
Doe het zelf!  
 
Nachtvlinders leven in het donker. Om ze te zien te krijgen moet 
je ze lokken! Hieronder zie je hoe… 

 
Lokken met licht 
Nachtvlinders worden aangetrokken door licht. En dat is heel gemakkelijk als je ze wilt 
bekijken. Een goede manier om ze met licht te lokken is door een wit laken vlak achter 
een lamp te spannen. De vlinders gaan dan op het laken zitten, waardoor je ze goed van 
dichtbij kunt bekijken. Tip: maak een foto, zodat je later altijd kunt terugzoeken welke 
nachtvlinder je gezien hebt.  
 
Lokken met stroop 
Er zijn ook vlinders die niet zo snel op licht af zullen komen, wat natuurlijk erg 
vervelend is als je bij je lamp zit te wachten. Gelukkig is er een truc om ook deze 
vlinders te lokken! Je kan ze namelijk lokken met zoetigheid. Elke 
nachtvlinderonderzoeker heeft zijn eigen (vaak geheime) recept. Jij kunt natuurlijk ook 
je eigen recept maken… Belangrijke ingrediënten zijn in ieder geval alcohol en stroop. 
Maar ook suiker of druivensap kunnen een ingrediënt zijn van je smeersel! 
 
Deze nachtvlindercocktail smeer je dan voor zonsondergang met een (afwas-) kwast op 
de bast van een boom of bijvoorbeeld op een paaltje. Als het goed donker is geworden, 
ga je met een zaklamp de ‘gestroopte‘ bomen of paaltjes langs om te kijken naar de 
nachtvlinders die op jouw brouwsel zijn afgekomen!  

 
 
 
 
 
 



Zoek het uit... 
 
Je weet nu hoe je nachtvlinders kunt lokken. Maar er valt nog veel meer uit 
te zoeken. Hieronder staan een paar ideeën.  
 
1. Welke lamp werkt het beste 
Probeer eens een andere lamp om de nachtvlinders te lokken. Zo kun je bijvoorbeeld in 
plaats van een witte lamp een rode of gele lamp, spaarlamp of TL-buis gebruiken. Je 
kunt ook verschillende lichtsterktes vergelijken. 
 
2. Het beste lokmiddel 
Wat lusten nachtvlinders het liefste? Gewone suikerstroop of vinden ze appelstroop 
misschien veel lekkerder. Probeer het uit. Het smeersel waar de meeste vlinders op af 
komen is het beste recept. Gebruik bijvoorbeeld eens verschillende soorten fruit, bier of 
likeur, appelmoes of rabarbercompote, enz. 
 
3. Nachtvlinderweer 
Wat is het beste weer om nachtvlinders te lokken? Bewolkt of helder, warm of koud, 
droog of nat, volle maan of juist nieuwe maan. Je kan het zelf onderzoeken!  
 
4. Ongelokt 
En waar zijn nachtvlinders eigenlijk als je ze niet lokt? Organiseer een expeditie langs 
tuinen in de buurt en zoek bijvoorbeeld met je zaklamp bij bloemen of lantaarnpalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer weten over nachtvlinders? 
Nationale Nachtvlindernacht (www.vlinderstichting.nl/nachtvlindernacht) 
Hier vind je info over nachtvlinders en hoe je ze kunt lokken. 
 
VlinderNet (www.vlindernet.nl) 
Hier staan foto’s van en info over alle soorten vlinders in Nederland. 
 
WILDzoekers (www.wildzoekers.nl) 
De jeugdnatuurclub van Nederland. 
 

 


