Alles wat je altijd al wilde weten over

Nachtvlinder gezien?

Geef hem door via telmee.nl of op
waarneming.nl.

Hoe kun je nachtvlinders te zien te krijgen?

Nachtvlinders

1. Met ‘smeer’: door een zoetstof op bomen te smeren doe je nectar of bloedende bomen na.
2. Met licht: een grote felle lamp met een laken of een val lokt nachtvlinders.
3. Bij bloemen: een groot deel van de vlinders bezoekt gedurende nacht vaak witte, bloeiende
bloemen.

Nachtvlinders

Dagvlinders

Ze hebben voelsprieten zonder knopje; soms
zijn die geveerd.

Hun voelsprieten eindigen met een knopje.

houden de vleugels langs het lichaam. Ze warmen zich op door te trillen met de vleugels.

Uilen

Uilen hebben een dikke behaarde kop. Ze houden hun vleugels langs het lichaam.

zitten met de vleugels omhoog. Ze warmen
zich op in de zon.

Spanners

Spanners zijn slanker dan uilen en hebben een
dunnere kop. Ze houden hun vleugels haaks
op het lichaam.

Doe mee met het meetnet

Hoeveel soorten zijn er?

Tekeningen: Renée den Besten. Foto’s: Jurriën van Deijk, Henk Bosma, Elly Broeksteeg, Lineke Buurman, Frank Franssen,
Bert de Jong, Peter Peters, Cor Slee, Marian Schut, Hans Smeenk, Chris van Swaay, Kars Veling, Jeroen Voogd.

Doe wetenschappelijk onderzoek in je tuin!
Dat kan via het Landelijk Meetnet Nachtvlinders: http://nachtvlinders.meetnetportaal.nl

Er zijn ongeveer 2400 soorten nachtvlinders.
• 1500 daarvan zijn microvlinders en
900 macronachtvlinders.
• 350 van de macronachtvlinders horen
tot de uilenfamilie.
• 300 soorten horen bij de spanners.

Nachtvlindernacht

De Vlinderstichting organiseert elk jaar de
Nationale Nachtvlindernacht. Kijk op de website voor meer informatie.

Waar leven de rupsen van
nachtvlinders?

De meeste op bladeren van bomen en
struiken. Sommige in stengels van kruiden.
En andere in in wortels van bomen.

Pijlstaarten

Pijstaarten zijn de familie met de grootste
vlinders. Ze danken hun naam aan het uiterlijk
van de rupsen. Die hebben een punt aan het
achterlijf zitten.
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Hulp bij het determineren

1. Nieuwe nachtvlindergids
2. Website van De Vlinderstichting
www.vlinderstichting.nl/vlinders/
overzicht-vlinders

Schubben

Raak vlinders niet aan. Ze hebben allemaal
kleine schubben die makkelijk loslaten.

Nachtvlinders
gamma-uil

(Autographa gamma)

bonte bessenvlinder

bruine daguil

(Zygaena filipendulae)

koperuil

oranje wortelboorder

(Abraxas grossulariata)

(Diachrysia chrysitis)

huismoeder

zwartstipvlinder

(Noctua pronuba)

hagedoornvlinder

(Opisthograptis luteolata)

sint-jansvlinder

(Euclidia glyphica)

(Agrochola lota)

eikenprocessierups

(Thaumetopoea processionea)

(Triodia sylvina)

rood weeskind

sint-jacobsvlinder
(Tyria jacobaeae)

agaatvlinder

kolibrievlinder

(Lythria cruentaria)

taxusspikkelspanner

grote beer

(Peribatodes rhomboidaria)

bruine herfstuil

zwartvlekwinteruil

(Agrochola circellaris)

wapendrager

kleine wintervlinder
(Operophtera brumata)

zuringspanner

(Macroglossum stellatarum)

(Phlogophora meticulosa)

(Catocala nupta)

(Phalera bucephala)

overdag te zien
ook in de tuin
op smeer, fruit of bloemen
ook in het bos

(Arctia caja)

Roesje

(Conistra rubiginosa)

(Scoliopteryx libatrix)

plakker

lindepijlstaart

(Lymantria dispar)

(Mimas tiliae)

