Verschil tussen kleine vos, grote vos en oostelijke vos
Vooral het onderscheid tussen de grote en de oostelijke vos kan soms erg lastig zijn. Er is niet één
hard kenmerk, het is meer de combinatie van kenmerken. Het beste werkt de marginale zone (de
buitenrand) van de achtervleugels. Bij de grote vos is die scherp begrensd, soms zelfs met een lichte afzetting, bij de
oostelijke vos loopt die zwarte rand geleidelijk over in de basiskleur van de achtervleugel.
Kleine vos
middelgroot
lichtbruin
Meestal twee
kleine en een
grote zwarte punt
in het midden.

Grote vos
groot
Donkerbruin, bijna zwart
Meestal vier ruwweg even grote
zwarte, vrij ronde punten. De
twee punten aan de
vleugelbasisrand vaak tegen
elkaar of zelfs vergroeid. De
donkere buitenrand versmalt bij
de grootste uitstulping.

Bovenkant
achtervleugel

Basis van de
vleugel donker
(tot wel de helft
van de vleugel).
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Kleur bovenkant
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Vlekken langs
voorrand
voorvleugel

Oranje of
roodachtig
Geel, in de punt
wit.

Basis van de vleugel nauwelijks of
niet verdonkerd. Aan de
binnenkant van de zwartblauwe
marginale zone geen of alleen
een smalle zwarte band, meest
ook duidelijk begrensd, bij verse
vlinders zelfs licht afgezet naar
binnen toe.
roodbruin
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onderkant
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grootte
poten
Bovenkant
voorvleugel
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Contrastrijk,
meestal met
duidelijke lichte
baan aan
buitenrand

Allemaal dezelfde kleur, geel bij
verse vlinders, witachtig bij oude
vlinders. Dan is dit een slecht
kenmerk t.o.v. de oostelijke vos.
Weinig contrastrijk, al is in het
algemeen wel een lichtere baan
te onderscheiden aan de
buitenrand

Oostelijke vos
Groot
Licht tot lichtbruin
Meestal vier punten, meestal
verschillend van grootte, meer
hoekig of vierkant dan rond. De
twee punten aan de
vleugelbasisrand vaak gescheiden.
De donkere buitenrand versmalt
niet of nauwelijks bij de grootste
uitstulping.
Basis van de vleugel nauwelijks of
niet verdonkerd. Aan de
binnenkant van de zwartblauwe
marginale zone een brede bruine
of zwarte band, geleidelijk
uitlopend.

oranjebruin
Verschillend, waarbij de buitenste
wit en de andere meer geel zijn.
Echter bij oude vlinders kunnen ze
allemaal wittig zijn.
Weinig contrastrijk, maar soms wel
iets meer dan de grote vos.
Meestal is wel een lichte baan te
onderscheiden aan de buitenrand

