
Phegea 33 (2) (1.VI.2005): 80 

Korte mededeling: 
Cylindronotus laevioctostriatus (Goeze, 1777) (Coleoptera: 

Tenebrionidae) 
Cylindronotus laevioctostriatus (Goeze, 1777) (Bronskleurige zwartlijf) is 

door W. Troukens als "blijkbaar nergens zeldzaam" vermeld (Troukens 2005: 
28). Ook andere bronnen bevestigen dit. Wielink et al. (2002) noemen in hun 
onderzoek deze zwartlijfkevers als een van de meest algemene winterkevers met 
een aantal van meer dan 1000 in hun onderzoek. 

Zelf tref ik de kever in het najaar regelmatig aan op bomen die tijdens 
nachtelijke inventarisaties van vlinders met smeer zijn bestreken. Op de 
smeerplekken verzamelen zich soms meerdere kevers tegelijk met als uitschieter 
11 oktober 1999. Op de stam van een gezond uitziende beuk zaten ongeveer 40 
kevers rondom de smeerplek van de zoetigheid te snoepen. Ook andere soorten 
tref ik regelmatig op smeerplekken aan, o.a. Carabidae of loopkevers. 
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