdere gegevens gevonden kunnen worden. 

De W.M. is in prettig leesbare taal geschreven, waarbij vaktermen zoveel mogelijk 
vermeden zijn, zodat ze voor ieder met enige belangstelling voor het dierlijke leven in 
onze talrijke wateren te begrijpen is. Veel aandacht wordt besteed aan de factoren die 
de diverse levensgemeenschappen beïnvloeden, waarbij de verontreiniging van het water 
natuurlijk een belangrijke plaats inneemt. Weer een voortreffelijke W.M.! 

Prijs alleen voor leden van de K.N.N.V. ƒ 4,50, voor alle anderen ƒ 5,25. Bestellen 
door storting op postrekening 13028, Bureau K.N.N.V., Hoogwoud NH, met vermel¬ 
ding van het gewenste. — Lpk. 


