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De bestrijding van deze mijten leverde een aantal moeilijkheden op, die door de
betrokkene zelf werden opgelost. Wij adviseerden y2% malathion stuifpoeder,
dat ook in de U.S.A. tegen dergelijke mijten wordt aanbevolen, te gebruiken. De
betreffende mijt leeft uitsluitend op de vogels en niet in de hokken of nesten.
De mijten bevinden zich vooral aan de hals en de staartwortel.
Te Groenlo werden op een boomkwekerij liguster-struiken aangetast door galmijten van de soort Eriophyes loewi (Nal). Deze galmijt is vooral bekend van
Syringa, maar ook op Ligustrum schijnt hij te kunnen voorkomen. Het schade¬
beeld bij Syringa bestaat uit sterk vertakte twijgen met schubvormige bladeren,
waardoor een soort heksebezem ontstaat. De betreffende ligusterstruiken vertoon¬
den vooral bladeren met een veel donkerder kleur.
DIPLOPODA
Te Soest deed zich in een particuliere woning een plaag voor van de miljoenpoot Polyxenus lagurus (L.). De dieren ontwikkelden zich in het rieten dak van
het huis. Jeekel (1953) vermeldt deze soort als zeer lokaal en slechts plaatselijk
talrijk. Volgens deze auteur leeft P. lagurus dikwijls in kolonies onder losse boom¬
schors. Wij hebben deze miljoenpoot éénmaal eerder massaal aangetroffen in een
boerderij te Gouda.
Summary
Notes on some insects which caused damage in the Netherlands in 1963.
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Tethea or, f. albingoradiata Bunge (Lep., Thyatiridae). Bij een kleine serie vlinders, die
de heer Flint mij ter determinatie toestuurde, bevond zich een mooi exemplaar van deze
voor ons land nieuwe vorm. De voorvleugels zijn zwart als bij f. albingensis Warnecke, maar
tussen de aderen bevinden zich brede witachtige strepen, die evenals de beide vlekken scherp
afsteken tegen de donkere grondkleur. Oorspronkelijk beschreven uit de omgeving van Ham¬
burg. — Lpk.

