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Over de plaats der Demodicidae in het

systeem der Acari.

(Vervolg van blz. 312 ).

Mandibula. Is het waar, dat deze in bouw zoo op die

van Trombidiidae gelijken (TrouesSART 4, OUDEMANS 6 ), dan

mag men daarin niet onvoorwaardelijk verwantschap met

Trombidiidae zien. Immers, in deze groep (sensu lato) treft

men ook schaarvormige mandibula aan (.Rhagidia . enz.).

Hirst (9) meent echter tangvormige mandibels gezien te

hebben, en vindt daarin eveneens een teeken van verwant-

schap met Acaridae. Dat behoeft niet, aangezien onder de

Bdellidae zoowel tangvormige
(Rhagidia) als styletvormige

( Cheyletus

)

mandibula aangetroffen worden. Omgekeerd vindt

men ook styletvormige mandibels bij Dermanyssus, die

toch tot de schaarvormige mandibels dragende Parasitidae

behoort. Waarschijnlijk heeft Hirst gedeelten der maxillae

voor gedeelten der mandibula aangezien.

Palpen. De vorm der palpen doet het meest aan die

van Harpyrynchus denken, eene Cheyletide, die eveneens in

pus leeft.

Coxae. De coxae zijn in den romp opgenomen
;
hunne

ventrale vlakten zijn nog als coxaalplaten aanwezig (OüDE-

MANS 6 ). Dat is natuurlijk geen primitieve toestand, maar

eene secundaire. En toch treffen wij dien aan bij de primi-

tieve Scorpio?ies, Thelyphonida
, Phrynida ,

Araneae, Chelonethi

,

Solifugae en Opiliones. Zij zijn vrij bij de van alle Acari

oorspronkelijkste Subordines Notostigmata, Tetrastigmata en

Parasitiformes, en beslist weder vrij geworden bij de

samenklapbare Phthiracaridae. De coxaalplaten komen dus

niet als teeken van verwantschap in aanmerking.

De genitaalopening ligt vlak achter de coxaal-

platen. Dat is een primitieve toestand, zooals Limulus en

de hier juist boven genoemde orden der Arachnoidea ons

toonen. En toch beschouw ik dezen stand bij Demodicidae

als secundair, daar de naverwante Cheyletinac haar bijna aan

den achterrand van het lichaam dragen.

De <3 genitaalopening is dorsaal, evenals bij alle

Cheyletmae, speciaal Psorergates, Myobia en Harpyrynchus het
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geval is. Ziedaar m. i. het eenige, ware teeken van verwantschap.

Deze stand komt bij geen enkele andere Arachnoide voor.

Penis. Deze is stylet- of haakvormig, evenals bij de

genoemde genera.

Anus. „De darm loopt door het geheele abdomen en

buigt zich niet naar voren om. Ergo, er is geen aars, óf

deze is terminaal en tot dusverre niet waargenomen” (OüDE-

MANS 6 ). HIRST
(
9

)
wijst er op, dat ook Harpyryncluis geen

anus heeft. „This is no doubt due to the fact that the food

of these two genera is liquid in nature and is entirely

absorbed.” Met deze zienswijze ben ik het eens. Maar dan

wijst de afwezigheid van den anus niet op verwantschap,

doch op convergentie. — Beweerd wordt, dat bij de volwas-

senen van slechts weinige genera der Hydrachnidae eene

uitmonding van den einddarm aangetoond is. Wat „anus”

of „anaalopening” genoemd wordt, zou in de andere (meeste)

gevallen, ook bij de volwassen Halacaridae, een uroporus

zijn. De mogelijkheid bestaat dus, dat, bij nauwkeuriger onder-

zoek met de nieuwste hulpmiddelen, het verband tusschen

einddarm en anus gevonden wordt. Intusschen kan de afwe-

zigheid van den anus bij Hydrachnidae eveneens het gevolg

zijn van het nuttigen van vloeibaar voedsel.

Tracheeën en stigmata. Hirst zegt (6, p. n)

„The mouth parts of Demodex are very like those of Psor-

ergates
;

and in the former a pair of minute ventral stig-

mata are present at the base of the capitulum. It has been

stated that the respiratory system is absent in the family

Demodicidae, but it is improbable that this is really the

case, and I have seen internal tracheae of a very similar

type to those present in Cheletidae” (p. i ç) : „These

apertures were noticed by Csokor, who regarded them as

the openings of glands. It is more probable, however, that

they are the orifices of the respiratory system The

above account of the supposed system is given wjth great

reserve. With the exception of Csokor, who seems to have

seen the main tracheae, acarologists state that there is no

respiratory system in this group.”

Dat Demodicidae tracheeën zouden bezitten is niet onmo-

gelijk. Immers, de naastverwante Cheyletinae bezitten ze, zelfs
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de in pus levende Harpyrynchus. Maar, hoewel CSOKOR be-

weert ze gezien te hebben, zag niemand ze vóór, noch na hem.

Ik zag ze nooit, en HlRST, die een zeer scherpzinnig onder-

zoeker is, twijfelt aan zijn eigen waarneming. Maar de twee

openingen (?) aan de ventrale basis van het gnathosoma zijn

m. i. geen stigmata. Geen enkele Acarus is tot dusverre

in het bezit van twee ventrale stigmata op die plaats
gevonden. Waren het echte stigmata, dan zouden de Demo-

dicidae tot de door mij voorgestelde hypothetische groep

der Antistigmata behooren
(11 , 12 ). Worden ooit thracheeën

met absolute zekerheid aangetoond, dan moeten de stig-

mata zich aan de dorsale basis van het gnathosoma bevinden,

evenals bij alle Prostigmata. De Demodicidae missen echter

dorsale stigmata. Zij bezitten dus hoogstwaarschijnlijk geen

tracheeën, die ook door zulke dunhuidige wezens ontbeerd

kunnen worden.

Verwantschap. In zijn „Diagram showing affinities of

the family Demodicidae” (p. ii) laat HlRST de Prostigmata

Trombidiidae en de Sarcoptidae (praesens Acaridae
)

uit een-

zelfden stam ontspringen, terwijl de Demodicidae als zijtak

uit de Cheletidae afbuigen. Uit dezen stamboom zou men
niet tot een directe verwantschap met Acaridae kunnen

besluiten. Wel heb ook ik herhaaldelijk gewezen op den

vermoedelijk gemeenschappelijken oorsprong der Acaridae

en Trombidhdae (beter Acariformes en Trombidiiformcs')

(5, 7, 8), maar ik baseerde mijne vermoedens op de „organes

de respirations”, de „oerstigmata” der larven.

M. i. zijn de Demodicidae het naast aan de Cheyletinae

verwant, en moeten dus in de familie der Bdellidae sensu

lato als subfamilie na de Cheyletinae opgenomen worden.

Zij hebben met de Acaridae (olim Sarcoptidae
)
niets

gemeen, behalve dat het Acari zijn.

Wanneer men de Demodicinae als door parasitisme ge-

degeneerde Cheyletinae beschouwt, en men neemt met Hirst

aan, dat zij schaarvormige mandibels bezitten, dan moeten

wij tevens toegeven, dat de van schaarvormige mandibels

afgeleide styletvormige der Cheyletinae bij de Demodicinae

weder schaarvormig geworden zijn. En dan

hebben wij alweer een geval van Reversibiliteit
(
10

)
!
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Corrigenda.

In Entomol. Berichten, Deel V, No. 109, i Sept. 1919,

staat op blz. 173, regel 3 v. o. : riificollis', lees: rugicollis.

In idem No. 117, 1 Jan. 1921, staat op blz. 304, bij 1206.

Necrophorus vespillo : „met iets gekromde voorschenen”;

lees: ach ter schenen.


