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Al eens vlindereitjes bekeken? Niet veel mensen hebben dat gedaan, want ze zijn zo klein en 
vaak zo verstopt dat ze heel moeilijk te vinden zijn. Je hebt daarvoor een vergrootglas of een 
loep nodig, want de meeste vlindereitjes zitten qua grootte zo tussen de 0,5 en 1,5 mm. En 
om ze te kunnen fotograferen moet je een macrolens gebruiken. Volgens Ceton (1939) zijn 
de vrouwelijke eitjes meestal iets groter dan de mannelijke eitjes. We zullen hier een selectie 
eitjes van de dagvlinderfamilies onder de loep nemen.

Vlindereitjes onder de 
loep

De witjes 
Witjes leggen eitjes die veel lijken op vaasjes. Ze worden meestal afzonderlijk afgezet, maar het groot koolwitje 
legt een pakketje.
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De aurelia’s 
De eitjes van aurelia’s hebben vaak lengtelijnen, maar altijd met structuur (hoe klein ook). Ze worden afzonder-
lijk afgezet door atalanta, gehakkelde aurelia, distelvlinder, bont zandoogje en bruin zandoogje, of in groepjes 
door dagpauwoog, kleine vos en grote vos. Het koevinkje laat ze zelfs afzonderlijk in de lage vegetatie vallen. 
Het landkaartje maakt een hele sliert van eitjes.
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De dikkopjes 
De eitjes van dikkopjes zijn rond of langwerpig van vorm en vaak glad. Meestal worden ze afzonderlijk afgezet, 
maar ook wel in groepjes, zoals bij het zwartsprietdikkopje.

Al met al is het een kleine wondere 
wereld die nauwelijks opvalt en 
aan de wieg staat van een nieuwe 
generatie vlinders.
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De blauwtjes 

afgezet, maar je kunt ze ook vinden met meerdere bij elkaar.

Boomblauwtje
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