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Morgenrood (Lycaena virgaureae) Foto:  J. 

Schelvis. (zie pag. 22) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene Weide-uil (Calamia tridens) Foto: J. 

Schelvis. (zie pag. 22) 

Geelbont Dikkopje  (Carterocephalus silvicolus) 

Foto: J. Schelvis. (zie pag. 22) 

Tauvlinder  (Aglia tau)  Foto: J. 

Schelvis. (zie pag.22) 
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Vlinderen in Polen     Jaap Schelvis 

 

Sinds 2005 kom ik regelmatig in Polen om reizen te begeleiden. Aanvankelijk waren 

dat strikte vogelreizen naar het oerbos van Białowieża, de Karpaten en de 

uitgestrekte Biebrza moerassen. Afhankelijk van de interesses van de deelnemers 

werd en wordt er echter ook aandacht besteed aan de flora en allerlei andere 

diergroepen naast de vogels. Een enkele keer levert dat wat lichte wrijving op met 
de vogelaars, Zo herinner ik me een groep waarin twee deelnemers veel 

belangstelling hadden voor mossen. We parkeerden ons busje om een lange 

wandeling te maken door het Czerwogne Bagno, het 'rode moeras', maar op het 

muurtje naast de bus groeiden kennelijk erg spannende mosjes. Na een half uur 

stonden we nog op de parkeerplek en de vogelaars stonden te popelen en te mopperen 

omdat zij nu toch echt wel op zoek wilden naar die Drieteenspechten en 

Schreeuwarenden. Over het algemeen echter vinden mensen het leuk om wat te leren 

van andere deelnemers over groepen waar zij zelf minder ervaring mee hebben. Zo 

heb ik al deelnemers mee gehad die een bat-detector en apparatuur voor het opnemen 

van geluiden van amfibieën mee hadden, zodat we wisten welke vleermuizen er 

allemaal boven de paleisvijvers in Białowieża vlogen en we ontdekten dat 
Knoflookpadden ook onder water geluid kunnen maken. 

Ook voor de insecten is meestal veel belangstelling hoewel in sommige 

maanden van het jaar insecten vooral ook hinderlijk aanwezig kunnen zijn in de 

vorm van grote aantallen steekmuggen. Als enthousiaste (nacht-)vlinderaar hou ik 

uiteraard alle vlinders in de gaten en noteer ik tijdens deze reizen altijd zo veel 

mogelijk welke (nacht-)vlinders we tegenkomen. Op die manier heb ik in Polen in 

de loop der jaren 45 soorten dagvlinders en 118 verschillende nachtvlinders 

waargenomen. 

 

Dagvlinders 

Een deel van de reizen, zoals de speciale spechten en uilenreis naar de Karpaten, 

vinden heel vroeg in het voorjaar plaats. Doordat Polen een landklimaat heeft kan 
het er soms nog tot eind april behoorlijk 'winters' zijn, maar het voorjaar kan ook 

heel snel losbarsten Het is wel gebeurd dat ik eind april aankwam in een dikke 

sneeuwbui en een week later vertrok in korte broek en T-shirt. Tijdens die heel 

vroege reizen valt er natuurlijk weinig te genieten van dagvlinders, maar zodra het 

voorjaar echt aanbreekt en in de (na-)zomer heeft Polen heel wat moois te bieden 

aan dagvlinders. Voor een deel komt dat natuurlijk doordat  Polen een groot land is 

met veel verschillende habitats waaronder bergen. Ook wordt er vaak nog op een 

meer traditionele manier landbouw beoefend, hoewel er zeker ook sprake is van 

schaalvergroting en toenemende mechanisatie. Desondanks kun je in Polen een 

indrukwekkende 169 soorten dagvlinders aantreffen. Zo vliegen er bijvoorbeeld 53 

soorten Lycaenidae (kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes) tegen 23 soorten in 
Nederland. Polen is misschien niet de eerste keuze voor een echte 'vlinderreis', 

daarvoor kun je wellicht toch beter een meer zuidelijke bestemming in Europa  
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kiezen. Maar wanneer je een bredere 

interesse hebt dan alleen vlinders en 

bijvoorbeeld ook graag naar vogels of 

zoogdieren kijkt dan is Polen een fijne 

vakantiebestemming waar je heel wat 

mooie vlinders kan zien.  Een aantal 

leuke soorten die ik daar regelmatig 

zie zijn bijvoorbeeld Geelbont 

Dikkopje (Carterocephalus silvicola) (Foto: zie pag. 19), Bleek Blauwtje (Lysandra 

coridon), Morgenrood (Lycaena virgaureae) (Foto: zie pag. 19) en Tsarenmantel 

(Argynnis laodice). 
 

Nachtvlinders 

Wanneer je al meer dan 15 keer in een land bent geweest dan lijkt 118 soorten 

nachtvlinders misschien niet zo veel. In principe kun je dat aantal in Nederland op 

een goeie plek met een goeie lamp in één nacht bij elkaar vangen. Maar, in Polen 

heb ik nog nooit met een lichtval of laken gewerkt. Al die 118 soorten zijn dus 

gewoon soorten die ik overdag tijdens wandelingen heb gevonden of die 's morgens 

nog naast een buitenlamp zaten. Voor die laatste groep is het wel een voordeel dat 

we vaak overnachten op afgelegen boerderijtjes zodat een enkel gloeilampje vaak de 

enige lichtbron in de wijde omtrek is. 

In feite vormen de meeste van die 118 soorten dus een soort verzameling van 

nachtvlinders die je kennelijk met wat geluk overdag kunt aantreffen. Daaronder 
zitten natuurlijk een heel aantal soorten die je ook in Nederland vaak overdag 

tegenkomt zoals Lieveling (Timandra comae) en Gewone Heispanner (Ematurga 

atomaria) en Groene Weide-uil (Calamia tridens) (Foto: zie pag. 19). Maar 

daarnaast heb ik ook nachtvlinders gewoon overdag rustend gevonden die ik maar 

zelden of nooit in Nederland tegenkom zoals Geelblad (Ennomos quercinaria), 

Polypogon tentacularia (een spinneruil – Erebidae – met palpen bijna zo lang als de 

antennes) en Vals Witje (Siona lineata). Een erg leuke soort die ik regelmatig in mei 

waarneem is de Tauvlinder (Aglia tau) (Foto: zie pag. 19) waarvan de helder oranje 

mannetjes met hoge snelheid door het bos vliegen. Als er al vlinderaars in de groep 

aanwezig zijn dan denken die vaak een van de grotere parelmoervlinders te zien. 

Maar net als in Nederland vliegen die eind april / begin mei echt nog niet. Wat wel 
een verschil is met de Nederlandse situatie is het voorkeursbiotoop. Op de Veluwe 

Oostelijk Resedawitje - Pontia 

edusa. Foto: J.Schelvis 
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en in Zuid-Limburg zie je de soort vrijwel alleen in beukenbossen. In het Noord-

oosten van Polen komt de beuk echter niet voor als gevolg van het landklimaat met 

de (soms) veel koudere winters. Het beroemde oerbos van Białowieża behoort voor 

het grootste deel tot het eiken-linden-haagbeukenverbond (Tilio-carpinetum). Je 

vindt er dan ook geen enkele Beuk, maar het is wel de plek waar ik regelmatig 

Tauvlinders waarneem. Dat betreft dan vrijwel altijd de hyperactieve mannetjes, 

maar soms vind je met veel geluk ook een vrouwtje dat overdag op een boomstam 
rust. 

 

Nieuwe soorten van 2019    Anneke van der Veen 

 

Het jaar 2019 was voor mij goed bedeeld, wat nieuwe soorten betreft. Mijn wens is 

natuurlijk om van elk individu alle vier de stadia te kunnen vastleggen; dus ei, rups, 

pop/cocon en imago. Dat zal, zo lang ik leef, wel een wens blijven en dáárom blijft 

deze hobby mij telkens fascineren. Zoals vele van jullie wel weten vind ik het 

allermooist om vanaf het ei de hele metamorfose te volgen en vast te leggen. Dan 

kom je ook (als het goed gaat!) alle stadia tegen, prachtig! 

Gelukkig kon ik op 6 juli weer eens mee met een excursie van onze werkgroep, 
doordat ik om heb leren gaan met de gevolgen van Lyme. We reden naar Bakkeveen, 

waar we onder leiding van Gerrit Tuinstra het oostelijke deel in de middagexcursie 

gingen bezoeken. Gerrit wist dat daar ooit een bijzonder vedermotje was gezien. En 

wat fijn, na enig speurwerk, dat Gerrit dan ook het eerste exemplaar zag vliegen! Al 

snel werden er meerdere gevonden van deze zonnedauwvedermot (Buckleria 

paludum) en ze lieten zich prachtig fotograferen. Terugkerend en vlakbij onze auto’s 

werden er nog schitterende volgroeide rupsen gevonden van de helmkruidvlinder 

(Cucullia scrophulariae) (Foto: zie pag. 18). Na het avondeten vonden we op het 

westelijke deel nog een piepklein rupsje van de glasvleugelpijlstaart (Hemaris 

fuciformis). Ook mooi om te zien hoe herkenbaar het vraatspoor is van deze rups op 

de kruipende kamperfoelie over de heide. 

Op 23 juli vroeg Gerrit of ik ook mee wilde naar Lauwersoog te nachtvlinderen en 
dát sloeg ik niet af. Later kwam Reinder Wijma ook nog langs, wat maar goed was 

ook! Het begint een dingetje te worden…, kan er misschien later een boek over 

schrijven ☺ …, maar ik was mijn lamp vergeten én gelukkig had Reinder zijn spullen 

ook meegenomen, dus maakten we van twee opstellingen één. Deze avond leverde 

mij ook weer nieuwe soorten op, waaronder wéér een prachtig vedermotje, de 

rozenvedermot (Cnaemidophorus rhododactyla) (Foto: zie pag. 18), die ik zag 

vliegen in het Land van juffrouw Ali, waar we later onze lakens tegenaan plaatsten. 

Aan het eind van deze avond kon ik vijf nieuwe macro’s bijschrijven, waaronder de 

bastaardsatijnvlinder (Euproctis chrysorrhoea), gele duinrietboorder (Photedes 

fluxa), berken-orvlinder (Tetheella fluctuosa), smalvleugelrietboorder (Chilodes 

maritima) en de prachtige windepijlstaart (Agrius convolvuli), die bij Gerrit op het 
laken verscheen. Ook waren er nog zes nieuwe micro’s te noteren, waaronder de 

gelijnde spitskopmot (Ypsolopha scabrella), zwartwit knoopvlekje (Eucosma 


