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sprekingen. In de zes bijlagen wordt 
onder andere ingegaan op de versprei-
ding binnen de verschillende delen van 
België en worden de waarnemers (maar 
liefst 8 pagina’s van vier kolommen!) 
bedankt.

Voor de totstandkoming van dit werk 
hebben de laatste twee auteurs alle 
waarnemingen in de collecties van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor de  
Natuurwetenschappen ingevoerd, waar-
door een redelijk beeld is verkregen van 
de verspreiding van voor 1980. Erg prettig 
is dat dezelfde namen worden gebruikt 
die in Nederland gangbaar zijn. Heel 
slim is om ‘de knip’ bij de verspreidings-
kaartjes in 1980 te leggen. Dit is namelijk 
ook gebeurd in de eerste twee delen van 
de Nederlandse verspreidingsatlas van 
de wantsen, zodat de kaartjes in beide 
werken wat dit betreft vergelijkbaar gaan 
worden (een overzicht van de versprei-
ding van de Nederlandse miriden moet 
nog gepubliceerd worden; een overzicht 
van de verspreiding van de Nederlandse 
miriden staat in Aukema, 1989 en vele 
afzonderlijke publicaties sindsdien). 
Het vergelijken van de Nederlandse en 
Belgische kaartjes is sowieso boeiend 
om de overeenkomsten en verschillen in 
verspreiding tussen de beide landen te 
bestuderen en weer meer te leren van de 
ecologie van de soorten.

De verspreidingsatlas van de Belgi-
sche miriden is een oerdegelijk en puik 
stukje entomologische faunistiek gewor-
den. Met 312 pagina’s een mijlpaal in het 
Belgisch onderzoek naar de Heteroptera. 
Hopelijk krijgt dit project een vervolg  
en worden ook de andere terristische  
Belgische wantsenfamilies op zo’n 
degelijke en overzichtelijke manier ge-

presenteerd. Dit boek laat zien dat waar-
nemingen van wantsen in België zeker 
doorgegeven moeten worden.
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Met de grote vuurvlinder (Lycaena dispar 
batave) bent u als EB-lezer zeer vertrouwd. 
Dit beestje is namelijk opgenomen in het 
logo van de NEV en prijkt daarom op de 
voor- en achterzijde van elk tijdschrift-
nummer. Het is dit jaar een eeuw geleden 
dat in ons land de grote vuurvlinder werd 
ontdekt. Caspar Janssen heeft in een fraai 
boek de geschiedenis van deze ontdekking 
en latere ontwikkelingen beschreven. De 
jonge onderwijzer Meerten Warmolts uit 
Scherpenzeel (tussen Wolvega en Kuinre) 
liet in 1914 schoolkinderen vlinders ver-
zamelen. Hij stopte die in doosjes, die  
hij opstuurde naar de beheerder van het 
insectarium van Artis: R.A. Polak. Tot zijn 
grote verbazing ontdekte Polak tussen 
die vlindertjes een verfomfaaide grote 
vuurvlinder. Die vondst wekte enorme 
opschudding! Het was een tot op dat  
moment in Nederland nog niet ontdekte 
vlindersoort, een relict van een populatie 
die daar vele eeuwen aanwezig moest 
zijn geweest! Bovendien bleek het te gaan 
om een endemische ondersoort, ‘batava’, 
die dus alleen in ons land voorkomt. Tot 
dan toe was van de vlinder alleen bekend 
dat hij voorkwam in het Engelse graaf-
schap Huntingdonshire. Die populatie 
was in het midden van de 19e eeuw was 
uitgestorven. Het was een onverwachte 
verrassing, een openbaring dat hij nu  
opdook in Scherpenzeel! 

Janssen vertelt hoe mooi die vlinder 
was, hoe mooi hij in het landschap rond 
fladderde en ook hoe de vondst een reeks 
van gebeurtenissen in gang zette. Nauw-
keurig beschrijft hij hoe enkele vlinder-

liefhebbers afreisden naar Friesland om 
de vlinders te zien en te verzamelen voor 
hun eigen collectie. Onder hen was Polak 
en ook J.Th. Oudemans, de voorzitter van 
de Nederlandse Entomologische Vereni-
ging. Jansen vermeldt de eerste waar- 
nemingen en publicaties van Oudemans 
en ook die van J.P. Thijsse. In de jaarver-
gadering van de NEV in 1916 vertelde  
Oudemans over de ontdekking van de 
grote vuurvlinder. 

In zijn boek reconstrueert Janssen 
de ontdekking van de vlinder. Dat deze 
vlinder pas in 1915 werd ontdekt kwam 
waarschijnlijk doordat het laagveenge-
bied waar hij leefde zeer ontoegankelijk 
was, een ‘terra incognata’, weinig uitno-
digend voor vlinderliefhebbers om daar 
voor hun hobby naar toe te gaan. Kort na 
de ontdekking werden op korte afstand 
van Scherpenzeel nog een aantal waar-
nemingen van de grote vuurvlinder  
gedaan, onder andere in de Weerribben.

Na de ontdekking probeerde men 
zorgvuldig de locatie geheim te houden. 
In Engeland was het verzamelen van de 
grote vuurvlinder oorzaak geweest van 
het uitsterven van deze soort. Dat mocht 
in Friesland niet gebeuren. Ondanks de 
geheimhouding trokken al snel na de 
ontdekking veel verzamelaars uit binnen-  
en buitenland naar de vindplaats. Zij  
verzamelden niet alleen voor hun eigen 
collectie, maar ook voor de verkoop.  
Polak was hierover uiterst ontstemd.  
Er werd ook verzameld met het doel  
dat om elders in Nederland populaties 
grote vuurvlinders zich zouden vestigen. 
Tevens werd een herintroductie in  
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Engeland uitgeprobeerd. Helaas misluk-
ten al die pogingen. In de loop der jaren 
verslechterde de leefomgeving van de 
vlinder bij Scherpenzeel. Die leefomge-
ving was een laagveengebied met pet-
gaten en  
legakkers waar de waardplant waterzurig 
groeit. De vlinder is erg gevoelig voor ver-
anderingen daarvan. Die waren er echter 
wel door een verandering in het beheer 
van de laagveengebieden en het dicht-
groeien van de petgaten. Dat resulteerde 
ook in het verdwijnen van de waardplant. 

Op de oorspronkelijke vindplaats bij 
Scherpenzeel is de grote vuurvlinder  
tegenwoordig niet meer te vinden, wel in 
de Weerribben, de Wieden en De Rottige 
Meente. Janssen vertelt uitvoerig over alle 
activiteiten die sinds 1915 zijn verricht om 
ervoor te zorgen dat de grote vuurvlinder 
niet zal uitsterven. Er is voor gezorgd dat 
de vlinder een beschermde status kreeg 
en er zijn natuurterreinen aangekocht 
en ingericht, onder andere door It Fryske 
Gea. Het verbeteren van de leefomstan-
digheden van de grote vuurvlinder kreeg 
als neveneffect dat andere vlindersoorten 
en de otter meeliftten met de verbetering 
van hun milieu. Het is echter behoorlijk 
schrikken als – zoals niet lang geleden  
gebeurde – op een website van verza- 
melaars vijf poppen van de grote vuur-
vlinder uit de Weerribben worden aan-
geboden voor vijfentwintig pond. In feite 
waarschuwt Janssen tegen deze handel 
die – zoals de geschiedenis heeft geleerd 
– bedreigend is voor het voortbestaan 
van de grote vuurvlinder.

Het boekje is voorzien van mooie 
foto’s van de vuurvlinder en verzamelin-
gen daarvan. Alleen al daarom is het het 
waard om aan te schaffen. 

Rinny E. Kooi
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Er zijn enkele schadelijke mijtengroepen, 
die in volgorde van schadelijkheid zijn te 
rangschikken: spintmijten (Tetranychi-
dae), galmijten (Eriophyoidea) en valse 
spintmijten (Tenuipalpidae). Hoewel van 
gering belang in streken met een gema-
tigd klimaat, zijn meerdere valse spint-
mijten ‘major pests’ in warme gebieden. 
In het Engels wordt deze familie ‘flat 
spider mites’ of ‘false spider mites’  

genoemd. De familie Tenuipalpidae, 
waartoe het grote, ruim 200 soorten tel-
lende geslacht Brevipalpus behoort, komt 
hoofdzakelijk in de tropen voor. De gehe-
le familie telt ongeveer 30 geslachten en 
bestaat uit ruim 800 soorten, die veelal 
oranje- tot felrood gekleurd zijn. Het 
zijn zonder uitzondering van planten-
sappen levende dieren, die met hun sti-
letten cellen leegzuigen en zelden groter 
zijn dan 0,4 mm. Door hun geringe groot-
te is onderzoek aan deze dieren tijdro-
vend, maar recent hebben resultaten van 
een gedetailleerde onderzoek aan een 
klein aantal belangrijke Brevipalpus-
soorten, de aandacht voor deze valse 
spintmijten een grote impuls gegeven.

Kolonies van valse spintmijten kun-
nen zeer talrijk zijn en hierdoor komt 
directe schade aan planten geregeld voor. 
Hoewel meerdere soorten economische 
schade bij planten kunnen veroorzaken, 
blijken er slechts drie bekend te zijn 
die voor planten schadelijke virussen 
kunnen overbrengen. Zij behoren tot  
het geslacht Brevipalpus: B. californicus,  
B. obovatus en B. phoenicis. Vooral het  
economisch belangrijke citrus leprosis 
virus (CiLV) bij de sinaasappel, dat door  
B. obovatus wordt overgebracht, stimu-
leerde onderzoekers van het Citrus 
Research and Experimental Center (Uni-
versiteit van Florida) om naar de biologie, 
taxonomie en virusoverdracht van Brevi-
palpus onderzoek te doen. Voor de virus-
overdracht was men uiteindelijk succes-
vol in het aantonen van de virusdeeltjes 
in de mijtenlichamen, maar een serieus 
probleem ontstond in het interpreteren 
van de observaties door het ontbreken 
van informatie over de inwendige bouw 
van de mijten. Hoewel van veel andere 
mijten goed bekend, bleken Brevipalpus-

mijten een aantal bijzonderheden te 
hebben die nader onderzoek verdienden. 

De uitwerking van de anatomie van 
de Brevipalpus-mijten is in de hier be- 
sproken publicatie opgesplitst in zes 
deelonderzoeken, waarvan van ieder van 
deze in een afzonderlijk artikel verslag  
is gedaan: (i) het gnathosoma (‘kop’  
met monddelen), (ii) het spijsverterings-
kanaal, (iii) prosomale klieren, (iv) man-
nelijke voortplantingsorganen, (v) vrou-
welijke voortplantingsorganen, en (vi) 
detectie in het lichaam van door Brevi- 
palpus overgedragen virussen. Deze 
hoofdstukken worden vooraf gegaan 
door een inleidend artikel over de bio- 
logie en het economische belang van  
de mijten.

De zeven artikelen volgen de meest 
gangbare indeling voor wetenschappe-
lijke publicaties. In tegenstelling tot wat 
de titel van het eerste artikel weergeeft, 
wordt hier niet ingegaan op de biologie 
en het economisch belang van Brevipalpus-
mijten, maar wordt ingestoken op het 
economisch belang en de verbreiding van 
de virussen die door een drietal Brevipalpus-
soorten wordt overgebracht. Directe 
schade veroorzaakt door de mijten zelf 
wordt niet besproken en ook krijgt de 
biologie van de dieren geen aandacht. 
Ook van het laatste hoofdstuk (over de 
weg, die de virussen door het mijten- 
lichaam afleggen) is de titel te breed  
gekozen, want men zou hier dan ook 
kunnen denken dat de detectie in geïn-
fecteerde planten wordt behandeld. 

In beperkte mate wordt ook aandacht 
geschonken aan het zenuwstelsel en het 
ademhalingssysteem. Alle onderdelen 
zijn rijk geïllustreerd met foto’s van 
anatomische coupes, tekeningen en/of 
SEM-opnamen, waarbij de nadruk ligt op 
afbeeldingen van anatomische prepa-
raten. Een aantal opvallende bijzonder-
heden met betrekking tot de weg die de 
virusdeeltjes door het lichaam afleggen, 
wordt onthuld. Bijzondere aandacht 
wordt geschonken aan de kenmerkende 
haploïde parthenogenese bij deze mijten. 
Boeiend is om te zien hoe de copulatie 
plaatsvindt, waarbij het mannetje het 
achterlijf geheel omklapt, terwijl het 
onder het vrouwelijke dier geschoven is. 
Hiermee is gelijk duidelijk waarom de 
lichaamsbouw van de mannetjes caudaal 
zoveel afwijkt van die van de vrouwtjes. 
De kern van het onderzoek is om de weg 
die virusdeeltjes door het mijtenlichaam 
afleggen te analyseren.

De beschikbaar gestelde mijten zijn 
afkomstig van Brazilië, Chili en India. 
Verreweg het meeste onderzoek is uit- 
gevoerd door medewerkers van de Uni-
versiteit van Greifswald in Duitsland, 
maar ook de Nederlandse onderzoekers 


