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Een mooie voorjaarsdag in mei. In de fris-
groene struiken tussen het populierenbos 
zingt een fitis uit volle borst, in de verte roept 
een koekoek. Aan de beschaduwde bosrand 
bloeit look-zonder-look, tussen het vochtige 
gras de pinksterbloem. Langs de rand van 
het voorjaarsbos fladdert een eenzame vlin-
der in de zon. Op het eerste gezicht lijkt hij 
helemaal wit, maar als hij passeert springen 
opeens de feloranje vleugelpunten in het oog: 
het oranjetipje: een echte voorjaarsvlinder. 

Tips voor beheer
Oranjetipjes hebben een boeiende 

levenswijze. Ze gaan, zoals alle vlin-

ders, effectief met hun tijd om. Het 

sprookje van ‘een vrolijk en vrij 

rondfladderend vlindertje’ gaat niet 

op. Ze leven maar kort en hebben 

geen tijd te verliezen. In de paar da-

gen dat ze actief kunnen zijn moe-

ten ze een partner vinden, moet er 

worden gepaard en de vrouwtjes 

moeten hun eitjes afzetten. Dat 

laatste kost veel tijd, want vrouwtjes 

zijn hier zeer zorgvuldig mee. Ze 

zullen hun kinderen nooit te zien 

krijgen (ze sterven lang voordat de 

eitjes uitkomen), maar willen wel 

dat deze goede overlevingskans heb-

ben. Als we kijken door de ogen van 

het oranjetipje komen we ook meer 

te weten over de eisen die deze vlin-

der aan z’n leefomgeving en dùs aan 

onze tuinen stelt.

Oranje vleugelpunten
De mooie oranje punten aan de 

bovenkant van de vleugels heb-

ben de soort uiteraard zijn naam 

bezorgd, hoewel het vrouwtje het 

zonder dit kenmerk moet doen. Zij 

valt daardoor beduidend minder 

op en lijkt, vooral vliegend, veel op 

een klein geaderd witje. Pas als ze 

op een bloem landt blijkt dat ook 

het vrouwtje goed van de witjes te 

onderscheiden is: op de onderkant 

van de achtervleugels is een prach-

tige groene marmerachtige tekening 

te zien. Ook bij de mannetjes is dit 

kleurpatroon aanwezig. Tijdens het 

urenlang patrouilleren op hun vaste 

route langs het voorjaarsbos, vergis-

sen de mannetjes zich regelmatig 

en achtervolgen een klein geaderd 

witje of controleren een uitgebloei-

de paardenbloem, want ook die 

is wit. Voor het tot echte avances 

komt heeft het oranjetipje zijn fout 

al geroken en vervolgt haastig zijn 

zoektocht naar een ‘eigen’ vrouw-

tje. Heeft hij er een gevonden dan 

probeert hij haar te versieren. Dat 

lukt alleen als het vrouwtje niet eer-

der gepaard heeft. Als ze al gepaard 

heeft laat ze dat duidelijk merken 

door met haar vleugels te klapperen 

en haar achterlijf omhoog te steken. 

Door	de	ogen	van	het	oranjetipje
Tekst en foto s̓: Kars Veling, De Vlinderstichting

Boven: Mannetje oranjetip. 

Rechts: op zoek naar een vrouwtje 

landt een mannetje soms zelfs op 

een paardebloem.
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Die gebarentaal is duidelijk, het 

mannetje zal niet lang aandringen. 

Ook voor hem heeft het geen zin 

om met dit vrouwtje te paren, want 

haar eitjes zijn al bevrucht.

Nectar- en waardplanten
Vindt het mannetje een maagde-

lijk vrouwtje, dan zal ze niet wei-

geren, en komt het tot een paring. 

De eitjes zijn nu bevrucht, maar 

nog niet klaar om afgezet te wor-

den. Daarvoor hebben ze nog zeker 

een dag nodig. Het vrouwtje houdt 

zich die dag vooral bezig met drin-

ken, zodat ze voldoende brandstof 

heeft. Ze vliegt in een rechte lijn 

van bloem naar bloem om er nectar 

uit te halen. Oranjetipjes worden 

veel drinkend op pinksterbloem 

en look-zonder-look gezien, maar 

ook echte koekoeksbloem en paar-

denbloem worden wel gebruikt. 

Kruisbloemigen zijn van groot be-

lang voor oranjetipjes. Ze dienen 

namelijk niet alleen als nectarplant, 

het bevruchte vrouwtje legt er ook 

haar eitjes op en de rupsen zijn erop 

gespecialiseerd (waardplant). Pink-

sterbloem en look-zonder-look zijn 

het meest geschikt als waardplant. 

Eitjes afzetten
Als de eitjes klaar zijn om te wor-

den afgezet zie je het gedrag van het 

vrouwtje veranderen. Ze vliegt niet 

meer in een rechte lijn van nectar-

plant naar nectarplant, maar ze gaat 

zoeken, ‘krioelen’ op de vierkante 

meter. Ze vliegt even, daalt neer op 

een plant, kruipt er wat over rond, 

voelt met haar sprieten en poten en 

vliegt weer een klein stukje. Aan 

dit gedrag zie je dat ze eitjes af wil 

gaan zetten, maar ze moet heel wat 

Links en boven: Het vrouwtje, zij mist het oranje.
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beslissingen nemen alvorens ze dat 

doet. De plant moet aan allerlei 

voorwaarden voldoen. In de eerste 

plaats zoekt ze alleen in de buurt 

van bomen, struiken of ruigte. Ver-

der dan een meter of 10-15 gaat ze 

daar niet vandaan. Vervolgens kiest 

ze planten met een groot aantal 

bloemen of bloemknoppen. Dan 

controleert ze of een ander vrouwtje 

haar niet voor is geweest. Meestal 

wordt er per pinksterbloem maar 

één ei gelegd. Als er twee eieren op 

dezelfde plant belanden, maakt la-

ter een van de rupsjes een zeer grote 

kans door de ander opgegeten te 

worden. Op look-zonder-look, die 

veel groter is en meer voedsel biedt, 

vindt je wel eens meer eitjes. Pas 

als aan alle voorwaarden is voldaan 

zet het vrouwtje één eitje af, een 

wit staafje van net een millimeter 

groot. Dan gaat ze snel verder, want 

ze moet er nog 199!

Eten van het zaad
Het eitje verkleurt binnen een dag 

naar prachtig oranje en als je weet 

waar je moet zoeken dan zijn deze 

goed te vinden. Ze zitten op de 

stengels van de bloemknoppen en 

soms op de knop zelf. Na een week 

of twee-drie, afhankelijk van de 

temperatuur, komt het eitje uit. Dan 

blijkt waarom het vrouwtje planten 

zocht met veel bloemen en vooral 

bloemknoppen. Het jonge rupsje 

voedt zich namelijk niet met de 

bladeren of stengels van de bloem, 

maar met de zaaddozen (hauwtjes) 

en zaden van de uitgebloeide Pink-

sterbloem. Een jonge rups, van net 

een millimeter groot, kan alleen 

vers en mals en dus jong zaad eten. 

Het zaad vormt een bijzonder voed-

zaam en eiwitrijk dieet. Daarom 

groeien de rupsen hard en na enige 

vervellingen kunnen ze ook het in-

middels ouder, harder en houtiger 

zaad prima verorberen.

Negen maanden als pop
Na een week of wat is de rups vol-

groeid en eet hij niet verder van de 

totaal verdroogde hauwtjes. Veel 

vlinders verpoppen in of bij de 

waardplant, maar voor het oran-

jetipje is dit niet verstandig. De 

rups gaat nu, in juni, verpoppen en 

moet op die plek blijven hangen tot 

volgend jaar april. Dat zijn negen 

maanden en de pinksterbloem is nu 

al aan het verdorren en afsterven. 

Het grasland is zeker geen veilige 

plek, de maaimachines staan al 

klaar. Gelukkig had het vrouwtje 

Boven: Pinksterbloem met, oranje, een eitje.

Rechts: Jonge rups op een vruchtje van pinksterbloem.

Oranje Tip
• Zorg voor bloeiende kruisbloemigen, liefst pinksterbloem, look-zon-

der-look, in tuinen ook judaspenning en damastbloem. Laat uitge-
bloeide planten staan tot begin juli.

• Struiken of hagen in de nabije omgeving.
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daar anderhalve maand geleden 

al rekening mee gehouden, want 

daarom heeft ze de eitjes afgezet in 

de buurt van bomen, struiken of 

ruigte.

Tot volgend voorjaar
De volgroeide rups verlaat zijn 

waardplant. Over een voor zo’n 

klein dier behoorlijke afstand kruipt 

de rups naar een nabijgelegen ruigte 

of bosrand, om daar te verpoppen. 

Vaak zoeken de rupsen hierbij bo-

men, struiken of overjarig gras op. 

Die blijven meestal wel staan van 

juni tot het volgend jaar april. Ter-

wijl om hem heen volop vlinders 

vliegen, is het oranjetipje hartje zo-

mer al gereed voor zijn winterrust. 

Goed gecamoufleerd, als een punti-

ge bruine pop, wacht hij rustig af tot 

de voorjaarszon hem vele maanden 

later tot ontpoppen maant. 

Door vlinderogen
Nu we in de huid van de vlinder zijn 

gekropen en hebben gezien wat hij 

nodig heeft, kunnen we ook zor-

gen dat het oranjetipje bij ons in de 

tuin tot succesvolle voortplanting 

komt. Als we een deel van het gazon 

niet meer elke week maaien kun-

nen daar pinksterbloemen groeien. 

De Vlinderstichting is het kenniscentrum 
op het gebied van vlinders en libellen in 
Nederland en Europa. Gegevens uit on-
derzoek worden direct vertaald naar de 
praktijk van inrichting en beheer en veel 
tijd en energie wordt gestoken in het 
vergroten van het draagvlak voor de be-
scherming van vlinders en libellen. Naast 
allerlei publicaties en lezingen wordt 
levend materiaal (eitjes, rupsen en pop-
pen) aangeboden aan scholen om met 
de leerlingen op te kweken in de klas. 
Er zijn nog volop kansen voor vlinders 
zowel in openbaar groen, wegbermen, 
bedrijventerreinen als in tuinen.
www.vlinderstichting.nl, 
info@vlinderstichting.nl.

Rups op Look-zonder-Look.

Prima leefgebied voor oranjetip: pinksterbloemen en 

voldoende struikgewas in de nabijheid.

In mei zien we de mannetjes door 

de tuin patrouilleren en ook zien 

we het zoeken van een vrouwtje 

naar geschikte ei-afzetplanten. 

Drie weken later zien we de rupsen 

in de planten zitten eten van het 

verse zaad. In de loop van juni ver-

drogen de pinksterbloemen en zijn 

de rupsen verdwenen. Die kropen 

naar struiken en hagen in de buurt 

en overwinteren daar als pop. We 

kunnen dan met een gerust hart de 

rand maaien en zorgen dat elders 

geschikte planten bijven staan voor 

al die andere mooie vlindersoorten.
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