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A new form of Coenonympha pamphilus L. (Lep., Satyridae) 

by 

D. van KATWIJK 

Among the specimens of Coenonympha pamphilus, collected for me by Prof. 

G. Leigheb of Torino in the north of Italy, I found a very interesting $ , caught 

at Turbigo (Ticino), Lombardia, at about 950 m altitude, on June 2nd 1971. 

The specimen agrees with f. tardenota Camel in having on the upper side of 

the fore wings near the apex a large black spot, but in this $ the spot has a well 

developed white pupil exactly like the eye spot on the under side of the fore 

wings. 

I name this new form f. videns nov. Holotype: the Ç mentioned above, in my 

collection. 

I possessed already a specimen from Poland in which the subapical spot on the 

upper side of the fore wings is open, but without white scales, so that it has the 

shape of a black ring with the centre of the ground colour. 

A specimen from Ermelo (The Netherlands, prov. of Gelderland) has some 

white scales in the black subapical spot on the upper side of the right fore wing 

only. 

Samenvatting 

Beschreven wordt een nieuwe vorm van Coenonympha pamphilus waarbij de 

zwarte subapicale vlek op de bovenkant van de voorvleugels wit gekernd is. 

Harderwijk, Postbus 1. 

[De vorm is ongetwijfeld zeldzaam, maar kan blijkbaar onder diverse populaties 

voorkomen. Leeds vermeldt een $ dat in 1917 in Hertfordshire gevangen werd, 

met op ,,upperside, large and distinct, apical spots with small white centres” 

(1918, Proc. Trans. S. Lond. ent. nat. Hist. Soc. 1917—1918: 49). D. H. Wal¬ 

ker ving in augustus 1965 op het eiland Alderney een fraaie videns. ,,This 

example had very large eye-spots on the forewings, each with a distinct pupil”, 

[op de bovenzijde!] (1966, Proc. Trans. S. Lond. ent. nat. Hist. Soc. 1966: 30, 

pi. I, fig. 1). — Lpk.] 

Odonatologica, vol. 1, 1972. Op het eerste Europese symposium over odonatologie te Gent 

op 22 en 23 oktober 1971 werd de Societas Internationale Odonatologica opgericht en werd 

besloten tot de uitgave van een eigen tijdschrift dat de naam Odonatologica zou dragen. De 

eerste jaargang, bestaande uit vier afleveringen, is nu compleet. Zij telt 280 pp., is op uit¬ 

stekend papier gedrukt en rijk geïllustreerd met lijntekeningen en foto’s. In ongeveer twee 

dozijn artikelen, de meeste in de Engelse en enkele in de Duitse taal, wordt een zeer ge¬ 

varieerd aantal onderwerpen behandeld. 

Een belangrijk onderdeel vormen de Abstracts, korte samenvattingen van artikelen in andere 
tijdschriften, in totaal reeds 136 stuks. 

De initiatiefnemers kunnen met voldoening terug zien op het resultaat van dit eerste jaar. 

Dat vele even voortreffelijke jaargangen hierna mogen komen! 

Voor leden van de S.I.O. bedraagt de abonnementsprijs ƒ 40,— per jaar, voor bibliotheken, 

instituten en niet-leden ƒ 80,—. Inlichtingen over het lidmaatschap enz. bij Dr. B. Kiauta, 

Genetisch Instituut, Opaalweg 20, Utrecht. — Lpk. 


