
Watermijten als parasieten van libellen

C. Dxvids

Inleiding

De meêst opvallende paÍasielên van libellen
zijn de larven van watermiiten. die as kleine
gÍoene lot oranje bolleljes kunnen worden
waaÍgênomên aan hel borstsluk. hel achteílijt
of op de adels van de vleugels. waleímÍten
komen in een gíole veíscheidenheid van ge-
slachten en sooíen in hel zoete water van ons
land vooÍ (DavDs, 1979 vaN DER HaMMEN,

1992). Het meest bekend ziln dê rodê in het
waleÍ ÍondzweÍnmende splnnetjes, maar ook
veel kleinere en minder opva lendê soortên,
zoals die van hel gesêchl Arrenurus zijn zeel
algemeen n het zoel€ wateÍ van ons land.
WarêÍmijten hebben a s a le mitten zês paaí
êanhangselen Van voor naaí achl€r zrjn dit
eén paar cheliceÍen (echle steek'oÍ boororga-
nên. bij de mondopenang le zien als een paar
puntjes), één paaÍ pedipalpen (korlweg pal'
pen) en vieÍ paaÍ looppoten. De larve heefl
slêchis die paaí looppotên.

EÍ zjn dr e actieve stad a larve, nimfen adult.
Dê larven zijn in hetalgemeên paraslrair, waaf-

bij inseclen tot gastheer denen. De meest
alg€rnene gaslhereír zjn walerkeveÍs waief-
wantsen, libêlên en muggen. Aangezien
walermijllarven bijna uits uitend parasitefef op
volwassen insecten berekênt dil dat zij paía
silêrend op muggên oí libellen een landlêvên
leiden. De mêeste soorten hebben een hoge
male van gêslheeÍspeciÍiciteil. Hel zijn vooral
de verlegenwoordigers van het geslachl Árre-
nulus, diê als larvê parasiteren op libellen.
De nimÍ, de uiieÍlijk steÍk op de adull ijkl, is
geslachleljk nog niêt voiwassen Nimíenadult
(iigulr 1) zijn rovers Sommge soorlen pre'
dêrcn e eren van waterinsecten, voor andere
sooden voÍmef watervlooien, roe pootkeeÍf
jes en mosselkíeêftjes hel voedsel. Ook de laÊ
ven van Insecten. vooÍal dansmuggenlaÍven
(Chnonomidae) woíden dooí vele sooÍlen
gepíedeeíd Tussen larve en niml en tussen
niml en adull zijn de mtten een aanlal dagen
inaclaeÍ, zij doorlopen dan een veívellings of

B) Arrenutus hêbben de volwassên vorrnen
een dkke gepantserde huid, waardoor zij
weinig kwetsbaaÍ zijn voor ongeweÍve dê
predaloren. Nuidkleren scheden bovendien
vies-smakende sioffen af, die eí voor zofgen
dal zlj dooí de meeste vssen niel worden
gêgelen. Eén en andeÍ maakl dat de slerÍle
ondeÍ de volwassên mrjlen gering is. De
vÍouwtjes worden lweê lol drie iaaí oud. de
manneljes levên aanzienlik koíter dan de
vrouwtjes. Vanwege de gepanlserde huid kan
hel icheam niet sterk opzwelen en s hei aan-
ta eieren dat in één keer kan worden aigezet
beperkt. De keine legsels (meestal 10-20 er-
eÍen) wordeír over êen periode van meerdere
maafden afgezet (STEcHMANN, 1978)

tlct parasitisnre van de larvcrr

De uit de eieren komênde larven (Íiguuí 3)
zoeken de laatste laÍvale stadia van libellen op
om hun paÍasitaire Íase ie kunnen aanvangen.
De sooíen behorend lot het onde€eslacht
Áffenurus paÍasitêíen as arye voorá op
libellen, die van andere oaderceslachten op
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Voírrtplanting

Eveiás bt lele andere spnachliqê. worden bl
walermtten de spermarozoden n het manre jk ge
slachtsáppaÍáat gêbLfdeld tót pákketjês de speF
.naloforen De óverbreng ng ván de spêrmàtoío.ê.
náár hêt vrolweljk geslêchtsorgaan gebeurt bij
wálermiÍen op d verse mániêren, mel een vetras
se.d aa.ta var aties De bevruchling gaal via cop!
alieoídoor het afzetlen vaf spermatofoÍen doorde
mánietjês op ee. ondergrond, die dan door dê
vrouwles worden opgenomef. al dan n et I comb
natiê mêl êèn soó bru óftsdans
Aden!tus venoonl geslachlsdimortiê. De mannêtjes
zijn le he*ennef aan een verlenging van het
chaam de calda (figuur 2). n legenstellng lol

andere geslachlen zoeken de vfouwljes gewoon jk
actieí naar een partner Een iot parng bereid man
netje zt met een engszi.s ópgerichte cauda te
wachten op een vrouwle. Aseen vrouwijeeen man
netje gevonden heeÍt oopl zjtegen de calda op en
wel zodán g dat dê bu kzijdè van hel vouwtjè tegen
de schlinê bovênzjde van de caldá ligt (rigouf 2).

Bnnen enkele secofdên wórdl hêt vrolwlle ver
ánkerd door èen sleviqe kihassa aftomslg van
k er-". n de calda Het manfetle neemt nu de ed
ng en zákt óp êen gegêven momenl door de eeíste
driè paár poten en wrijÍtziln genilaalopen ng overde
onderqro.d. Vervolqens rchl hil zich op waarbl ee.
dunne d€ad gevormd wordt mel aan de lop een
spe.mad.lppe. H erna doel het mannetje een stáp
naaÍvoÍen en we zodanig, dal de spermatófooÍ aan
hêl lchaamseinde van het mannetje siaat Door
enkee beweg fgen kan de spermatoroor nu in de
gesachtsópening van het vrolwtje wordê. opge
nomên. Na en ge rtd wordl e€n volgefde spermalo
iooraÍgezelen worden de handeingen herhaald De
overdrachl var spermaloíoren duurt tiên tot vjítiên
mnulen Tensotle maakl hel mannelje net hel
vierde paaÍ poten lromneende bewêg nge. óp hel
voorste licháámsdeê vái hêt lrouwtle. wáardoorde
vèrbinding verbroken wordt (LUNDBLAD. 1929). De
eieren worden afgezel op dood mate.iaaloíop p an-
len en kóhèn. àíhaikèlik ván dê tempèrátuur, na
eèn paar weken tot efkele maanden uil
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ÍÍuggen (Nematocera. Dlptera)
B lhet waaÍneÍnen van laíven op zoek naar hun
gastheer, ilkl het oÍ hêt v nden hiervan min oI
meer bil loeval gebeurt. Een gesch kte gasG
heeÍwordi niet eeder h-.Íkend dan wanneêrde
larve de gastlreer voelt (proefl ) As er een
mogelijke gasiheer wofdl aangeraakl dan vêr-
slart de laÍve en tracht kenne jk chem sche
lnformate le kllgen onrÍênt het insêct (SrEcH-

'\4aNN, 
1978) Al op een êrsland van enkêe

miliÍneiers wordt de gastheer n el meer herk
end. As de aÍven geen geschikte gaslheerv n

den, gaan zil na twee tol ver weken dood.
Op een ibelenlarye aansekomen zoeken zij



de vieugelaar eg op en wachlen h eÍondeÍ lot
dê laÍvê ovêÍgaat lot het mago (Íiguur 4) n dii
stadilm s er geen spÍakê ván paíaslisme.
mêaÍ spreekt foret sche Íase.
Foresie is hel zich lalen vervoeren doorandêre
organismen bitvoorbeeld naar een voêdsel
bron Bekend zijn rnijten d e zch dooÍ v iegen
van een belegen naêr eên versê koeenvla
láten Íansportercn. Bit het utsluipen van de
gastheer arve bewegen de wateÍmittlarven
snêl naaÍ een deÍlniiieve aan h echt ngsplaats
op het nrago ên beginnen daar h!n parasitaÍ-.

De watermiltarven kêzen afhankeijk van de
soort een bepaalde aanhecht ngsp aats vaak
is dal hêt borststuk, maar ook op hel achteÍlilÍ
ofop de vleugeladeren kunnen watermtllarven
gêvonden worden Hel ls echter ook íÍogelilk
dat eenzelfde miltênsooÍt aÍhankeijk van de
gastheereer aanhechlifgspLaals kiesi De laí
ven van Arrenurus papillalor hechten zch op
dê vleugela{ieren van heideibelen (Sy,rpe
ttum) (isuuÍ 5) maar brt paniserj!fiers íLesies)
op hel borstsluk (CassacNE [,lErEAN, 1966).
Uet beh! p van de klauwen op de pa pen k arn
pen de arven zch vast aan de hud van de
gastheeÍ en doorborcn deze mêt de chê
ceren. De larve beg nt meteen sloflen af te

scheiden, waaÍbj een baasje en vervolsens
een bind endgênde, dunne bu svormige
struciuur onlstaat in de hu d van de libel, het
zogenaamde siylostoom (0.2 toi 1 0 mm lans).
NabuÍge opperhuidce en veÍvloeien en de
ontstane ontslek ngsvloelstoÍ dienl de parasel

tot voedsel De ontwikkelng van eên stylos-
loom duuri ongeveer éen dag. De mll brefgt
stoiien n dê gasllreêr die hei weeÍsel
oplossên. Het opgelosle weefsêl wordt veÍvol-
gens doorde paÍasiel via het stylostoonr opgê
zogen (ABRo 1984 en 1992)
STECHMANN (1978) vond dat ,4rrerurus-larven
op mlrggen vrer tot zeven dagen parasleÍen,
op libellen echter achtten tot twinlig dagen Na
ten dagen voeden zt zch niel meeí, rnaar
wachtên op een geschikt monrent om dê gasf
heer te veraten Dit moment wordt vooÍa ge
vonden lildens het aÍzetien van de eleÍên van
de lbe en voor de manneljes d e n tandem
zjn, de moÍnenten waafop zrt z ch dicht bj h-.t
wateÍoppervlak bevindên (RoLFF. 1996).

LibclleD als gasthe€r

Door de wand van het styosloom !1/oÍden
voedingssloflen êan de gastheer ontÍokken
(ABRo. 1992). Zware lníectes veroorzaken
vele wondjes n de huld van de ibeL waaÍdoor
de gastheer verzwakl m nder a ert woídt ên
zich geínakkellk laat vangen (ABRo 1982). De
hud van de wareílufier Cetcian hiercglyph|
.l]m scheurt a s het aanta mijten (Á/ïerurus
rnltoe,sls) meef dan dei(s per achlenjísseg
meni bedraagt, met als gevog dat de sastheer
sterft (vlrcFrErr, T968). L be lên die zwaaÍ ge-
ïníecteerd zln kunnen dus vÍoeglijd g steiíên
oÍ kunnên êen gemakkelilke pÍooiwoÍden vooÍ
predaloren. Ef trcedt dan eef bepaald regu
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atie-mechên sme op wanl de rÍijtenlêrven
zu en in deze gevalen hln cyclls niel vo-
too en en met h'rn gastheer slerven Een ver-
lroogde sterftekans kan door waiemjllarven
wodê_ ,ê'oo ddl. f. le ool odÍnpaÍè
sreten, met name de eêncel gê gregarn-.n
kunnên door hun tarijkhed veel schade aan-
rchten (ÀBRo, 1971) Bij een hoge inrectie
graêd kên de voedselbron voor de paÍasielen
ontoereikend zijn wat dan een geÍnge groe
,dn de 1it-. aÍ/e_ ro' gêvog lè1 rr-bben

Hoe gÍoteÍ de gastheeÍ hoe meer pêfasieieír
êên plaa's ( rr-'ê ,inder rd". oot dê rÊ.n
delijke groolte van de paÍasiel speêl een rc|.
CassaGNE-[4ÉJEAN (1966) vond op /schnrra
ê/óoan. lo 150 ët\en n arrcNru- u<Pi
c/'fer, op de vee gtalerc Synpetrun nend-
ionale nleet dan 300 aÍven van Arrenurus

l-ih.ll('i rrrfl hu r |.rr\rr.r,. trrrd rijrl,frri.
!fs.r(n!n,rffrrl Ir ( \\\! \r.Il L \\ 1l!6al
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ZYGOPTERA

Caenagnon hastulatun

Pyrhosana nynphula
Enalagna cyathigerun

ANiSOPÍERA

papl/alor De larven kunnên lijdens hun paÍa
sita re iase tot 80 maal in omvang loenemen
(RotFF, 1996) Op de gastheer kan de groei
ook belnvloed worden doorde plaalskelze. Zo
vond N4uNcHBERc (1963), dai de aÍven van
Arrcnurus papillator gèhecht aan de subcosta
groteÍ waren dan die aan de anae ader van

Sommlge auteuÍs vinden een hoge.e níectie
graad bij wlÍjes dan bj manneljes andere
auteuÍs vinclen geen signiÍcanl versch lussen
de sexen (RoLFÊ. 1996) Sterk separasileerde
libellen zln lichter n gewicht dan nielgepaÍa-
siteerde en pÍodlrcêren minder êeren (FoR8Es
& Ba(ER, 1991). Zwaar geparasleerde man-
neljes hebben vogens FoRBES (1991)een ge
ang copulatiesuccês omdat zl meer tjd spen,
.leren aan het zoeken van voedse dan cht lot
niêl gelnfecteefde manneljes en zo m ndef ttd
hebben om le concurreren om de vrouwtles.
In tabe 1 zin de waterÍniten en h!n sastheren
opgenonren, zoas de bekend zjf vanuii
Nederand en aangrênzende gebêden (Cas
saGNE MÈJEAN. 1966; N,'luNcHBERc. 1935 en
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1963i STECHMANN 1978). Ut deze tabel bijkt
dal eÍ eên bepaalde mate van gastheerspeci-
Íiciteii is waar le nemen. Hiêrbij moet echte.
bedachl woÍden dál slechls enkele auteuís
gastheerpaÍasiet relalies hebbên ondeÍzochl
De lijsl van mogeltke gástheren zal in werke-
liikhêid vêel langeÍ ziin.

Slot

Volgezogen waleímijt arv€n kunnff verzam€id
woíden en zullen zich in een klern aquaÍium
veDoppen lot nimfen die. na zach tegoed
hebben gedaan aan mosselkrcêfliês oÍ waleÊ
vlooiên, zullen veÍpoppen lot adull. Hel duuít
een enkele dag voordal de huid van de miten
is uitgêhaÍd, waama deteminalie mogelijk s
Meer iniormate is bi de auteur ie bekomen.
Nartelijk dank aan Peler Coesel en Dick
Groenendjk voor hun waadêvole adviezên
beireÍiende hel manuscÍ pt.
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Summary

D.vids, C.,1997, Wát€Êmilesas pa.asiles on
drasonÍliés. Bra.hytron 1(2): 51-55.
In lhis review on the relalonship between
odonátes and waleÍ miles special aflention is
given lo lhe influence oí parasitism on the indts

LiÍe ánd reprodLclive cycès of waler miles are
discussed n a shod introduclion. ln the arya
stage oÍ waler mtes hro phas€s caf be distin-
guished: a phorelc phas€ on odonatê láÍvae
and a parasitic phas€ on lh€ magnes. St,.
selêction and the atlachmenl process oÍ the
parasite on lhe host is described logelher w h
lhe Íomalion oÍ a slyloslome. The Íátê oí iníes-
tailon may inÍuence lile time and ÍepÍoductive
su@ess of lhe hosls. The knwn relalionships
berween lhe diíeíent odonatê and wale. mile
spêcies in norrh-wesl Europ€ arê shown in á

odonara, Acarina aÍênurus taNae, íetarian-
shp, review, Elrope, hosl, parasite, wateÊmite.
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