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f. bur dt xgalensis Trimoulet, een prachtig donkergeel dier, 25.IV.1968. 

f. flavida Tutt, enkele lichtgele exemplaren. 

f. nervosa Dufrane, één zeer duidelijk exemplaar, 15.111.1968; enkele over- 
gangsexemplaren. 

f. karckzewskla Wize, diverse exemplaren, waarbij de zwarte vlek gedeeltelijk 

los staat van de ader. 

f. convexifasciaius Cuno, 2 duidelijke exemplaren, 12 en 28.IV.1968. 

f. punctellatus Cabeau, diverse exemplaren. 

f. pupillata Camel, één duidelijk exemplaar, 18.III.1968. 

f. flavofasciata Lempke, één prachtig exemplaar, 14.VI.1968. 

f. hiemalis Fettig, enkele exemplaren. 

f. latevittata Verity, een paar opvallende exemplaren. 

f. rubroanalis Stättermayer, diverse exemplaren. 

f. bella Stättermayer, diverse exemplaren. 

f. xanthophthalma Stander, één exemplaar met oranjekleurige ogen, 21.IV.1968 

en één exemplaar met donkergele ogen, 27.11.1968. 

f. suhintacta Obraztsov, één exemplaar, 10.IV.1968. 

f. castinii Lambillion, diverse exemplaren met rode vlek in de bovenste maan. 

f. rufa Pionneau, veel meer exemplaren mét dan zonder de rode vlekken, 

f. noviessignata Uffeln, één exemplaar, 24.IV. 1968. 

f. apertolunulata Lempke, één exemplaar, 10.IV.1968. 

Summary 

Report of the results obtained in breeding the first generation of Papilio 

machaon L. from caterpillars, collected at Montfort (Netherlands Limburg). A 

list of forms occurring in the series has been added. 

Montfort (Lb.), Julianastraat 2. 

Vlinders in Nederland per trein geïmporteerd. De heer A. Vlug te Zeist stuurde mij 

een lijstje van vlinders, die hij in 1967 hier te lande in internationale treinen aangetroffen 

had. Het waren: 

Spilosoma lubricipeda L. (de witte), 2.VII, 1 exemplaar. 

Phragmatohia fuliginosa L., 24.VII een levend exemplaar. 

Melanargia galaihea L., 24.VII een exemplaar met sterke uitbreiding van de zwarte tekening, 

een duidelijke aanwijzing, dat het uit de zuidelijke helft van Europa afkomstig geweest 

moet zijn. 

Hesperia comma L., 30.VII een levend $ . 

Noctua fimbriaia Schreber, 3.VIII een levend $ . 

Lithosis quadra L., 3.VIII een $ . 

Autographa jota L., 12.VIII, 1 exemplaar. 

Deilephila porcellus L., l.VIII een $ . 

Lemonia taraxaci Esper, 25.IX een levend $. Deze soort is nog nooit in ons land aange¬ 

troffen, maar het zou natuurlijk dwaasheid zijn hem het predicaat „nieuw voor onze 

fauna” te verlenen. 

Alle exemplaren waren min of meer beschadigd, wat niet zo verwonderlijk is, want ze 

zitten beslist niet de hele treinreis stil. Behalve de hierboven genoemde determineerbare 

werden op dezelfde dagen nog 68 onherkenbare exemplaren aangetroffen. Eens te meer blijkt 

weer, hoe makkelijk insekten op deze manier in ons land geïmporteerd kunnen worden. •— 

Lpk. 


