
4 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN.

Corrigenda.

In de Negende L ij s t ,
in T ij d s c h r. v. En to m.,

Deel LVIII, 1915, blz. 168, regel 8 v. o. staat: ruficicollis
;

lees : ruficollis.

Idem op blz. 174, regel 1 5 v. b. staat: variipennis Scribae
;

lees : variipennis Scriba.

Idem op blz. 176, regel 6 v. o. staat: ,,van dezen veel

voorkomenden vorm enz.”; lees: „van dezen op Borkum
veel voorkomenden vorm enz.”

Idem op blz. 184 bij I483 ter Cryptophagus micaceus Rey
de vindplaats „Haagsche bosch” bijvoegen.

Op blz. 224 der E n t o m. Be r., Deel IV, No. 86, regel

17 v. o. staat: probleinaticns, lees: problematicus Herbst.

Op blz. 291 (l.c.) No. 90, regel 15 v. b. staat: Mejuffrouw

A. van Eek; lees: Mejuffrouw A. VAN Eck.

Op blz. 353 (l.c.) No. 94, regel 2 v. o. staat: O. brachyptcra

Bris.; lees: O.parvula Bris.
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Carabus arvensis Herbst. Volgens H. v. Lengerken 2

)

ontving HERBST den typischen vorm uit Pommeren
;

de

soort zou dus moeten heeten : arvensis Herbst (= pomeranus

Gmelin = pomeranus Dej.). Alle exemplaren met roode dijen

als var. rufipes GÉHIN te duiden is niet mogelijk, aangezien

exemplaren met roode dijen bij alle rassen gevonden worden.

Sehr, verwerpt de door Letzner opgestelde kleur-variëteiten

of -aberraties (dus ook die van WESTHOFF en Dalla Torre).

De typische vorm is niet opvallend gekleurd
;
donkere exem-

plaren en blauwachtige tinten treden het meest op. Het

Germaniae-ras, dat behalve in Oost-Duitschland ook in het

Westen, n.l. bij Osnabrück, Hamburg (meestal de violette

vorm), Bochum in Westfalen en bij Keulen voorkomt, is bij

ons zeer verbreid; de meeste exemplaren, die ik zag, zijn

bronzig-bruin, soms met groenachtigen rand; ook wel met

h Beteekenis der nummers als in vorige „Lijsten”.
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Zie: Entom. Berichten, Deel IV. No. 86, 1 Nov. 1915.


