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Polyommatus icarus von Rott. In mijn omgeving stellig niet meer zo’n gewone 

soort. In 1964 plotseling massaal te Annendaal (Echt). Het jaar daarop weer 

weinig. In 1966 vrij talrijk te Herkenbosch. 

Melitaea cinxia L. Tot 1958 nog vrij talrijk op één plaats te Herkenbosch. 

Daarna verdwenen. Ook langs het Julianakanaal te Maasbracht etc. heb ik cinxia 

niet meer teruggevonden. In 1965 één exemplaar gevangen te Lomm en één te 

Montfort. 

Mellicta athalia von Rott. Vloog tot ± I960 in massale aantallen op diverse 

plaatsen te Montfort. De laatste jaren nog slechts sporadisch waargenomen. In 

Beifeld vliegt athalia nog steeds talrijk. 

Araschnia levana L. Het is weer lang geleden, dat ik het landkaartje in mijn tuin 

kon vangen! In 1966 vrij talrijk te Herkenbosch en in de ,,Doort” te Echt, in beide 

generaties. 

Polygonia c. album L. Nog steeds vrij gewoon. In 1966 waargenomen te Mont¬ 

fort, Annendaal, Vlodrop en Herkenbosch. 

Nymphalis antiopa L. In 1959 heb ik antiopa voor het laatst gezien, daarvoor 

ook al niet talrijk, maar toch elk jaar wel enkele vlinders te Montfort, Annendaal, 

Munnicksbosch en Boukoul (Swalmen). In 1956 en 1957 vele exemplaren op 

bloedende en „gesmeerde” berken in het natuurreservaat „Meynweg”. 

Nymphalis polychloros L. Tot 1962 een vrij gewone soort te Montfort. In 1961 

bv. nog d= 30 exemplaren. Daarna heb ik de grote vos maar een hoogst enkele 

keer meer gezien. Men heeft hier de laatste jaren vele oude en verwaarloosde 

boomgaarden gerooid, m.i. toch wel één van de oorzaken van de achteruitgang. 

Par ar ge aegeria L. en Pyronia tithonus L. Beide soorten gewoon. In 1966 bepaald 

talrijk te Vlodrop en Herkenbosch. 

Hipparchia semele L. Was hier in de vijftiger jaren zeer gewoon, nu een zeld¬ 

zaam dier. 

Summary 

Notes on the occurrence of butterflies in the centre of Dutch Limburg. Many 

species have become much rarer of late or have even completely disappeared. But a 

new locality could be discovered for the two Maculinea species. 

Montfort (L.), Julianastraat 2. 

Theria rupicapraria Denis & Schiffermüller (Lep., Geom.). Na jarenlang in mijn woon¬ 

plaats en omgeving vergeefs gezocht te hebben naar de spanner Theria rupicapraria, had ik 

in januari 1967 onverwacht succes in de tuin van mijn buurman. Men was hier bezig een 

± 100 jaar oude meidoornhaag te rooien. Van 16 tot 21 januari ving ik bij deze heg onge¬ 

veer 60 mannetjes, nadat mijn vrouw het eerste exemplaar had opgemerkt tegen een verlicht 

raam van onze woning. Toen was het afgelopen: de heg verdwenen en de grond omgeploegd. 

Bij de in deze periode bezochte meidoornhagen te Putbroek, Melick, Odiliënberg en Lerop 

(bij Roermond) werd rupicapraria niet gevonden. 

Toch wel even een verrassing, wanneer men een lang vergeefs gezochte soort bij wijze van 

spreken naast de deur in aantal kan vangen! Alleen maar jammer, dat met de heg deze popu¬ 

latie ook wel verdwenen zal zijn. 

A. W, P. Maassen, Julianastraat 2, Montfort (Lb.). 


