Myrmedobia distinguenda weer in Nederland
waargenomen (Heteroptera: Microphysidae)
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Abstract: Myrmedobia distinguenda Reuter is recorded for the fourth time from The Netherlands after not having been
found since 1913. Notes on the biology and the distribution of the species are given.
Pomona 66, 6708 CC Wageningen.
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derland alleen bekend van een drietal oude

en stammen, waarop veel kleine collembolen
en psocopteren aanwezig waren. Op zon-geëx-

vondsten in de provincie Gelderland: De Steeg,

poseerde takken en stammen werden daaren¬
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tegen geen wantsen aangetroffen.

Th. Oudemans, een vrouwtje in een „bierpot”
en Leuvenum, 9.vi. 1913, D. MacGillavry, een

Myrmedobia- soorten

behoren

tot

de

kleinste wantsen, die bij ons voorkomen. De

vrouwtje uit een houtstapel geklopt (Fokker,
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het Buurserzand een pas verveld mannetje en
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Myrmedobia distinguenda is uitgesproken
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laag onder de betreffende bomen (Péricart,

Loricula bipunctata (Perris). De betreffende

1972; Southwood & Leston, 1959).
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Engeland, Nederland (niet van Putten, ZuidHolland, zoals abusievelijk door Péricart ver¬
meld wordt!), Duitsland, Frankrijk (Vogezen,
Jura, Alpen en Pyreneeën), Noord-Italië, Oos¬
tenrijk, Polen, Tsjechoslowakije, Roemenië,
Bulgarije en de Krim (Josifov, 1986; Péricart,
Nader onderzoek in geschikte biotopen zal
uitwijzen
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