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Abstract. The occurrence of Chrysolina quadrigemina (Suffrian) in The Netherlands could be affirmed. Chrysolina
cuprina (Duftschmid) has to be removed from the Dutch list. Longitarsus agilis (Rye) is recorded for The Netherlands
for the first time. Specimens of this species were found in Eys (province of Limburg) on Scrophularia auriculata L.
R. Beenen, Marsburg 13, 3437 GN Nieuwegein.
J. K. Winkelman, Waverstraat 36m, 1079 VM Amsterdam.
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