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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. 
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