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leeft in walnoten (Tessin, Zuid Frankrijk), doch verpopt zich 

nooit daarin. Het uit den arve-kegel gekweekte voorwerp 

behoort niet tot deze variëteit, die veel lichter van kleur is 

met afwijkenden vleugelvorm. 

Ullerberg. Leuvenum. P. TUTEIN NoltheniüS. 

Formica pressilabris NyL in Nederland. 

Eenigen tijd geleden ontving ik van Dr. A. Reclaire 

een zending Formiciden ter determineering. 

Tot mijn genoegen trof ik hierin 4 55 van Formica 
pressilabris Nyl. aan, door den heer RECLAIRE te Hilversum 

verzameld op 2 Juli 1925. Op mijn verzoek om nadere 

gegevens, ontving ik bericht, dat deze mieren op een avond 

met het sleepnet gevangen waren ; de vangplaats was nauw¬ 

keurig bekend. 

Met den heer RECLAIRE bezocht ik de vindplaats, een 

smal paadje langs bouwland, doch het mocht ons niet 

gelukken, het nest te vinden; dit voorjaar hopen wij het 

onderzoek voort te zetten. 

In de Ent. Berichten No. 111 (Jan. 1920) schrijft Dr. 

Mac GiLLAVRY over het in ons land aantreffen van F. 
exsecta Nyl., en uit hij de veronderstelling, dai F. pressilabris 
Nyl. bij goed zoeken ook in ons land gevonden zou kunnen 

worden, hetgeen dus nu gelukt is. 

Amsterdam, Maart 1926. P. VAN DER WIEL. 

Hemaris fuciformis L. en scabiosae Z. 

Indien een onzer verzamelaars de gelukkige vanger is 

van eene dezer beide Hemaris-soorten, en hij de soort tracht 

te determineeren, hetzij volgens SNELLEN, hetzij volgens 

TER HAAR, en hem dit gelukt, waarna hij het exemplaar 

plaatsen wil in zijne verzameling onder een der namen, 

aangegeven in de Naamlijst der Ned. Macr. van Dr. J. Th. 

OÜDEMANS en J. A. SNIJDER, dan zal hij, öf bemerken, dat 

er iets niet klopt, öf het ex. onder een verkeerden naam plaatsen. 

De fout is n.l. deze, dat zoowel SNELLEN als TER HAAR 

den naàm fuciformis L. aan de verkeerde soort geven, en 

den minder geschikten naam bombyliformis O. aan de andere. 


