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Inleiding.
Mijten zijn spinachtigen, vaak microscopisch
klein die men in alle milieus kan aantreffen. Zij
hebben zich weten te adapteren aan leven in
zeer extreme condities. Men vindt mijten zowel
in tropische als in polaire gebieden. In wezen
zijn het landdieren, maar sommige hebben zich
weten aan te passen aan het aquatische mi
lieu, zowel in zee- als in zoet water.
Veel soorten leven parasitair op zowel gewer
velde als ongewervelde dieren. Bij de vertebra
ten zijn er talloze voorbeelden gekend van mij
ten die parasiteren op zoogdieren, vogels, rep
tielen en amfibieën. In de mijt-vakliteratuur wer
den echter tot voor kort nooit parasitaire asso
ciaties van mijten met vis beschreven.
In het domein van de visziekten vormen de vis
parasieten een zeer heterogene groep: zo zijn

Fig. 1: algemene structuur van een miJl.

er visparasieten bekend onder de ééncelligen,
de platwormen, de lintwormen, de spoelwor
men, de haakwormen, de mollusken, de kreeft
achtigen, de bloedzJigers, ... Ook in die litera
tuur werden mijten nooit vermeld als mogelijke
visparasieten.
Recent konden enkele gevallen waargenomen
worden waarbij mijten duidelijk op vissen para
siteerden. Naast een algemene inleiding over
de biologie van mijten geven wij hier een over
zicht van de (al dan niet parasitaire) associa
ties van mijten met vis in het aquarium of in de
visproductie-eenheid.

1. Onderscheidingskenmerken en
classificatie.
Mijten behoren tot de klasse van de spinachti
gen of ARACHNIDA. Deze spinachtigen worden
qua vorm getypeerd door een lichaam dat uit
twee delen bestaat (een voorste prosoma en
een achterste opisthosoma) waarbij een duide
lijk afgescheiden kop ontbreekt. Spinachtigen
hebben zes paar extremiteiten waarvan de
voorste twee tot het mondapparaat behoren en
de achterste vier paar looppoten zijn. Naast de
mijten behoren ook o.a. de schorpioenen, de
hooiwagens, de echte spinnen en de pseudo
schorpioenen tot de spinachtigen.
De typische onderscheidingskenmerken voor
de mijten of ACARIDA zijn als volgt:

Over<:icht van de systematische classificatie
van de ACARI (mijten).

'de ordes tussen vierkante haakjes zijn Uitgestorven.
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Proterosoma

Hysterosoma

Phylum:
Subphylum:
Classis:
Ordo:

ARlliROPOOA (geleedpotigen)
CHEUCERATA
ARACHNIDEA (spinachtigen)
- SCDRPIDNES (schorpioenen)
· PALPIGRADI
· URDPVGI
· SCHIZQMIDA
· AMBLVPVGI
· ARANEA (echte spinnen)
· [KUSTARACHNAE]
· [TRIGDNDTARBI)
· [ANTHRACDI.IARTIJ
· [HAPTOPDDAJ
· [ARCHITARBI)
· OPIUDNES (hooiwagens)
· CVPHDPHTAUJI
· ACARI (mijten)
· RICINULEI
· PSEUDOSCDRPIDNES

(pseudoschorpioenen)
· SDLlFUGAE
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FIJN DOOD MATERIAAL

GROF DOOD MATERIAAL
(Strooisel - Bladafval ... )

4. door het veroorzaken van allergische reac
ties (menig huisstofallergie bij astmapatiën
ten wordt veroorzaakt door de huisstofmijt
Oermatophagoïdes pteronyssinus).

Van belangrijke economische betekenis zijn
de mijten die als tussengastheer optreden
van bepaalde lintwormsoorten, parasitair bij
konijnen, schapen, koeien en paarden. Een
ander voorbeeld van een zeer gekende en
schadelijke mijtsoort is de parasiet Acarapis
woodi die leef1 in de ademhalingsorganen van
onze honingbij en die de vliegspieren aantast.
Wij mogen echter niet vergeten dat mijten ook
een positieve rol kunnen spelen. Bepaalde
soorten (Oribatiden) zijn zeer talrijk aanwezig
in de bodem en hebben een belangrijke func-

NUTRIETEN

tie bij de ruwe afbraak van dood materiaal.
Verschillende soorten zijn predators van
schadelijke ARTHROPODA (geleedpotigen): zo
zijn er soorten die voor hun voeding gespeci
aliseerd zijn in het eten van de eieren van de
huisvlieg. andere zijn aangepast in het doden
van andere schadelijke mijtsoorten.
Sommige afvaleters 'worden - vaak ten on
rechte - beschouwd als parasieten, daar zij
het grootste deel van hun leven op een ander
dier (of eventueel op de mens) doormaken.
Alleen al op de huid van zoogdieren of op het
verenkleed van vogels zijn er een vijfhonderd
tal soorten gekend. Vele soorten voeden zich
echter uitsluitend met huidschilfers, hoornaf
val of klierafscheidingen. Men kan bij deze
soorten daarom moeilijk van parasitisme ge
wagen daar zij hun gastheer geen last veroor
zaken.
Van de beschreven mijten zijn er ca. 3 000
aquatische soorten gekend, waarVan ca. 500
soorten in zee leven (soorten van de familie

"ACARIDA zijn spinachtigen, meestal sterk ge
specialiseerd, waarbij het lichaam door seg
mentatie verdeeld is in een proterosoma en
een hysterosoma (meestal gescheiden door
een verdikking tussen het tweede en het derde
paar poten). Ogen zijn vaak afwezig. De cheli
ceren ("binnenste kaakpoten") tellen drie seg
menten, de pedipalpen ("buitenste kaakpoten")
zijn ingedeeld in zes segmenten die sterk ge
modificeerd kunnen zijn. Ook de pootstructu
ren zijn zeer variabel, het typische aantal is vier
paar, maar bij sommige soorten is dit aantal
herleid tot drie, twee of zelfs slechts tot één
paar. De ademhalingsopeningen en reproduc
tieorganen variëren sterk qua positie."
De mijten worden gekenmerkt door een grote
verscheidenheid aan soorten (meer dan
30.000 beschreven soorten). Zij vormen de
omvangrijkste groep der spinachtigen. De
groep wordt ingedeeld in 7 ordes op basis van
lichaamskenmerken (nomenclatuur volgens
Woolley. 1988): OPILIOACARIDA. HOLOTHYRIDA,
GAMASIDA, IXODIDA. ACTINEDIDA, ASTIGMATA en
ORIBATIDA.

2. Levenswijze van mijten en voorbeelden
(Van der Hammen, 1972).
Mijten zijn praktisch in alle milieus op aarde
terug te vinden. Zij hebben zich wonderwel
weten aan te passen aan zeer extreme situa
ties en kunnen onder sommige omstandighe
den in een zeer groot aantal voorkomen. Dik
wijls veroorzaken zij aanzienlijke schade aan
culturen door deze te verontreinigen met hun
excretieproducten of dode lichamen. Veel
soorten zijn trouwens phytofaag (planten
eters) en zijn rechtstreeks nefast voor gewas
sen en culturen: zeer bekend zijn de spintmij
ten (op fruitbomen, tomaten. kamerplanten .... )
en de galmijten (op bessenstruiken).
Talrijk zijn de mijtsoorten die aangepast zijn
aan een parasitaire levenswijze: zij voeden
zich ten koste van hun gastheer en veroorza
ken ziekten bij zowel mens als dier. Zij kunnen
de mens op verschillende wijzen last berokke
nen:
1. door het overbrengen van gevaarlijke bac

teriën en virussen (dikwijls tropische ziek
ten met teken als vector);

2. door het afscheiden van paralytisch wer
kende toxines;

3. door het veroorz~en van hevige jeuk
(schurft, Oemodex folliculorum in de haar
follikels);

Ruwe afbraak

Verdere omzetting

~ Aardwormen + mijten

Micro-organismen
(Bakteriën, schimmels)
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HALACARIDAE). De overige soorten leven in zoet
water. Mijtsoorten die in stromend water leven
zijn meestal gekenmerkt door een vlak ge
stroomlijnd lichaam met sterke klauwen, waar
door ze zich aan het substraat (wieren of ste
nen) kunnen vasthouden. In stilstaande waters
(meren - vijvers) zijn de mijten minder afgeplat
en vertonen een veeleer kogelvormig lichaam
met poten vol lange haren die het zweefvermo
gen in het water verhogen. Het zijn meestal
deze soorten die in aquaria kunnen waargeno
men worden (cfr. lager).

3. Ontwikkeling.
Zoals dit bij de meeste geleedpotigen het geval

El + Prelarve

t
Larve

t
Prolonymphe

t
Oeutonymphe

1
Trltonymphe

1
Adulteml/1 ---------'

is ondergaan ook de mijten tijdens de duur van
hun ontwikkeling een aantal vervellingen. Tij
dens de ontwikkeling van het ei vormt zich een
prelarve (nog omsloten door een eivlies). Het
volgende stadium is de larve, duidelijk geken
merkt door de aanwezigheid van slechts drie
paar poten (en kleinere afmetingen). Vooraleer
adult te worden moet deze larve nog drie ver
vellingen ondergaan waarbij ze achtereenvol
gens het protonymphe, het deutonymphe en
het tritonymphe stadium doormaakt. De adul
ten en deze drie nymphestadia bezitten vier
paar poten. De adulten zijn van gescheiden ge
slacht.
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4. Interacties van mijten met vis of vispro
ductie.
1. Zeer courant zijn de mijten die schade toe
brengen aan voedselvoorraden. Ook het vis
voer blijft er niet van gespaard. Verschillende
mijtsoorten - dikwijls zeer talrijk - kan men er
terugvinden. In onze visvoeder opslagplaats
werd de soort Tyrophagus putrescentiae terug
gevonden. De viskweker bewaart daarom zijn
visvoer best in een koelkamer in hermetisch af
gesloten zakken.
2. Ook gedroogde of gerookte consumptievis
blijft van mijten niet gespaard. Vooral in warme
landen met minder ontwikkelde technologieën
van visverwerking of -bewaring kunnen mijten
aanzienlijke schade berokkenen aan vispro
ducten (Kalaimani, N., Nair, 1. en Mohanasun
daram, M., 1987).
3. Mijten (doorgaans watermijten) worden niet
zelden waargenomen bij analyse van het voe
dingsregime van bepaalde vissoorten. Zo
bleek bij een studie van de voedselregimes
van de Haplochromis (CICHlIDAE)-soorten uit
het Kivu-meer (Rwanda) dat mijten vaak in het
spijsverteringsstelsel van sommige soorten
aanwezig waren (Ulyel, A.P.. 1989). Het was
echter opvallend dat bepaalde Haplochromis
soorten geregeld mijten (o.a. van de familie
HYDRACHNELLAE) in hun maag of darm hadden
terwijl ze bij andere soorten nooit teruggevon
den werden. Dit verschijnsel is duidelijk een ef
fect door verschillen in voedingsgewoonten.
De Haplochromis-Iauna in het Kivu-meer be
staat uit 16 à 20 soorten, elk gekenmerkt door
gespecialiseerde tropische adaptaties: zo is er
een soort die uitsluitend piscivoor is (gespecia
liseerd in het eten van vis). sommige soorten
zijn insecteneters, terwijl weer andere voor hun
voeding gespecialiseerd zijn in het eten van
slakken. of zoöplankton. of fytoplankton ....
Ook zijn er soorten die zich voeden met detri
tus (dierlijk of plantaardig afval) terwijl andere
benthische wierassociaties afgrazen. Het blijkt
zo te zijn dat mijten die in het spijsverterings
stelsel teruggevonden werden waarschijnlijk
veeleer "toevallig" opgenomen werden via het
afgrazen van wieren. het eten van detritus of
het zoeken naar insecten in de bodem. Soor
ten gespecialiseerd in andere voedingsitems
(b.v. viseters ol phy1oplanktoneters) hebben
veel minder kans om mijten met hun voedsel
mee op te nemen (tabel 1). Het blijkt dus dat
mijten veeleer accidenteel opgenomen worden
en niet wezenlijk bijdragen tot de voeding van
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Watermijten van het geslacht HVDRACHNELLAE. Foto: Arend van den Nieuwenhuizen.

deze soorten (althans in dit geval bij de Haplo
chromis-soorten uit het Kivu-meer). Het was
trouwens opvallend dat alle mijten teruggevon
den in het spijsverteringsstelsel intact waren
(Ulyel, pers. meded.): blijkbaar zijn deze be
stand tegen de spijsverteringsenzymen van het
darmstelsel van de vis. Ditzelfde verschijnsel
werd al eerder waargenomen in aquariumom
standigheden (Untergasser, 1985) waarbij jon-

ge discusvissen samen met het voedsel mijten
(van een soort behorende tot het genus TRIMA
LACONOTHRUS) opnamen. Herhaaldelijk werden
via de analyse van faeces, levende mijten in de
uitwerpselen waargenomen. In een ander ge
val echter, werd aangetoond dat dezelfde
mijtsoort door zwaarddragers wel verteerd
werd.
Uit maaganalyses van de Haplochromis-soor-

Soort Voedingsregime Procentueel voorkomen

Haplochromis graueri. insectivoor 2,7% (N=60)

Haplochromis nigroïdes detritivoor 10,9% (N=129)

Haplochromis scheffersi omnivoor (detritivore tendens) 14,6% (N=89)

Haplochromis vittatus piscivoor 0,0% (N=40)

Haplochromis abundans phytofaag 4,1% (N=59)

Haplochromis kamiranzovu phytoplanktoneter 1,0% (N=100)

Haplochromis astatodon detritivoor 0,0% (N=24)

Haplochromis paucidens insectivoor 13,3% (N=15)

Haplochromis adolphifrederici insectivoor (molluscivore tendens) 0,0% (N=38)

Haplochromis gracilior omnivoor (insektivore tendens) 0,5% (N=53)

Tabel 1: Procentueel voorkomen (% vissen met mijten) van mijten in het spijsverteringsstelsel
van een tiental Haplochromis-soorten u~thet Kivu meer (Rwanda)(naar gegevens van A.P. Ulyel).
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ten uit het Kivu-meer blijkt ook dat de grootte
van de vissen een rol speelt voor het al of niet
aanwezig zijn van mijten in het spijsverterings
stelsel (tabel 2). Jonge specimens hadden
doorgaans meer mijten in de maag of in het
darmstelsel dan grote exemplaren, wat een ge
volg is van het feit dat juveniele Haplochromis
meestal een insectivore voedingswijze verto
nen. Ook zijn er duidelijke verschillen wat de lo
kaliteit betreft: de Haplochromis-fauna in het
Kivu-meer te Gisenyi bleek gemiddeld meer
mijten in het spijsverteringsstelsel te hebben
dan deze uit hetzelfde meer te Kibuye. Waar
schijnlijk is het natuurlijk voorkomen van de mij
ten op beide plaatsen verschillend (verschillen
de biotoop?).
4. Recent werden verschillende gevallen ge
signaleerd van mijten in visaquaria. De eerste
dergelijke vondst dateert uit 1958 (Hughes en
Jackson, 1958) waarbij twee mijtsoorten be
schreven werden in associatie met goudvissen
uit een aquarium in Amerika ("Aquarium of the
New Vork Zoological Society"). In dit aquarium
trad toen vissterfte op, en volgens de auteurs
zou een niet geïdentificeerde toxische substan
tie, afgescheiden door de mijten, sterfte veroor
zaakt hebben bij goudvis en guppy.
In een Duits aquariumtijdschrift werd in 1985
gerapporteerd over verschillende gevallen van
mijten in visaquaria (Untergasser, 1985). Het
eerste geval beschrijft hoe een mijtsoort (Tri
malaconothrus sp.) zich zeer snel ontwikkelde

Haplochromis-soort lengte Ol, N
inmm

Haplochromis mgroides < 65 28.1 32

(detntivoor) 66-75 66 61

> 75 2.8 36

Haplochromls scheffersi < 65 115 26

(omnivool mei delntivo/e lendens) 66-75 189 53

> 75 0 10

Haplochromls gracilior 60·80 10 29

(omnivoor mei InseklJvore lendens) 80·100 0 20

> 100 0 4

Tabel 2 : Procentueel voorkomen (% vissen mei mijten in het spijs·
verterlngsstelsel) bij verschillende lengteklassen van enkele
Haplochromis-soorten van het Kivumeer (Rwanda)(naar gegevens
van A.P. Ulyel).

Fig. 4: Ventraal (links) en dorsaal zicht (rechts) op een
vrouwelijk exemplaar van de mijt Histiostioma piscium
(naar FAIN en LAMBRECHTS, 1985). De mijten zijn waar
schijnlijk via de ductus pneumaticus (verbinding zwem
blaas-slokdarm) in de zwemblaas terecht gekomen.

na een massale infestatie van het aquarium
met blauwalg. Deze mijten schenen de blau
walg zeer graag te lusten en bleven zich ver
menigvuldigen tot de blauwalgen praktisch vol
ledig verdwenen waren. Korte tijd daarop stier
ven de mijten, waarschijnlijk door gebrek aan
voedsel, wat de blauwalg toeliet zich weer te
ontwikkelen. Na een periode van wisselende
dominantie tussen mijten en algen werd een
toestand van evenwicht bereikt. De auteur sug
gereert hier het mogelijke gebruik van mijten
als bestrijding van blauwalg.
Hetzelfde artikel beschrijft het eerste geval van
parasitisme van vissen door mijten. Vier dagen
na bezetting van een leeg aquarium met een
twintigtal zwaarddragers vertoonden deze vis
sen een abnormaal zwemgedrag en stopten
met zich te voeden. Er waren donkere puntjes
waarneembaar op de huid en na 3-6 dagen be
gonnen de vissen af te sterven. De slijmhuid
bleek bezet met honderden mijten (van het ge
nus TRIMALACONOTHRUS) die deze systematisch
opaten. Herhaalde pogingen van de auteur om
in andere proefaquaria vissen op gelijksoortige
manier te infecteren mislukten: de mijten ble
ken niet obligaat parasitair te leven maar kon
den ook zonder te parasiteren in leven blijven.
Het feit dat de mijten zich al dan niet parasitair
gedragen is blijkbaar aan welbepaalde (onge
kende) fysische of ecologische milieu-invloe
den onderworpen.
Een tweede geval van mijtparasitisme op vis
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Ventraal zicht op een vrouwelijk (links) en mannelijk (rechts) exemplaar van de mijt Hislioslioma anguillarum (naar FAIN en

BELPAIRE. 1985). geïsoleerd uit de kieuwen van de Europese paling Anguilla anguilla.

werd beschreven door Fain en Lambrechts in
1985. In de zwemblaas van een stervende
aquariumvis van de soort Pangasius sutehi
("zilverhaai") werden talrijke mijten gevonden.
Alle ontwikkelingsstadia waren aanwezig. De
zwemblaas die normaal met gas dient gevuld
te zijn was gevuld met een dikke geleiachtige
substantie. Deze mijtsoort (Histiostoma pisci
um) wordt beschreven als parasitair georiën
teerde soort: de mijt is in staat de inwendige
organen te bereiken (waarschijnlijk langs een
"toevallige" weg) en zich parasitair te gedra
gen (de mijt heeft blijkbaar geen last van ver
teringsenzymen), wat bij de vis pathologische
toestanden kan induceren.
Nog duidelijker was een geval van mijtparasi
tisme op paling (Fain en Belpaire, 1985). Pa
lingen tussen 0,5 en 1 gram opgekweekt in
een recirculatiesysteem (bestaande uit cylin
driconische kweekbakken met een biologische
trickling filter) werden in de loop van 1984 be
smet gevonden met mijten. De parasiterende
mijten zaten uitsluitend op de kieuwen en niet
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op de huid. Zij waren met behulp van hun klau
wen vastgehecht aan de kieuwlamellen. Het
was duidelijk dat de mijten zich voedden ten
koste van hun gastheer: de kieuwlamellen wa
ren beschadigd ter hoogte van het mondappa
raat van de mijt. Ongeveer 80% van de palin
gen waren geïnfecteerd en het aantal mijten
per vis varieerde van 1 tot 20. Ongeveer een
derde van de mijten waren adulten, terwijl de
rest larvale stadia betrof. Alhoewel het niet
duidelijk was of er een sterfte van palingen
door de mijtinfectie optrad, vertoonden de pa
lingen een sterk verminderde eetlust. Deze
mijtsoort die op dat ogenblik nog nergens be
kend was, werd beschreven als Histiostoma
anguillarum naar de naam van de gastheer
(Anguilla anguilla, de paling) waar ze op ge
vonden werd.
Eén jaar later werd dezelfde mijtsoort gesigna
leerd op een meervalkwekerij in Nederland,
waar ze op de huid van Afrikaanse meerval
(Clarias gariepinus) parasiteerde. In dit geval
werd ze niet op de kieuwen waargenomen.
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Nu recentelijk zijn er nog een tweetal paling
kwekerijen gemeld waarbij de kieuwen van
pootpaling (ca. 30 g) massaal geïnfecteerd
werden (volgens de kweker tot 100 mijten per
vis). Ook hier vormde deze mijtplaag een ern
stig probleem omwille van de sterk verminder
de eetlust van de paling.
Later, in 1987, werden nog een vijftal andere
soorten gevonden in diverse aquaria (in asso
ciatie met discussen en scalaren) en beschre
ven door Fain en Lambrechts. Ook hier dient
benadrukt te worden dat deze soorten enkel en
alleen daar gevonden werden. Het zijn soorten
die zich blijkbaar sterk hebben aangepast aan
het leven in een aquatisch milieu. Van één
soort (Hydronothrus aquariorum, fam. ORIBA
TEl) kon duidelijk vastgesteld worden dat ze pa
rasiteerde op jonge, pas ontloken discusvis
sen. Ongeveer 30 tot 40% van deze jonge dis
cuslarven (ca. 4 mm lang) hadden 1 of 2 mijten
op hun lichaam. Deze larven vertoonden een
abnormaal zwemgedrag en waren niet meer in

staat om zich bij de ouderdieren te gaan voe
den. De mortaliteit bedroeg ongeveer 80 %.
Daar waar de mijten op de huid zaten werd
een abnormaal hoge slijmafscheiding vastge
steld.
Een overzicht van de soorten beschreven uit
aquariumcondities staat voorgesteld in tabel 3.

5. Behandeling.
Mijten zijn zeer resistente dieren die moeilijk te
behandelen zijn. In het aquarium of in het vis
teeltbekken zijn de courante mijtbestrijdings
middelen in de aangegeven doseringen vaak
dodelijk voor de vis. Het is daarom sterk aan te
bevelen voorgestelde behandelingen eerst in
kleine proefaquaria uit te testen.
Met Neguvon en formaline (al dan niet gecom
bineerd met een lichte zoutbehandeling) lijkt
het mogelijk de mijten te bestrijden. Meestal
echter, is het succes slechts van tijdelijke aard
daar de mijten na korte tijd terug in aantal toe
nemen.

MIJTSOORT FAMILIE REFERENTIE VISSOORT ASSOCIATIE TYPE

Histiostoma A/mETlDAE Hughes en Jackson, 1958 goudvIs vnjlevend in het aquanum
cynandrae

Histiostoma ANOETlDAE Hughes en Jackson, 1958 goudvis vrijlevend in het aquarium
nigreffi

Histiostoma A'IOETlDAE Fain en Lambrechtö. 1ges Pangasius sutchi parasitair in zwemblaas
piscium

Histiostoma ANOETlDAE Fain en Belpaire, 1985 paling parasrtair op kieuwen
angUiffarum

Histiostoma ANOETlDAE niet gepubliceerd Afrikaanse meerval parasrtalr op hUid en kieuwen
anguiffarum

Sejus SEJIDAE niet gepubliceerd palingkweekbak vnjlevend
nepalensis

Tn"malaconothrus MALACONOTriRIDAE Untergasser, 1985 Xiphophorus sp. parasitair op huid
sp.

Hydronothrus ORIBATEI Fain en Lambrechts, 1987 discus larven parasitair op huid
aquan"orum

Hisliostoma ANOETIDAE Fain en Lambrechts, 1987 vnjlevend in het aquarium
oceffatum

Tyrophagus ACARIDAE Fain en Lambrechts, 1987 aquarium, vrijlevend, (toevallig via hel voer?)
putrescentiae

Tyrophagus ACARIDAE niet gepubliceerd palingkweekbak vnjlevend, (toevallig vla het voer?)
putrescentiae

Trimalaconothrus MALACONOTriRIDAE Fain en Lambrechts, 1987 vrijlevend in het aquanum
maniculatus

Umnohafacarus HALACARIDAE Fain en Lambrechts, 1987 vnjlevend in het aquarium
mammifatus

Umnohalacarus HALACARIDAE Fain en Lambrechts. 1987 vrijlevend in het aquanum
inopinatus

Overzicht van de mijtsoorten beschreven in associatie met vis (hetzij parasitair, hetzij vrijlevend in het aquanum).
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Histiostoma anguillarum FAIN & BELPAIRE, 1985 op de kieuwen van paling. Foto: Claude Belpaire
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Lexicon
Acanthocephala: doornhoofdwormen - Klasse

van de NEMATHELMINTHES waarbij de volwas
sen dieren endoparasiteren bij vertebraten
en de larven een arthropodegastheer heb-
ben. '

ACARIDA: mijten - Subklasse van de ARACHNIDA
met doorgaans een rond lichaam.

Ammoniak: NH3 - kleurloos, prikkelend en gif
tig gas dat ontstaat uit de ontbinding van
eiwitten, stikstofhoudende verbindingen en
ureum.

Ammonium: NH4 - niet in vrije toestand voor
komend gas dat aan een zuur milieu gebon
den is. Zet zich bij hogere pH om in ammo
niak.

Anesthesie: het onder volledige verdoving
brengen van een levend wezen.

Anamnese: het verhaal van de voorgeschiede
nis van een pathologische toestand.

Antibiogram: test waarbij een bacteriecultuur
wordt onderworpen aan verschillende anti
biotica zodat degenen geselecteerd worden
waartegen geen resistentie ontwikkeld werd.

Anthelminticum: medicatie ter bestrijding van
parasitaire Helmintha.

Antibioticum: substantie, geproduceerd door
micro-organismen die de groei van andere
micro-organismen belet.

ARACHNIDA: spinachtigen - Klasse van de
ARTHROPODA met een in twee delen geschei
den lichaam en 4 paar looppoten en 2 paar
kaakpoten.

Asphyxie: verstikking; blokkering van zuurstof
opname of' van de afgifte van koolstof
dioxide.

Bacteriën: unicellulaire prokaryotische micro
organismen die leven in bodem, water of
parasitair of saprofytisch op planten of die
ren.

Benthisch: op de bodem van een watermassa
levend.

Bioptie: onderzoek van levende organismen.
Buikpunctie: via een injektienaald vocht uit het

lichaam verwijderen.
Carcinogeen: kankerverwekkend.
Cercarium: hartvormige larve met een staart

bij de Digena.
CESTODA: lintwormen Klasse van de

PLATHELMINTHES, endoparasieten zonder
mond of darm en met een levenscyclus met
verschillende gastheren.

Chelicera: binnenste kaakpoten bij ARACHNIDA.
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COPEPODA: roeipootkreeften - Klasse van de
CRUSTACEA. Vrij levend op parasitair. Ze
bezitten geen pantser en hebben één medi
aan oog.

Coracidium: embryo van sommige CESTODA,
voorzien van trilhaartjes (cilia) voor de voort
beweging. "

Cornea: hoornvlies. Buitenste transparante
bedekking van de oogbal.

CRUSTACEA: kreeftachtige_n = Klasse van, voor
namelijk aquatische, door kieuwen ademen
de ARTHROPOD met doorgaans 2 paar voel
sprieten en een pantser.

Detritus: aggregaat van fragmenten van
gebroken weefsel en kleine delen van dode
en ontbindende planten en dieren.

Deutonymphe: tweede nimfe-stadium in de
ontwikkeling van de ACARIDA.

DIGENA: leverbotten - subklasse van de
TREMATODA met een levenscyclus met ver
schillende gastheren.

Ectoparasiet: organisme levend op de buiten
ste weefsels van de gastheer.

Eindgastheer: gastheer van het volwassen
stadium van een parasitair organisme waar
op of waarin het eitjes legt.

Endoparasiet: organisme levend binnen in het
lichaam van de gastheer.

ENTERoBAcTERIACEAE: ingewandsbacteriën 
familie van de EUBACTERIALES. Ze horen tot
de normale darmflora bij vertebraten.

Enzymen: proteïnehoudende, door levende
wezens geproduceerde stof die als katalysa
tor fungeert bij biologische processen in die
organismen.

Epitheel: elk celweefsel dat de vrije oppervlak
te of de voering van een holte van een orga
nisme bedekt.

Eradicatiecampagne: uitroeiingscampagne
van bepaalde ziekteplagen.

Faeces: ontlastingsprodukt van het spijsverte
ringskanaal.

Furcocercariën: larve met een gevorkte staart
bij de Digena.

Gastheer: elk organisme waarin of waarop een
ander organisme zijn gehele of een deel van
zijn levenscyclus doorbrengt en waarvan het
voeding of bescherming krijgt. De organis
men die op of in een gastheer leven worden
naar gelang hun relatie parasiet of epifiet
genoemd.

HALACARIDAE: zeemijten - familie van de
ACARIDA,

Helmintha: verzamelnaam voor de echte wor-
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men: Nemathelminthes, Plathelminthes,
Turbellaria, enz..

Hermafrodiet: een organisme waarin beide
geslachten (man/vrouw) en één individu
aanwezig zijn.

Histologie: studie van de gedetailleerde struc
tuur van plantaardige of dierlijke weefsels.

Hydatitiede cyste: zakje dat de larven van de
lintwormen bevat in ingekapselde vorm.

HVDRACHNELLAE: watermijten - familie van de
ACARIDA.

Hyperplasie: overgroei, te wijten aan een toe
nemend aantal cellen.

Hysterasoma: achterste deel van een ACARIDA
dat de 2 paar achterste looppoten draagt.

Immunologie: studie van de verschijnselen
m.b,t. de immuniteit of natuurlijke weerstand
van organismen - natuurlijk of aangekweekt
- tegen het ontstaan van pathologische
infectietoestanden - natuurlijk of kunstmatig 
door micro-organismen of hun producten,

Inhibitie: verhindering, remming.
-iose/-iosis: achtervoegsel dat duidt op een

pathogene toestand veroorzaakt door de
parasiet waarvan de naam. eraan vooraf
gaat. Bv. Verminose, Cercariose.

Katalase: een in alle aerobische weefsels aan
wezig enzyme dat de scheiding van water
stofperoxide in water en zuurstof katalyseert.

Katalysator: een stof die een reactie kan ver
snellen of vertragen en daarbij zelf ongewij
zjgd blijft.

Kropologisch onderzoek: onderzoek van de
mest of de faeces van dieren.

Metabolisme: de chemische omzetting,
opbouwend of afbrekend, die plaatsgrijpt in
levende organismen: "I:, ;:':';'.. " ': ::." .... '

Metacercarium: ingekapselde larvetoestand
" bij de Digena.- '.': ,~.,;" .~~::, ...:;~", :-<~:"'rlc;",:,' i·

Metacestode: larveto~st~'rid\;-arÎ'-een-"'Cestode
, . 'in een' tussengasthe'er. ~..:1::",: : ", ','
Miracidium: jongst~ larvevorrJ;!. bij de Digena.

Beweegt zich'voort met'cilia:'{;:;' ". :.. , ~ ..
Monogena: zuigworme'ri -' 'ondèrklasse' van de

TREMATOÓA. Ectoparásitéf'eri 'vissen en amfi
bieën. Ze hebben een eenvoudige levenscy-
clus. "

Nemathelminthes: ronde wormen - stam van
·4.' -

ongesegmen~ee~de rond~, w~~~en\ E~ zijn
bodembewoners 'en plárit~' en' dierparasie- '
ten.

Nematoda: ronde wormen s,s. - klasse van de
NEMATHELMINTHES,

Oxydase: enzyme dat zuurstofredukties kataly-

seert.
Paralytisch werkende toxines: gifstoffen met

verlammende uitwerking.
Parasiet: een organisme dat in een of ander

stadium van zijn leven contact maakt met
het weefsel van een ander organisme waar
van hij zijn voedsel betrekt. De gastheer
ondervindt meestal ernstige hinder van dit
contact.

Pathogeen: het produceren van ziektever
schijnselen.

Pedipalpi: buitenste kaakpoten bij ARCHNIDA.
PLATHELMINTHES: platWormen - Stam van wor

men met dorsoventraal afgeplat en bilateraal
symmetrisch lichaam.

Plerocercoide: solide metascestode, meestal
ingekapseld in bindweefsel.

Post mortem: na het intreden van de dood.
Procercoide: vroeg larvestadium van sommi

ge CESTODA.
Proglottiden: segmenten van een CESTODA.
Proterosoma: voorst deel - kop + borst van

een ACARIDA dat ook de 2 paar voorste loop
poten draagt.

Protonymphe: eerste nymfestadium bij de
ACARIDA.

Protozoa: verzamelnaam voor unicellulaire
eucaryotische organismen.

Resistentie: opgebouwde en genetisch vast
gelegde weerstand tegen de vernietigende
werking van antibiotica bij bacteriën of tegen
andere specifieke gifstoffen bestem.,Q voor
het controleren van insecten- en wormpla
gen.

Saprofiet: een plantaardig organisme dat leeft
van dood en in ontbinding verkerend orga

, nisch materiaal.
Scolex: kop van een CESTODA. '

.Sporozoa: sporediertjes - klasse van parasitai
re PROTOZOA die zich met sporen"voortpJan
ten en doorgaans geen voedings- of bewe
gingsorganen bezitten.

, Trematoda: leverbottenIZuigwormen - klasse
'. van de PLATHELMINTHES. Endo- en ectopara-

sieten met bladvormig lichaam en voorzien
. van haken of zuignappen. .

Trltonymphe: derde nymfestadium bij de
ACARIDA.

TURBELLARIA: trilhaarwormen - klasse van vrij le
, . vende"PLATHEL~iINTHEs, 'met een bladvormig

lichaam met trilhaartjes voor de voortbewe
ging,

Tussengastheer: gastheer van een juveniele
of larvevorm van een parasiet.
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