
Beknopt verslag Nachtvlindernacht – Wijkpark Merenwijk – 24-08-2019 
 
Op zaterdag 24 augustus was er een nachtvlinderexcursie in het wijkpark Merenwijk.  
Het was een mooie warme avond, na een hele zonnige dag.  
Gedurende de avond kwamen er zeker 40 mensen op bezoek, waaronder geïnteresseerde 
kinderen, maar ook gevorderde kenners van binnen en buiten de Merenwijk. We hebben 
nachtvlinders gelokt op een laken en een nachtvlinder gezet. 
 
Zodra de lamp aanging zat er vrijwel direct een rood weeskind op het laken, een prachtige 
grote nachtvlinder, die er de hele avond op heeft gezeten! 

 
Rood weeskind 
 
In totaal hebben we honderden nachtvlinders waargenomen, verdeeld over 41 soorten, 
waarvan de wilgentandvlinder de zeldzaamste was en de buxusmot de algemeenste.  
Velen kennen de buxusmot in de vorm van rupsen die de buxus kaalvreten. Meerdere 
aanwezigen vonden de buxusmot als vlinder toch wel erg mooi om te zien! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buxusmot 



 
Het aantal soorten was iets lager dan verwacht, dit kan te maken hebben met de zeer droge 
zomer van vorig jaar, die vele rupsen niet hebben overleefd.  

 
Wilgentandvlinder 
 
En wat de denken van de paardenkastanjemineermot, een prachte micronachtvlinder van 
slechts enkele millimetres groot? 

 
Ook andere dieren kwamen af op het licht, zoals het aziatisch lieveheerbeestje, de 
roodpootschildwants en de berkenkielwants. 
 
Normaal worden alle vlinders in de val in de ochtend geteld. Maar omdat de val niet bleef 
staan zijn alle vlinders die op het licht af kwamen vrijgelaten.  
 
Het was een geslaagde excursie, volgend jaar weer! 
          Peter 



De lijst van genoteerde nachtvlinders (waarneming.nl) 

  naam wetenschappelijke naam 
1 	Paardenbloemspanner	 Idaea	seriata	

2 	Gewone	bandspanner	 Epirrhoe	alternata	

3 	Zwartkamdwergspanner	 Gymnoscelis	rufifasciata	

4 	Donker	klaverblaadje	 Macaria	alternata	

5 	Hagedoornvlinder	 Opisthograptis	luteolata	

6 	Bruine	grijsbandspanner	 Cabera	exanthemata	

7 	Witte	grijsbandspanner	 Cabera	pusaria	

8 	Appeltak	 Campaea	margaritaria	

9 	Wilgentandvlinder	 Notodonta	tritophus	

10 	Rood	weeskind	 Catocala	nupta	

11 	Bruine	snuituil	 Hypena	proboscidalis	

12 	Puta-uil	 Agrotis	puta	

13 	Breedbandhuismoeder	 Noctua	fimbriata	

14 	Kleine	huismoeder	 Noctua	interjecta	

15 	Huismoeder	 Noctua	pronuba	

16 	Zwarte-c-uil	 Xestia	c-nigrum	

17 	Groente-uil	 Lacanobia	oleracea	

18 	Bleke	grasuil	 Mythimna	pallens	

19 	Essengouduil	 Atethmia	centrago	

20 	Schedeldrager	 Craniophora	ligustri	

21 	Donkergroene	korstmosuil	 Cryphia	algae	

22 	Piramidevlinder	 Amphipyra	pyramidea	

23 	Zuidelijke	stofuil	 Hoplodrina	ambigua	

24 	Gamma-uil	 Autographa	gamma	

25 	Paardenkastanjemineermot	 Cameraria	ohridella	

26 	Bruine	essenmot	 Prays	ruficeps	

27 	Berkenpedaalmot	 Argyresthia	goedartella	

28 	Koolmotje	 Plutella	xylostella	

29 	Bruine	huismot	 Hofmannophila	pseudospretella	

30 	Italiaanse	kaneelsikkelmot	 Metalampra	italica	

31 	Eikenpalpmot	 Stenolechia	gemmella	

32 	Kersenbladroller	 Pandemis	cerasana	

33 	Koolbladroller	 Clepsis	spectrana	

34 	Variabele	oogbladroller	 Epinotia	nisella	

35 	Dwergvedermot	 Adaina	microdactyla	

36 	Liesgrassnuitmot	 Donacaula	forficella	



37 	Waterleliemot	 Elophila	nymphaeata	

38 	Kroosvlindertje	 Cataclysta	lemnata	

39 	Oranje	kruidenmot	 Udea	ferrugalis	

40 	Parelmoermot	 Pleuroptya	ruralis	

41 	Duponcheliamot	 Duponchelia	fovealis	

42 Buxusmot	 Cydalima perspectalis  
- En	vast	nog	wel	een	paar	meer	  

 


