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Coleoptera - Curculionidae (Brachycerinae, Otiorhynchi
nae, Brachyderinae). - Beitr. Ent., Berlin 30: 145-310. 

Freude, H., K., W. Harde en G.A. Lohse, 1981. Die Käfer 
Mitteleuropas, 10.-Goecke & Evers Verlag, Krefeld. 

Heijerman, Th. & K. Booij, 1983. De invertebratenfauna van 
de Zuidlimburgse Kalkgraslanden; Boderobewonende 
snuitkevers (Coleoptera: Curculionidae). - Natuurhist. 
Maandbl. 72: 164-172. 

Hoffmann, A., 1950. Coleoptères Curculionides, Première 
Partie. - Faune de France 52. 

14. Cidnopus quercus (Olivier). 

Cidnopus quercus (Elateridae) is een nieuwe kniptor voor de 
Nederlandse fauna. Er werd een exemplaar verzameld op 
29.5.1982 in de Mariapeel en nog eens vier exemplaren op 
30.5.1982 te Griendsveen. De soort wordt door Brakman 
(1966) onder de naam Phe/etus quercus 01. genoemd als 
voorkomend in het aangrenzend gebied van Nederland. Vol
gens Freude, Harde en Lohse (1979) is het een zeldzame soort 
die voorkomt op warme plaatsen op struiken en bloemen, en 
zich tegen de avond vaak in aantal in de schermen van Umbel
liferen zou bevinden. 

Brakman, P.J., 1966. Lijst van Coleoptera uit Nederland en 
het omliggend gebied.- Monographieën Ned. ent. Ver. 2: 
i-x, 1-219. 

Freude H., K.W. Harde en G.A. Lohse, 1979. Die Käfer Mit
teleuropas, 6. Goecke & Evers Verlag, Krefeld. 

15. Dermestes haemorrhoidales Küster. 

R. Beenen (1985) vermeld Dermesles haemorrhoidales (Der
mestidae) als nieuw voor de Nederlandse fauna. Van deze 
soort werden een aantal exemplaren in een huis verzameld in 
april 1983. Op 9.8.1981 verzamelde ik een exemplaar in de 
MariapeeL D. haemorrhoidales is een soort die net als D. 
ater De Geer leeft van dierlijke afval producten als haren, 
huiden, etc. en ook van textiel, die in huizen voorkomt, en die 
zich gemakkelijk door de "handel" zal kunnen (laten) ver
spreiden (Freude, Harde en Lohse, 1979). De waarneming in 
de Mariapeel is de eerste waarneming in Nederland van deze 
soort in het "vrije veld". 

Beenen, R., 1985. Kleine Mededelingen, no. 1 Dermesfes 
haemorrhoidales f.n.sp., import. - Nieuwsbrief EIS -
Nederland, 16: 22. 

Freude, H., K.W. Harde en G.A. Lohse, 1979. Die Käfer Mit
teleuropas, 6. -Goecke & Evers Verlag, Krefeld. 

Th. Heijerman 
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In memoriam Eric Penterman 

Tijdens de voorbereidingen voor deze Nieuwsbrief bereikte 
ons het droevige bericht dat Drs. Eric Penterman op de leeftijd 
van 34 jaar op 10 februari in Oostenrijk is overleden. Eric 
heeft vanaf januari 1983 anderhalf jaar met grote inzet en veel 
enthousiasme meegewerkt aan het loopkeverprojekt Zoals in 
eerdere publikaties in de EIS Nieuwsbrieven vermeld is, hield 
hij zich voornamelijk bezig met het bijeen brengen van loop
kevergegevens uit vangpotbemonsteringen. Nadien bleef hij 
ook vanuit Oostenrijk waar hij al geruime tijd woonde, met 
grote belangstelling het verdere verloop van het ondezoek vol
gen. Zelf startte hij in de omgeving van Villach diverse 
bemonsteringen met vangpotten. Hieruit kwamen twee publi
katies voort terwijl andere in voorbereiding waren. Het is erg 
jammer dat we zijn inbreng bij de uitwerking en publikatie 
van de gegevens die hij bijeen heeft gebracht, moeten missen. 

Publikaties: 

Penterman, E. & H. Turin, 1985. Handleiding en Index bij de 
databank van de Nederlandse loopkevergegevens. -
Rapport S.B.B.-Utrecht/E.I.S.-Leiden: 1-94. 

Penterman, E., 1988. Ueber die Aktivitaetsdichte der Cara
bidenpopulationen versebiedener Habitate in W aeldem 
suedoestlich von Villach (Kaemten). - Carinthia 11, 178: 
113-123. 

Penterman, E., 1988. Ueber die Aktivitaetsdichte der Cara
bidenpopulationen einiger Feuchthabitate suedoestlich 
von Villach (Kaernten). - Carinthia 11, Sonderheft 46: 
125-139. 

Turin, H. & E.Penterman, 1985. Dertig jaar loopkeveronder
zoek met vangpotten. Mededelingen over de Nederlandse 
loopkevers 2.- Nieuwsbrief EIS-Nederland 16: 35-46. 

H.Turin, 20 februari 1989 
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