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Korte mededelingen 

Chlorochroa pinicola op Vlieland 
(Heteroptera: Pentatomidae) 

Chlorochroa pinicola (Mulsant & Rey) komt 
in Nederland vrijwel uitsluitend voor op de 
hogere zandgronden (Noord-Brabant, de Ve- 
luwe en Overijssel) (Aukema, 1989). Zij leeft 
daar op verschillende soorten dennen, bij voor¬ 

keur op grove den (Pinus sylvestris L.) en berg- 
den (R mugo Turra). De enige vondst buiten 

dit gebied stamt uit de duinen van Walcheren 
(Vrouwenpolder), waar P. J. Brakman haar in 

1951 in groot aantal aantrof in de toppen van 

jonge, aangeplante bergdennen (Brakman, 
1960). Zeer opmerkelijk is dan ook de vondst 
van C. pinicola op Vlieland: R. Aukema ving 
op 12 augustus 1992 een vrouwtje tussen helm 
(Ammophila arenaria (L.) Link) in de duintjes 
ten zuiden van de Kroon’s Polders. De betref¬ 

fende vindplaats bevindt zich op ongeveer twee 
kilometer afstand van het dichtstbijzijnde den¬ 
nenbos langs de Postweg. Op de Duitse 
Noord- en Oostfriese Waddeneilanden komt 
C. pinicola niet voor (Bröring, 1991). De 
dichtstbijzijnde vindplaatsen op het vasteland 
bevinden zich in de provincie Overijssel (Mar- 
kelo, Elsenerveld, 16.vi. 1990, leg. en coll. B. 
Aukema) en het Duitse Emsland (Wagner & 
Weber, 1967). 

Of er inderdaad sprake is van een populatie 
van Chlorochroa pinicola op Vlieland, of dat 
we hier te doen hebben met een „dwaalgast”, 
zal gericht onderzoek ter plaatse uit moeten 
wijzen. Naast zeeden (P pinaster Ait.) komt 
ook grove den op het eiland voor. 
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Opilio canestrinii nieuw voor de Nederlandse 
fauna (Opilionida: Phalangiidae) 

In oktober 1991 heb ik op een groot aantal 
plaatsen in de provincie Groningen hooiwa¬ 
gens verzameld. Op een muurtje op de begraaf¬ 
plaats ’Selwerderhof in de stad Groningen trof 
ik een groot aantal hooiwagens aan die niet op 
naam te brengen waren met de tabel van Spoek 

(1975). Na determinatie met Martens (1978) 
bleek ik te maken te hebben met exemplaren 

van de soort Opilio ravennae (Spoek, 1962). 
De heer Martens (Mainz) schreef mij dat deze 
soort reeds eerder beschreven was als Opilio 
canestrinii (Thorell, 1876) en dat deze zich de 
laatste decennia vanuit het oorspronkelijke 

verspreidingsgebied in Italië verspreidt naar 
het noorden; er zijn nu waarnemingen bekend 

uit Polen, Denemarken, Zweden en Duitsland. 
Inmiddels heeft de heer Spoek ook exemplaren 
verzameld in Emmen en in het najaar van 1992 
heb ik de soort in Heerenveen waargenomen. 

Opilio canestrinii, die op het eerste gezicht 
veel weg heeft van een Leiobunum soort, on¬ 
derscheidt zich van O. parientinus (Degeer) en 
O. saxatilis (C. L. Koch), de twee andere in 
Nederland voorkomende soorten van het ge¬ 
nus Opilio, door het ontbreken van een sterke 
bewapening op de dorsale en ventrale zijden 
van de femora van de pedipalpi. Bijzonder op¬ 
vallend zijn de donkere poten bij het mannetje, 
die sterk afsteken tegen de veel lichtere coxae. 

Graag wil ik de heer Spoek danken voor zijn 

hulp bij de determinaties. 
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