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genital tubercle. Not observed.

Intestine. Filled with pollen-grains.
Discussion. Stach described 5’. pillichi rather briefly and according to
his description pillichi differs from my specimens by the relative length of its
antennal segments: 10.6 : 20 : 27.2 : 42.4, by the absence of annulation of ant. IV
and by its unpigmented femora. In my opinion these morphological differences,
together with the geographical distance between the type-locality of S. pillichi
{viz. Hungary, Kecskemét) and the western part of Greece justifies a separation of
at least a subspecific nature.
Gisin & da Gama (1962) supposed strong, spiny setae on the tibiotarsi to be a
secondary sexual character of the male. Unfortunately it was most difficult to
determine the sex of my specimens. I am certain of only one specimen, which is a
female.
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Polygonia c. album L. (Lep., Nymphalidae). In het zuidoosten van het land blijkt de
vlinder gelukkig nog geen zeldzaamheid te zijn. De heer Ottenheijm schrijft me: ,,In
midden-Limburg vrij gewoon. In september 1963 te Tegelen vijf stuks en één in oktober.
In 1964 aldaar op 12 augustus een half volwassen rups en op 8 september een pas uitge¬
komen vlinder, die nog naast de lege pophuid zat. Te Steijl een exemplaar op 12.VII.
Te Lomm was c. album op 19 en 25 juli gewoon. Meer dan 10 vlinders vlogen om mij
heen. Op hoog opgroeiende bramen vlogen ze af en aan. In augustus bloeiden er geen bramen
meer en was er ook geen vlinder meer te zien. Rupsen waren er niet te vinden. Op dezelfde
plaats vloog ook de zomergeneratie van Araschnia levana L. en is Argynnis paphia gevangen.
A. Cox vond de vlinder te Beifeld eveneens talrijk. Bij elkaar meer dan 40 exemplaren
op verschillende data van beide generaties.”
Boven de grote rivieren is het de laatste jaren echter volkomen mis met de soort. Afgezien van de paar reeds vermelde vangsten in 1964 hoor ik uit dit gebied niets dan negatieve
berichten.
Het spreekt wel haast vanzelf, dat de vlinder in 1965 ook in Limburg veel schaarser was.
Ik ben benieuwd naar de ervaringen in 1966 ! — Lpk.

