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wel dat we geen overhaaste conclusies uit het oude collectie-materiaal moeten 

trekken betreffende de oecologie en de verspreiding van de Nederlandse loop¬ 

kevers, en ook dat we ons in de toekomst meer op dergelijke gebieden moeten 

richten. 

Daarom mondt dit stukje ook uit in een oproep aan verzamelaars om hun ge¬ 

gevens van deze ,,onderverzamelde gebieden” te noteren en ter beschikking te 

stellen. Hen die hiertoe bereid zijn zal ik graag nadere inlichtingen geven over de 

voor dit doel meest geschikte wijze van noteren op speciale formulieren. Dit geldt 

niet alleen voor de loopkeververzamelaars, maar tevens voor de bezitters van ver¬ 

zamelingen van andere diergroepen. 

In een volgende aflevering van Entomologische Berichten zal een gedetailleer¬ 

der artikel over de European Invertebrate Survey verschijnen. 

Summary 

Discussion of the distribution maps of the European Invertebrate Survey. Our 

map gives the distribution of the Carabidae in the Netherlands according to the 

data from collections and literature. It shows the intensity of collecting in the 

period 1900—1973. 
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Herkomst van het materiaal gebruikt voor de kaart: 

collectie Instituut voor Taxonomische Zoölogie, Amsterdam, 

collectie Natuurhistorisch Museum, Enschede. 

particuliere collecties: J. A. Blokland; Th. Heyerman; F. v. Stuivenberg; A. Teunissen; 

H. Turin; K. Vegter en W. J. Veldkamp. 

kaartsysteem P. v. d. Wiel betreffende de waddeneilanden (veel vanggegevens uit literatuur 

en excursies van 1900—1940). 

De statistische gegevens betreffende het bodemareaal komen van het C.B.S. 

Arnhem, Kemperbergerweg 11. 

Nieuwe naam voor mineervlieg. Een van de in het blad van Kamperfoelie minerende 

Diptera staat in navolging van Hering bekend als Vhytagromyza lonicerae (R.-D.). Grif¬ 

fiths heeft nu het holotype van Robineau-Desvoidy kunnen onderzoeken en vond dat dit 

een exemplaar is van Napomyza xylostei (Kaltenbach). De door Hering vermelde en ook 

bij ons voorkomende soort bleek nog niet beschreven te zijn. De correcte naam ervoor is nu 

Paraphytomyza cornigera Griffiths, 1973. 

De mijn van de larve is afgebeeld in W.M. no. 94 van de K.N.N.V. Deze figuur komt 

goed overeen met die van Griffiths. De larve moet vroeg in het jaar gezocht worden (eind 

april tot begin juni). De geciteerde literatuur is: 
Frankenhuyzen, A. van & G. Houtman, 1972. Bladmineerders op bomen en struiken 

(p. 23; no. 60 op fig. 22). 
Griffiths, G. C. D., 1973. Description of an unnamed Paraphytomyza (Diptera, Agromy- 

zidae). Ent. Gazette 24: 307-310, fig. 1-3. — Lpk. 


