
Hoe herken je een Scheefbloemwitje? 

Hou bij de herkenning van koolwitjes rekening met verschillen tussen het mannetje en het vrouwtje. 

Bij vrouwtjes is de vlek in de voorvleugeltop en de middenstip groter en nadrukkelijker aanwezig.  

Daarenboven hebben vrouwtjes nog een langwerpige vlek aan de binnenrand van de voorvleugel die 

bij mannetjes ontbreekt of heel vaag aanwezig is. 

Hou ook rekening met verschillen tussen de generaties. Die zijn niet zo uitgesproken als bij het 

landkaartje maar duidelijk genoeg om rekening mee te houden. Kort samengevat is de donkere 

bestuiving op de onderzijde meer uitgesproken bij de voorjaarsgeneratie en is de zwarte tekening op 

de bovenzijde meer uitgesproken bij de zomergeneraties. 

- Vleugelvorm: bij Scheefbloemwitje wat meer afgerond dan bij het Klein koolwitje 

- Topvlek voorvleugel: uitgebreider dan bij Klein koolwitje, loopt langs de achterrand 

gewoonlijk uit tot hoogte van de middenstip. Bij het vrouwtje meestal nog iets verder dan bij 

mannetjes. Vaak is er bestuiving langs de aders die de middenstip verbindt met de uitloper 

van de topvlek. Let op; ook bij het Klein geaderd witje loopt de topvlek naar onder uit, dit 

echter meer als aparte driehoekige vlekjes. De bestuiving geconcentreerd rond de aders op 

de onderzijde achtervleugel biedt echter steeds uitsluitsel.  

- Middenstip voorvleugel: groter en vaak hoekiger dan bij Klein koolwitje. Langs de buitenzijde 

is de vlek vaak uitgehold. Bij Klein koolwitje is de vlek kleiner en meestal bol langs de 

buitenzijde. 

- Bestuiving op onderzijde achtervleugel: vooral bij de voorjaarsgeneratie egaal verdeeld. Bij 

Klein koolwitje is er vaak een duidelijk contrast in bestuiving in de middencel waarbij de 

bovenste helft van de middencel grotendeels onbestoven is.  

Let op, Klein koolwitje is een variabele soort en voor elk van bovenstaande kenmerken kan 

ongetwijfeld een exemplaar gevonden worden die in bepaalde mate aan dat ene kenmerk voldoet. 

Het is echter de combinatie van kenmerken die er toe doet. 

Een andere manier om het Scheefbloemwitje te vinden is door rupsen op de waardplant te zoeken. 

De jonge stadia van de rupsen zijn van Klein koolwitje te onderscheiden door de zwarte kop, die bij 

jonge rupsen van het Klein koolwitje groen is. Oudere stadia zijn moeilijker te herkennen. Uitkweken 

kan in dat geval meer duidelijkheid brengen. 

 


