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Ritzema Bosweg 32A, 6703 AZ Wageningen. 

CHLOROCLYSTA CHLOERATA (MABILLE) (LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE). 

In aansluiting op de korte mededeling van de heer De Man in Ent. Ber., Amst. 44: 130 (1984) 

kan ik nog meedelen, dat ik in mei 1983 vier exemplaren kweekte uit de bloemen van Slee¬ 

doorn. Dat is dus de derde bekende vindplaats in Nederland. 

W. Oord, Rembrandtkade 79, 7412 HE Deventer. 

KABOS, W. J. & B. VAN AARTSEN, 1984. DE NEDERLANDSE BOORVLIEGEN 

(TEPHRITIDAE) EN PRACHTVLIEGEN (OTITIDAE). Wetenschappelijke Mededelingen 

K.N.N.V. 163: 1-52. Prijs, incl. porto, ƒ 9 — (leden KNNV en NEV ƒ 7,—). Te bestellen door 

overmaking van dit bedrag op gironummer 13028 ten name van de uitgever. Bureau KNNV, 

Hoogwoud, onder vermelding van het gewenste. 

Onder de „Kleine Vliegen” zoals door de auteurs van deze mededeling de Acalyptraten wor¬ 

den herdoopt, horen boor- en prachtvliegen tot de meest in het oog vallende. Daardoor, en 

door het feit dat althans de boorvliegen een sterke binding met bepaalde plantesoorten heb¬ 

ben, zijn het aantrekkelijke dieren om te verzamelen en te bestuderen. Daartoe bestond al 

sinds 1959 een Wetenschappelijke Mededeling van Kabos (nummer 33), maar deze was al lang 

uitverkocht, en bovendien was door het werk van de auteurs van deze tweede druk het aantal 

Nederlandse soorten en verspreidingsgegevens aanzienlijk toegenomen. Uit Nederland zijn nu 

70 soorten boorvliegen bekend. 

Deze WM biedt aan een nieuwe generatie geïnteresseerden een plezierige en handige ont¬ 

sluiting tot de studie van deze vliegen. De determineertabellen zijn overzichtelijk en rijk geïllu¬ 

streerd. Maar er zijn eveneens hoofdstukjes over kweken, verzamelen, oecologie, en er is een 

erg aardige historische introductie. De typografische verzorging is wat luxueuzer dan ik van de 

oudere WM’s gewend ben, en zeer overzichtelijk. Het is jammer dat de opvallend verzorgde 

nomenclatuur wordt ontsierd doordat (waar nodig) de auteursnaam wèl, maar het jaar van pu- 

blikatie niet, tussen haakjes staat. Veel aandacht is besteed aan de voedselplanten, en deze 

worden in een aparte tabel nog eens bij elkaar gezet met vermelding van de bij ons erop voor¬ 

komende boorvliegen. Voor veel soorten zijn Nederlandse namen bedacht; dat is een kwestie 

van smaak — mijn smaak is het niet, al was het alleen maar omdat dergelijke namen kunstma¬ 

tig, en uitgerekt worden („koekoeksbloemboorvlieg”). Maar als het drempelverlagend werkt, 

waarom dan eigenlijk niet? Velen zullen met deze tabel genoegen kunnen beleven. — W. N. 

Ellis. 


