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NOGMAALS HET APPENSE BOS BIJ KLARENBEEK (DIPT., SYRPHIDAE). In een
beschrijving van enige vliegenvangplaatsen {Ent. Ber., Amst. 42: 5-10, 1982) noemde ik het
Appense bos als een vermoedelijk vrij belangrijke vindplaats. Dat dat wel juist was illustreer¬
den enige zweefvliegvangsten in 1981, te weten Parhelophilus frutetorum (J. C. Fabricius), 9,
7.VL1981; Neocnemodon latitarsis (Egger), d, 19.VIL 1981; Metasyrphus lapponicus (Zetterstedt), 2 (3(3, 9.VIL 1981; Melangyna compositarum (Verrall), c3, 30.V. 1981 en Ceriana conopsoides (Linnaeus), (3, 7.VL198L Neocnemodon latitarsis komt op de Veluwe soms in aan¬
tal voor, maar de vangst in dit meer op zichzelf staande bos in de IJsselvlakte is zeer zeker ver¬
meldenswaard. Dit vliegje werd gevangen op een braamstruik in de bosrand tussen een aantal
(3(3 van N. vitripennis (Meigen). Alle andere vangsten werden gedaan langs het fietspad aan
de grote weg, die leidt naar het stationnetje Klarenbeek. Metasyrphus lapponicus zweefde on¬
der de bomen boven het fietspad. De andere soorten werden alle op schermbloemen gevangen.
Ceriana conopsoides is in de laatste honderd jaar in het gehele land gevangen, maar is overal
zeldzaam. Haar larven leven in uitvloeiend sap van boomwonden. Van Melangyna composita¬
rum zijn slechts enkele exemplaren uit Nederland vermeld. Parhelophilus frutetorum is buiten
Zuid-Limburg overal zeldzaam. Haar larven behoren tot de zogenaamde rotjes, die in wateren
leven.
V. S. van der Goot, N. Anslijnstraat 42, 1068 WN Amsterdam.

FRANKENHUYZEN, A. VAN, G. HOUTMAN & W. J. KABOS, 1982. MINEERDERS
VAN BOMEN, STRUIKEN EN KRUIDEN. Wetenschappelijke Mededelingen Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging nr. 150: 1-96, fig. A-0, 1-161. Gebrocheerd, prijs
voor leden van KNNV en NEV ƒ 8,50, voor anderen ƒ 10,—.
De reeds lang uitverkochte WM's 89 (Kabos, Mineervliegjes) en 94 (Van Frankenhuyzen &
Houtman, Bladmineerders op bomen en struiken) zijn nu verenigd tot één nieuwe, nr. 150.
Waar nodig zijn de teksten herzien of bijgewerkt, zodat nu een handige publicatie ontstaan is
waarmee een belangrijk deel van de in Nederland voorkomende mijnen op naam te brengen is.
Slechts enkele opmerkingen. Zoals we van een moderne wetenschappelijke publicatie mo¬
gen verwachten staan de auteursnamen waar nodig tussen haakjes. Bij de Nepticulidae is dit
slechts ten dele gebeurd. Bij alle in de WM genoemde soorten van deze familie {Ectoedemia,
Stigmella) moet dit echter het geval zijn. De naam van de beroemde Zweedse dipteroloog is
niet Fallen, maar Fallén. De spelling de-meijerei (p. 58, 61) is niet meer geoorloofd. Het is nu
demeijerei. Het streepje mag alleen geschreven worden in namen als c-album, l-nigrum.
Bij de literatuurlijst moet zeker nog genoemd worden: Spencer, K. A., 1976. The Agromyzidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark, Fauna Entomologica Scandinavica 5 (1 & 2), 606
pp, 922 fign. Met behulp van deze publicatie zijn zeer waarschijnlijk nog nieuwe soorten voor
de Nederlandse fauna te vinden.
De WM is te bestellen bij Bureau KNNV, B. Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud, giro
13028, met vermelding van het gewenste. — B. J. Lempke.

