
Veel voorkomende dagvlinders in de duinen van Zuid-Kennemerland (voorjaar) 

Eerst even dit: Vlinders vliegen in (meestal) kortlevende generaties. Sommige soorten hebben maar één generatie per jaar, andere twee of drie. De generaties zijn 

meestal enkele weken tot maanden van elkaar gescheiden, maar bij goed weer (zon en droog) is er overlap. Dan zie je frisse jonge vlinders en versleten oudjes door elkaar. 

Dit alles betekent dat je bepaalde vlindersoorten maar enkele weken ziet in toenemend en weer afnemend aantal en andere soorten een paar keer per seizoen. Zie verder 

de tekst bij de plaatjes.  

  

Oranjetipje Mannetje met oranje 

voorvleugeltoppen, het vrouwtje met zwarte 

tippen. De gemarmerde onderkant van de 

achtervleugels is het soortkenmerk. Vliegt in 

april/mei, één generatie. Vrij algemeen in 

beschutte omgeving van bos en struweel, 

vooral in Nat. Park Zuid-Kennemerland 

(NPZK) 

Klein geaderd witje Duidelijk geaderde en 

vaak grijs bestoven onderkant achtervleugels, 

zwarte rand van voorvleugelpunt breed en kort 

aflopend. Vanaf april in bijna doorlopende 

generaties tot september. Algemeen in 

beschutte omgeving 

Klein koolwitje Nauwelijks geaderde 

onderkant achtervleugels; zwarte rand 

van voorvleugelpunt smal en kort 

aflopend. Vanaf april in bijna 

doorlopende generaties tot september. 

Algemeen, overal waar veel bloemen zijn  

Groot koolwitje Iets geaderde 

onderkant achtervleugels; zwarte rand 

van voorvleugelpunt breed en ver 

aflopend. Vanaf mei in bijna doorlopende 

generaties tot september. Vrij algemeen 

in beschutte omgeving  



 

Boomblauwtje Het eerst vliegende blauwtje 

in april-mei en in juli-aug; De achtervleugels 

zijn bleekblauw, fijn gespikkeld en lichten in de 

vlucht zilverachtig op. Vrij zeldzaam in bos en 

struweel van de binnenduinen, vooral NPZK 

Kleine vuurvlinder Helder oranje en zwart 

gestippeld vlindertje ter grootte van een 

blauwtje. Onderkant van de achtervleugels 

grijsachtig met spikkels. Vliegt in mei en in juli-

aug. Vrij algemeen in zonnig duingrasland met 

schapenzuring 

Hooibeestje Een klein zandoogje met 

huppelende vlucht; overwegend bruin met 

oranjebruine voorvleugel met stip. Vliegt vanaf 

mei in doorlopende generaties tot in de zomer. 

Overal algemeen in zonnig duingrasland. 

Citroenvlinder behoort tot de eerste vlinders 

in maart-april. Heeft als vlinder overwinterd net 

als de gemakkelijk herkenbare vossen. Mannetje 

citroen is geel, vrouwtje crème-wit. De sierlijke 

vleugelvorm is onderscheidend van de witjes. In 

beschutte omgeving midden- en binnenduinen 

Bont zandoogje Donkerbruin zandoogje met 

gele stippen en oogvlekken. De onderkant van 

de achtervleugels heeft een bont patroon van 

licht en donker. Vliegt in mei en in juli-aug. 

Algemeen in licht bos en struweel met zonnige 

plekjes; vooral midden en binnenduinen 

 

 

Kleine parelmoervlinder is oranje met vrij 

grote zwarte vlekken. De onderkant van de 

achtervleugels heeft grote, glanzende 

parelmoervlekken. Vliegt in april-mei en in jun-

aug. Algemeen in het open duin, op kleine 

bloemen en zonnend op het zand  


