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In 1947 verscheen een publicatie van B. Petersen, On the Difference in Species 

between Boloria pales Schiff, and Boloria arsilache Esp. (Zool. Bidr. Uppsala 25 : 

335—343, pi. I), waarin veel statistische gegevens verwerkt zijn. Het materiaal stamde 

van Torne Lappmark in Noord-Zweden, waar beide vormen samenleven. Hij onderzocht 

vier kenmerken. Met geen daarvan bleken pales en aquilonaris met absolute zekerheid 

van elkaar te scheiden te zijn, maar wel kwamen statistisch belangrijke verschillen te 

voorschijn. Een definitieve beslissing kon echter alleen door kweken gebracht worden. 

H. de Toulgoet beschreef in 1952 de „Premiers états de Boloria pales et napaea” 

(Rev. fr. Lép. 13 : 162—165) met een prachtige plaat, waarop de verschillen tussen 

de rupsen van beide soorten goed te zien zijn. 

Tenslotte verscheen van A. Crosson du Cormier, P. GuéRiN en H. de Toulgoet 

een „Nouvelle note sur Boloria aquilonaris Stichel (1953, Rev. fr. Lép. 14 : 11—23, pi. 

IV) waaruit bleek, dat de rupsen en poppen van pales en aquilonaris eveneens ver¬ 

schillen, waarmee dus eindelijk alle twijfel aan het soortrecht van de laatste kan ver¬ 

dwijnen. De rups leeft van de bloemen en jonge blaadjes van Vaccinium oxycoccus L„ 

maar is moeilijk te vinden. Geen van onze noordelijke verzamelaars is er tenminste nog 

in geslaagd haar te ontdekken. 

[De naam arsilache Esper is een synoniem van Papilio pales Schiff, en kan dus voor 

onze soort niet gebruikt worden !] — Lpk. 

Aglia tau L. In aanvulling op het artikel van Prof. W. Roepke in Ent. Ber„ vol. 14, 

p. 337, 1 September 1953, kan ik van deze soort nog het volgende mededelen: in 1945 

zag de heer Moesman de $ $ in de omgeving van Hoog-Soeren vrij gewoon vliegen. 

In 1952, eind Mei, begin Juni, talrijk tot zeer talrijk te Apeldoorn, Wiessel, Hoog-Soe¬ 

ren, weg naar Elspeet, ook de 9 ? » overal aan beuken en berken. Ook de berken- 

bossen op de Imbosch zijn bekende plaatsen voor tau. In 1953 zag ik de $ $ , wel 

lang niet zo talrijk, overal in de omringende beuken- en berkenbossen vliegen, het aan¬ 

tal 9 9 was echter veel geringer. 

De vraag, of beukenbossen speciaal fau-bossen zijn, dringt zich wel zeer op, de rup¬ 

sen eten naar mijn ervaring even graag berkenblad en zijn daarmede beter groot te 

brengen, beukenblad verwelkt sneller (grotere verdamping !). 

Het in rust boven de thorax toeklappen der vleugels, zoals bij vele spanners en dag¬ 

vlinders, heb ik eveneens opgemerkt bij Antheraea. 

Tenslotte nog een opmerking over de kweek: men zij voorzichtig met de pas uitge¬ 

komen rupsen, de vertakte dorens raken, indien te veel dieren bij elkaar zijn, in elkaar 

verward, daarbij komt dan nog spinseldraad, zodat de kluwen jonge rupsen tenslotte 

onuitwarbaar wordt en te gronde gaat ! 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn. 

Dagvlinders te Soest Op 17 September 1953 ving ik in een tuin aan de Soesterbergse- 

straat een exemplaar van Thecla betulae L. 

In mijn eigen tuin was Araschnia levana L. deze zomer een heel gewone verschijning. 

De vlinders zaten bij voorkeur op gele en blauwe bloemen, vooral op Coreopsis. Een 

bloeiende Buddleya had niet de minste aftrek. Ik nam ze waar van 20 Juli tot 7 Augus¬ 

tus, daarna niet meer. 

E. Heupers, Kerkpad Z. Z. 20 e, Soest. 

Late Nymphalis io L. Op 19 October j.l. stond ik ’s avonds om bij half tien voor het 

fel verlichte raam van een boekwinkel te kijken, toen plotseling iets naast mij neerdwarrelde, 

dat in het voorbijflitsen de indruk van een vlinder maakte. Tot mijn verbazing ontdekte ik 

op de trottoirtegels in de halfschaduw een prachtige gave dagpauwoog, die daar rustig met 

toegeklapte vleugels zat. In elk opzicht dus wel een erg laat exemplaar ! — Lpk. 


