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De prachtmot: 
een come back?!

Edo Goverse

De prachtmot is waarschijnlijk een warmteminnende soort die 
de laatste jaren zijn leefgebied flink aan het uitbreiden is.

Bij het zien van een prachtmot 
(Oncocera semirubella) is meteen 
duidelijk waar de naam vandaan 
komt. Het is een relatief grote 
micronachtvlinder (tot 14 mm) uit 
de familie Pyralidae (lichtmotten). 
De vlinder is goed te herkennen aan 
de overheersend rozerode vleugels 
met aan de bovenzijde okergeel en 
een witte streep langs de onderrand. 
Een erg opvallende verschijning 
in de maanden juli-september die 
overdag gemakkelijk bij versto-
ring een stukje wegvliegt. Als het 
donker is komt de soort goed op 
licht af. De prachtmot wordt ook 
wel rolklaverlichtmot genoemd, een 
vernoeming naar zijn waardplant 
rolklaver (Lotus corniculatus). 
Maar ook witte klaver (Trifolium 

repens) of andere Trifolium-soorten 
kunnen als waardplant dienen, 
waarbij de rups vanuit spinselrag 
aan bladeren en bloemen eet (Ster-
ling & Parsons, 2012).

De soort staat te boek als zeldzaam, 
die vooral op de kalkgronden in 
Zuid-Limburg wordt gezien. Vroe-
ger kwam de soort ook ‘algemeen’ 
voor in de duinen (Muus, 2019). 
In de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF) worden waarnemin-
gen gemeld van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD) uit de 
periode 1862-1903, Muiderberg 
1867, Texel 1875, 1966 en 1967 en 
de duinen nabij Bergen 1927, 1941 
en 1950.
De eerstvolgende NDFF-waarne-
mingen van Noord-Holland komen 
uit de duinen nabij Bergen: 1993, 
2010, 2011, 2014, 2018 en 2019. In 
Het Gooi werd de soort gemeld in 
2017. Op Texel in 2019. Langs de 
spoordijk in het Diemerbos en op 

de dijk langs de Diemer Vijfhoek 
werd in 2018 en 2019 de prachtmot 
zes keer waargenomen.

De vlinder heeft profijt van de hete 
zomers en is uit alle provincies be-
kend. In de duinen van Zuid-Hol-
land wordt de prachtmot veelvuldig 
gemeld. Het is een kwestie van tijd 
dat de soort ook weer in de AWD 
opduikt!
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