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evenals liet grootste deel van het metanotum, de mond- 
deelen en gedeeltelijk de pooten; op de glasheldere vleugels 
een donkere dwarsband. Het dier nestelt in het zand en 
fourageert met Jassidac (na verwant aan de „Schuimbeestjes”). 

Amsterdam, Januari 1925. J. KOORNNEEF. 

NASCHRIFT: Over „Eenige voor ons land nieuwe 
Hymenoptera uit Limburg” zie men mijn mededeeling in 
het „Natuurhistorisch Maandblad”, 13e Jrg. (1924), blz. 79. 

Een overdruk is voor belangstellenden beschikbaar. 

Hemichroa alni L« 

Naar aanleiding van de hier boven, p. 358, gedane 
mededeeling van den heer KOORNNEEF omtrent het mannetje 
van eene Hemichroa-soori, hetzij alni L., dan wel crocea 
Geoffr. (rufa Pz.), welke mannetjes, zooals daar vermeld 
wordt, beide uiterst zeldzaam en niet van elkander te onder¬ 
scheiden zijn, wil ik het volgende vermelden. 

In mijne verzameling bevindt zich eveneens een mannetje 
van eene Hemichroa-soort, dat, tegelijk met een wijfje, 
gekweekt werd. De larven werden op berk (niet op els) 
gevonden te Putten en de beide exemplaren verschenen 
op 21 Mei 1895. Daar dit wijfje eene echte Hemichroa 
alni is, staat het wel vast, dat het mannetje tot dezelfde 
soort behoort. De soort is dus hier niet twijfelachtig. 

Schovenhorst, Putten, Jan. 1925. J. Th. Oudemans. 

Een goed plakmiddel voor Insekten !)♦ 
Sedert jaren gebruikte ik voor het opplakken van insekten 

op de bekende kartonnen slipjes en voor het repareeren 
van gebroken insekten arabiese gom. Het middel beviel 
mij maar matig, daar bij zeer droog weer de gom de 
neiging vertoont af te springen, terwijl hij bij vochtig weer 
zacht wordt, met het gevolg, dat in beide gevallen de 
insekten van de slipjes loslaten. Vooral bij verzending 
per post was dit een groot bezwaar, daar dikwijls niet 
meer uit te maken was, bij welk etiket een losgeraakt 
insekt behoorde. 

1) Voor de hier gebruikte spelling is alleen de schrijver verantwoordelijk. 
De Redactie. 


