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Dagpauwoog 

 

 
Atalanta 

 

 
Distelvlinder 

 

 
Kleine vos 

Dagpauwoog, Als je deze vlinder een 

keer gezien hebt, vergeet je vast nooit 
meer hoe hij eruit ziet. Het is een 
donkerrode vlinder met vier ‘ogen’ op de 
vleugels. Daarom heet de vlinder ook 
dagpauwoog. 
 

De atalanta is gemakkelijk te herkennen: 

een zwarte vlinder met twee rode banen 
op zijn vleugels en bovenaan wat witte 
vlekken. 

De distelvlinder is oranje met zwarte en 

witte vlekken. Het is een trekvlinder: elk 
voorjaar vliegt de vlinder van Zuid-
Europa of zelfs Noord-Afrika naar 
Nederland. 

De kleine vos kun je herkennen aan zijn 

prachtige kleuren. Het is een bruinrode 
vlinder en als je goed kijkt, zie je aan de 
rand van zijn vleugels allemaal blauwe 
vlekjes. 

 

 
Gehakkelde aurelia 

 

 
Landkaartje 

 

 
Witje 

 

 
Citroenvlinder 

De gehakkelde aurelia is makkelijk te 

herkennen aan zijn gekartelde vleugels 
en de witte letter C op de onderkant van 
zijn achtervleugel. 

In het voorjaar ziet het landkaartje er 

anders uit dan in de zomer! De vlinders 
die in april en mei vliegen zijn oranje-
bruin met zwarte vlekken en de vlinders 
die je in juli en augustus ziet, zijn zwart 
met een witte en oranje band over de 
vleugels.  

Witje; de naam zegt het al: dit zijn witte 

vlinders. Je kunt heel makkelijk het 
verschil tussen het mannetje en het 
vrouwtje zien. Het vrouwtje heeft op de 
bovenkant van haar vleugel altijd twee 
zwarte stippen en het mannetje heeft één 
zwarte stip of helemaal geen.  

Het mannetje van de citroenvlinder is 

makkelijk te herkennen aan zijn felgele 
kleur. Het vrouwtje is minder fel 
gekleurd. 

 

 
Oranjetipje 

 

 
Boomblauwtje 

 

 
Icarusblauwtje 

 

 
Kleine vuurvlinder 

Het mannetje van het oranjetipje kun je 

heel makkelijk herkennen. Als je goed 
kijkt dan zie je dat hij oranje punten op 
zijn vleugels heeft! De vrouwtjes hebben 
die niet en lijken daarom veel op de 
witjes.  
 

Het boomblauwtje is een klein blauw 

vlindertje. Het mannetje is helemaal 
blauw. Het vrouwtje heeft zwarte randen 
langs haar blauwe vleugels.  

De icarusblauwtje mannetjes hebben 

prachtige blauwe vleugels. De vrouwtjes 
zien er heel anders uit. Die zijn meestal 
bruin met blauw of helemaal bruin.  

De kleine vuurvlinder is een kleine 

oranje-bruine vlinder die veel voorkomt 
in heel Nederland. 

 

 
Koevinkje 

 

 
Bont zandoogje 

 

 
Bruin zandoogje 

 

 
Hooibeestje 

Het koevinkje is een donkerbruine 

vlinder die je kunt herkennen aan de rij 

van geel met zwarte stippen aan de 
onderkant van de vleugels. Meestal zitten 
er drie stippen op de voorste vleugels en 
vijf stippen op de achterste vleugel. Hij is 
familie van de zandoogjes. 

Het bont zandoogje is een bruine vlinder 

met kleine gele vlekjes die leeft in het 

bos.  

Het bruin zandoogje is een vrij grote 

bruine vlinder met op elke voorvleugel 

één zwart met witte stip. Het mannetje is 
alleen bruin en het vrouwtje heeft op de 
bovenkant van de vleugel een grote 
oranje vlek. 

Het hooibeestje is een klein geelbruin 

vlindertje. Op zijn voorste vleugel heeft 

hij een zwart met wit oogje. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Oranje zandoogje 

 

 
Argusvlinder 

 

 
Koninginnenpage 

 

 
Dikkopjes 

 
 
Het oranje zandoogje is een oranje 

vlinder met zwart met witte stippen. 

 
De argusvlinder is van alle zandoogjes 

het felst gekleurd. Hij is oranje met bruin 
en heeft zwart met witte stippen op zijn 
vleugels. Dat lijken wel ogen! Hij komt 
heel veel voor in Nederland. 
 

 
De koninginnenpage is een grote 

vlinder. Hij is geel met zwarte vlekken en 
onderaan zijn vleugels zie je een blauwe 
rand en twee staartjes. 

 

Dikkopjes zijn kleine bruine vlinders die 

heel snel kunnen vliegen. Dikkopjes 
hebben kleine vleugels, een groot lijf en 
een dikke kop.  
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Dagpauwoog, Als je deze vlinder een 

keer gezien hebt, vergeet je vast nooit 
meer hoe hij eruit ziet. Het is een 
donkerrode vlinder met vier ‘ogen’ op de 
vleugels. Daarom heet de vlinder ook 
dagpauwoog. 
 

De atalanta is gemakkelijk te herkennen: 

een zwarte vlinder met twee rode banen 
op zijn vleugels en bovenaan wat witte 
vlekken. 

De distelvlinder is oranje met zwarte en 

witte vlekken. Het is een trekvlinder: elk 
voorjaar vliegt de vlinder van Zuid-
Europa of zelfs Noord-Afrika naar 
Nederland. 

De kleine vos kun je herkennen aan zijn 

prachtige kleuren. Het is een bruinrode 
vlinder en als je goed kijkt, zie je aan de 
rand van zijn vleugels allemaal blauwe 
vlekjes. 

 

 
5. 
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De gehakkelde aurelia is makkelijk te 
herkennen aan zijn gekartelde vleugels 
en de witte letter C op de onderkant van 
zijn achtervleugel. 

In het voorjaar ziet het landkaartje er 
anders uit dan in de zomer! De vlinders 
die in april en mei vliegen zijn oranje-
bruin met zwarte vlekken en de vlinders 
die je in juli en augustus ziet, zijn zwart 
met een witte en oranje band over de 
vleugels.  

Witje; de naam zegt het al: dit zijn witte 
vlinders. Je kunt heel makkelijk het 
verschil tussen het mannetje en het 
vrouwtje zien. Het vrouwtje heeft op de 
bovenkant van haar vleugel altijd twee 
zwarte stippen en het mannetje heeft één 
zwarte stip of helemaal geen.  

Het mannetje van de citroenvlinder is 
makkelijk te herkennen aan zijn felgele 
kleur. Het vrouwtje is minder fel 
gekleurd. 
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Het mannetje van het oranjetipje kun je 

heel makkelijk herkennen. Als je goed 
kijkt dan zie je dat hij oranje punten op 
zijn vleugels heeft! De vrouwtjes hebben 
die niet en lijken daarom veel op de 
witjes.  
 

Het boomblauwtje is een klein blauw 

vlindertje. Het mannetje is helemaal 
blauw. Het vrouwtje heeft zwarte randen 
langs haar blauwe vleugels.  

De icarusblauwtje mannetjes hebben 

prachtige blauwe vleugels. De vrouwtjes 
zien er heel anders uit. Die zijn meestal 
bruin met blauw of helemaal bruin.  

De kleine vuurvlinder is een kleine 

oranje-bruine vlinder die veel voorkomt 
in heel Nederland. 
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Het koevinkje is een donkerbruine 

vlinder die je kunt herkennen aan de rij 
van geel met zwarte stippen aan de 
onderkant van de vleugels. Meestal zitten 
er drie stippen op de voorste vleugels en 
vijf stippen op de achterste vleugel. Hij is 
familie van de zandoogjes. 

Het bont zandoogje is een bruine vlinder 

met kleine gele vlekjes die leeft in het 
bos.  

Het bruin zandoogje is een vrij grote 

bruine vlinder met op elke voorvleugel 
één zwart met witte stip. Het mannetje is 
alleen bruin en het vrouwtje heeft op de 
bovenkant van de vleugel een grote 
oranje vlek. 

Het hooibeestje is een klein geelbruin 

vlindertje. Op zijn voorste vleugel heeft 
hij een zwart met wit oogje. 
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Het oranje zandoogje is een oranje 

vlinder met zwart met witte stippen. 

 
De argusvlinder is van alle zandoogjes 

het felst gekleurd. Hij is oranje met bruin 
en heeft zwart met witte stippen op zijn 
vleugels. Dat lijken wel ogen! Hij komt 
heel veel voor in Nederland. 
 

 
De koninginnenpage is een grote 

vlinder. Hij is geel met zwarte vlekken en 
onderaan zijn vleugels zie je een blauwe 
rand en twee staartjes. 

 

Dikkopjes zijn kleine bruine vlinders die 

heel snel kunnen vliegen. Dikkopjes 
hebben kleine vleugels, een groot lijf en 
een dikke kop.  

 
Antwoorden: 
1. Dagpauwoog 
2. Atalanta 
3. Distelvlinder 
4. Kleine vos 
5. Gehakkelde aurelia 
6. Landkaartje 
7. Witje 

8. Citroenvlinder 
9. Oranjetipje 
10. Boomblauwtje 
11. Icarusblauwtje 
12. Kleine vuurvlinder 
13. Koevinkje 
14. Bont zandoogje 
15. Bruin zandoogje 
16. Hooibeestje 
17. Oranje zandoogje 
18. Argusvlinder 
19. Koninginnenpage  
20. Dikkopjes 
 
 


