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plaag geworden (De Prins & Puplesiene, 

2000; Gilbert, 2001; De Prins & De Prins, 

2001), Frankrijk is bereikt (Lieutier, 2001) en 

in Nederland is de soort inmiddels ook in de 

noordelijke provincies Drenthe en Groningen 

gevonden, hoewel daar nog lang niet overal 

(S. Kofman, persoonlijke mededeling). In 

2001 is de plaag bovendien fors groter dan in 

2000 (H. Stigter mondelinge mededeling). 

Een Nederlands verspreidingskaartje samen¬ 

gesteld door H. Stigter is ook te vinden op in¬ 

ternet (Anonymus, 2001). Het internet geeft 

heel wat meer informatie over deze soort als 

men de naam in een zoekmachine intikt (852 

hits op 16 juli 2001!). Erg veel aandacht gaat 

uit naar de bestrijding, waar ik enige vraagte¬ 

kens bij zet: vermoedelijk zal de plaag overal 

vanzelf overgaan na enkele jaren. Verdwijnen 

zal de soort wel niet meer: het is een vast ele¬ 

ment van onze fauna geworden. Helaas leidt 

de plaag hier en daar tot paniekmaatregelen 

zoals het kappen van alle kastanjebomen (De 

Prins & De Prins, 2001). Het feromoon is in¬ 

middels ook bekend (Svatos et al., 1999; 

Hoskovec et al., 2000) en kan hopelijk dienen 

voor een milieuvriendelijker bestrijding van 

de vlinder. Diverse Europese landen werken 

nu samen in het door de EU gefinancierde pro¬ 

ject CONTROCAM (Anonymus, 2001) om de 

soort effectief te bestuderen en bestrijden. 

Dankwoord 

Ik wil Henk Stigter en Stans Kofman hartelijk danken 

voor informatie en het doorgeven van waarnemingen. 
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Leptus mariae (Acari: Erythraeidae) 
parasiterend op bladkevers (Coleoptera: 
Chrysomelidae) 

In juni 2001 vond ik in de omgeving van Zeist 

(provincie Utrecht) een exemplaar van Lupe- 

rus longicomis (Fabricius) met een opvallen¬ 

de rode “vlek” op het dekschild ter hoogte van 

de schouder. Bij nadere beschouwing bleek 

het geen vlek maar een mijt te zijn. Tijdens die 

zelfde dag vond ik in hetzelfde gebied nog 

twee andere bladkeversoorten met een vastzit¬ 

tende rode mijt: een exemplaar van Cryptoce- 

phalus pan’ulus Müller met een mijt aan een 

poot en een exemplaar van Lochmaea caprea 

(Linnaeus) met een mijt die vastzat aan het 

dekschild ter hoogte van de schouder. 

De waarnemingen werden gedaan in een 

afwisselend heidegebied tussen Zeist en 

Austerlitz. Het gaat deels om jonge vitale hei¬ 

de, deels om oude heide, plaatselijk een zand¬ 

verstuiving, veel naaldbos en verspreid, maar 

door het hele terrein aanwezig, berken. De 

bladkevers met de er aan vastzittende mijten 

werden verzameld en gedood met ethylace- 

taat. De mijt die op Luperus zat liet los; de an¬ 

dere twee bleven met hun gastheer verbonden. 

Vervolgens zijn de mijten, al of niet met gast¬ 

heer, in alcohol geconserveerd. De mijten zijn 
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door Dr A. Fain (Koninklijk Belgisch Instituut 

voor Natuurwetenschappen, Brussel) gedeter¬ 

mineerd als Leptus mariae Haitlinger. Gast¬ 

heren van L. mariae zijn Phyllobius pomaceus 

Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae), La- 

gria hirta Linnaeus (Coleoptera: Lagriidae) 

en Cicadetta montana Scopoli (Homoptera: 

Cicadidae). Leptus mariae is in Nederland 

eerder gevonden met als gastheer Dryobius 

roboris (Linnaeus) (Aphidoidea) (Fain et al., 

1992). 
Van een andere soort uit het genus Leptus, 

L. ignotus Oudemans, is parasitisme op de 

bladkever Phratora laticollis (Suffrian) uit 

Nederland bekend (Santiago-Blay & Fain, 

1994). 
Van het genus Leptus zijn alleen de larven 

parasitair en ze blijken niet erg gastheer-speci- 

fiek te zijn (Santiago-Blay & Fain, 1994). De 

mijtenlarven onttrekken lichaamssappen aan 

het lichaam van de gastheer. Over de invloed 

van parasitaire mijten op bladkeverpopulaties 

is weinig bekend. Omdat er zo weinig bekend 

is over deze relatie is het raadzaam om waar¬ 

nemingen zo goed mogelijk vast te leggen. 

Verzamelen van de uiterst lastig te determine¬ 

ren mijten is dan noodzakelijk. De gastheer en 

de mijt moeten goed geconserveerd worden 

(in alcohol of beter nog in Koenike vloeistof, 

een mengsel van glycerine, water en ijsazijn in 

de verhouding 5:3:2) en aangeboden aan een 

mijtenspecialist. De hier genoemde exempla¬ 

ren zijn opgenomen in de collectie van het 

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwe¬ 

tenschappen te Brussel. 

Dankwoord 

Graag wil ik Alex Fain bedanken voor de determinatie 

van de mijten. 
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Verspreiding van Lithophane leautieri in 

Nederland 

In het november-nummer van Entomologi¬ 

sche Berichten werd een artikel gepubliceerd 

over de vestiging van Lithophane leautieri 

(Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) in Ne¬ 

derland. Door een fout is figuur 3, de versprei¬ 

ding van de soort in Nederland, weggevallen. 

Hierbij vindt u alsnog de bedoelde figuur af- 

gebeeld. 

A. M. Baaijens, Grote Abeek 40, 


