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Voor onze analyse haalden we inspiratie 
uit het boek Dierschap (Deliège & Van 
Damme, 2019). Dat boek reflecteert onder 
andere over de plaats van dieren in de stad 
en beschrijft het concept van Animal Aided 
Design (AAD). Het achterliggende idee van 
ADD is dat we dieren in een verstedelijkt 
milieu kunnen helpen door te zorgen voor 
de nodige omstandigheden en hulpbronnen 
(namelijk voedsel en nestgelegenheid)  
tijdens al hun levensfases. Enkel dan kun-
nen zij zich duurzaam vestigen.

Databank Gentse nachtvlindersoorten
We startten onze zoektocht met een analyse 
van de nachtvlinderdata op waarnemingen.be. 
Meer dan 1226 macro- en micronacht- 
vlindersoorten werden tussen 2008 en 2020 

waargenomen op het hele Gentse grond- 
gebied. Om onze analyse haalbaar te 
houden, selecteerden we daarvan enkel 
de macronachtvlindersoorten die binnen 
het Gentse meer dan honderd keer werden 
waargenomen. Zo kregen we een lijst van 
145 soorten nachtvlinders. Micronacht- 
vlinders werden niet weerhouden, omdat er 
over deze groep minder informatie te vinden 
is.
Vervolgens gingen we op zoek naar gede-
tailleerde gegevens over 145 soorten en 
brachten we die info samen in een overzich-
telijke databank. De meeste informatie  
vonden we op de websites van de Nederlandse 
vlinderstichting (vlinderstichting.nl) en van 
Lepidoptera Mundi (lepidoptera.eu). Voor 
elke soort zochten we onder andere  

inlichtingen over de biotoop die ze verkiezen, 
de waardplanten die ze gebruiken en de 
plaats waar ze overwinteren. Die informatie 
geeft ons een idee van de noodzakelijke 
hulpbronnen tijdens elke levensfase en 
vormt een onderbouwde basis voor het 
aanleggen en beheren van nachtvlinder-
vriendelijke tuinen. 

Analyse van nachtvlinders
De 145 bestudeerde macronachtvlindersoor-
ten blijken een voorkeur te hebben voor een 
breed spectrum aan biotooptypes (Figuur 1). 
Het merendeel van de soorten verkiest 
niet één maar verschillende biotooptypes. 
Sommige soorten zoals huismoeder (Noctua 
pronuba), agaatvlinder (Phlogophora meti-
culosa) en gamma-uil (Autographa gamma) 
hebben totaal geen voorkeur voor een 
specifieke biotoop. 

Zo’n 17 procent van de bestudeerde 
nachtvlinders is sterk gebonden aan tuinen 
(Figuur 1). Maar slechts een beperkt aantal 
soorten uit onze lijst verkiest enkel de tuin 
als biotoop. Zo verblijft de zwartband- 
spanner (Xanthorhoe fluctuata) graag in 
bossen en duinen, maar ook in volks- 
tuinen en stukjes ruige grond in de stad 
waar soorten uit de kruisbloemfamilie voor-
komen (zoals look-zonder-look).   
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FIGUUR 1: HET PERCENTAGE NACHTVLINDERSOORTEN DAT EEN BEPAALD BIOTOOPTYPE NODIG HEEFT OM ZIJN 
LEVENSCYCLUS TE VOLTOOIEN. 

FIGUUR 2: HET PROCENTUEEL AANDEEL VAN DE BESTUDEERDE NACHTVLINDERS IN ONZE STUDIE DIE EEN VOORKEUR 
HEBBEN VOOR PLANTENSOORTEN UIT BEPAALDE FAMILIES.

Het Gentse Groenstructuurplan voorziet vijf grote natuurkernen en parken, de 
zogenaamde groenpolen. Daarnaast heeft het plan ook aandacht voor het natuur-
vriendelijker maken van schoolspeelplaatsen, bedrijventerreinen, straten en tuinen. 
De natuur laat zich namelijk niet opsluiten in geïsoleerde natuurgebieden. Om goed 
te kunnen functioneren, heeft natuur samenhang nodig en is een stedelijk netwerk 
van tussenliggend groen belangrijk. Natuurvriendelijk aangelegde en beheerde 
tuinen kunnen een opmerkelijke biodiversiteit bevatten. Ze fungeren voor plant- en 
diersoorten ook als stapsteentjes om te migreren tussen grotere natuurgebieden of 
parken. Maar wat betekent een natuurvriendelijke tuin? In het kader van  
projectwerk binnen de opleiding Groenmanagement van HOGENT zoomden we in 
op nachtvlinders om te zien hoe we tuinen nachtvlindervriendelijk kunnen maken. 
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Enkel zwarte-w-vlinder (Macaria wauaria) is 
een soort uit onze lijst die haast uitsluitend 
in tuinen voorkomt, maar wel enkel als er 
bessenstruiken zoals aalbes staan. 

Het leven van een nachtvlinder start met 
een eitje dat op een waardplant wordt 
gelegd. Daaruit komt een rups tevoorschijn, 
die meestal de bladeren eet van de waard-
plant. De aanwezigheid van de juiste waard-
plant is dus belangrijk. Nachtvlindersoorten 
blijken daarbij een hele waaier aan waard-
planten te verkiezen (Figuur 2), waarvan 
struik- en boomsoorten uit de rozenfamilie, 
de wilgenfamilie, de berkenfamilie en de 
familie van de napjesdragers het populairst 
zijn. Opvallend is ook dat bijna 20 procent 
van de 145 bestudeerde nachtvlindersoor-
ten zijn eitjes legt op brandnetels, en bijna 
15 procent op lang gras. 

Rupsen vervellen verschillende keren  
tijdens hun groei. Wanneer een rups  
volgroeid is, verpopt hij. Dat kan op  
verschillende plaatsen. Sommige soorten 
nachtvlinders verpoppen op of in de 
waardplant, andere soorten kruipen onder 
afgevallen bladeren, naalden of takjes (de 
strooisellaag) of in de bodem. Tijdens de 
winterperiode gaan nachtvlinders ook in 
winterrust. De meeste soorten brengen de 

winter door als eitje, rups of pop. Sommige 
soorten overwinteren als pop hangend aan 
de waardplant, andere als eitje, rups of pop 
in of op de grond of strooisellaag (Figuur 3). 
Voor nachtvlinders is het cruciaal om te 
kunnen verpoppen en overwinteren op 
onverstoorde plaatsen. 
 
Een nachtvlindervriendelijke tuin?
Uit onze analyse blijkt dat veel nacht- 
vlindersoorten dus niet per se op zoek zijn 
naar een bepaald biotooptype. Maar ze zijn 
wel op zoek naar bepaalde omstandigheden 
en hulpbronnen die hen in staat stellen om 
te overleven en zich voort te planten op een 
bepaalde plaats. Om nachtvlinders in  
stedelijke tuinen te helpen, is het dus 
belangrijk om te zorgen voor voldoende 
voedsel voor rupsen en volwassen nacht-
vlinders, en voor jaarrond veilige plaatsen 
om te verpoppen en te overwinteren. 

Vele soorten nachtvlinders zoals de 
wapendrager (Phalera bucephala), het 
papegaaitje (Chloroclysta siterata) en de 
ringspikkelspanner (Hypomecis punctinalis) 
hebben als waardplant een voorkeur voor 
verschillende soorten wilgen, berken, eiken 
en bessensoorten. Plant dus eens een 
nachtvlindervriendelijke boom of struik in 
je tuin! Andere nachtvlindersoorten zoals 
de gekraagde grasuil (Mythimna ferrago) en 
kleine huismoeder (Noctua interjecta)  
leggen dan weer graag hun eitjes op  
kruiden en grasachtigen. Maar in veel tui-
nen overleven de eitjes, de rupsen en de 
cocons het frequent maaien van gazons 
of graslanden niet. Laat daarom eens een 
stukje van je gazon ongemaaid, of leg een 
bloemenweide aan. Zo krijgen veel nacht-
vlindersoorten meer kansen. Ook een ruig 
hoekje met brandnetels (Urtica sp.) is ideaal 
voor bijvoorbeeld de groente-uil (Lacanobia 
oleracea) en de gestreepte goudspanner 
(Camptogramma bilineata).
Volwassen nachtvlinders hebben net als 
dagvlinders ook nectar nodig om te kunnen 
functioneren. Een belangrijk punt is dan ook 

de aanwezigheid van bloeiende nectar- 
producerende planten. Populaire  soorten 
zijn planten waarvan de bloemen ’s nachts 
zoet ruiken zoals soorten kamperfoelie 
(Lonicera sp.), teunisbloem (Oenothera sp.) 
en avondkoekoeksbloem (Silene latifolia). 
Ook plantensoorten die vroeg en laat op het 
jaar bloeien zijn belangrijk. Uit onze analyse 
blijkt dat de vliegpiek van de meeste  
soorten tussen begin april en eind  
september ligt. Maar ook tijdens de herfst, 
de winterperiode en het vroege voorjaar 
vliegen er nachtvlinders. De bosbesuil  
(Conistra vaccinii) vliegt bijvoorbeeld vooral 
in het najaar. Bloeiende klimop in de tuin 
kan dan een ideale nectarbron zijn. De 
vroegvliegende voorjaarsuil is dan weer gek 
op nectar van bloeiende katjes van wilgen-
soorten. Er zijn ook nachtvlinders die suiker 
uit rottend fruit halen. Afgevallen appels, 
peren en pruimen zijn een ideale suikerbron 
voor nachtvlinders. 

Veel soorten nachtvlinders overwinteren in 
afgevallen bladeren, naalden en takken van 
een boom of van een bloemenperk. Door 
afgevallen bladeren te laten liggen, bied je 
dan ook een ideale schuilplaats tijdens de 
herfst- en winterperiode. Een ander  
belangrijk aandachtspunt is spaarzaam zijn 
met tuinverlichting. Nachtvlinders raken  
gedesoriënteerd door fel licht, blijken  
minder lokstoffen te maken en zich daar-
door ook minder voort te planten. 

En nu zelf aan de slag!
Het is dus niet zo ingewikkeld om je tuin 
nachtvlindervriendelijk te maken en het 
betekent ook niet dat je van je tuin een  
wildernis hoeft te maken. Het aanplanten 
van bepaalde boomsoorten, een bloemen-
perk met vaste planten die veel nectar 
bieden, een gedeelte van je gras niet  
maaien, de afgevallen bladeren niet  
allemaal verwijderen en je tuin donker 
houden kan al veel betekenen. Ook andere 
soorten zoals dagvlinders, wilde bijen en 
vleermuizen zullen er dankbaar om zijn!

FIGUUR 3: OVERWINTERINGSPLAATS VAN EITJES, RUPSEN OF POPPEN VAN 
NACHTVLINDERS
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