






































Tabel voor de herkenning van rupsen op 
familie aan de binnenzijde van het omslag.

In de praktijk is het vaak moeilijk om rupsen met 
zekerheid in een bepaalde familie in te delen.
Als hulp is er aan de binnenzijde van het omslag van 
elke vlinderfamilie een opvallende vertegenwoordiger 
afgebeeld. De beschrijving van de verschillende rup-
sen vindt u in de hoofdstukken over de vlinder- 
families in dit boek.

Vlinders: Kleurcode en symbolenWaardplanten: Kleurcode en symbolen

Micro’s en bloeddrupjes

Zakdragers,  p. 34–43
mineerders en
verwante soorten

Bloedrupsjes p. 44–59
en verwante
soorten

Houtrupsen, p. 60–69
bladrollers,
lichtmotten en
verwante soorten

Spinners, berkenspinners
en pijlstaarten

Spinners p. 70–83

Berkenspinners          p. 84–89
en nachtpauwen

Pijlstaarten p. 90–107

Dagvlinders

Dikkopjes  p. 108–115

Grote pages  p. 116–121

Witjes  p. 122–133

Blauwtjes  p. 134–159

Aurelia‘s  p. 160–207

Eenstaartjes en
spanners

Eenstaartjes  p. 208–213

Spanners  p. 214–233

Tandvlinders, uilen
en verwante soorten

Tandvlinders          p. 234–249

Uilen p. 250–281

Donsvlinders
en beren

Donsvlinders p. 282–293
en visstaartjes

Beervlinders p. 294–319

Korstmossen en varens

Korstmossen p. 322–323
en varens

Bomen en struiken

Naaldbomen p. 324–327

Loofbomen p. 326–361
en struiken

Kruidachtige planten

Met witte p. 362–371
bloemen

Met gele  p. 372–397
bloemen

Met rode  p. 398–415
bloemen

Met blauwe  p. 416–421
bloemen

Met groene of        p. 422–429
onopvallende
bloemen

Grassen

Grassen  p. 430–435

Afkortingen en symbolen

Vlinders
Sp Spanwijdte
RL Rode-Lijstsoort, categorieën:
RL 0  verdwenen
RL 1 ernstig bedreigd
RL 2 bedreigd
RL 3 kwetsbaar
G zeer zeldzaam
V Voorgesteld voor Rode Lijst
FFH  Fauna-Flora-Habitatrichtlijn,  

in heel Europa beschermd

 dagactieve nachtvlinder

Maandlijnen: Groen: vlinder aanwezig
Geel: rups aanwezig

WAARDPLANTEN
Maand: bloeitijd of tijd van rijpe sporen 
Grootte: hoogte van de volgroeide plant
sp.: species, soort niet preciezer bekend

Vlindergids 
ANWB

dag- en  
nachtvlinders, 
hun rupsen en 
waardplanten

Heiko Bellmann

Een unieke gids, die van de meest voorkomende vlinders in 
Europa ook de rups afbeeldt. Een uitgebreid rupsenoverzicht 
en verwijzingen tussen alle soorten vlinders en waardplanten, 
zorgen ervoor dat determinatie heel gemakkelijk wordt. Dit 
maakt de ANWB Vlindergids dé ideale gids voor alle natuurlief-
hebbers die meer vlinders willen vinden en leren (her)kennen.

•  Praktisch: meer dan 300 vlinders en hun rupsen, met alle 
wetenswaardigheden, geordend naar kleur.

•  Handig rupsenoverzicht aan de binnenkant van het omslag.
•  Extra aandacht voor waardplanten: de belangrijkste ken-

merken van 200 soorten bomen, struiken, grassen en ande-
re planten. 

•   Met meer dan 1100 spectaculaire kleurenfoto’s voor snelle 
herkenning en kleurcodering op de flappen.

Voor Nederland en België bewerkt in samenwerking  
met De Vlinderstichting www.vlinderstichting.nl
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