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Jan Jaap Boehlé

Het was tijdens een vakantie in
Frankrijk zo halverwege de jaren
tachtig, dat - terwijl ik juist enthousi-
ast in een orchideeënrijke berm voor
het eerst poppenorchissen tegen-
kwam - mijn aandacht afgeleid werd
door een vrij groot, zoemend beest.
Het beest had een spanwijdte van
zo’n 4 tot 5 cm tussen de vleugels
en een vrij stevig bruingrijs voorlijf
terwijl het achterlijf een zwart-wit
geblokte tekening had. Het meest
opvallende was dat het in de lucht
hing voor een bloem, waar het met
een lange tong in ging om de nectar
te nuttigen. De vleugels gingen zo
snel op en neer dat je alleen de con-
touren ervan zag. Het beest hing
voor de bloemen van een muggenor-
chis. Hij spreidde daarbij zijn achter-
stuk zoals de staart van een vogel.
Na de nectar uit de ene bloem
geconsumeerd te hebben verplaatste
ze zich zwevend door de lucht naar
de volgende bloem, ging er met de
tong in en herhaalde dit keer op keer
totdat de meeste of alle bloemen

aan deze plant bezocht waren. Met
een snelle vlucht verplaatste ze zich
naar de volgende plant om weer ver-
der te gaan. Wanneer je dit voor het
eerst meemaakt sta je toch raar te
kijken. De eerste gedachte is aan een
kolibrie. Toch heeft het even geduurd
voor ik er achterkwam dat het hier

om de kolibrievlin-
der ging. Beetje
slordig, temeer
daar menig boekje
over motten met
deze soort begint. 
Het heeft vervol-
gens jaren geduurd
voor ik deze vlinder
weer tegenkwam.
Dat was in
Sissinghurst waar
zij haar kunsten
vertoonde voor de
bloemen van een
Monarda. Het valt
op dat de koli-
brievlinder zich
goed laat observe-
ren. In beide geval-
len toch wel minu-
tenlang. Een paar weken daarna zag
ik hem voor het eerst in Nederland
en wel in de tuin van Omni Hoek,
een overbuurman van mij in die tijd.
Hier vloog ze op een Fuchsia.
Sindsdien nemen we ze met enige
regelmaat jaarlijks waar. De eerste zie
ik meestal eind april, begin mei wan-

neer het een poosje
mooi weer is. In
zomers waarin het
wekenlang zonnig
warm weer is zie je ze
regelmatig. 
De kolibrievlinder is
een mot die overdag
vliegt, het liefst bij
mooi weer, al zijn er
waarnemingen dat ze
ook tijdens regen
vliegt. Het is een
soort uit Zuid-Europa
die in het voorjaar
naar het noorden

trekt, ze komt wel tot aan Finland
toe. Ze hebben twee generaties per
jaar. Walstroachtigen zijn de voor-
naamste voedselplant, met voorkeur
voor geel walstro. De rups is groen
of bruin met aan weerszijden een
witte en gele lengtestreep. De voor-
vleugels van de vlinder hebben

dezelfde kleur als het voorlijf, terwijl
de achtervleugels oranje zijn met
een bruine rand, die je in de vlucht
niet waarneemt. De kolibrievlinder
verpopt zich onder de voedselplant
in de strooisellaag. De soort kan hier
niet overwinteren al probeert ze het
soms wel. Er worden zodoende in
zachte december- en januarimaan-
den wel eens exemplaren waargeno-
men. In Zuid-Europa vliegt ze het
jaar rond. In de meer recente insec-
tenboeken wordt vermeld dat ze de
laatste jaren hier talrijker dan voor-
heen waargenomen wordt. Ze heeft
een voorkeur voor open landschap
met wat reliëf, maar komt ook veel
in tuinen en parken voor. De koli-
brievlinder is niet kieskeurig wat de
bloemen betreft. Ik heb haar waarge-
nomen op b.v. kleefkruid, muggen-
en poppenorchis, Monarda, en
Buddleja. De foto’s zijn genomen
begin september op Phloxen. 
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