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het rieten dak. Het optreden van deze diertjes is volkomen ongevaarlijk. Het 

gebruik van chemische middelen in huis tegen de rondlopende mijten is zinloos, 

omdat men hiermede de bron van de invasie niet wegneemt. 

Op een tweetal plaatsen trad de mijt Humerobates rostrolamellatus Grandjean 

massaal in huizen op. Deze mijten komen veel voor tussen dorre bladeren onder 

bomen en tussen mos op boomstammen. Zij voeden zich met schimmels en algen. 

Ook in dit geval zijn de mijten geheel onschadelijk, al kan het talrijk optreden in 

huizen wellicht enige last veroorzaken. Wij adviseerden een strook van een meter 

breedte rond het huis vrij te maken van humus en blad en deze strook te bedekken 

met een laag zand. Bestrijding van de mijten met chemische middelen heeft geen 

zin en draagt alleen bij aan het bederf van het milieu. 

Trombidiformes; Phytoptipalpidae 

Wij ontvingen materiaal van Fuchsia waarop zich mijten van de soort Brevi- 

palpus essigi Baker bevonden. Deze mijt is in ons land nog niet eerder gevonden. 

Het betreft hier een nearctische soort uit Californië en Mexico. Het is niet opge- 

helderd waar de betreffende Fuchsia vandaan kwam, maar het geval is een goed 

voorbeeld van een soort uit een ander fauna-gebied die hier ongemerkt binnenkomt. 

Summary 

Notes on some insects and mites causing damage or trouble in the Netherlands 

in 1968. 
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Agriotypus armatus Walker in Curtis (Hym., Ichneum., Agriotypinae). In de verzameling 

van Br. Arnoud, die nu in het Maastrichtse Museum is opgenomen, ontdekte ik een voor 

Nederland niet alledaagse sluipwesp. Het betreft Agriotypus armatus. Gastheren zijn larven 

van Trichoptera en wel uit de genera Silo en G o era. Dr. J. Th. Oudemans vermeldt nog in 

een voetnoot (De Nederlandsche Insecten: 342, 1900), dat de parasiet nog niet in Nederland 

was gevonden. 

Br. ViRGiLius hielp mij aan de volgende gegevens: de soort komt voor in alle Zuidlim- 

burgse beken, waar genoemde genera kokerjuffers aanwezig zijn: de Geul, de Gulp, de 

Mechelse beek, de Landens (een zijbeekje van de vorige) en in het Vaalserbroek. 

Voor literatuur zie Redeke, H., Hydrobiologie : 354, 1948. 

G. den Hoed, Oude Amersfoortseweg 325, Hilversum. 


