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treffend en betrouwbaar constateeren, wat er in ons land eigenlijk voorvalt en voorgevallen is 
met onze vogelbevolking. Omtrent enkele zaken weten wij reeds wel het een en ander. 

J A C P. THIJSSE. 

Distel-boorvlieg. In D.L.N. XLIV, pg. 206, wordt in een artikel van Dr. Kabos over 
Boorvliegen vermeld: Euribia cardui L. AJs vindplaatsen worden alleen opgegeven Utrecht, 
Gelderland en Texel. Als historische bijzonderheid wordt vermeld dat reeds Réaumur deze 
soort kende. In D.L.N. XLII I , pg. 306, wordt in een artikel van Prof. Docters van Leeuwen 
geschreven over Tephritis cardui L. Als vindplaatsen worden vermeld Noord Brabant, Zd. 
Limb., Zeeuws Vlaanderen, plaatsen uit de Oostelijke provinciën. Als historische bijzonderheid 
wordt toegevoegd, dat reeds Swammerdam deze soort kende. 

Nu is mijn vraag: zijn deze dieren niet identiek? Waar vandaan dan deze verschilpunten? 
Om verwarring bij de lezers van D.L.N, te voorkomen, is een kleine mededeling in D.L.N. 
misschien wel nuttig. 

Tilburg. A. ADRIAANSE. 

Tephritis cardui en Euribia cardui zijn synoniem. In de gallenliteratuur staat het dier bekend 
als Tephritis, voorheen Urophora. In deze tijd van naamsveranderingen staat men telkens aan 
dergelijke verrassingen bloot. Réaumur is een Franse auteur,zijn mededeling heeft voor de kennis 
van de verspreiding dezer soort in Nederland geen betekenis. Uit Gelderland is de gal mij 
bekend van Ommen en Winterswijk, uit Utrecht weet ik geen vindplaats. De Heer Kabos 
vermeldt niet, of hij de vlieg gevangen heeft, of uit de gal gekweekt. In het eerste geval bestaat 
de mogelijkheid, dat het dier is komen aanvliegen. Daarmede wil ik niet zeggen, dat de gal niet 
in Utrecht zou kunnen voorkomen, mijn stukje in D . L . N , was bedoeld er op te wijzen, dat tot 
nu toe, ik ken nu 16 vindplaatsen, de gal slechts in de periphere provincies is verzameld, ofschoon 
Swammerdam haar van de omgeving van Amsterdam vermeldt. Dit jaar liet ik ongeveer 50 gallen 
in mijn tuin uitkomen, maar verkreeg op talrijke exemplaren van Cirsium arvense slechts één 
gal; enkele jaren te voren was de kweek geheel mislukt. Waaraan dit te wijten is, kan ik niet 
nagaan. Voor mededeling van vindplaatsen uit de centrale provincies houd ik mij nog steeds 
aanbevolen. 

Leersum. D. v. L. 

Euribia cardui en Urophora {Tephritis) cardui zijn synoniem. De naam Tephritis is in elk 
geval absoluut onjuist. Zetterstedt en Fallen hebben door hun onnauwkeurig werk vaak veel 
verwarring gesticht. In mijn lijst zijn de Boorvliegen beschreven volgens de tegenwoordig 
geldende nomenclatuur. Réaumur beschreef de metamorphose van dit dier in zijn werk „Mémoi
res pour servir ;i l'histoire des insectes", deel III. Na het inzenden van het artikel zijn mij nog 
een aantal vindplaatsen bekend geworden uit de oostelijke provincies en Limburg. Mijn Utrecht-
sche exemplaar ving ik met het net onder Breukelen. Gallen trof ik in de omgeving niet aan. 
Op Texel ving ik een exemplaar dat tegen een tentzeil zat. Hier leverde het zoeken naar gallen 
evenmin resultaten op. Ik houd mij steeds aanbevolen voor toezending van materiaal, waarvan 
de verzendkosten gaarne door mij zullen worden vergoed. 

Santpoort. W. J. KABOS. 
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