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Kleine mededelingen 1-4 

1. Dermestes haemorrhoidalis Küster f.n.sp. , 
import. 

Van de heer Q. Smeele ontving ik enige 
exemplaren van Dermestes haemorrhoidalis , 
verzameld in een woning te Amsterdam (april 
1983). Deze soort werd in het verleden synoniem 
geacht met D. peruvianus Laporte. Brakman 
(1966) noemt wel D. peruvianus als geimpor
teerd, maar vermeld D. haemorrhoidalis niet als 
waargenomen in Nederland. De soort is net als 
D. ater De Geer over de hele wereld met de 
handel verbreid . Lohse (1979) noemt in het 
bijzonder woningen in de grote steden . Waar
schijnlijk staat deze soort in veel collecties 
onder D. peruvianus. 

Brakman, P . J., 1966. 
Lijst van Coleoptera uit Nederland en het 

omliggend gebied.--Monographie~n ned. entom. 
Ver. 2 : x, 1-219, 1 fig. 

Lohse, G. A., 1979. 
45. Familie: Dermestidae.--Die Käfer 

Mitteleuropas 6: 304-327 , fig. 

R. Beenen 

2. Olibrus norvegicus Münster . f.n.sp. 

Tijdens een inventarisatie van Het Gietelse en 
Appense Veld te Klarenbeek (Gld.) werd op 24 IX 
1984 een mannetje van deze soort van de 
vegetatie gesleept. Strand (1971) geeft go ede 

kenmerken om 0. norvegicus te onderscheiden van 
de nauw verwante o. flavicornis (Sturm). De 
soort is reeds uit diverse andere Europese 
landen gemeld (Strand, 1971; Bistr8m, 1977; 
Peschken & Lewis, 1981). 

Bistr8m, o ., 1977. 
Notes on Olibrus norvegicus and Stilbus 

pannonicus (Coleoptera , Phalacridae).-- · 
Notul. Ent. 57: 49-50. 
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(Col., Phalacridae).-- Ent. Blät. biol . syst. 
Käfer 77: 140-142. 

Strand, A., 1971. 
Notes on Olibrus norvegicus Munst. and o. 

flavicornis Sturm (Col., Phalacridae).-
Norsk ent. Tidsskr. 18 : 49-50. 
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3. Phyllotreta preeera Redtenbacher uit het 
aangrenzend gebied • 

Phyllotreta preeera werd op 21 IV 1984 in 
aantal verzameld op een droge helling langs het 
Albert- kanaal te Vroenhoven (Belgi~). De 
vindpl aats ligt ongeveer 500 meter van de 
Nederlandse grens, zodat verwacht mag worden dat 
deze soort ook op geschikte plaatsen in 
Nederland zal voorkomen . De dieren bevonden 
zich tussen en op de bladeren van de rozetten 
van Reseda luteola. Derenne (1963) noemt P. 
preeera voor Belgi~ een zeldzame soort. 

Derenne, E., 1963. 
Chrysomeloidea, Chrysomelidae.--cat. 

Coleopt. Belg. 4(94): 1-104. 
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4. Spermophagus sericeus (Geoffroy), 
bevestiging voorkomen in Nederland gevraagd. 

Volgens Decelle (1983) behoort het materiaal 
uit de Nederlandse kustprovincies tot s . 
calystegiae Lukjanovich & Ter Minassian . Everts 
(1903) geeft ook Maastricht als vindplaats op, 
en deze opgave zou op de echte s. sericeus 
kunnen slaan. Helaas heb ik geen materiaal uit 
Limburg kunnen vinden en blijft het voorkomen 
van deze soort in Nederland twijfelachtig. 
Volgens Decelle (1983) komt s. sericeus 
voornamelijk op akkerwinde (Convolvulus 
arvensis) en s. calystegiae voornamenlijk op 
zee- en haagwinde (Calystegia soldanella en c. 
sepiuml voor. 

Decelle, J . E., 1983. 
Le genre Spermophagus Sch8nherr en Europe 

occidentale (Col. Bruchidae Amblycerinae).-
Bull. Soc. ent. Fr. 88: 235-241 , fig. 1-12. 

Everts, E., 1903. 
Coleoptera Neerlandica, De schildvleugelige 

insecten van Nederland en het aangrenzend 
gebied 2(2). --' s-Gravenhage --:401-796, fig. 
110-124, pl. 1-8. 
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