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 Zomererebia
 Erebia aethiops

De zomererebia komt voor van Polen tot MiddenFrank
rijk, de Balkan en oostwaarts tot de Oeral. In schotland 
leeft een geïsoleerde populatie. De dichtstbijzijnde popula
ties vliegen in zeer klein aantal in de Belgische Ardennen en 
de Duitse eifel. 
De waardplanten zijn verschillende grassoorten. De soort 
leeft in schrale graslanden en ruigten bij bosranden en ma
tig vochtige graslanden met struiken en bomen. Hij vliegt 
in één generatie tussen eind juli en begin september. Vol
gens de literatuur is de soort honkvast. (BInk 1992).

De zomererebia is de slechtst gedocumenteerde dagvlinder 
van de nederlandse lijst. Vermoedelijk is hij eenmaal in ne
derland gevonden. Dit exemplaar bevond zich in de dupla
verzameling van j.Th. Oudemans. Het was in die tijd ge
bruikelijk om de fraaiste of bijzonderste vlinders in een 
hoofdverzameling te houden die getoond werd aan bezoe
kers. Daarnaast bestond er vaak nog een tweede 'duplaver
zameling'  zeg maar duplicaten of schaduwverzameling  
met de overige exemplaren. Op het etiket bij deze zomer
erebia is door Oudemans met potlood geschreven: 'vlgns 
jeswiet door hem in de duinen gevangen (?)': dit is in de 
periode tussen 1910 en 1930 geweest. Professor jeswiet heeft 
aan de vlinderconservator van het Zoölogisch Museum Am
sterdam verklaard dat hij, toen hij zijn vlinders aan Oude
mans gaf, geen buitenlandse vlinders bezat noch ooit in het 
buitenland was geweest. Overigens heeft dhr. jeswiet wel in 
ZuidLimburg verzameld. (kruseMAn 1940, LeMPke 1957).

 SUMMARY
 Scotch Argus Erebia aethiops
Erebia aethiops is a vagrant that has been seen once 'in the 
Dunes'. The species is the most controversial on the Dutch 
List. The sole specimen is from the duplacollection of j.Th. 
Oudemans, who wrote 'in the Dunes' on the etiquette with 
a questionmark. However, the original collector said that he 
himself had never been abroad.

 Voorjaarserebia
 Erebia medusa

De voorjaarserebia komt voor in een beperkt deel van Mid
deneuropa. De dichtstbijzijnde populaties leven in de ei
fel en de Belgische Ardennen, waar de soort niet zeldzaam 
is, maar wel achteruit gaat. Hij staat als 'kwetsbaar' op de 
europese rode lijst (VAn swAAy & wArren 1999).
De waardplanten zijn verschillende grassoorten. De soort 
leeft in schrale droge (kalk)graslanden. Daarnaast wordt hij 
ook gevonden in ruigere, voedselarme vochtige hooilanden 
en open bossen in heuvelachtige gebieden. Hij vliegt in één 
generatie tussen midden mei en eind juni en overwintert als 
halfvolgroeide rups. In de literatuur wordt de soort vermeld 
als honkvast. (BInk 1992).

De voorjaarserebia is een dwaalgast die viermaal is waarge
nomen. Van één vondst zijn datum en locatie onbekend. 
De overige vindplaatsen liggen alle in ZuidLimburg: On
derste bos bij epen (2 mei 1920, twee mannetjes en een 
adult), Vaals (11 juni 1947 en één mannetje) en bij Vijlen (24 
juni 194, één mannetje, één vrouwtje). In Vlaanderen is 
deze soort nog in 199 gevonden; een nieuwe vondst blijft 
dus mogelijk. (MAes & VAn Dyck 1999).

 SUMMARY
 Woodland Ringlet Erebia medusa
Erebia medusa is a vagrant that has been seen four times; 
three records are from the south of the province of Lim
burg, the other location is unknown.
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