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Dagvlinderonderzoek in Joegoslavië van 18 juni tot 10 juli 1966 

door 

H. VAN OORSCHOT 

Door jarenlange correspondentie en vlinderruil met de heer Bot 

uit Sarajevo was mijn interesse voor dit deel van Europa zo groot gewoidejn^/èkG 

er zelf ook wel eens wilde verzamelen. 

Een 35-urige treinreis bracht ons (mijn vrouw en ik) via München, Jesenice, 

Zagreb, Banja Luka, Doboj naar Sarajevo. We kwamen hier ’s avonds om 7 uur 

aan en werden ontvangen door de heren Mihljevic en Miksic. Zij hadden ook voor 

onderdak gezorgd. 

Nauwelijks van de reis bekomen moesten we de volgende dag om 8 uur al weer 

klaar staan. Mihljevic wilde ons meteen het een en ander laten zien en bracht 

ons met zijn auto naar Jablanica (200 m) in de Hercegovina, plm. 85 km ten zw. 

van Sarajevo. We verzamelden hier op een helling van de rivier de Neretva. Veel 

vlinders vlogen er niet. We vingen o.a. een mooie serie van Pieris ergane H-G., 

Mellicta athalia Rott, Brenthis daphne Den. & Schiff., Strymonidia acaciae F. en 

Libythea celtis Fuesl. Van de laatste soort werden zeker tien exemplaren gezien, 

maar door de hitte en het razendsnel langs de grond vliegen waren ze vrijwel niet 

te vangen. Nymphalis polychloros L. kregen we helemaal niet te pakken. Verder 

werden nog een veertien andere soorten gevangen. Een kleine waterplas, waar de 

vlinders regelmatig kwamen drinken, was overbevolkt met mooie vuurbuik- 

padjes. Alles bij elkaar een prachtige dag, maar teveel vlak na zo’n lange reis. 

Tot en met de 25ste hebben we steeds in de omgeving van Sarajevo verzameld, 

op de berg Trebevic (1000 m) en de berg Igman (900 m) en bij Vrelo Bosne 

(600 m). 

De bebossing op de Trebevic bestaat hoofdzakelijk uit hazelaar. Door het slechte 

voorjaar vlogen er echter nog weinig vlinders, zowel in soorten als in individuen. 
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Alleen Pyrgus carthami Hb. en P. sertorius orbifer Hb. waren algemeen. Zeer in¬ 

teressant was het cf van Palaeochrysophanus candens H.-Sch., een vuurvlinder van 

de Balkan maar waarvan de verspreiding nog steeds slecht bekend is. Uiterlijk 

lijkt hij veel op P. hippothoe L. De mannelijke genitaliën bezitten echter duidelijke 

determinatiekenmerken. Nog beter was de vangst van een van Polyommatus an- 

teros Frr. Volgens Mihljevic was deze soort niet bekend uit Bosnië, wel uit 

Macedonië. 

Bij Vrelo Bosne vlogen vrijwel alle grote Nymphaliden. De meeste soorten waren 

alleen vroeg in de morgen te verzamelen, tegen de middag zat alles hoog in de 

bomen. Nymphalis antiopa L. had echter altijd haast en was niet te vangen. Neptis 

rivularis Scop. vond ik de beste vangst. 

Door een soort droge rivierbedding konden we van Vrelo Bosne op de Igman 

komen. Hier vingen we o.a. een prachtige serie van Melitaea trivia fascelis Esp., 

zeer donkere exemplaren. De beste vangst hier waren drie mannetjes van Euphy- 

dryas maturna L., die veel zwarter zijn dan die van midden-Europa. Er waren tot 

nog toe slechts enkele exemplaren in Bosnië verzameld. Verder vingen we de eerst 

bekende exemplaren van Parnassius apollo L. op de Igman. Van Melitaea diamina 

Lang vingen we een <ƒ, waarvan op de onderzijde van de vleugels alle vlekken en 

banden zwart zijn, die normaal wit of licht van kleur behoren te zijn. 

Zondag de 26ste bracht Mihljevic ons naar Boracko Jezero (500 m) in de 

Hercegovina, plm. 90 km ten z van Sarajevo (ten zo van Konjic.) Een prachtig 

gebied rond een meer maar er vlogen niet veel vlinders, tot dat we na uren zoeken 

op een terrein kwamen waar we bij wijze van spreken tot onze knieën in de 

athalias stonden. Elke bloem, veel valeriaan, was bezet met zeker vijf vlinders. 

Duizenden vlogen er hier. We waren al veel gewend, maar dit was nieuw. Doordat 

het al wat later op de dag werd, zaten de meeste exemplaren met open vleugels 

rustig te zonnen. Ik kon dus een prachtig overzicht krijgen van de variabiliteit van 

athalia hier. De grote pech voor mij was echter, dat het er wemelde van slangen 

en/of grote hagedissen, die we overal hoorden maar door het hoge gras niet konden 

zien, waardoor mijn vrouw het liet afweten, zodat ik alleen aan de gang moest. Dit 

was niet eens het ergste. Mihljevic wilde op tijd naar huis, zodat ik maar een 

goed half uur de tijd had om in dit luilekkerland te verzamelen. Een 150 heb ik 

er gevangen. De variabiliteit is behoorlijk groot, veel extreme vormen zijn er ech¬ 

ter niet bij. Het zijn bijzonder grote en zeer zwaar getekende dieren. 

Van de 27ste tot en met de 30ste was het weer niet al te best, koud en veel regen. 

We hebben in deze periode dan ook niet veel biezonders gevangen. Daarom ver¬ 

trokken we de 1ste juli ’s morgens met een bus uit Sarajevo. Na een reis van 5 uur 

via Mostar en Metkovic kwamen we in Gradac aan. Deze plaats ligt aan de Adria- 

tische zee, plm. 6 km ten w van de monding van de Neretva. Zo koud als het in 

Bosnië was, zo warm was het hier. Voor het hotel stonden een paar mooie budleia’s 

in volle bloei. Deze leverden ons elke dag veel goede beesten die anders vrijwel niet 

te vangen waren, o.a. Polygonia egea Cr., Aricia agestis Den. & Schiff en Lasiom- 

mata megera L. 

In de hele kuststrook zijn Pieris ergane en P. manni zeer algemeen, ze vlogen 

vooral in de schaduw van de olijfbomen, de Ç $ konden hier tenminste nog wat 

groen vinden om hun eieren af te zetten. Van ergane vingen we een prachtige 
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gytiandfomorf : links Ç , rechts . Van Melitaea didyma occidentalis Stdgr. vingen 

we de eerste dagen alleen afgevlogen dieren van de eerste generatie, een paar dagen 

later vlogen de eerste exemplaren van de tweede ah Bij deze subspecies is het ver¬ 

schil tussen het J1 en het Ç in kleur en tekening nihil, beide zijn licht bruingeel 

van kleur en weinig getekend. Toch zat er één wijfje bij met flinke groenzwarte 

bestuiving op voor- en achtervleugels. De dieren van dit gebied zijn niet te onder¬ 

scheiden van een serie die ik bezit van Corfu (Gouvia 25-30.VII.1967, leg. H v. 

Rossum.) Opmerkelijk zijn de drie mannetjes en één Q dat ik bezit van het eiland 

Hvar (22.VI.1967, leg. J. Duyster). Dit eiland ligt vlak voor Gradac, de vlin¬ 

ders zien er echter uit als Alpendieren. De exemplaren uit de kustgebieden van 

Spanje, die ook onder occidentalis gerangschikt zijn, zijn beslist anders van kleur 

en tekening dan deze dieren uit Dalmatië. Een biezondere vangst was een mannetje 

van folana jolas O. In hetzelfde terrein ving ik na een paar flinke spurten één van 

Europa’s snelste slangen, Coluber najadum. De 5de juli zijn we liftend een eind 

het binnenland ingegaan naar Caplinja. Dit werd een grote teleurstelling, ondraag¬ 

lijk heet, geen schaduw en geen wind. Aan vlinders vloog er alleen Chazara briseis 

L. De cicaden maakten ons dol. Hier zijn we weg gevlucht, maar terug liften lukte 

niet, zodat we de trein moesten nemen. Die vertrok om 4 uur. We moesten eerst 

12 km naar Metkovic. Na een half uur rijden stop, alle mensen er uit en een uur 

wachten op een andere trein. Daar sta je dan midden in een negorij waar niets 

anders te doen was dan wachten. Toen de trein eindelijk kwam, presteerde deze het 

om over de resterende 22 km twee uur te doen. Midden in het land stopte de machi¬ 

nist om pakjes af te geven of te ontvangen. En dan te bedenken dat het een stoom¬ 

trein v/as met zeer veel rook en dat er veel lange tunnels waren. De vangst bestond 

uit drie vlinders. 

De 7de juli gingen we om 6.15 weer terug naar Sarajevo. Hier was de tempera¬ 

tuur veel beter geworden. Bij Vrelo Bosne wemelde het nu van de vlinders. In een 

paar uur tijds konden we er een 350 verzamelen, ’s Nachts een zwaar onweer, zodat 

het de volgende dag, de laatste vakantiedag, koud en regenachtig was. 

We hebben ook nog een paar bezoeken gebracht aan het Zoölogisch Museum van 

Sarajevo. Veel mooie dieren, maar jammer genoeg zeker 90% zonder goede vind¬ 

plaatsgegevens. 

Het aantal door ons gevonden en waargenomen dagvlindersoorten is 108, 

Papilio machaon L. Eén in Sarajevo en twee in Gradac. 

Ipkiclides podalirius L. Eén bij Vrelo Bosne en zes in Gradac. 

Parnassius apollo hosniensis Stich. Voor zover bekend de eerste vier exemplaren 

van de Igman. 

Parnassius mnemosyne leonhardianus Frhst Eén van de Trebevic en 25 van de 

Igman. 

Aporia crategi L. Acht bij Vrelo Bosne, drie bij Sarajevo en drie bij Boracko 

Jezero, 

Pi er is brassicae L. Eén exemplaar bij Vrelo Bosne. 

Pieris rapae L. Algemeen bij Sarajevo, Vrelo Bosne, enkele bij Boracko Jezero en 

Gradac. 

Pieris manni Mayer. Zeven exemplaren bij Vrelo Bosne, drie bij Boracko Jezero, 

zeer algemeen in Gradac en omgeving. 
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Pieris ergane Hb.-G. Op elke vindplaats aanwezig, maar bij Gradac zeer algemeen. 

Pieris napi L. Gewoon bij Yrelo Bosne, drie bij Sarajevo en twee bij Boracko 

Jezero. 

Pontia daplidice L. Gewoon in Gradac. 

Anthocharis cardamines L. Twee bij Sarajevo, veertien bij Vrelo Bosne. 

Gonepteryx rhamni L. Eén exemplaar bij Boracko Jezero. 

Colias crocea Fourcr. Overal gewoon. 

Leptidea sinapis L. Overal enkele exemplaren, echter bij Vrelo Bosne algemeen. 

Erebia ligea L. Gewoon bij Vrelo Bosne. 

Erebia euryale Esp. Enkele exemplaren bij Vrelo Bosne. 

Erebia aethiops Esp. Acht exemplaren bij Vrelo Bosne. 

Erebia medusa Den. & Schiff. Twee exemplaren in Sarajevo en vijf bij Vrelo Bosne. 

Erebia oeme Hbn. Eén exemplaar op de Trebevic. 

Melanargia galathea tenebrose Frhst. Begon de laatste dag voor ons vertrek bij 

Vrelo Bosne net goed te vliegen. 

Brintesia circe F. Enkele exemplaren bij Gradac. 

Hipparchia syriaca Stdgr. Eén exemplaar bij Gradac. 

Hipparchia semele L. Eén exemplaar bij Gradac. 

Chazara briseis L. Enkele exemplaren bij Gradac. 

Satyrus ferula F. Twee exemplaren bij Gradac. 

Aphantopus hyperantus L. Zeer algemeen bij Vrelo Bosne. 

Par ar ge aegeria L. Bij Sarajevo en Vrelo Bosne gewoon, bij Gradac vier exem¬ 

plaren. 

Lasiommata megera L. Twee exemplaren bij Boracko Jezero en algemeen bij Gradac. 

Lasiommata maera L. Op alle vindplaatsen gewoon. 

Lasiommata petropolitana F. Op slechts één helling gevonden van de Trebevic. 

Hier vlogen ongeveer 50 exemplaren. 

Maniola jurtina L. Bij Gradac niet gevonden, verder overal gewoon. 

Pyronia cecilia Valk Bij Gradac zeer algemeen. 

Coenonympha pamphilus L. Overal enkele exemplaren. 

Coenonympha arcania L. Acht exemplaren bij Vrelo Bosne, één bij Sarajevo 

en één bij Jablanica. 

Apatura iris L. Bij Vrelo Bosne ongeveer een dozijn gezien. 

Apatura ilia Den. & Schiff. Bij Vrelo Bosne een tiental gezien. 

Neptis revularis Scop. Bij Vrelo Bosne op één plaats gewoon. 

Limenitis Camilla L. Als rivularis. 

Limenitis anonyma Lewis. Drie exemplaren bij Vrelo Bosne, vier bij Boracko Je¬ 

zero en zes in Gradac. 

Limenitis populi L. Eén exemplaar op de Trebevic, een twaalftal bij Vrelo Bosne. 

Euphydryas aurinia Rot., Zes exemplaren op de Igman en één bij Sarajevo. 

Euphydryas maturna L. Drie exemplaren op de Igman. 

Melitaea trivia fascelis Esp. Acht exemplaren op de Trebevic, 25 exemplaren op 

de Igman. 

Melitaea didyma druentia Frhst. Gewoon bij Vrelo Bosne, zes bij Boracko Jezero. 

Melitaea didyma occidentalis Stdgr. Algemeen bij Gradac. 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 30, 1.VIM970 133 

Melitaea cinxïa L. Vier exemplaren bij Vrelo Bosne en zes exemplaren op de 

Trebevic. 

Melitaea diamina Lang. Zes exemplaren bij Vrelo Bosne. 

Melitaea phoebe narenta Frhst. Twee exemplaren bij Vrelo Bosne, gewoon bij 

Boracko Jezero. 

Mellicta athalia limera Frhst. Op de Trebevic één exemplaar, bij Jablanica 13 exem¬ 

plaren, bij Boracko Jezero en Vrelo Bosne zeer algemeen. 

Mellicta aurelia Nick. Eén op de Igman en één op de Trebevic. 

Clossiana euphrosyne L. Enkele exemplaren bij Vrelo Bosne en op de Trebevic. 

Clossiana dia L. Eén exemplaar bij Vrelo Bosne. 

Clossiana titania Hb. Eén exemplaar op de Trebevic. 

Brenthis hecate Esp. Eén exemplaar op de Trebevic en één exemplaar bij Boracko 

Jezero. 

Brenthis daphne Den. & Schiff. Bij Jablanica algemeen, bij Vrelo Bosne gewoon. 

Issoria lathonia L. Bij Sarajevo en Boracko Jezero enkele exemplaren. 

Fahriciana niohe L. Bij Vrelo Bosne enkele exemplaren, bij Jablanica en Boracko 

Jezero elk één exemplaar. 

Fabriciana adippe Rott. Bij Vrelo Bosne twee exemplaren. 

Mesoacidalia aglaja L. Bij Sarajevo en Vrelo Bosne gewoon. 

Argynnis paphia L. Eén exemplaar bij Vrelo Bosne. 

Vanessa atalanta L. Eén exemplaar bij Vrelo Bosne. 

Polygonia egea Cr. Zeer algemeen bij Gradac. 

Polygonia c-album. Eén op de Trebevic en zes bij Vrelo Bosne. 

Nymphalis antiopa L. Enkele exemplaren op de Igman. 

Nymphalis poly chlor os L. Eén exemplaar op de Trebevic en een tiental bij Vrelo 

Bosne. 

Nymphalis io L. Eén exemplaar bij Vrelo Bosne. 

Aglais urticae L. Enkele exemplaren bij Sarajevo. 

Libythea celtis Fuesl. Bij Boracko Jezero en Jablanica enkele exemplaren, bij Gradac 

één exemplaar. 

Hamearis lu ci na L. Bij Sarajevo één exemplaar, bij Vrelo Bosne gewoon. 

Strymonidia acaciae F. Bij Vrelo Bosne, Jablanica en Sarajevo enkele exemplaren. 

Strymonidia spini Den. & Schiff. Gewoon bij Vrelo Bosne en op de Trebevic, één 

exemplaar bij Gradac. 

Callophrys rubi L. Eén exemplaar bij Vrelo Bosne. 

Heodes virgaureae L. Bij Jablanica en Vrelo Bosne elk één exemplaar. 

Heodes alciphron chairemon Frhst. Drie mannen bij Vrelo Bosne. 

Lycaena phlaeas L. Bij Boracko Jezero en Gradac elk twee exemplaren, bij Jablanica 

één. 

Palaeochrysophanus candens H.-Sch. Eén man op de Trebevic. 

Cupido minimus Fuesl. Enkele exemplaren bij Sarajevo. 

Celastrina argiolus L. Bij Jablanica één exemplaar, twee stuks bij Gradac. 

Scolitantides orion Pali. Twee exemplaren op de Trebevic. 

]olana jolas O. Eén mannetje bij Gradac. 

Glaucopsyche alexis Poda. Op de Igman en de Trebevic elk één exemplaar. 

Maculinea alcon Den. & Schiff. Op de Trebevic en Igman elk één exemplaar. 
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Maculinea arion L. Op de Trebevic één exemplaar, twee stuks op de Igman. 

Lycaeides id as. Slechts één exemplaar op de Trebevic. 

Plebejus argus L. Bij Vrelo Bosne gewoon, op de Trebevic één exemplaar. 

Aricia agestis Den. & Schiff. Eén exemplaar op de Trebevic, twee exemplaren bij 

Vrelo, Bosne, gewoon bij Gradac. 

Eumedonia chiron Rott. Vier exemplaren op de Trebevic. 

Cyaniris semiargus Rott. Bij Vrelo Bosne gewoon, slechts één exemplaar op de 

Trebevic. 

Polyommatus anteros Frr. Eén mannetje op de Trebevic. 

Polyommatus icarus Rott. Overal enkele exemplaren, alleen bij Gradac algemeen. 

Lysandra ïcarius Esp. Op de Trebevic en bij Vrelo Bosne gewoon. 

Lysandra ar gester Brgstr. Eén exemplaar bij Boracko Jezero. 

Lysandra bellargus Rott. Twee exemplaren bij Jablanica. 

Mel eager ia daphnis Den. & Schiff. Bij Vrelo Bosne en Gradac elk één exemplaar. 

Erynnis tages L. Vier stuks op de Trebevic en één bij Vrelo Bosne. 

Carcharodus alceae Esp. Een tiental exemplaren bij Gradac. 

Carcharodus lavatherae Esp. Bij Vrelo Bosne twee exemplaren. 

Spialia sertorius orbifer Hb. Op de Trebevic gewoon. 

Pyrgus cart bami Hbn. Zeer algemeen op de Trebevic. 

Pyrgus malvae L. Op de Trebevic twee exemplaren. 

Pyrgus armorie anus Obth. Eén exemplaar op de Trebevic. 

Pyrgus alveus Hbn. Op de Trebevic 14 exemplaren. 

Carterocephalus palaemon Pali. Op de Trebevic en bij Vrelo Bosne elke één exem¬ 

plaar. 

Thymelicus lineola O. Bij Sarajevo en Vrelo Bosne elk één exemplaar. 

Thymelicus sylvestris Poda. Bij Sarajevo en Vrelo Bosne gewoon, bij Jablanica en 

Gradac elk één exemplaar. 

Thymelicus acteon Rott. Bij Gradac vijf exemplaren. 

Hesperia comma L. Op de Trebevic één exemplaar. 

Ochlodes venata Brem. & Grey. Bij Vrelo Bosne algemeen, op de Trebevic en bij 

Jablanica enkele exemplaren. 

Voor Erebia ottomana H.-Sch., die o.a. op de Trebevic vliegt, waren wij iets te 

vroeg weg. Tenslotte dank ik het bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting 

voor de financiële medewerking, en de heren Mihljevxc en Miksic uit Sarajevo 

voor hun zeer gewaardeerde hulp tijdens onze excursie. 

Amsterdam 1017, Rietwijkerstraat 7-II. 

Summary 

Report of an excursion to Jugoslavia in the summer of 1966. Appended a list 

of the butterflies observed or caught. 

Amsterdam 1017, Rietwijkerstraat 7TI. 


