
klein koolwitje april - okt

scheefbloemwitje april - okt

argusvlinder mei - sept boomblauwtje april - sept

distelvlinder mei - okt groot dikkopje juni - aug bruin zandoogje juni - aug icarusblauwtje mei - sept

zwartsprietdikkopje juli - aug bont zandoogje april - sept

gehakkelde aurelia maart - okt oranje zandoogje / juli - aug koevinkje juli - augklein geaderd witje april - sept

dagpauwoog maart - septcitroenvlinder maart - oktober

oranjetipje april - juni

lente-
vorm

zomer-
vorm

landkaartje april - sept koninginnenpage april - sept

kleine vuurvlinder mei - okt 

groot koolwitje april - sept

kleine zwarte vlek, 
recht afgesneden

grote, ver doorlopende 
zwarte vlek

oranje vleugel-
punt 

‘nadruppelende ‘
zwarte vlekken

grijze aders

‘zebrapad’

witte baan

gekartelde vleugels

vlekjes

geen vlekjes

veel oranje

duidelijke tekening

kleine zwarte 
spatjes

zwarte stippen 
met witte rand

oranje vlekken

effen

olijfgroene 
vlekken

kleine zwarte oogjes

blauwe vlekjes

rij oogjes met 
‘gouden’ randje

kleine vos maart - okt

atalanta mei - oktgroot zwart veld

vlekkenpatroon

In blauw achter de vlindernaam staat 
de periode waarin de vlinder vliegt. Kijk 
voor meer informatie op onze website 
www.vlinderstichting.nl.
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zwarte vleugelpunt 
loopt naar onder ver door
grote dikke vlek is hol 
aan de buitenkant



s

sint-jansvlinder 

sint-jacobsvlinder 

gamma-uil

kolibrievlinder

muntvlindertje
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Volg ons op

groot avondrood

sint-jacobsvlinder

witte tijger
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Dagvlinder of nachtvlinder?
Vlinders behoren tot de insecten. In Neder-
land komen ruim tweeduizend soorten 
vlinders voor.  De meeste mensen denken dan 
aan dagvlinders. Toch zijn er maar ongeveer 
vijftig soorten dagvlinders in Nederland! De 
overige soorten zijn nachtvlinders. Als je naar 
de namen kijkt, lijkt het alsof je ze simpel 
uit elkaar kunt houden. Dagvlinders vliegen 
overdag en nachtvlinders ‘s nachts. Toch is 
dat niet altijd waar: er zijn ook nachtvlinders 
die overdag vliegen. Het belangrijkste verschil 
tussen dagvlinders en nachtvlinders zit hem in 
de voelsprieten: die eindigen bij dagvlinders 
altijd in een knopje en bij nachtvlinders nooit. 
Er zijn een paar soorten nachtvlinders die 
overdag vliegen en je dus vaak kan tegenko-
men. De sint-jansvlinder en sint-jacobsvlinder 
bijvoorbeeld, zijn zulke dagactieve nacht-
vlinders. Andere soorten nachtvlinders die 
je overdag veel kunt tegenkomen zijn de 
kolibrievlinder, het muntvlindertje en de 
gamma-uil.

Mannetjes of vrouwtjes? 
Vlindermannetjes en -vrouwtjes zijn niet altijd 
makkelijk uit elkaar te houden. Bij sommige 
soorten kun je het verschil makkelijk zien, om-
dat ze een iets andere tekening op de vleugels 
hebben. Bij het icarusblauwtje is het vrouwtje 
meestal bruin en het mannetje blauw. Bij an-
dere soorten is het moeilijker. Dagpauwoog-
mannetjes en –vrouwtjes zien er bijvoorbeeld 
hetzelfde uit. Meestal is het vrouwtje groter 
dan het mannetje, maar de verschillen zijn 
heel klein. Vlinders herkennen elkaar aan hun 
kleur en aan hun geur.

Rupsen
Rupsen zijn er in alle vormen en maten. 
Het is de ‘eet-en-groei-vorm’ van de 
vlinder. Daarom hebben ze een grote 
mond en sterke kaken. Je kunt ze overal 
tegenkomen: in de tuin of tussen de 
struiken. Rupsen doen tijdens hun leven 
niet veel anders dan eten. Toch zijn het 
kies keurige eters: vaak lusten ze maar 
één soort plant. Rupsen vervellen vier 
tot vijf keer. Sommige rupsen kunnen 
heel groot worden, zoals de rups van het 
groot avondrood, die tot acht centi-
meter lang kan zijn! Om niet te worden 
opgegeten door vogels of andere dieren, 
gebruiken rupsen allerlei trucjes zoals 
camouflage, waarschuwingskleuren of 
haren. Rupsen van de familie van de 
beervlinders hebben veel haren; daar-
door zijn ze niet echt een lekker hapje. 
De sint-jacobsvlinder valt op door zijn 
zwart-geel gestreepte pyjama, waarmee 
hij waarschuwt: pas op, ik ben giftig! 

De Vlinderstichting
Een natuur vol vlinders en libellen, dat is wat De Vlinderstichting wil bereiken. Dat gaat niet 
vanzelf, want deze diersoorten hebben het moeilijk in ons land. Daarom stimuleren wij 
iedereen, van beleidsmakers tot natuurbeheerders en van gemeenten tot tuinliefhebbers, 
om ons bij de realisatie van ons doel te helpen. 
Gelukkig vinden veel mensen het belangrijk dat vlinders en libellen de ruimte krijgen. Zo 
wordt De Vlinderstichting door 5.500 donateurs en ook nog eens zo’n 2.000 waarnemers 
gesteund bij het beschermen van deze kwetsbare diergroepen. Wilt u ook uw steentje 
bijdragen? U kunt ons steunen  met een gift, door donateur te worden, uw waarnemin-
gen door te geven of uw tuin vlinder- en libellenvriendelijk in te richten. Hebt u dat laatste 
gedaan, dan kunt u aan ons doorgeven door welke vlinders u in uw tuin ziet via de speciale 
website www.vlindermee.nl.


