
Op zoek naar de
Grote weerschijnvlinder



Op zoek naar de grote weerschijnvlinder: tips & tricks 

Met zijn prachtig blauw oplichtende vleugels is de grote weerschijnvlinder een pareltje dat 

iedere vlinderliefhebber moet gezien hebben. Toch loopt dit niet altijd van een leien dakje. 

Je kan een hele dag spenderen in een gebied waar de grote weerschijnvlinder voorkomt en 

hem niet te zien krijgen. Daarom is het bij inventarisatie handig om je kansen wat te 

vergroten via enkele trucjes. 

Tijdens de voormiddag (op zeer warme dagen reeds de vroege ochtend) komen de 

mannetjes naar beneden om mineralen en zouten op te zuigen uit (sterk ruikende) vochtige 

substanties. In de meeste gevallen zijn dit de vochtige, blote bodem, bloedende bomen en 

de uitwerpselen van dieren. We kunnen dit gedrag gebruiken om de grote weerschijnvlinder 

naar ons toe te lokken.  

De voornaamste lokmiddelen die men kan gebruiken zijn: 

 (verse) paarden- en hondenuitwerpselen

 sterk ruikende kazen (Hervekaas, camembert)

 rottend fruit (vnl. rotte bananen)

 garnalenpasta (Aziatisch ingrediënt)

Dit alles serveert men best op een witte plastiek, 

aangezien ze ook zouden aangetrokken worden 

door witte achtergronden en glanzende 

voorwerpen (zie foto’s als voorbeeld). 

Hier een grote weerschijnvlinder bij een lokstandje met Hervekaas en hondenuitwerpselen.



De mannetjes komen vooral de eerste 2 weken van het vliegseizoen naar beneden. Daarna wordt dit 

gedrag zeldzaam. Men stelt dus best lokstandjes op tijdens begin van het vliegseizoen. Naast het 

wachten bij het lokstandje is het ook interessant de vochtige, blote bodem en modderpoeltjes in de 

omgeving af te zoeken (zie foto onderaan). 

Vanaf de middag begeven de vlinders zich naar een  hoge, opvallende boom waar ze een territorium 

verdedigen. Vaak  zijn dit eiken. Het kan dus lonen om zulke bomen af te speuren op opvliegende 

vlinders. 

Gelieve je waarnemingen in te voeren op www.waarnemingen.be,  op die manier krijgen we snel een 
beter beeld op het actuele verspreidingsgebied van deze prachtige soort. Indien een gebied gericht 
doorzocht werd zonder de soort aan te treffen is het doorgeven van een 0-waarneming ook bijzonder 
interessant. Deze 0-waarnemingen kan je ingeven via het Projectscherm Rode Lijst soorten Dagvlinders   
http://waarnemingen.be/obs/create/?id_project=214

Voor meer info contacteer ilf.jacobs@natuurpunt.be 
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