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1952 door Jhr. W. G van Heurn en bij de „Slangenburg” te Doetinchem, in 

juli 1952 door W. M. Docters van Leeuwen. Materiaal van deze vindplaatsen 

bevindt zich in de collectie van het Rijksherbarium. 

Van Phyteuma spicatum geeft Docters van Leeuwen alleen een door een 

galmug, Dasyneura phyteumatis F. Lw., veroorzaakte bloemgal op, die evenals de 

Miarus-gal gevonden werd in het Ulvenhoutse bos. Hij vermeldt deze gal in een 

aanhangsel van zijn Gallenboek op p. 332. 

Het zou zeker de moeite waard zijn ook op de andere Nederlandse vindplaatsen 

van de zeldzame Phyteuma spicatum eens op het voorkomen van genoemde, voor 

Nederland nieuwe, Miarus-gal te letten. Behalve van de vindplaats in het Ulven¬ 

houtse bos, waar de soort thans ook nog voorkomt, is de witte rapunzel momenteel 

alleen nog maar bekend van „de Hondsdonk” bij Chaam, van de Leubeek in 

Midden-Limburg en van een paar plaatsen in de omgeving van Denekamp. 

Summary 

A gall caused by Miarus campanulae L. (Col., Curcul.) was found for the first 

time in the Netherlands on flowers of Phyteuma spicatum L. 

Een voor Nederland nieuwe mijtgal op Ainus incana (L.) Vill. 

door 

S. J. VAN OOSTSTROOM 

Van Alnus incana vermeldt Docters van Leeuwen (1957) in de 2e druk van 

zijn Gallenboek één door een Phytoptide veroorzaakte gal, die zich voordoet als 

geelachtige of soms bruine, aan beide zijden behaarde blazen aan de bovenzijde 

der bladeren. Een andere mijtgal op deze soort, geheel overeenkomend met die 

welke vaak op de bladeren van Alnus glutinosa (L.) Vill. aan de onderzijde, doch 

ook wel van boven wordt aangetroffen, en die bestaat uit eerst witte, later 

roodbruine viltkussens, werd door mij gevonden langs de weg aan de oostzijde 

van het Linschoterbos bij Linschoten, in juli 1962 (coll. Van Ooststroom 
no. 23130). Ook in 1964 kwam deze gal op genoemde plaats weer in grote hoe¬ 

veelheid voor. De gal wordt, evenals die op Alnus glutinosa, veroorzaakt door de 

galmijt Phytopus hrevitarsus typicus Nal. 

Summary 

A gall caused by Ph y topt us hrevitarsus typicus Nal. on the leaves of Alnus 

incana (L.) Vill. is mentioned for the first time from the Netherlands. 

Anaplectoides prasina F. (Lep., Noct.). Op 20 juli 1963 ving ik van deze soort een exem¬ 

plaar in mijn lichtval in het Amsterdamse Bos. Voor zover mij bekend is de soort nog nooit 

van Amsterdam vermeld. Volgens Cat.-LEMPKE wordt de soort lokaal en zeldzaam gevonden 

op zandgronden, ook in de duinen en in bosachtige streken. De rups leeft op allerlei lage 

planten en op braam en in het vroege voorjaar op uitkomende knoppen van allerlei struiken. 

Daardoor is de soort gebonden aan terreinen waar struikgewas voorkomt. 
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