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De Bibliotheek der Nederlandsche Entomologische 
Vereeniging, Koloniaal Instituut, Mauritskade 62, 
Amsterdam, is geopend op werkdagen van 91/2—12 en 

van 1—4V2 uur, des Zaterdags slechts van 9]/2—12 uur. 

Inzenders gelieven het door hen gewenschte aantal 

extra exemplaren der E. B. tegelijk met de inzending van 

hun manuscript aan te vragen. 

Acarologische Aanteekeningen XCIIL 

Anecdote. Ik lees daar in The Naturalist van 

1 Maart 1910 p. 18: „I find a similar feature figured in a 

posthumus paper by the late Professor A. C. Oudemans, 

of Arnhem (kindly sent to me by Professor Van den Schruver) 

on „Thrombidium larven”... &c. 

Thrombidium striaticeps is de naam, door mij 

eener larve, in de Ent. Ber. v. 1. p. 120. Jan. 1904 gegeven. - 

Nader beschreven en afgebeeld werd zij door mij in: 

C. R. Acad. Sei. Paris, Maart 1904. p. 1. f. 1-4, en in 

Buil. Soc. Ent. France, April 1904. p. 91. f. 1 -4, en later 

nog beter in Tijds. Ent. v. 52. p. 31. t. 5. f. 17 20. — 

Deze en eenige naverwante larven werden door mij uit¬ 

voeriger behandeld in Zool. Jahrb., Suppl. XIV. Hft. 1. 
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Febr. 1912. p. 112-118, alwaar ik, p. 112, in eene „Bemerkung” 

schreef: „Nur provisorisch gebe ich diesen Gattungsnamen” 

(Throrubidium) „den 4 hierunter genannten Larven. Es muss 

noch bewiesen werden, dass, und wenn ja, welche Larve, 

zu dem erwachsenen Tier gehört, das von Linné als holo- 
sericeus beschrieben worden ist.” 

Nu heeft C. F. GEORGE in The Naturalist van 1 Mei 

1909. p. 194. t. 10. f. a-f. eene Ottonia conifer a beschreven 

en afgebeeld, die, volgens Berlese’S tabel gedetermineerd, 

eene Enemothrombium moet zijn. ln hetzelfde tijdschrift 

van 1 Maart 1910, p. 118, zegt GEORGE: „Mr. Evans, of 

Edinburgh, has succeeded in rearing the larvae of Ottonia 
conifera from eggs laid by that mite”.3— Zijne figuren zijn 

slecht, maar toch voldoende, om te doen zien, dat de 4 

door mij l.c. beschrevene en afgebeelde larven niet tot het 

genus Trombidium, maar tot Enemothrombium behooren. 

Ferminia fuscus (Oudms. 1902), vroeger Glycyphagus 
fuscus genoemd. Zie Ent. Ber. v. 1. p. 21. Maart 1902. - 

Tijds. Ent. v. 46. p. 15. n. 18. t. 2. f. 31 -32; t. 3. f. 33-37. 

Juli 1903 — Tijds. Ned. Dierk. Ver. s. 2. v. 8. n. 3. 

jan. 1905. p. 230, 237, 238. — Tijds. Ent. v. 48. Verslagen 

p. LXXX. Juli 1905. — Ent. Ber. v. 2 p. 22 Nov. 1905. — 

Abh. Nat. Ver. Bremen, v. 19. n. 1. Oct. 1906. p. 61. 

De soort schijnt zeldzaam te zijn. Ik vond na 1906 geen 

enkel exemplaar. In juli 1.1. ontving ik van Dr. BAUDET, 

parasitoloog aan het Instituut voor Parasitaire en Infectie¬ 

ziekten aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, materiaal, dat 

in eene boerenwoning te Franeker (Friesland) verzameld was. 

Te midden van honderden Acari vond ik één exemplaar 

(een Ç) van Glycyphagus fuscus. Na weeking in acidum 

lacticum, werd het geprepareerd. Toen ik het daarna onder¬ 

zocht, vond ik drie bijzonderheden, waarop ik vroeger ni-t 

gelet heb. 

1. I k v o n d t ra c h ee ë n ! HIRST (in : Journ. Quekett 

mici.Club v. 14. Nov. 1921. p. 229—232) was de eerste, 

die bij eene Otodectes cynotis (HER. 1838) var. cati Raill. 

1893 (Psoroptidae) en eene Chirodiscoides caviae HlRST 1921 

(Listrophoridae) tracheeën beschreef Tot dusverre waren 

in de supercohors Acaridiae Latr. 1806 tracheeën onbekend. 
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HIRST teekent de tracheeën met spiraaldraad. Ik heb cynotis 
bestudeerd; vind echter geen spiraaldraad in de tracheeën. 

Bij beide soorten beginnen de tracheeën dorsaal van de 

coxae I, vlak naast het pseudostigmatisch orgaan (haar). — 

Reeds bij de eerste kennismaking met Glycyphagus fuscus 
in 1902 heb ik mij erover verwonderd, dat deze soort bruin 

en hard was; maar het is niet in mij opgekomen, 

mij af te vragen : hoe haalt die sterk gechitiniseerde Acarus 
adem? — Nu vind ik bij haar eveneens 2 onvertakte 

tracheeënstammen, zonder spiraaldraad. Ik ben er echter 

zeker van, dat deze niet bij het pseudostigmatisch orgaan 

beginnen. Eerder ben ik geneigd te gelooven, dat het 

genitaaltracheeën zijn. Jongeren acarologen zijn aanbevolen, 

deze quaestie uit te maken. 

2. De setae verticales externae bevinden zich achter de 

s. V. internae en zijn normaal ontwikkeld, wat ook het geval 

is bij vele andere Glycyphagus-soorten èn bij Carpoglyphus 
lactis (L. 1767). 

3. Het rugpantser strekt zich een eind voorbij de setae 

verticales internae naar voren uit, en wel in den vorm van 

een Moorschen koepel ; het vormt dus een „tectum” boven 

de mandibels. 

In mijn systeem der Diacrotricha behoort dit dier in de 

familie der Carpoglyphidae thuis: de huid is volkomen glad. 

Maar het wijkt, door dat „tectum” van Carpoglyphus af, zoo- 

dat ik het in een nov. gen. Ferminia plaats. — Ph. Fermin 

schreef 1764 Traité des maladies les plus fréquen¬ 

tes à Surinam, en in 1765: Histoire naturelle de 

la Hollande équinoxiale &c. In beide werkjes worden 

Acari behandeld. 

Blomia nov. gen. A. Blom publiceerde 1786: Ver¬ 

handeling over den landbouw in de colonie 

Suriname. Hij spreekt ook over de Patatta-luizen. — 

In dit genus plaats ik Glycyphagus tjihodas OüDMS. 1910, 

omdat zij door het bezit van 4 naast elkander geplaatste 

vertikaalharen van deandere Glycyphagus-soorten afwijkt. 

Arnhem. A. C. OUDEMANS. 


