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Dagvlinders in het zuiden van Limburg in 1969. Antocaris cardaminis L. vind ik hier 

gewoon. Dit jaar nam ik alleen al te Eijs meer dan 50 exemplaren waar. Op bijna elke plant 

van look zonder look kon in de eitjes vinden, ook te Simpel veld. 

Van A por ia crataegi L. heb ik daarentegen slechts één exemplaar gezien te Vijlen, op de¬ 

zelfde plaats waar vroeger de vlinder zeer algemeen vloog. 

Apatura iris L. Op 5 juli zag ik vier exemplaren te Gulpen, op dezelfde dag twee te Vij¬ 

len en vijf te Holset. 

Polygonia c-al bum L. Verschillende exemplaren te Gulpen, Vijlen, Nijswiller, Eijs en Sim¬ 

pel veld. 

Araschnia levana L. De vlinder komt nog geregeld voor, bij voorbeeld 28.VII te Schinveld 

17 stuks, 1. VIII acht te Vijlen, 2. VIII tamelijk veel te Herkenbosch. 

Maculinea nausithous Bergsträsser. Te Herkenbosch slechts drie exemplaren op de weinige 

planten van de grote pimpernel (Poterium officinale Benth. et Hook), die nog langs een 

wei stonden. 

The cl a betulae L. De eitjes zijn in de winter veel te vinden op sleedoorn te Gulpen en 

Nijswiller en ik trof ze ook aan te Simpelveld. De vlinder ziet men daarentegen bijna nooit. 

Spialia sertoria Hoffmansegg. In 1969 geen enkel exemplaar waargenomen. Maar de mei¬ 

maand was ook wel koud en nat ! 

G. R. Langohr, Pleistraat 20, Simpelveld. 

Een (partiële) tweede generatie van Laothoe populi L. (Lep., Sphingidae). 

Op 3.VII.1967 kwam een populi-legsel van 25 eieren uit. De eerste week verliep de groei 

van de jonge rupsjes zeer traag. Misschien deugde het populiereblad niet. Opvallend was 

dat met blad van een andere populier de kweek veel harder begon te groeien. In een zeer 

beperkte ruimte werden de rupsen nu verder opgefokt waardoor er een soort groepseffect 

ontstond, d.w.z. dat er in een nauwe ruimte een versnelling van de ontwikkeling plaats vond 

vergeleken met die van een geïsoleerd individu. Toch ging het groepseffect over in het 

massaeffect, dat veroorzaakt werd door overbevolking (een pathologisch verschijnsel). Van 

de 25 rupsen bereikten 15 stuks het popstadium (40% verlies). Op 4.VIII en 5.VIII waren 

er 15 poppen. 

Er verschenen: 

23.VIII, 2 $ $ 28.VIII, 1 $ en 2 $ $ 

25. VIII, 2 $ $ 29.VIII, 1 $ 

26. VIII, 2 $ $ en 3 $ $ Totaal 13 stuks. 

Enkele vlinders van 26.VIII kwamen met slecht ontwikkelde of ontbrekende poten uit 

de pop. Twee poppen bleven liggen tot ze half september begonnen te schimmelen en daarna 

snel wegkwijnden. Met deze kweek is helaas door de twee achtergebleven poppen lastig vast 

te stellen of we met een volledige tweede generatie te doen hadden of met een partiële. 
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