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der Stirn und ihrer Beborstung, auch der Senkborsten,

Taster, Schwinger, Mesopleuren, deutliches Hervortreten von

ca 9 Wimpern an den Hinterschienen, Form der 3. Längs-

ader. Der Bauch ist bei berndseni braun gefärbt; die Mem-

bran der Flügel $ fast farblos. Adern 4—7 sehr fein; 4.

im ganzen etwas gebogen
;

beim $ Membran etwas grau

getrübt; Adern 4— 7 deutlicher; 4. ganz gerade. Wahr-

scheinlich sind dies nicht sexuelle, sondern nur individuelle

Unterschiede, wie sie in ganz derselben Weise bei pygmaea

Vorkommen.

Vorkommen: Sittard 2. X. 1917 am Fenster U-

Typen: 1 I Ç in meiner Sammlung.

Ich widme diese Art meinem dipterologischen Freunde

P. Jon. Berndsen S. J.

Sittard, 12 Nov. 1918. H. SCHMITZ S. J.

Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche

Coleopteren-fauna, XX.

37Ó
bis

. Hydroportes oblongus Steph. Een fraai typisch

exemplaar werd door Dr. Mac Gillavry bij Ommen ge-

vangen en welwillend voor mijne collectie afgestaan. De
dekschilden zijn hier pekzwart, met een geelbruine strook

aan de basis, welke zich aan de schouders iets verbreedt

en in den geelbruinen zijrand-zoom overgaat. Bij het bij

Amsterdam gevangen exemplaar (zie 7
e Lijst van soor-

ten enz., in: Tijdschr. voor Entom. LIV, 1911)

zijn de dekschilden geheel licht kastanjebruin en aan de

basis lichter (meer roodbruin) gekleurd.

385
bis

. Hydroporus notatus St. Twee exemplaren werden

door den heer K. Kempers bij Ommen, Juni, gevangen
;

een ervan werd met dank voor mijne collectie aangeboden.

Opgaven in oudere lijsten, dat deze soort in Nederland zou

gevangen zijn, berusten, voor zoover ik kon nagaan, op

onjuiste determinatie.

430. Rhantus exoletus Forster. Terwijl de gele kleur op

de dekschilden tusschen de zwarte samenhangende bespik-

keling overal doorschemert, is deze laatste bij a. melanopterus
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Zett. volkomen samengevloeid, zoodat alleen de zijrand

geelrood is
;
zeldzamer dan het type.

i633 bis
. Lycoperchna succtncta L. Deze soort werd door

de heeren P. van der Wiel en A. C. Nonnekens in drie

exemplaren bij Bussum, Sept., gevangen
; c? en Ç werden

met dank voor mijne collectie bestemd.

I993 bis
. Dirhagns (Microrhagus) pygmaeus F. Een Ç werd

door Mr. L. DE VOS TOT Nederveen CAPPEL bij Winterwijk,

Juli, gevangen en welwillend voor mijne collectie afgestaan.

2067. Cyphon Paykulli GuÉR. De a. alpimis Bourg., bij

welke de zwartbruine dekschilden naar het uiteinde roest-

rood zijn, werd door de heeren A. E. Kerkhoven en

Mr. L. DE Vos TOT Nederveen Cappel bij Ommen ge-

vangen
;
van eerstgenoemden heer ontving ik met dank een

exemplaar voor mijne collectie.

2078. Phosphaenus hemipterus FOURCR. Het eerste $, dat

ik uit Nederland zag, werd door den heer A. J. Zöllner

bij Rotterdam in een stadstuin gevangen en welwillend voor

mijne collectie aangeboden. *

2085. Cantharis (Thelephorus) violacea Payk. De a. tigu-

rina DlETR. werd door den heer A. J. Zöllner bij Valken-

burg (Limb.) gevangen en met dank voor mijne collectie

afgestaan.

2851^. Bagous petro Herbst. Door Mr. L. DE VOS TOT

Nederveen Cappel in één enkel exemplaar bij Ommen,
Juni, verzameld en met dank voor mijne collectie bestemd.

2856bis
. Procas armillatus F. De heer G. VAN Roon ving

bij Valkenburg (Limb.), Juni, een exemplaar dat met dank

voor mijne collectie werd aangeboden.

292Óter
. Pissodes piniphilus Herbst. Mr. L. DE Vos TOT

Nederveen Cappel ving bij Denekamp, Juni, één exemplaar,

dat met dank voor mijne collectie werd afgestaan.

3201. Pityophthorus Lichtenstemi Ratz. Een £ werd door

den heer A. E. Kerkhoven bij Ommen gevangen en wel-

willend voor mijne collectie afgestaan.

Den Haag. Ed. Everts.


