
NACHTVLINDERS op TUINWIJCK 
Nachtvlinders leiden – en dat zal u niet verbazen - een verborgen bestaan. Overdag houden ze zich  
schuil in de bomen en de vegetatie, roerloos zittend tegen een boomstam, op een takje of onder de  
bladeren. Vast en zeker ook in uw tuin. Nooit iets van gemerkt? Dat is geen schande, want  nacht-
vlinders hebben het verstoppen tot een kunst verheven. Maar 's nachts komen ze tevoorschijn.

Nooit iets van gemerkt? Nee...? Ook dat is u niet aan te rekenen, want nachtvlinders op  vrijersvoe-
ten, of moet ik zeggen vrijersvleugels, fladderen onhoorbaar en onopvallend door de  lucht. Het zijn 
de vrouwtjes die de mannetjes in de wijde omtrek (van kilometers ver) lokken met  hun onweer-
staanbare “parfum” (feromonen). Sommige soorten, zoals de u welbekende gamma-uil,  bezoeken in 
de schemering eerst nog even een aantal “nectarkroegen” (bloemen van o.a. siertabak,  kamperfoelie 
en vlinderstruik) om voldoende energie te hebben voor een lange en inspannende  nacht. Ze heb-
ben allemaal haast, want een vlinderleven duurt maar even; van een paar dagen tot  enkele maanden. 
In die tijd staat alles in het teken van de voortplanting. 

Kwetsbaar
Vlinders zijn kwetsbare wezens, ze staan bloot aan vele gevaren en zijn ook nog eens afhankelijk  van 
gunstige weersomstandigheden, d.w.z. nachten met een milde temperatuur, weinig wind en  liefst 
een bewolkte hemel. Geen wonder dat maar een heel klein deel van de (nacht)vlinders tot  voort-
planting komt. 

2275 soorten vlinders
Wist u, dat er in Nederland veel meer nachtvlinders dan dagvlinders voorkomen? En dat er van 
de  75 “Nederlandse” soorten dagvlinders nog geen 20 op Tuinwijck worden gezien en dat van die 
20  soorten de citroenvlinder, de dagpauwoog en de atalanta of schoenlapper de bekendste zijn?  In 
Nederland komen maar liefst 2200 soorten nachtvlinders voor, waarvan zo'n 10 % ook, of vooral,  
overdag actief is. 



Nachtvlinders
Om zeker te weten of we te maken hebben met een dag- of een nachtvlinder  moeten we naar de 
antennes op de kop kijken. Zijn ze draadvormig of geveerd en eindigen ze niet  in een knopje dan 
hebben we te maken met een nachtvlinder. De uitzondering op deze regel is de  familie van de 
bloeddrupjes. Een ander niet direct zichtbaar verschil is hoe de voor- en  achtervleugels aan elkaar 
gekoppeld zijn. 
Nachtvlinders zijn wat kleur en tekening betreft minstens zo aantrekkelijk als dagvlinders. Daar  
komt nog bij dat de variatie in grootte, vleugelvorm en lichaamsbouw veel groter is dan bij de  
dagvlinders. 
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