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Holotype: $ , Eerbeek, Veluwe, Prov. of Guelderland, Netherlands, June 

1916, leg. Valck Lucassen. Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden, No. 38. 

The following bibliography of F. thijssei can be given: 

I.V.1942. STäRCKE, Ent. Ber. 11 : 43, F. pratensis Retz. ab. thijssei, $ . 

1943. STäRCKE, De Levende Natuur 48 : 7, F. pratensis Retz. ab. thijssei, $ . 

1944. STäRCKE, Not. Hist. Maandblad Limburg 33 : 74, F. pratensis Retz., ab. 

thijssei, $ . 

( ?) 7.VI.1947. STäRCKE, Ent. Ber. 12 : 144, F. ruf a rufa Nyl., ö nov. syn. 

Summary 

STäRCKE considered this female to be a variety of F. congerens Nyl. 1846 ( = 

F. pratensis Auct. nec Retz.). Undoubtedly it looks much like a queen of this 

species except its much more shining gaster. This, however, is a striking character, 

because the gaster of F. congerens is always very dull. 

In the near future a new species allied to F. thijssei will be described by Dr 

Yarrow. This is common in the boreal countries of Europe. The female of F. 

thijssei differs only from this new species by a duller gaster. 

From Dr Yarrow the author received some queens and workers, collected in 

England, which he considers to belong to F. thijssei. The only difference between 

these females and the queen of F. thijssei is the presence of some short hairs on 

the underside of the head of the latter. The workers above mentioned are cha¬ 

racterized by the absence of hairs on the head behind the eyes and the ocelli, by 

the hairy eyes and by the presence of erect hairs on the entire outerside of the 

tibiae III. No other species known possesses this combination of characters. 

STäRCKE described as Formica rufa rufa workers with the same characters from 

the Netherlands, which had been collected by Elton. It is possible that these were 

workers of F. thijssei. But so long as authentic material has not been studied we 

cannot have certainty. 

Deventer, Duymaer van Twiststraat 2. 

Vangsten van zeldzame Lepidoptera in 1954 
door 

G. A. BENTINCK 

Op de 87e Wintervergadering, 13 Februari 1955, demonstreerde ik de volgende 

Lepidoptera, welke van bijzondere betekenis voor de Nederlandse Fauna zijn : 

L Wat mijn eigen vangsten betreft : 

a. Een exemplaar van Arctia villica L., en een van Epirrhoë galiata Hb., 

respect, op 27 en 26 Juni 1954 te Domburg gevangen. 

b. Een exemplaar van Spilosoma menthastri ab. godarti Obth., en een exem¬ 

plaar van Leucania l-album L., beide op 18 Juni 1954 te Amerongen ge¬ 

vangen. 

c. Een $ exemplaar van Philereme transversata Hfn. (= rhamnata Schiff.) 

op 31 Juli 1954 te Meerssen gevangen. 

d. Een exemplaar van Nephopteryx similella Zk. op 20 Juni 1954 te Ame¬ 

rongen gevangen. 
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e. Een exemplaar van Graph olitha cosmophorana Rtzb. op 29 Mei 1954 te 

Amerongen gevangen. 

. f. Twee exemplaren van Pammene aurantiana Stgr. op 17 Aug. en 2 Sept. 

1954 te Amerongen gevangen. In Tschr. v. Ent. 73 : XXIV vermeldde ik 

het 3e exemplaar voor Nederland, terwijl VaRi in Ent. Ber. 13 (307): 197 

het 4e vermeldde, zodat deze twee de 5e en 6e exemplaren van deze overal 

zeer zeldzaam voorkomende soort zijn. (De heer A. Diakonoff vermeldde 

ter vergadering nog een $, gevangen bij een vanglamp op 22.VIII. 1954 

door de heer J. J. MeuRER te Hillegom). 

g. Twee exemplaren van Psoricoptera gihhosella Z. op 1 en 2 September 1954 

te Amerongen gevangen. 

h. In de Zeitschr. Wiener ent. Ges. 64 (38. Jg.): 160—170, 191—196, toont 

Klimesch in 1953 door zijn artikel: „Die europäischen Trifurcula- und 

Ectoedemia-Arten” aan, dat Zimmermahnia heringiella Doets, volgens 

genitaliën-onderzoek, geheel identiek is met Trifurcula atrifrontella Stt. 

Daar de laatste naam prioriteitsrecht heeft, moet de soort thans heten Ectoe¬ 

demia atrifrontella Stt., en hierdoor vervalt de eerst genoemde van de lijst 

der Nederlandse Microlepidoptera. 

II. Namens de heer Jan Schuringa, Med. Stud, te Zeist: Een exemplaar van 

Daphnis nerii L. op 27 Juli 1952 te Zeist gevangen, nl. overdag voor een 

winkelraam, dat ’s avonds met kwiklampen wordt verlicht. Deze fraaiste van 

alle inlandse nachtvlinders komt zeer zelden als trekvlinder uit Z.-Europa hier 

te lande aangevlogen. 

Summary 

Details about various Macro- and Microlepidoptera, rare in the Netherlands. 

Interessante vangsten van Macrolepidoptera 
^do.or. 

D. VAN KATWIJK 

Op de 87e Wintervergadering heb ik de volgende vlinders gedemonstreerd : 

1. Danaus plexippus L., gevangen „enkele mijlen uit de kust”. Het staat even¬ 

wel niet vast of de Nederlandse dan wel de Engelse kust wordt bedoeld; ik zal 

trachten dat nog na te gaan. 

2. Cryphia muralis Forst. In een serie van gekweekte imagines blijkt dat de 

gele vorm, welke meestal als „verschoten” wordt aangemerkt, toch ook als zo¬ 

danig uit de pop kan komen. Ik had daarvan slechts één dier op 60 stuks. 

Alle bekende aberraties dezer soort uit ons land, komen ook bij Vlaardingen 

voor. Het verzamelen geschiedt door de beperkte vindplaats te inspecteren op 

het ogenblik dat de vliegtijd begint en dan 10 à 20% van de gevonden cocons 

mede te nemen. 

3. Coenonympha pamphilus L. Behalve de seizoensvormen komen in Vlaar¬ 

dingen voor de aberraties: ohsoleta Tutt, impupillata Lpk., neca Strand, ocellata 

Tutt, lineigera Strand, pallida Tutt, havelaari Lmbll., nigromarginata Lpk., no sa¬ 

li ca Prf., unicolor Tutt, nolckeniana Strand, addenda Rev.?i biocellata..Strand, mi- 


