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De porseleinvlinder

Tekst: Hans Smeenk

Verwarrend is dat vele Nederlandse nachtvlindernamen

veranderd zijn. Ook de porseleinvlinder ontkwam niet aan

een naamsverandering: Abraxas sylvata werd Calospilos

sylvata. De bonte bessenvlinder en de porseleinvlinder

behoren dus niet meer tot hetzelfde genus, wel tot dezelf-

de familie namelijk die der spanners ( Geometridae). De

spanners danken hun familienaam aan de merkwaardige

wijze van voortbewegen van hun rupsen: afwisselend met

gekromde en gestrekte rug lopen ze als landmeters over

een takje met daarbij hun lichaamslengte als afpalende

maat.

Overdag zitten de meeste nachtvlinders verborgen tussen

de vegetatie of aan de onderzijde van een blad. Zo niet de

porseleinvlinder: deze rust juist op de bovenzijde van een

blad, open en bloot. Opvallend met zijn overwegend witte

kleur, ware het niet dat hij zich op deze manier juist weet

te verbergen door te lijken op een klodder vogelpoep.

Sylvatus betekent: van het bos. We vinden de porselein-

vlinder jaarlijks in wisselende aantallen in (vochtig) loofbos

van juni tot augustus. De rupsen leven op diverse loofbo-

men zoals beuk, iep en vogelkers. De pop overwintert.

Dit is zo'n beetje alles wat ik in de boeken vond over het

leven van deze dagactieve nachtvlinder. Hoewel, is het

overdag stil zitten aan de bovenzijde van een blad wel als

een activiteit te beschouwen? In ieder geval poseert hij

daarbij geduldig voor de fotograaf.

HenkiaiWtievit

Dagvlinders krijgen meer aandacht dan nachtvlinders.

Monitoringroutes, (regionale) dagvlinderatlassen en ook de

meeste artikelen in Vlinders' hebben dagvlinders als

onderwerp. Toch behoort van de ruim 2200 inheemse vlin-

dersoorten nog geen vijf procent tot de dagvlinders! Maar

dagvlinders vallen nu eenmaal meer op; voor nachtvlinders

moeten we de duisternis in met lampen, vallen en lokmid-

delen.

De Vlinderstichting stimuleert echter wel degelijk ook

nachtvlinderonderzoek. Op de achterzijde van de formulie-

ren 'losse waarnemingen'staan er maar liefst 198 ver-

meld. Dan is er nog het boekje 'Dagactieve nachtvlinders'

(KNNV nr. 213, 1995) en in 1999 verscheen de 'Voor-

lopige atlas van de dagactieve nachtvlinders in Nederland'

Juist die laatste uitgave laat zien hoe weinig we eigenlijk

nog weten.


