
ATALANTA
Vanessa atalanta

Trekvlinder die in de winter 
in Spanje zit, witte vlekken 
op top van voorvleugel

Zwarte vlinder met brede 
oranje band op elke vleugel

KONINGINNEPAGE
Papilio machaon

Onze grootste inheemse 
dagvlinder, blauwe en rode 
vlekken op achtervleugel

ICARUSBLAUWTJE
Polyommatus icarus

Vliegt meestal laag boven het 
gras, oranje vlekjes op de 
achtervleugel

Bovenaan 
felblauw

 KEN JIJ ZE 

ALLEMAAL?

BRUIN ZANDOOGJE
Maniola jurtina

Oogvlek heeft meestal
1 wit puntje. Onderkant achter-
vleugel zonder witte vlekjes

KLEIN GEADERD WITJE
Pieris napi

Donkere aders in de vleugels
Opgelet: in de vlucht is dit 
niet goed zichtbaar

GEHAKKELDE AURELIA
Polygonia  c-album

Oranje met veel zwarte vlekken
Gekartelde vleugelrand

KLEIN KOOLWITJE
Pieris rapae

Zit in bijna elke tuinWeinig zwart op 
de vleugeltoppen
Twee zwarte vlekjes 
op de voorvleugels

ORANJE ZANDOOGJE
Pyronia tithonus

Kleiner dan het bruin zandoogje 
In de oogvlek staan 2 witte 
puntjes

Op bovenzijde 
bruine band langs de 
vleugelrand. Onderkant 
met witte vlekjes 

Grote blauwe oogvlek
DAGPAUWOOG
Inachis io

Onze meest getelde dagvlinder
Rood en zwart op elke vleugel

ORANJE LUZERNEVLINDER
Colias croceus

Grote geel-oranje vlinder met zwarte 
vleugelrand aan de binnenzijde 

BOOMBLAUWTJE
Celastrina argiolus

Vliegt vaak langs struiken en bomen
Bovenaan blauw 

Onderaan grijswit 
zonder oranje

Tijdens het eerste weekend van augustus organiseert Natuurpunt Het Grote Vlinderweekend.  
Tel de vlinders in je tuin, samen met duizenden Vlamingen. Geef je resultaten door op www.vlinderweekend.be. 

WETENSCHAP

KLEINE VOS
Aglais urticae

Onregelmatige achterrand 
met blauwe vlekjes

Oranje met 
zwarte en   gele 
vlekken op de 
voorvleugel

DISTELVLINDER
Vanessa cardui

Oranje met zwarte 
vlekken, vleugeltop zwart met witte vlekken 
Onderkant lichtbruin met een complexe tekening

Vleugels 
eindigen in 
een puntje

CITROENVLINDER
Gonepteryx rhamni

Mannetjes felgeel, vrouwtjes 
groenig wit

BONT ZANDOOGJE
Pararge aegeria

Bruin met geelwitte 
vlekken

Zwarte oogvlekjes 
met een wit puntje 
op de achterrand 
van de vleugels

GROOT KOOLWITJE
Pieris brassicae

Heel wat groter dan klein 
koolwitje

Opvallende 
zwarte 
vleugeltoppen 

Grote zwarte 
vlek in 
voorvleugel

LANDKAARTJE
Araschnia levana

Kleine soort

De onderkant lijkt op 
een landkaart

Opvallende zwart-witte 
banden (zomergeneratie)


