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Terugblik op de Nationale Nachtvlindernacht 

Op 48 locaties openbare excursies is een mooi aantal, 
zeker omdat er vaak tientallen mensen per locatie 
op bezoek kwamen. Zo kregen er op verschillende 
locaties veel mensen voor het eerst prachtige nacht-
vlinders te zien, wat voor hen weer erg leuke en 
verrassende inzichten opleverde. Naast de openbare 
excursies zijn er in maar liefst 969 verschillende 
kilometerhokken in Nederland waarnemingen van 
nachtvlinders doorgegeven. 
In alle hokken samen zijn tijdens het weekend van 
de Nationale Nachtvlindernacht in totaal 769 ver-
schillende soorten nachtvlinders waargenomen. Om 
tot dit aantal te komen zijn alle waarnemingen van 
imago’s gebruikt die zijn ingevoerd op waarneming.nl, 
telmee.nl en los zijn doorgegeven. De 769 soorten zijn 
onder te verdelen in 371 soorten macronachtvlinders 
en 398 soorten microvlinders. 

Om te bepalen welke soort het meest algemeen 
was, kun je onderscheid maken in algemeenheid in 
verspreiding en algemeenheid in aantal exemplaren. 
Een soort kan heel wijdverspreid door Nederland 

Het weekend van 23 juni vond de veertiende Nationale Nachtvlindernacht plaats. Op 48 
locaties werden openbare excursies georganiseerd, maar er werden op veel meer plekken naar 
nachtvlinders gekeken. Het was vrij koud, wat niet optimaal is om veel soorten nachtvlinders te 
zien. Toch zijn er in totaal 769 verschillende soorten nachtvlinders doorgegeven.

Tellingen tijdens Nationale Nachtvlindernacht

 macro micro

aantal waarnemingen 4525 2514

aantal soorten 371 398 

aantal kilometerhokken 776 487

aantal exemplaren 8484 5238

Het gebruikelijke beeld van de nachtvlindernacht: veel belangstellenden bij lamp en laken.

De buxusmot rukt snel op richting eerste plaats bij de micro’s.
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Macro nachtvlinders: Aantal kilometerhokken en het totaal aantal exemplaren 
dat is waargenomen.

soort wetenschappelijke 
naam

kilometer-
hokken

aantal 
exemplaren

gamma-uil Autographa gamma 138 271

grijze stipspanner Idaea aversata 106 216

huismoeder Noctua pronuba 99 273

gerande spanner Lomaspilis marginata 87 180

gewone stofuil Hoplodrina octogenaria 85 396

sint-jansvlinder Zygaena filipendulae 72 337

graswortelvlinder Apamea monoglypha 64 114

kleine zomervlinder Hemithea aestivaria 63 110

gewone worteluil Agrotis exclamationis 60 207

houtspaander Axylia putris 58 127

voorkomen (dus in veel kilometerhokken), maar hoeft 
daarbij niet in grote aantallen per locatie te worden 
gezien (zie het totaal aantal exemplaren in de tabel). 
Van de macronachtvlinders is de gamma-uil het meest 
verspreid waargenomen, wat logisch is, aangezien het 
een zeer algemene trekvlinder is. Van de sint-jansvlin-
der zijn de meeste individuen waargenomen, voorna-
melijk overdag.
Bij de microvlinders is de vogelkersstippelmot zowel 
qua verspreiding als qua aantallen het meeste waar-
genomen. Een opvallende soort die de laatste jaren 
vooral in het zuiden van het land steeds meer wordt 
waargenomen is de buxusmot. Deze micro neemt de 
laatste jaren zo snel in aantal toe dat het waarschijn-
lijk niet lang meer duurt voordat hij op nummer 1 
staat. Meer informatie over deze vlinder is te vinden 
op www.vlinderstichting.nl/buxusmot.

Enkele zeldzaamheden
Er zijn niet alleen maar algemene soorten waarge-
nomen in het weekend van de Nachtvlindernacht. 
In Schoorl en in De Wolden werd de bochtige sme-
le-uil (Photedes minima) waargenomen. In Rouveen 
werden twee moeras-w-uilen (Lacanobia splendens) 
gezien, in Arcen een pijpenstro-uil (Apamea aquila), in 
Rijssen een wollegras-uil (Celaena haworthii) en in de 
Naturentuin Goirle werd een teunisbloempijlstaart 
(Proserpinus proserpina) waargenomen. 

Tot slot: alle mensen die hun waarnemingen door 
hebben gegeven: hartelijk dank!

Microvlinders: Aantal kilometerhokken en het totaal aantal exemplaren 
dat is waargenomen.

soort wetenschappelijke 
naam

kilometer-
hokken

aantal 
exemplaren

vogelkersstippelmot Yponomeuta evonymella 96 881

bonte brandnetelmot Anania hortulata 83 166

gewone grasmot Chrysoteuchia culmella 72 258

buxusmot Cydalima perspectalis 52 146

bleke grasmot Crambus perlella 50 103

strooiselmot Endotricha flammealis 45 69

vroege granietmot Scoparia ambigualis 43 81

gevlamde bladroller Archips xylosteana 41 92

brandnetelbladroller Celypha lacunana 39 73

zilverstreepgrasmot Crambus pascuella 36 177
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Terugblik op de Nationale Nachtvlindernacht 

Jurriën van D
eijk


