
een dikte van 2 cm. Volgens mijn ervaring 
verliest de rups door het uitstoten van 
slijm, waarmee ze zich voor de verpopping 
insmeert ongeveer x/^ van de lengte, die 
bij eerstgenoemde rups tot 9 cm terugliep. 
Enkele kleine bijzonderheden. De kop van 
deze vorm draagt de dubbele streping, 
welke o.a. die van de Windepijlstaartrups 
kenmerkt; de normale vorm heeft één 
streep in het midden. De korrels van de 
doorn zijn in dit exemplaar vrij regelmatig 

In het werk van Redeke (1948) wordt op 
bladz. 394 e.v. de fauna van oligotrofe 
wateren behandeld. Onder de besproken 
diersoorten worden geen watermijten ge
noemd. Het is mij wel eens gebleken, dat 
hieruit de conclusie wordt getrokken dat 
watermijten in deze wateren algeheel ver
stek zouden laten gaan. Het tegendeel 
moge uit het onderstaande blijken. 
In de eerste plaats moet genoemd worden 
de helderrood gekleurde Panisopsis vigi-
lans (Piers). Het wijfje van deze soort is 
1.3 mm lang, het mannetje is iets kleiner. 
Zwemharen ontbreken, het dier beweegt 
zich kruipend voort. Deze mijt is jaren ge
leden voor het eerst in ons land gevonden 
door schrijver dezes in een Sphagnum-
poeltje bij de Zijpenberg achter Velp 
(G.). Kort geleden is de heer K. W . R. 
Zwart, biologisch student te Utrecht, zo 
fortuinlijk geweest 't dier voor de tweede 
maal te vinden, en wel in het Treekermeer 
bij Woudenberg. Ook hier werd de mijt 
gevonden in Sphagnum. 
De verdere verspreiding van deze mijt 
is: Scandinavië, Duitsland, Zwitserland, 
Groot-Brittannië en Ierland. Samengevat: 
Noord-, Noordwest- en Midden-Europa. 

wit tegen zwart getekend, enige overeen
komst hiermee ziet men in de tekening 
op de drie paar echte (borst-) poten. 
Overigens wordt de volkomen grauwe 
tint van de rups, zoals vooral bij de ge
kromde stand valt op te merken, veroor
zaakt door verschillende waarden van 
bruingrijs en blauwgrijs gemengd met een 
groot aantal op elk deel van de segmenten 
voorkomende witte stippen. Daarbij ste
ken de totaal zwarte stigmata scherp af. 

Bij een beschouwing over het voorkomen 
van deze watermijt kan het beste worden 
aangeknoopt aan de samenvatting van 
Viets (1938. p. 150). Viets noemt hier 
deze soort op de tweede plaats onder de 
soorten met een zekere voorkeur voor 
bruin water, waaronder Viets verstaat 
water dat meest kalkarm is, met Sphag
num en een pH van ± 5. Ook de verdere 
vindplaatsen van deze mijt, van na 1938, 
voor zover voor mij toegankelijk, bevesti
gen dat Panisopsis vigUans een mijt is met 
een duidelijke voorkeur voor water met 
Sphagnum. Welke de invloeden zijn van 
de andere factoren, als de humuszuren, 
de kalkarmoede, de zuurgraad in zulk 
water, is nog onbekend. 
W a t het parasitisme van deze soort be
treft, zijn wij nog niet verder dan de 
mededeling van Piersig (1896-1900, p. 
399), dat de larve op steekmuggen (Culi-
ciden) zou parasiteren. 
In de tweede plaats zou, althans voor ons 
land, genoemd moeten worden Arrenurus 
neumani Piers. De mij bekende inlandse 
vindplaatsen van deze mijt zijn tot heden: 
het Schipmeer bij Norg; een beekje bij 
Kerkenbosch (Dr.); de Gerritsfles bij 
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Hoog-Buurlo; Kempens Fles, Harskamp; 
ven in het Kottense veen bij Winterswijk; 
het Korenburgerveen (twee plaatsen); het 
grote ven bij Nuland; 's Heerenven bij 
Boxtel; Klein Glasven no, 112 bij Boxtel; 
Achterven no. 28 bij Haaren; het Pik-
meeuwenwater bij de Hamert; het af
wateringskanaal bij Neer; de Heelderpeel 
bij Grathem. 
Deze mijt komt verder in geheel Europa 
voor. Van de landen, waar deze soort 
gevonden is, staan mij ongeveer zestig 
vermeldingen ter beschikking. Alhoewel 
de oudere opgaven meestentijds van de 
oecologische bijzonderheden geen melding 
maken, treedt over het geheel genomen 
toch een voorkeur aan de dag voor 
voedselarm water, al is deze voorkeur 
minder uitgesproken dan in ons land. 
Door Viets wordt er nog melding van 
gemaakt (1933 p. 286), dat exemplaren 
van deze soort in bruin water ook bruin 
gekleurd zouden zijn, en niet rood, zoals 
in het algemeen. De bevindingen bij in
landse exemplaren zijn deze, dat verre
weg de meeste blauwgroen van kleur 
zijn. Sporadisch komen bruinrode of rode 
exemplaren voor. De kleuren blauwgroen 
en bruin komen bij één dier ook gecombi
neerd voor. 
Larven van Arrenurus neumani zijn door 
Münchberg (1935) parasiterend gevonden 
op de libellen 

Lestes sponsa Hans., 
Pyrrhosoma nymphula Sulzer, 
Enallagma cyathigerum Charp, 
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die ook in ons land voorkomen. De 
waarnemingen van Münchberg betreffen 
echter buitenlands materiaal. Van het 
parasitisme van Arrenurus neumani op in
landse libellen is nog niets bekend. De 
gastheer van deze mijt mag bij onze 
vennen geen zeldzaamheid zijn. 
Vervolgens zijn in ons land nog een aan
tal mijten waargenomen, waarbij het fre
quentie-percentage voor voedselarm water 
ongeveer gelijk is aan dat voor voedselrijk 
water. Het zijn de soorten: 

Limnochares aquatica (L.), 
Hydrodroma despiciens (O.F.M.) , 
Oxus nodigerus Koen., 
Limnesia connata Koen., 
Tiphys scaurus (Koen.), 
Arrenurus stecki Koen. 

Eerstgenoemde soort wordt door Viets 
(1938 p. 150) in de eerste plaats, vóór 
Panisopsis vigilans, genoemd voor bruin 
water. De vindplaatsen in ons land be
vestigen niet. dat deze soort speciaal hier
aan gebonden zou zijn. 

Limnochares aquatica is een bodemdier en 
niet in bezit van zwemharen, de voort
beweging is kruipend. A. C. Oudemans 
sprak van „Moddermijten". Toch ver
staan zij goed de kunst tegen plante-
stengels op te kruipen, zoals meermalen 
waargenomen werd. De andere soorten 
zijn in bezit van zwemvermogen en be
horen tot de zg. vegetatiefauna. Van 
Tiphys scaurus werd eenmaal een massa
ontwikkeling waargenomen in een ven
netje bij Helvoirt. 
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