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plaren van Wölting waren er negen. Bij de ter plaatse onderzochte ± 500 exem¬
plaren was er geen enkele.
Verder zijn er 8 exemplaren bij, die net als bij Melitaea diamina Lang op de
onderzijde der achtervleugels in de bruine chevronvormige vlekken, zwarte kernen
hebben. Deze vorm heb ik nog niet eerder bij athalïa waargenomen. Het lijkt mij
niet uitgesloten, dat deze twee aberratieve vormen iets te maken hebben met erfe¬
lijkheid, gezien het redelijk grote aantal dat te voorschijn kwam uit mijn kweek.
Summary

Comparison of caterpillars, chrysalids and imagines of Mellictd athalia Rott.,
descending from a Dutch $ and from two females from Wölting (Austria, Styria).
Colour differences were observed in the tubercles of the caterpillars and in the
chrysalids, but the butterflies resulting from the three broods were practically
identical.
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Zuinig met onze Dagvlinders !
Van verschillende zijden hebben de Commissie voor Natuurbescherming van de
Ned. Ent. Ver. de laatste tijd berichten bereikt, dat sommige lepidopterologen grote
series van enkele dagvlinders verzamelen, voornamlijk met het doel een belangrijk
deel ervan als ruilmateriaal te gebruiken.
Nu is onze' fauna niet zeer rijk aan soorten en verscheidene ervan zijn de laatste
decennia sterk achteruit gegaan ten gevolge van allerlei cultuurtechnische maat¬
regelen. De Commissie doet daarom een beroep op dé verzamelaars de weinige
opvallende soorten, die we nog rijk zijn, zoveel mogelijk te sparen. Zij staan al
aan zoveel ongunstige factoren bloot, dat wij die niet met nog één behoeven te
vermeerderen.
De Commissie blijft deze aangelegenheid dan ook scherp in het oog houden.
Namens de Commissie,
W. Hellinga, Secretaris.

Araschnia levana L. (Lep., Nymphalidae). Voor het landkaartje is 1967 in MiddenLimburg best geweest. Op vele plaatsen, waar ik al jaren de vlinder niet meer had gezien,
gaf Araschnia deze zomer weer acte de présence, tot in mijn tuin toe! In het Munnicksbos
(Odiliënberg) zag ik op 17 juni nog een vrij goed exemplaar van de voorjaarsgeneratie.
A. W. P. Maassen, Julianastraat 2, Montfort (Lb.).

