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 grote boswachter
 Hipparchia fagi

De grote boswachter komt voor van noordspanje tot 
MiddenDuitsland en rusland. uit Luxemburg is de soort 
verdwenen. In MiddenFrankrijk is hij algemeen. De dichtst
bijzijnde populaties vliegen in de Franse elzas en de Voge
zen.
De waardplanten zijn diverse grassoorten zoals rood zwenk
gras Festuca rubra en gevinde kortsteel Brachypodium pin-
natum. De soort leeft in het noordelijk deel van zijn areaal 
in bosachtige, verruigde kalkgraslanden. Vaak zitten de 
vlinders op boomstammen. De soort vliegt in één generatie 
tussen half juli en begin september en overwintert als half
volgroeide rups. Hij wordt in de literatuur vermeld als 
honkvast. (BInk 1992).
De grote boswachter is een dwaalgast die eenmaal is gevon
den: een mannetje in augustus 1901 te kerstendal bij nij
megen (ge). Deze waarneming staat niet op zichzelf: ook in 
het Duitse rijndal zijn in dat jaar diverse grote boswachters 
gezien. Deze vondst is overigens de meest noordelijke waar
neming in europa. Het exemplaar bevindt zich in het Zoö
logisch Museum van Amsterdam. (VAn swAAy & MAes 2000).

 SUMMARY
 Woodland Grayling Hipparchia fagi 
Hipparchia fagi has been found once, in August 1901 near 
nijmegen, in the province of gelderland. This is the north
ernmost record for this species.

 Oranje steppevlinder
 Arethusana arethusa

De oranje steppevlinder komt voor in twee gebieden in 
europa: in het oosten en in het westen. De oostelijke ver
spreiding betreft Zuidoosteuropa, zoals de Balkan, grie
kenland en Turkije. Het westelijke deel omvat grote delen 
van spanje en Frankrijk. De soort is uit België en veel plaat
sen in noordFrankrijk verdwenen. De dichtstbijzijnde 
vliegplaatsen liggen nu langs de Maas in noordFrankrijk. 
(BInk 1992).
De waardplanten zijn verschillende grassen. De soort leeft 
in zandige, open graslanden die 's zomers vaak geheel ver
dorren. Hij vliegt in één generatie tussen eind juli en begin 
september. In de literatuur wordt hij honkvast genoemd. 
(BInk 1992).
De oranje steppevlinder is een dwaalgast die eenmaal is 
waargenomen: één mannetje op de Mameliserberg (nabij 
Vijlen, li, dicht bij de Duitse grens), eind juli 1927. (Ben

TInck, 1929).

 SUMMARY
 False Grayling Arethusana arethusa
Arethusana arethusa is a vagrant that has only been seen 
once in the netherlands; a male butterfly was caught at the 
end of july 1927, near Vijlen, in the province of Limburg.
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