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Het kroosvlindertje (Cataclysta lemnata) is een klei-
ne micromot (1,5 - 2,5 cm). Dit nachtvlindertje komt 
regelmatig in tuinen voor, vooral als er een vijver 
of andere waterpartij in de buurt is. Vooral in de 
ochtend- en avondschemer zie je ze vliegen, ze lijken 
vaak wat verfomfaaid. Het mannetje is wit, met op 
twee-derde van de vleugel een zwarte stip. Het vrouw-
tje is wat lichtbruin met een vage tekening.  Aan de 
onderrand van de achtervleugel zit een zwarte rand 
met witte rondjes. Als je ‘s avonds eens met behulp van 
een zaklantaarn boven water met kroos kijkt, zul je 
verbaasd staan hoeveel  kroosvlindertjes daar vliegen. 
De rupsen van deze soort hebben een opvallende 
levenswijze. Ze spinnen van stukjes waterplanten en 
kroosblaadjes een koker/hulsje, hierin verplaatsen ze 
zich door het water. Met wat geluk kun je ze in een 
ondiepe vijver zien. Je denkt ‘wat beweegt daar?’, kijkt 
en ziet de rups zich langzaam voortbewegen. De rupsen 
voeden zich ook met kroos, bij voorkeur eendenkroos, 
maar ook wel met andere soorten. 
Er ging bij ons in het dorp het gerucht rond dat er in 
folievijvers kevers leven die gaatjes door het plastic 
boren. Dat zal waarschijnlijk niet kloppen. Maar de 

rupsen van het kroosmotje boren op de waterlijn een 
gaatje in de oever om zich daar te verpoppen. Zit daar 
nu net folie, dan zijn de kaken van de rups sterk genoeg 
om een gaatje te knagen, vooral bij wat dunner folie. De 
beste manier om dat te voorkomen is ervoor te zorgen 
dat het folie niet open en bloot ligt. Bij de folievijvers die 
ik maak, plaats ik altijd de oeverbeplanting binnen het 
folie waardoor ik dit probleem nooit gehad heb. Je kunt 
ook de vijver zodanig bijvullen dat het waterniveau hoog 
blijft.

Kroosvlindertje

Met kroos bedekt kokertje van de larve (Foto: Thijs de Graaf)

Kroosvlindertje, vrouw (Foto: Thijs de Graaf)
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