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exx. bleven onbereikbaar doordat zij hoog in de stammen of in de kronen 
zaten. Vermoedelijk is deze soort in genoemde bossen altijd wel in klein 
aantal aanwezig geweest en is zij door de bovengeschetste vernielingen 
algemener geworden. Fraser (5) vermeldt een belangrijke import 
van deze soort in Engeland uit ingevoerd Duits eikenhout. 
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Nieuw en St. Joosland (Walcheren), October 1948. 

Parnassius apollo L, in Nederland gevangen» Ik ken op het ogenblik 
twee absoluut betrouwbare vangsten van de Apollovlinder in ons land. 
Het eerste ex. zag ik in 1937 in een zeer kleine collectie te Maarsen. 
Het was een mooi gaaf dier, omstreeks 1930 gevangen te Doorwerth 
(gern. Renkum) door D. E s k e s. 

Het tweede is van veel jongere datum. Hierover berichtte me de heer 
J. V. d, W alle te Olst : ,,Dit exemplaar, iets afgevlogen, is 2 jaar ge¬ 
leden door een leerling van me in Olst gevangen. Van de vangdatum 
weet ik alleen nog, dat het de eerste dag na de vacantie was, vermoe¬ 
delijk 16-8-46. Ik heb met opspannen vergeten dit te noteren en door 
omstandigheden kreeg ik daar een jaar later pas erg in.” 

Natuurlijk is het dier geen indigeen in Nederland. Ik zie echter geen 
enkele reden waarom dergelijke vangsten niet vermeld zouden worden. 

Hoe apollo nu en dan hier verzeild raakt, blijft een open vraag. Men 
kan denken aan vervoermiddelen (Rijnschepen, internationale treinen), 
maar het is even goed mogelijk, dat de vlinder soms ver van zijn vlieg- 
plaatsen rondzwerft. Het is tenminste wel opvallend, dat uit Jutland 4 
geheel op zich zelf staande vangsten bekend zijn, verder nog 2 of 3 van 
de Deense eilanden (Hoffmeyer en Knudsen, 1938. De Danske 
Storsommerfugle : 28—29). Misschien kan de heer Eisner, onze 
Parnassius-specialist, daar wat over meedelen. 

B. J. L e m p k e, Amsterdam-Z 2, Oude IJselstraat 12HI. 

Aangeboden» L e m p k e, Cat. Ned. Macrolep. I—VII, dus compleet, 
I—III keurig gebonden in 1 band, in eens voor f 38.—. Bovendien : 
Zeitschr. Wiener ent. Ges. 29 (1944), nr. 1—7 en 11 ; 30 (1945), nr. 
5—12 en inh., 31 (1946), compleet, samen voor f7.50, Inhoud uitslui¬ 
tend lepidopterologisch. 
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