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riformes behoren de ordes Sarcoptiformes (mosmijten en 
weekhuidmijten) en een grote verzamelgroep zonder een-
duidige Nederlandse naam, de trombidiformes (KRANtZ & 

WAlteR 2009). Zie de tabel voor een overzicht van het aantal 
soorten per familie. Mosmijten (suborde Oribatida van de 
Sarcoptiformes), watermijten (subcohort Hydrachnidia in 
de suborde Prostigmata van de trombidiformes) en de 

Kleine spinachtigen zonder spintepels aan het achterlijf en 
zonder primaire segmentatie. Mijten worden onderverdeeld 
in twee grote superordes: de Parasitiformes en de Acarifor-
mes. tot de Parasitiformes behoren vier ordes, waaronder 
de roofmijten (Mesostigmata) en de teken (ixodida), de 
andere ordes zijn Opilioacarida (vooral tropisch) en Holo-
thyrida (op de eilanden van de Stille Oceaan). tot de Aca-

 Animalia ▶ Arthropoda (fylum)	▶ Arachnida (klasse)

 ARACHNiDA - SPiNACHtiGeN nederland 2250	gevestigd (waarvan tientallen exoten) 
 eRiK j. VAN NieUKeRKeN wereld ruim 02.200	beschreven

(wereldwijd 258 soorten) en rolspinnen (Solifugae) (we-
reldwijd 00 soorten) – en de schorpioenen (Scorpiones, 
wereldwijd 764 soorten) tot de spinachtigen. De stam-
boom geeft de verwantschappen van alle ordes gebaseerd 
op onder andere Coddington et al. (2004) en Shultz 
(2007). 

Geleedpotigen waarvan het lichaam in principe in tweeën 
is gedeeld: een kopborststuk en een achterlijf. er is geen 
aparte kop te onderscheiden. Het kopborststuk draagt 
twee paar monddelen en vier paar poten, maar geen voel-
sprieten of vleugels. Hieronder vallen, voor zover het Ne-
derland betreft, de ordes mijten (Acari), spinnen (Ara-
neae), hooiwagens (Opiliones) en bastaardschorpioenen 
(Pseudoscorpiones). Daarnaast behoren nog zes kleine or-
des – kapucijnspinnen (Ricinulei) (wereldwijd 58 soor-
ten), Palpigradi (wereldwijd 82 soorten), zweepspinnen 
(Amblypygi) (wereldwijd 58 soorten), zweepstaartschor-
pioenen (Uropygi) (wereldwijd 08 soorten), Schizomida 

Mijten - Acari Spinnen - Araneae

 Animalia ▶ Arthropoda (fylum) ▶ Arachnida (klasse) ▶ Acari (subklasse)

 ACARi - MijteN nederland 557	gevestigd (waarvan tientallen	exoten), 
 HeNK SiePel                            nog honderden verwacht 
  wereld ca. 48.200	beschreven
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◀ ◀ 

Allothrombium

◀ 

Cheyletiella parasitivorax  
uit vacht van konijn
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