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In Heerlen in April GEEN vergadering 
vanwege de vacantie van de H.B.S. 

VERSLAG VAN DE MAANDVERGADERING 
te Maastricht op Woensdag 3 Maart 1954. 

Aanwezig de dames : Smeets, Hundjes ?, Tul- 
leners-Jansen, Berendschot en de heren: Wil- 
lemse, van Rummelen, Kruytzer, van Sonderen, 
Willemse, Schmitz S.J., Gorgels, Leysen, Br. 
Maurentius, Stevens, Br. Marinus, Br. Julianus, 
Mommers, Bouchoms, Maessen, Onstenk, Was- 
senberg, Genemans, Gregoire, van Noorden, 
Nijst, Gytenbeek en Beaulen. 

De voorzitter, dokter Willemse, heet allen 
welkom en in het bijzonder Dr H. Schmitz S.J. 
uit Godesberg. Pater Schmitz heeft voor het 
Museum enige insecten meegebracht, die hij kort 
bespreekt. Op de eerste plaats een mier uit Por- 
tugal, Dolichodems quadripunctatus, waarvan 
het niet onmogelijk is, dat ze vroeg of laat in 
Zuid-Limburg gevonden wordt. De meeste kans 
daarvoor zou zijn in oude notenbomen, zegt men. 
Spr. vond tijdens zijn verblijf in Portugal (1938) 
een nestje op een eik in de gal van Cynips 
Tozae. Vervolgens laat hij 3 kevers zien uit 
Boven-Oostenrijk (Steyr 1944•1946). Voor de 
Museumcollectie is zijns inziens belangrijk Lipa- 
rus glabirostris Kust; de grootste snuittor van 
Midden-Europa. Erich Wasmann vond 
dit dier reeds te Blyenbeek (N.-Limburg) in 
1881. In ,,Coleoptera Neerlandica" zegt Everts 

hiervan : •Naar aanleiding van twijfel door mii 
geoppert, schrijft pater Wasmann mij, dat niet 
de minste grond bestaat om aan de juistheid van 
genoemde vindplaats te twijfelen." Ook spr., 
leerling van Wasmann, is er van overtuigd, dat 
de vindplaats-etiketten bij Wasmann, wanneer 
het zijn eigen vondsten betreft, absoluut be- 
trouwbaar zijn en geeft enkele voorbeelden, 
waar bij gerezen twijfel de juistheid van Was- 
mann's etikettering gebleken is. De twee andere 
kevers uit Steyr zijn Blaps lethifera, reeds in 
Nederland gevonden en Neurophilus subterra- 
neus, die in Nederland niet te verwachten is, 
doch waarvan de aanwezigheid in de collectie 
ons een beter beeld geeft van het genus Neuro- 
philus, dat zo dicht staat bij Neurophorus met 
zijn talrijke soorten. Op de derde plaats laat spr. 
zien een exemplaar van Per/a cephalotes Cort, 
een grote oevervlieg, die in het Januarinummer 
van het Maandblad door Broeder A r n o u d 
besproken en afgebeeld werd. Spr. vond deze 
soort bij een bergbeek in het Wendtal nabij 
Trattenbach in Boven-Oostenrijk. 

Verder laat spr. circuleren de eerste aflevering 
van het nieuwe tijdschrift •Insectes Sociaux", 
uitgegeven door de •Union Internationale pour 
1'étude des insectes sociaux". Tenslotte wijst 
spr. op de belangrijke betekenis van het pas 
uitgekomen werk: •Copenhagen decisions on 
Zoological Nomenclature" en geeft aan de 
systematici de raad, deze besluiten reeds nu in 
praktijk te brengen, daar zij zonder twijfel in de 
toekomstige tweede editie van de zoölogische 
nomenclatuurregels  zullen  worden opgenomen. 
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Bijzonder aardig is, dat ook de voorzitter in 
zijn collectie een exemplaar bezit van bovenge- 
noemde kever, Liparus glabirostris, uit Well, dus 
niet ver van Blijenbeek. 

De heer Onstenk deelt mede, dat hij vlak voor 
de oorlog geconstateerd heeft, dat de elrits nog 
zeer talrijk was in de Geul ter hoogte van Epen. 
Deze vis komt verder voor in Jeker en Maas. De 
heer Gytenbeek deelt mede, dat het agrarisch 
maandblad ,,De Veldbode", naar aanleiding van 
het artikel van de heer De Haan over de Turkse 
tortel (Maandbl. 1953, 12) zich ietwat ongerust 
begon te maken en daarom de vraag stelde: 
,.Moeten we dit dier in stand houden ?" 

De conservator, Dr Kruytzer, bespreekt de 
laatste aanwinsten van het Museum en op de 
eerste plaats de krijtfossielen, die door de heer 
Meyer uit Maastricht verzameld zijn in op- 
dracht van de E.N.C.I. gedurende de maanden 
15 December 1953•15 Februari 1954. Vooral 
de Zuid-Oosthoek van de St Pietersberg, bij de 
z.g. Coulisse, die nu verdwenen is, heeft voor de 
palaeontologie en stratigrafie van het Maas- 
trichtse krijt interessante vondsten opgeleverd. 
Daar bevindt zich een harde kalkbank ter dikte 
van 1•1.5 m, die deel uitmaakt van de bryo- 
zoënlaag Md 3. Deze is zeer rijk aan koralen en 
rudisten. Men moet de directie van de E.N.C.I. 
zeer dankbaar zijn voor deze belangrijke op- 
dracht. Een stuk been uit de grinderij van Linne 
werd door Dr D. A. H o o ij e r van het Rijks- 
museum van Natuurlijke Historie te Leiden ge- 
determineerd als het achterste stuk van de rech- 
ter maxillare met de alveolen van M3 en de 
achterste alveole van M2 van een neushoorn. 
Met vrij grote zekerheid is dit de wolharige 
neushoorn, daar hier tot nu toe geen fossielen 
van een andere neushoorn zijn opgebaggerd. 
Verder liet spr. nog zien een groot stuk van een 
schouderblad van de mammoet, opgebaggerd bij 
Asselt en geschonken door Jan Druncksuit 
Swalmen. Van de heer Van Heurnuit Wilp 
heeft spr. ontvangen twee verwarde kluwens 
van lintwormen uit het darmlumen van katten 
(Maandbl. 1952, 11). Van Broeder Arnoud 
zijn binnengekomen enkele exemplaren van 
Niphargus aquilex Schellenbergi Karaman uit 
Eys-Wittem (14-12-1953). Het in Februari van 
verleden jaar gevangen exemplaar van Niphar- 
gus uit Maastricht had de conservator opgezon- 
den aan Dr L. B. Holthuis te Leiden, die het 
weer doorzond aan Dr H. E. Gruner te Berlijn. 

Dr Gruner vermoedt, dat het is Niphargus 
fontanus Bate, een soort tot nu toe niet in ons 
land waargenomen. Omdat het dier enigszins 
beschadigd was, is de determinatie niet zeker. 
Het vermoeden, te doen te hebben met een voor 
Nederland nieuwe soort rechtvaardigt zeker het 
verzoek van de heer Holthuis, goed op deze 
diertjes te letten en ze onmiddellijk op te zenden 
aan het Museum. 

De voorzitter spreekt daarna over de ver- 
menigvuldiging bij insecten, en wel 
in het bijzonder over de gevallen, die van de 
normale gang van zaken • het leggen van be- 
vruchte eieren • afwijken. 

Vivi pariteit: het ei ontwikkelt zich 
reeds in het moederlichaam tot een larve, b.v. 
bij vele bladluizen. Soms verandert deze reeds 
direct na de geboorte in een pop : tsé-tsé vlieg 
(de overbrenger van de slaapziekte) en de luis- 
vliegen. 

Parthenogenesis: hier heeft geen be- 
vruchting plaats, de larven ontwikkelen zich uit 
onbevruchte eieren. Men kan hier weer enige 
groepen onderscheiden. Ie: sporadisch 
voorkomend. Men vindt dit bij verschil- 
lende vlindersoorten o.a. de populierenpijlstaart, 
de zijderups, de plakker en ook bij veldsprink- 
hanen, waaronder de beruchte treksprinkhanen 
Locusta migratoria en Schistocerca gregaria. 
Merkwaardig is, dat de levensduur van het on- 
bevruchte wijfje veel langer is dan die van het 
bevruchte wijfje. 2e: constant voorko- 
mend. Het is bekend dat de S S van de 
sociale bijen ontstaan uit onbevruchte eieren en 
de werksters en de koningin uit bevruchte eieren. 
3e: cyclisch voorkomend. Hierbij wis- 
selen sexuele generaties af met niet sexuele, 
agame generaties. Ter illustratie geeft spr. de 
levensgeschiedenis van de zwarte bonenluis. De 
stammoeder of fundatrix ontwikkelt zich uit een 
ei, dat in de herfst, op een tak is afgezet. Deze 
eieren worden op allerhande struiken maar 
vooral op het kardinaalsmutsje afgezet. De stam- 
moeder is levendbarend en ongevleugeld en 
brengt vleugelloze jongen voort, die weer het 
aanschijn geven aan gevleugelde vormen. Deze 
zoeken in de voorzomer andere planten op, 
waaronder ook de bonen. Hierop ontwikkelt zich 
weer een levendbarende zomergeneratie die 
vleugelloos is. Aan het eind van de zomer ont- 
staat een gevleugelde generatie, die de bonen 
verlaat   en  weer   de   struiken  opzoekt.   En  nu 
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ontstaat op deze struiken een geslachtelijke 
generatie, waarbij het bevruchte wijfje dan één 
eitje legt op de takken van de struik en de cyclus 
begint opnieuw. 

Paedogenesis. Hierbij produceren de 
larven reeds nieuwe individuen. Dit verschijnsel 
werd ontdekt door W a g n e r in 1862 bij de 
galmug Miastor. Het wijfje draagt 4•5 grote 
eieren, die zich in het moederlichaam ontwikke- 
len tot larven. Iedere larve vormt 7•30 nieuwe 
larven. Deze leven van de inhoud van de moe- 
derlarve en verlaten haar lichaam. Ze blijven 
doorgaan met larven te vormen en eerst na enige 
generaties verpoppen zij en vormen mannelijke 
of vrouwelijke galmuggen. 

Polyembryonie: Hierbij ontstaan uit 
één ei meerdere individuen. Dit verschijnsel is 
bekend bij sommige parasitaire vliesvleugeligen 
o.a. Ageniaspis fuscicollis, die parasiteert bij de 
hermelijnvlinder. 

Hermaphroditisme: Dit bestaat 
hierin, dat in een en hetzelfde individu manne- 
lijke en vrouwelijke geslachtsorganen voorko- 
men. Normaal komt dit b.v. voor bij de schild- 
luis Icerya purchasi. Deze leeft op citroenen. 
De eieren, die ontstaan door zelfbevruchting, 
leveren weer hermaphroditische individuen; die, 
welke niet bevrucht worden, groeien partheno- 
genetisch uit tot mannetjes. Er bestaat ook een 
partieel hermaphroditisme, waarbij alleen uit- 
wendige kenmerken van beide geslachten voor- 
komen. Als zodanig zijn de arrhenoide wijfjes 
bij Dytiscus op te vatten. 

Aan het slot van zijn causerie laat spr. twee 
exemplaren zien van $ $ wandelende takken, 
eigenlijk geen $ $ , maar hermaphrodieten, 
die hij zelf in 1948 gekweekt heeft. Na een korte 
gedachtenwisseling sluit de voorzitter de ver- 
gadering. 

Mededelingen van de Commissie inzake Wetenschappelijk 
Onderzoek van de St. Pietersberg. No. 29. 

SOME RANDOM NOTES ON THE MITE FAUNA 
OF LIMBURG WITH THE DESCRIPTION OF TWO 

NEW  SPECIES 
by 

-   HERBERT H. J. NESBITT (Carleton College, Ottawa) 

I.    Introduction. 

In the early part of September of 1951, I had 
the pleasure of visiting the province of Limburg 

accompanied by Prof. Dr H. Boschma and Dr 
L. D. Brongersma of the Rijksmuseum van Na- 
tuurlijke Historic Leiden. While we were in the 
environs of the castle of Neercanne we were 
able to do some desultory collecting of the free 
living and mostly plant inhabiting mites of the 
area. On subsequent examination most of the 
specimens taken proved to be fairly common 
and well known European mites, a few were 
representatives of described but little known 
species and two appeared to be new. In addition 
to the mites from Limburg I have included the 
report of a few species, which were again found 
on plants, but this time growing on the sand 
dunes of behind Noordwijk aan Zee, province 
of Zuid-Holland. Also some mites from Zalt- 
bommel, province of Gelderland, are reported 
upon. 

II.    List of material collected. 

A.    From higher plants in Limburg. 
Aesculus Hippocastanum L., Neercanne. 

Typhlodromus  finlandicus  (Oudms.) 
Typhlodromus tiliae Oudms. 

Castanea sativa Mill., Neercanne. 
Typhlodromus finlandicus (Oudms.). 

Catalpa bignonioides Walt., Neercanne. 
Typhlodromus vitis  Oudms. 
Trichoribates ct. trimaculatus (C. L. Koch)* 

Corylus Avellanus L., Savelsbos near Gronsveld. 
Typhlodromus tiliae Oudms. 
Typhlodromus vitis Oudms. 

Dahlia sp., Neercanne. 
Tetranychus urticae Koch 

Malva sylvestris L., Neercanne. 
Typhlodromus finlandicus (Oudms.) 
Typhlodromus vitis Oudms. 

Prunus cerasus L., Neercanne. 
Typhlodromus finlandicus (Oudms.) 
Allothrombium sp. prob. fuliginosum Herm. 
Metatetranychus ulmi (Koch) 
Bryobia praetiosa Koch 
Eporibatula plantivaga (Berl.)* 
Humerobates rostrolamellatus Grandjean* 

Prunus cerasus L., Neercanne area. 
Typhlodromus tiliae Oudms. 
Metatetranychus ulmi (Koch) 

Pyrus communis L., Eckelrade. 
Typhlodromus tiliae Oudms. 
Metatetranychus  ulmi (Koch) 

Pyrus communis L., Neercanne area. 
Phytoseius macropilis (Banks)  (= spoofi 

Oudms.). 
Brevipalpus pyri Sayed 

Pyrus Malus L., Eckelrade. 
Typhlodromus finlandicus (Oudms.) 
Metatetranychus  ulmi  (Koch) 
Bryobia praetiosa Koch 

Pyrus Malus L., Neercanne. 
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Typhlodromus tiliae Oudms. 
Phytoseius macropilis (Banks)  (• spoofi 

Oudms.) 
Metatetranychus ulmi (Koch) 
Bryobia praetiosa Koch 

Quercus   borealis   Michx.   var.   maxima   Ashe., 
Savelsbos near Gronsveld. 

Typhlodromus tiliae Oudms. 
Typhlodromus finlandicus (Oudms.) 
Eotetranychus telarius L. (?) 
Brachytydeus caudatus Dug. (= spathulatus 

Oudms.) 
Salix alba L., Neercanne. 

Schizotetranychus  schizopus  Zacher 
Tilia platyphyllos Scop., 

Neercanne (castle garden). 
Typhlodromus finlandicus (Oudms.) 
Czenspinskia  transversostriata  (Oudms.) 

Tilia platyphyllos Scop., Neercanne. 
Typhlodromus vitis Oudms. 
Humerobates rostrolamellatus Grandjean* 

Ulmus campestris L., Molenberg near Bemelen. 
Typhlodromus finlandicus (Oudms.) 

Ulmus campestris L., Savelsbos near Gronsveld. 
Typhlodromus tiliae Oudms. 

Urtica dioica L., Neercanne (castle groves). 
Garmania (Paragarmania) urticana n.sp. 
Typhlodromus finlandicus (Oudms.) 
Czenspinskia transversostriata  (Oudms.) 
Oribatid nymph, undetermined. 

Vitis vinifera L., Neercanne (associated with 
eriophids). 

Typhlodromus (Neoseiulus) soleiger (Ribaga) 
Typhlodromus  tiliae  (Oudms.). 

On ground in rotten fruit of Aesculus Hippo- 
castanum L., Neercanne. 

Pergamasus crassipes (L.) 
Pediculoides spinosus (Kram.) 
Rhizoglyphus solani (Oudms.) 
Anoetus sp.  (immature specimens) 
Euzetes globulus (Nicolet)* 
Nothrholaspis terreus (Can.) 

B. From Fungi in Limburg. 
Agaricus campester L. ex Fr. (cultivated variety), 
Neercanne (in caverns). 

Parasitus coleoptratorum  (L.)  (TragSrdh's 
conception) 

Arctoseius limburgensis n.sp. 
Garmania  bulbicola  (Oudms.) 
Eberhardia agilis (Can.) 

C. From Mollusks in Limburg. 
Helix pomatia L., Neercanne. 

Riccardoella limacum (Schr.) 
D. From higher plants outside Limburg. 

-<4cer pseudo-platanus L., Noordwijk aan Zee. 
Amblyseius similis (Koch) 
Humerobates rostrolamellatus Grandjean * 

Populus alba L., Noordwijk aan Zee. 
Phytoseius macropilis (Banks)   (= spoofi 

Oudms.) 
Prunus serotina Ehrl., Noordwijk aan Zee. 

Brachytydeus caudatus Dug. (• spathulatus 
Oudms.) 

Quercus sp., Noordwijk aan Zee. 

Humerobates   rostrolamellatus   Grandjean * 
Rubus caesius L., Noordwijk aan Zee. 

Typhlodromus   (Neoseiulus)   vepallidus 
(Koch). 

Typhlodromus tiliae Oudms. 
Salix cinerea L., Noordwijk aan Zee. 

Phytoseius macropilis (Banks)  (= spoofi 
Oudms.) 

Eotetranychus tiliarum  (Herm.) 
Tilia europaea  L., Zaltbommel. 

Typhlodromus finlandicus (Oudms.) 
Eotetranychus tiliarum Koch (•= E. telarius 

Oudms.) 

*) The oribatids were determined by Dr L. van der 
Hammen, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden. 

III.    Description of new species. 

Arctoseius limburgensis n.sp. 

(Plate I, figs. 1•6 incl.) 

Female: Including the gnathosoma' the body 
of the female of this species measures .428 mm. 
in length; exclusive of the mouthparts the 
idiosoma proper measures .36 mm. in length and 
.192 mm. in width. The dorsum (fig. 1) is oval 
in shape, deeply cleft (almost to one-third of 
the total width) on either side, and adorned 
with 32 pairs of short, slim, simple setae. As the 
drawing indicates the dorsal scutum appears to 
be free of imbrications but has a few rugose 
patches. The venter is covered by the sternal 
plate (fig. 4) which bears three pairs of setae 
in addition to a pore-like notch in the-margin 
just anterad of setae three; a genital plate which 
is free of but flanked by two pairs of setae; and 
a small ovoid anal plate (fig. 6) bearing only 
three pairs of setae. The peritremal plate ends 
bluntly at the lateral edge of coxa IV but con- 
tinues mesiad behind the coxa as a thin falcate 
plate. There is no trace of metapodal plates. 
Dorsally the gnathosoma is covered by a two 
toothed epistome (fig. 2), or tectum as Snod- 
grass (1948) calls it, and ventrally (fig. 5) by 
the hypostome which bears laterally a small 
scalpel shaped process (the corniculi maxillares 
of Vitzthum) and medially a slender process 
which is slightly barbed (laciniae malarum inters 
narum of Vitzthum 1931). A note of explanation 
should here be interpolated about figure 5. On 
the right side of the drawing the ventral surface 
of the hypostome has been dissected away to 
shew the pectinate and tongue-shaped labrum 
(Snodgrass 1948). The fixed digit of the chelic- 
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Plate I. Arctoseius limburgensis n.sp.  (female). 
Fig.   1.   Dorsal  scutum.   Fig.   2.   Dorsal  view of tectum   (epistome).  Fig. 3.  Lateral view of 
left chelicera. Fig. 4. Ventral scutum and tritosternum. Fig. 5. Ventral view of hypostome, left 
side entire, right side dissected away to shew the pectinate labrum. Fig. 6. Ventral view of 
terminal portion of opisthosoma shewing anal plate and surrounding setae. 
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era (fig. 3) bears in addition to the pilus dentilis 
three minute teeth at the tip; the moveable digit 
three large teeth. About the base of the moveable 
digit is a collarlike structure of closely set setae. 
The tarsus of the pedipalp bears mesially a two- 
tined seta, the tibia a pair of sharp stout setae 
just proximad of the membrane between the 
tarsus and the tibia; the genu two mesially 
directed sharp setae, and the femur a mesially 
directed stout unmodified seta. The tritosternum 
is composed of a fairly large base and two 
pectinate setae-like flagella. Exclusive of the 
claws and coxae the legs measure I-.22 mm., 
II-. 144 mm., III-.192 mm., and IV-.268 mm. 
The tarsi of the three posterior pairs of legs are 
of interest in that the caruncle carries in addition 
to the claw proper a pair of laterally directed 
minute setae or processes. 
Type Habitat: on Agaricus campester L, ex Fr. 

(cultivated    variety).     Cavern,     Castle 
grounds, Neercanne, Limburg. 

Holotype : Female, Neercanne, the Netherlands, 
Sept. 22,  1951. The slide has been pro- 
visionally   deposited    in    the    Canadian 
National   Collection,   Ottawa. 

Notes:   The   taxonomie   position   of   this 
species may best be expressed by relating it to 
kindred species described in Willmann's (1949) 
paper on the genus Arctoseius. By the use of his 
keys it is obvious that the species under con- 
sideration  falls in the  genus Arctoseius s.str. 
(vide couplet 8(3))  and that it is most closely 
related to that group of species which is included 
in couplets  12(9)   et sequa, viz., A. halophilus 
Willmann, A. cetratus (Sellnick) and A. bicus- 
pidatus Willmann. 

To include the new species Willmann's key 
may be translated and amended as follows: 
12(9)     Without endopodialia 13 
13(14) The first pair of sternal setae before 

the shield; the anterior lateral corners 
of the sternal shield strongly inden- 
ted and scalloped; anal shield longer 
than wide . . A. halophilus Willmann 

14(13) The first pair of sternal setae on the 
shield; anal shield as long [or 
slightly longer]* than wide . . .15 

15(16) Anterior margin of the sternal shield 
indistinct without lateral enlarge- 
ments, genital shield also indistinctly 
limited; 2 setae on the hind margin 
of the body are significantly longer 

than the remaining; epistome with 
3 spines   .    .    . A. cetratus (Sellnick) 

16(15) Anterior margin of the sternal shield 
distinct; epistome with only 2 spines 
 17 

17(18) [Anterior third of the sternal plate 
expanded laterally as wing-like pro- 
cesses     .     . A.  bicuspidatus Willmanr. 

18(17) Anterior third of sternal plate not 
noticeably wider than remainder of 
P'ate   .... A.  limbutgensis n.sp.] 

*)    Interpolation in square   [   ]  brackets. 

Garmania (Paragarmania) urticaria n.sp. 
(Plate II, figs. 7•10 incl.) 

Male: Including the gnathosoma the body 
of the male of this species measures .34 mm. in 
length;   exclusive   of  mouthparts   the   idiosoma 
proper measures .27 mm. in length and .165 mm. 
in width. The dorsum  (fig. 7)  is roughly pear- 
shaped, mildly but none the less noticeably im- 
bricate,  and  adorned  with  33   pairs  of  setae 
which become successively coarser towards the 
posterior end and which measure on the average 
20 ix in length. Four of the most posterior setae 
are approximately twice  as  long  as the  other 
dorsal setae and slightly pectinate. The venter 
is covered by the sternal plate (fig. 8) with five 
pairs of setae and two pairs of pore-like depres- 
sions, the ventrianal plate (fig. 9) with six pairs 
of preanal setae and the peritremal plates which 
end in falcate processes behind coxae IV. There 
is no trace of parapodal plates. The fixed digit 
of the chelicera (fig. 10) is provided with eight 
minute teeth, one closely associated with its tip 
and seven in a row beside the pilus dentilis. The 
movable digit bears the two jointed spermato- 
phore spur and has only one tooth, which is more 
in   the  nature  of   an   eminence  rather   than   a 
definite tooth. On the other hand, the pedipalp 
has  few,  if any, distinguishing  characters;  the 
tarsus bears the usual two-tined seta; the genu, 
the closely approximated spatulate mesial setae; 
and the femur a conspicuous flattened blade-like 
mesial   seta.  Likewise,   the  gnathosoma  proper 
varies    little    from    the    typical    typhlodromid 
pattern.   The   flagella  of   the   tritosternum   are 
slight,    flexible   and   moderately   pectinate   as 
is    the   base.    Exclusive   of    the   coxae   and 
claws,   the legs   from   I   to   IV   measure   res- 
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Plate II. Garmania (Paragarmania)  urticaria n.sp.   (male). 
Fig. 7. Dorsal scutum. Fig. 8. Ventral scutum.  Fig. 9. Anal plate of male. Fig.  10, Chelicera 
of female showing spermatophore spur. 

pectively: .228, .192, .184, and .27 mm. Leg IV, 
which is thus as long as the idiosoma, bears 
two coarse spine-like setae, one on the tarsus 
and the other on the subtarsus. Either of these 

which Oudemans shews on the subtarsus of leg 
IV of P.  amboinensis  (vide Nesbitt   1951,  pi. 
XVIII). 
is about one-half as long as a comparable seta 
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Type   Habitat:   on   Urtica   dioica   L.,   Castlc 
grounds, Neercanne, Limburg, the Neth- 
erlands. 

Holotype:  Male,  Neercanne,  the Netherlands, 
September 12, 1951.  (Coll. Prof. Dr H. 
Boschma). This slide has been provision- 
ally deposited in the Canadian National 
Collection, Ottawa. 

Notes: As until now the male of only one 
species   of  the   genus   Garmania,   viz.   that  of 
Garmania (P.) domesticus (Oudms.), is known, 
it follows that the form described  above may 
be one of these unknown males. When, however, 
the new species is compared critically with the 
known   females   discrepancies   may   be   noted 
which are great enough to separate it from the 
known species. 

In the first instance it should be noted that 
it differs from G. (P.) domesticus in having 
five rather than four sternal setae and some- 
what longer and coarser dorsal setae. It is 
undoubtedly most closely related to either G. 
(P.) amboinensis or G. (P.) mali but differs 
markedly from the former and to a somewhat 
lesser degree from the latter in the chaetotactic 
pattern of the dorsum. In common with G. (P.) 
mali it has two pairs of pits on the sternal scutum 
between setae one and two and two and three. 
It differs from this species, however, in the 
totally different type of cheliceral dental arma- 
ture (vide Nesbitt 1951, pi. XXIII). For these 
reasons the male described above is considered 
as representing a new species which because of 
its host plant has been called "urticaria". 

mentioned above are identical, I believe that 
spoofi should be placed in synonymy with 
Banks' macropilis. The matter, however, may 
not rest at this point because Berlese published 
a list of synonyms in 1918 in which he main- 
tained without argument or explanation that 
"Seiulus spoofi Oudemans 1915 = Phytoseius 
horridus Ribaga 1902". As the arguments which 
I advanced in 1951 are still pertinent, to wit that 
Ribaga's descriptions are too vague to be of 
value and that his types are not available, I am 
of the opinion that Berlese's contention cannot 
be accepted but that it should be kept in mind 
in the hope that at some further time a solution 
to this problem may be found. 

Concerning the other two species viz., Seiulus 
finlandicus Oudms. 1915 and Seiulus rhenanus 
Oudms. 1915 which Berlese placed in synonymy 
with Seiulus curtipilus Ribaga 1902 and Iphi- 
dulus communis Ribaga 1902 respectively, much 
the same arguments, I believe, hold. Had Berlese 
in his synonymic list stated that he had com- 
pared Ribaga's specimens with either Oudemans' 
type specimens or even with his drawings I 
would agree with him but as he withheld his 
comments until 1918, when Oudemans' figures 
were available in 1915, one feels that one has 
a right to question and entertain doubts, espec- 
ially as I am of the opinion that if anything 
Ribaga's communis is closer to Oudemans' 
Typhlodromus tiliae than it is to 5. rhenanus. 
Accordingly, in the above lists I have not 
accepted Berlese's synonymy and have retained 
the Oudemans names. 

IV.    Concerning the identity of three of Oudemans' 
species. 

In discussing the genus Phytoseius in 1951 
I made the statement that the species which 
Oudemans described in 1915 under the name of 
Seiulus spoofi was in all probability the same as 
that which Banks had previously (1909) 
described as Sejus macropilis but that as the 
American author's description was vague and 
that as his specimens no longer seemed to be 
available the point could not be settled. Since 
then Dr E. W. Baker of the United States 
National Museum has found Banks' type spec- 
imens in the Museum of Comparative Zoology 
at Harvard University and as he and I have 
come   to   the   conclusion   that   the  two   species 
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