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ORANJE ZANDOOGJE

GEHAKKELDE AURELIA
KLEINE VOS
Onregelmatige vleugelrand met
blauwe vlekjes. Op de voorvleugel
zie je 1 grote en 2 kleinere stippen.

Oranje met brede bruine
randen op vleugels. Fijne
witte stipjes op onderzijde,
die ontbreken bij het iets
groter bruin zandoogje.

Oranje met zwarte vlekken. Gekartelde
vleugelrand en donkere onderzijde
zorgen voor perfecte camouflage.

DISTELVLINDER
Oranje met zwarte
vlekken, vleugeltop
zwart met witte vlekken.

BRUIN ZANDOOGJE
Zwarte vlek met witte kern (='oogje’)
op punt van voorvleugels. Vaak
verward met oranje zandoogje.
Mannetjes helemaal bruin, vrouwtjes
met oranje in de voorvleugel.

ORANJE LUZERNEVLINDER

Brede zwarte rand langs vooren achtervleugel. In gesloten
positie zie je een wit stipje op de
achtervleugels.

BONT ZANDOOGJE

Bruin met lichtgele vlekjes. Op de
achtervleugels zwarte vlekken met
witte kern: ‘oogjes’. Zit weinig op
bloemen.

LANDKAARTJE

Opvallende zwart-witte
banden op vleugels.
In gesloten positie lijkt de
onderkant op een landkaart.

MUNTVLINDERTJE
KOLIBRIEVLINDER

GROOT KOOLWITJE

Veel zwart aan vleugelpunt.
Mannetje zonder zwarte stippen in
de voorvleugel.

Hangt stil voor bloemen,
doet zo denken aan een
kolibrie. Zuigt nectar met
lange roltong. Ook de oranje
achtervleugel valt op.

Klein vlindertje met
purperen tot roodbruine
vleugels met geel vlekkenpatroon. Houdt van
munt, marjolein en salie.

SPAANSE VLAG

Voorvleugels zwart met witte
strepen. Achtervleugels rood
of oranje met zwarte stippen.

BUXUSMOT
Driehoekige vorm. Vleugels wit
met donkerbruine rand.

KLEIN KOOLWITJE
Zit bijna in elke tuin.
Klein, recht afgesneden
zwart vleugelpunt.

DAGPAUWOOG
Blauwe vlek op elke vleugel doet
denken aan een oog. Onderzijde
nagenoeg zwart.

KLEIN GEADERD WITJE

GAMMA-UIL
ICARUSBLAUWTJE
Vliegt meestal laag boven het
gras. Op de rand van de achtervleugel valt vooral de oranje
vlekkenband op.

Achtervleugels met donkere
aders. Zwart in vleugelpunt is
niet recht maar eindigt in
druppels.

Grijsbruine nachtvlinder
met opvallend wit tekentje
(= pistooltje) op de vleugel.

BOOMBLAUWTJE

Vliegt vaak langs struiken en
bomen. Geen oranje vlekjes.

CITROENVLINDER
De mannetjes zijn felgeel,
vrouwtjes groenig wit. Vleugels
eindigen in een puntje.

KONINGINNENPAGE
Herkenbare vlinder. Achtervleugels lopen uit in staartjes.

ATALANTA
Veelvoorkomende zwarte
vlinder met oranjerode
band op elke vleugel.
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