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Earophila badiata komt in het zuiden van ons land stellig meer verspreid voor 

dan tot nu toe bekend was. Reeds bij enkele incidentele inventarisaties werden een 

drietal vindplaatsen gevonden, welke nog niet uit de literatuur bekend waren. 

De soort werd nl. aangetroffen bij Cadier-Keer op een kalkgrashelling met een 

rijke rozen vegetatie (o.a. Rosa dumetorumj, in het Vijlenerbos te Vaals, en te 

Gronsveld bij het Savelsbos. De bekende vindplaatsen zijn Kerkrade, Wijlre, Val¬ 

kenburg, Houthem, Lemiers en elders in Vaals. 

Rozen vindt men in Zuid Limburg practisch overal langs de wegen in de weg¬ 

bermen aan bosranden, langs holle wegen, in heggen en in ruigten, op kalk- 

grashellingen. E. badiata zal daarom een groter verspreiding in dat gebied heb¬ 

ben dan werd verondersteld. Door het meer en meer toepassen van herbiciden voor 

het onderhoud van holle wegen, wegbermen e.d., wordt deze soort evenwel be¬ 

dreigd. Het is daarom niet onmogelijk, dat er voor badiata nog eens wegberm- 

reservaten moeten worden gesticht. Dat zou ook voor andere organismen nuttig 

zijn. Er zijn al zo vele waardevolle vlindersoorten, die juist daar hun optimum 

biotoop hebben. 

Summary 

Three new localities for Earophila badiata Schiff, in the south of Dutch Lim- 

burg- 

Copula van gekweekte Thersamonia dispar Haworth (Lep., Lycaenidae). Het is mij 

voor het eerst gelukt bevruchte eitjes te krijgen van dispar, die uit het ei werd opgekweekt. 

De eitjes, afkomstig van N.W.-Overijsel, werden 1 augustus verzameld en overgebracht op 

zuringplanten in mijn tuin te Geffen. De vlinders kwamen vroeger uit de pop dan in hun 

geboortestreek. De data zijn voor 1959: 17 juni tot 7 juli en voor I960: 16 juni tot 14 juli. 

De dieren moeten buiten gecopuleerd hebben, want de verkregen eitjes kwamen 23 juli 

I960 uit. Ik hoop, dat enkele rupsen nog dit jaar zullen doorgroeien en de vlinder leveren, 

zoals wel eens voorkomt. De wijfjes leggen nogal wat eitjes. Een geïsoleerd exemplaar 

produceerde van 3 tot 22 augustus in totaal 517 stuks. 

V. Gerris, Dorpsstraat 6, Geffen-N.B. 

Coleopteroloog gezocht. Goecke & Evers, Krefeld, Dürerstraße 13, West-Duitsland, 

zoeken jong entomoloog voor hun collecties Coleoptera. Aangename werkkring, hoofdzake¬ 

lijk bestaande uit prepareren, determineren, collecties ordenen, bibliotheek in stand houden. 

Desgewenst ook inschakeling in onze uitgeverij (zoölogie-entomologie). Wij zijn behulp¬ 

zaam bij het zoeken van een woning of kamer. 


