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INHOUD: Dr. D. MAC OlLLAVRY, Hydrometra 
gracilenta Horv forma macroptera in Nederland. 
Dr. D. Mac OlLLAVRY, Aanteekeningen over Rhynchota 
Homoptera II. — C. A. L. Smits VAN BÜRGST, Chalcididae, 
nieuw voordeNederlandsche Fauna. — Dr.J.Th. OüDEMANS, 

Vespa austriaca Panz. in Nederland. — Dr.J.Th. OÜDEMANS, 

Kermes roboris (Fourcr.) Fern, in Nederland (Coccina). — 
JHR. DR. Ed. EVERTS, Nieuwe vondsten voor de Neder- 
landscheColeopteren-fauna, XXXIX. — Dr.J.Th. OÜDEMANS, 

Megastigmus spermotrophus Wachtl, de vernieler van het 
zaad van Pseudotsuga Douglasi Carr. (Chalcididae). — Dr. 
J. Th. OÜDEMANS, De Wespen-enquête 1921. 

De Bibliotheek der Nederlandsche Entomologische 

Vereeniging, Plantage Middenlaan 15, Amsterdam, 
is geopend op werkdagen van 9—12 en van 15 uur, 
des Zaterdags slechts van 9—12 uur. 

Hydrometra gracilenta Horv* forma 

macroptera in Nederland. 

Mijn mededeeling over Hydrometra gracilenta Horv. 
op de wintervergadering te Amsterdam 1920 (T. v. E. LXIII. 
p. XXIX.), was de aanleiding, dat langs onze moerassen scherp 
naar dit diertje werd uitgezien, waardoor ik reeds te Win¬ 
terswijk (T. v. E. LXIV. 1921. p. XLVIII.) kon mededeelen, 
dat H. gracilenta Horv. zonder twijfel in ons land voor¬ 
komt. Er werd toen tevens op gewezen, dat van dit genus 
ook macroptere exemplaren voorkomen en ook dit kon, 
ten minste voor Hydrometra stagnorum L., voor Nederland 
bevestigd worden, door de vangst van een macropteer wijfje 
te Nunspeet. 



66 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 

Nu ontving ik van Dr. A. RECLAIRE onder eenige H. 

stag/iora/n, een enkel exemplaar van H. gracilenta Horv., door 

hem ójuni 192i te Halsteren (N. Br.) gevangen en blijkt dit een 

macropteer wijfje te zijn (Zie ook T. v. E., LXV, 1922, p. XI). 

Om de serie compleet te maken, moeten nu nog 

alleen van beide soorten macroptere mannetjes ontdekt wor¬ 

den. Daarbij mag opgemerkt worden, dat HORVATH wel 

macroptere exemplaren van gracilenta kende, maar uitslui¬ 

tend van liet vrouwelijk geslacht en uitdrukkelijk mededeelt, 

dat deze macroptere exemplaren zeer zeldzaam zijn. Hoe 

de verhouding van macroptere en brachyptere vormen bij 

H. stagnonirn is, kan ik nog nergens vermeld vinden. 

Daar de opgaaf der vindplaatsen van H. gracilenta 1. c. 

ongelukkig incompleet is, door het uitvallen van een 

woord, geef ik deze hier nogmaals : 

Forma brachyptera : 1 g. Mook (L.). 25 V11 i 1905 

(Mc. G.) ; 1 9- Oisterwijk (N.-Br.). IV 1919. (v. d. Wiel); 

1 $. Leeuwen (G.). V 1920. (v. d. Wiel). 

Forma macroptera: 1 Ç. Halsteren (N.-Br.) ó VI 1921. 

(Reclaire). 

Amsterdam. D. Mac Gillavry. 

Aanteekeningen over Rhynchota Homoptera IL 

Sinds mijn eerste aanteekeningen op dit gebied zijn 

twaalf jaren verioopen (zie Entom. Ber Deel 111, No 52, 

1 Maart 1910, p. 43). In dien tijd heb ik meermalen in 

tweestrijd verkeerd, of ik dit werk zou hervatten, dan wel 

nog wachten zou, om dan ineens een nieuwe naamlijst der 

Nederlandsche Homoptera te geven. Het bezwaar was 

niet gebrek aan gegevens, wel echter de moeilijkheid der 

determinatie van vele voorwerpen. Daar dit laatste bezwaar 

nog steeds niet opgeheven is, het aantal der nieuwe aan¬ 

winsten voor onze fauna, waarvan de bestemming vol¬ 

doende zeker is, echter sterk is toegenomen, meen ik 

verstandig te doen, het reeds bereikte in deze nieuwe reeks 
vast te leggen. 

Uit het volgende blijkt, dat onze Ho/noptera-iauna 

weder met 31 soorten is toegenomen. Hoe belangrijk dit 

aantal ook is, toch is het werkelijk bij ons voorkomende 


