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 Tweekleurige parelmoervlinder
 Melitaea didyma

De tweekleurige parelmoervlinder wordt gevonden in Zuid 
en Middeneuropa, waar hij op veel plaatsen algemeen is. 
De dichtstbijzijnde populaties vliegen in het Duitse rijn
dal, Badenwürttemberg en noordFrankrijk. 
De waardplanten zijn vooral weegbree Plantago sp. en vlas
bekje Linaria vulgaris. De soort leeft in droge graslanden en 
ruigten. Hij vliegt aan de noordzijde van zijn verspreidings
gebied in één generatie tussen eind juni en eind augustus 
en overwintert als halfvolgroeide rups in rupsennesten. In 
Zuideuropa vliegt hij in twee of drie generaties tussen 
midden april en september. Hij is vrij honkvast, maar toch 
tweemaal (in 18 en 198) in grootBrittannië gevonden. 
(BInk 1992, TOLMAn & LewIngTOn 1999).
De tweekleurige parelmoervlinder is in totaal vijfmaal in 
nederland waargenomen: Baarlo (li, vrouwtje, juli 193), 
Baarlo (li, mannetje, augustus 193), Havelte (dr, 28 juni 
198), Dorst (nb, 7 juni 19) en steenwijk (ov, 27 juli 
1977). een exemplaar bij Borculo (ge) in 2001 is zeer waar
schijnlijk meegekomen met plantmateriaal voor een tuin, 
wordt beschouwd als een adventief en is niet op de neder
landse lijst opgenomen. Ook de waarneming van Dorst is 
(te) vroeg en ook deze vlinder is wellicht als rups meegeno
men met plantmateriaal.

 SUMMARY
 Spotted Fritillary Melitaea didyma
Melitaea didyma is a vagrant. It has been seen five times, 
last in 1977. A butterfly that appeared in a garden in 2001 is 
not included in our data; presumably it was an adventive 
that had arrived here in French plant material.

 Paarse parelmoervlinder
 Boloria dia

De paarse parelmoervlinder, vroeger akkerparelmoervlinder 
geheten, komt in groot deel van Middeneuropa voor. De 
dichtstbijzijnde populaties vliegen in wallonië. uit zowel 
België als Duitsland wordt een achteruitgang gemeld en 
staat de soort op de rode Lijst.
De waardplanten zijn verschillende soorten viooltjes, vooral 
één of tweejarige soorten zoals het akkerviooltje Viola ar-
vensis en het driekleurig viooltje V. tricolor. De soort komt 
in het noordelijk deel van het verspreidingsgebied voor op 
warme hellingen met open bos, struweel, bloemrijke of hei
schrale graslanden en bij luw liggende overhoekjes en 
braakliggende akkers. Hij vliegt in twee tot drie generaties 
van eind april tot begin september en overwintert als half
volgroeide rups. De soort is vrij zwerflustig en zelfs enkele 
malen in grootBrittannië gevonden. (TAx 1989, BInk 1992).
De paarse parelmoervlinder is een zwerver die in de afgelo
pen anderhalve eeuw vijftien maal is gezien. De voorlaatste 
melding is uit 192, toen een exemplaar in juli nabij groes
beek (ge) werd gezien. Op 20 augustus 199 is het laatste 
exemplaar waargenomen en gefotografeerd in een graft tus
sen akkers op het landgoed Terworm bij Heerlen (li). De 
overige waarnemingen zijn: Hoogeveen (dr, 180-180), 
Liesbos (bij Breda, nb, 2 juli 18), Breda (18), Breda (10 
mei 1870, vrouwtje), groningen (180-1870), Drenthe 
(180-1870), Arnhem (ge, 1874), Limburg (1 juni 1901), 
Limburg (2 juni 1902), Vorden (ge, augustus 190, 2 vrouw
tjes), Baarlo (li,  augustus 1934, 2 mannetjes), Baarlo (juli 
193, mannetje), wahlwiller (li, 17 augustus 1941, vrouw
tje). Daarnaast zijn er nog een aantal meldingen uit de ne
gentiende eeuw uit groningen en Drenthe die echter ook 
betrekking kunnen hebben op de veenbesparelmoervlinder. 
een aantal waarnemingen is in opvolgende jaren bij dezelf
de plaats gedaan  zoals bij Breda/Liesveld (nb, 18, 2 
plaatsen en 1870), en Baarlo (nb, 1934 en 193)  zodat deze 
soort mogelijk een onregelmatige standvlinder is. geruch
ten dat van deze soort een populatie bij eijsden (li) heeft 
gezeten, zijn nooit bevestigd. wel is de soort recent nog op 
het Belgische deel van de sintPietersberg waargenomen. 
(gerAeDTs 1986, ADAMs & PrIck 1997, AkkerMAns eT AL. 2001).

 SUMMARY
 Weaver's Fritillary Clossiana dia 
Clossiana dia is a vagrant. It has been sighted fifteen times, 
last in the province of Limburg on 20th August 199.
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