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Literatuur
● https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/
overzicht-vlinders/details-vlinder/sint-jans-
kruiduil.

Sint-Janskruiduil:
● Sint-Janskruiduil.

Op 10 mei 2018 werd overdag 
een nachtvlinder gefotografeerd, 
rustend op een bramenblad langs 
het spoortalud van de Muiderstraat-
weg, grenzend aan het Diemerbos. 
De vlinder was ietwat afgevlogen 
en kon niet direct op naam ge-
bracht worden. Een validator van 
Waarneming.nl herkende de soort 
en liet weten dat het om de Sint-
Janskruiduil (Chloantha hyperici) 

nieuwe nachtvlinder 
voor Noord-Holland
ging. Een zeer zeldzame soort in 
Nederland, aldus de website van De 
Vlinderstichting. De nachtvlinder 
wordt pas sinds 1990 sporadisch in 
het midden en zuiden van het land 
waargenomen (Limburg, Noord-
Brabant en Zuid-Holland). En nu 
dus ook in Diemen.

Kern van de verspreiding van 
de Sint-Janskruiduil is Midden-
Europa en Centraal-Azië. De 
soort komt voor in gebieden met 
ruige, verstoorde, open grond. Dat 
komt overeen met de vindplaats in 
Diemen. Het spoortalud heeft een 
ruige kruidvegetatie met her en der 
braamstruweel en plekken met open 
zand. De waardplant is het Sint-
Janskruid (Hypericum perforatum) 
dat op het talud in redelijke aantal-
len groeit. Overdag heb ik wel eens 
met een schuin oog gezocht naar 
de rupsen van de vlinder. Maar de 
uitdaging deze daadwerkelijk te 
vinden is te groot aangezien de rup-
sen nachtactief zijn en zich overdag 
in de grond schuilhouden.

De vlinder vliegt in twee of drie ge-
neraties tussen april en augustus en 
komt op licht af. Om uit te sluiten 
dat de vondst een zwervend exem-
plaar betrof, is op 7 juli met lamp 
en laken geprobeerd de soort op-
nieuw te ‘vangen’. Langs het talud 
werden er in totaal 88 (!) soorten 
nacht- en microvlinders waargeno-
men, maar geen Sint-Janskruiduil. 
Een week later werden op enkele 
honderden meters van de vorige 
standplaats nogmaals lamp en laken 
ingezet. En jawel, aan het begin van 
de avond verscheen een Sint-Jans-
kruiduil! De eerste vondst was dus 
geen incident. Wordt vervolgd.

Edo Goverse
e.goverse@uva.nl

De Sint-Janskruiduil is 
een zeer zeldzame soort 
die sinds 1990 slechts af 
en toe verspreid over het 
midden en zuiden van het 
land wordt waargenomen.

Edo Goverse

● Sint-Janskruiduil. Foto's: Edo Goverse.


