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 Oranjetipje 
 Anthocharis cardamines

Het oranjetipje is een algemene standvlinder. Hij leeft in 
beschutte vochtige hooilanden en bij zonnige bosranden 
en komt in heel nederland voor. Het oranjetipje is het 
grootste deel van zijn leven pop. Hij vliegt slechts gedu
rende een korte periode in het voorjaar. De rups is groen 
tot blauwgroen met zwarte spikkels en vaak een lichter ge
kleurde zijkant.

 Levenscyclus en gedrag
De twee belangrijkste waardplanten van het oranjetipje 
zijn pinksterbloem in vochtige graslanden en lookzonder
look op halfbeschaduwde plaatsen. Daarnaast wordt een 
groot aantal andere kruisbloemigen als waardplant ge
bruikt. In beschutte tuinen gebruikt de soort bijvoorbeeld 
wel judaspenning of damastbloem en in de kennemerdui
nen vooral ruige scheefkelk, hoewel daar ook voldoende 
lookzonderlook te vinden is. Het vrouwtje heeft een voor
keur voor waardplanten die op zonnige beschutte plaatsen 
groeien, zo als in greppels of in hooilanden nabij struweel 
of bosranden. Vooral grote, opvallende planten met veel 
bloemhoofdjes die niet of nauwelijks bloeien worden ge
bruikt. Het vrouwtje landt op een geschikte bloemknop, 
steekt de antennen recht naar voren en kromt het achter
lijf. Dan wordt één eitje vlak onder de knop op de bloem
steel afgezet. Hierna vliegt ze meestal naar een plant in de 
buurt om te rusten of nectar te drinken (meer over dit ge
drag en de waardplantkeuze in het kader). De eitjes schei
den een stof af die andere vrouwtjes ervan weerhoudt nog 
een eitje op de plant af te zetten. eén pinksterbloem biedt 
doorgaans onvoldoende voedsel voor meer dan één rups. 
Bovendien zijn de rupsen kannibalistisch. eitjes die later 
op een bezette plant worden afgezet hebben daarom nau
welijks overlevingskansen. (cOurT ney 1982, HeIjLIgers 1984, DeMP

sTer 1992, sLOTBOOM 1994, VeLIng 1995A).
De jonge rups eet eerst de eischaal op, daarna voedt hij zich 
met de hauwtjes. wanneer de hauwtjes op zijn, eet hij van 
de bloemsteeltjes en blaadjes of zoekt een nieuwe plant. De 
rups eet vooral in de vroege ochtend. Als hij zich gaat ver
poppen, verlaat hij de waardplant. Hij klimt dan langs al
lerlei planten omhoog en verplaatst zich al zwiepend van de 
ene naar de volgende plant om uiteindelijk een plekje op 
een boom, struik of stengel uit te kiezen. rond deze stengel 
wor den draden gesponnen, waarna de rups zich van onder 
naar boven stevig inspint. Vanaf juni verpopt het oranje
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Het oranjetipje is tussen 199 en 
2003 in het binnenland achter
uit gegaan, maar op veel plaat
sen in het noorden en zuidwes
ten verschenen t.o.v. de periode 
1981-1994. 
Expansion and increase of  
A. cardamines in the period  
1995-2003 relative to 1981-1994.
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tipje zich al. (THIjsse 1908, HeIjLIgers 1984, BrOuwers 1987).
eind april vliegen de eerste oranjetipjes; de mannetjes ver
schijnen ongeveer een tot twee weken eerder dan de vrouw
tjes. De dichtheid is vaak hoog en kan op lopen tot meer 
dan 0 individuen per ha. De vlinders gebruiken met name 
pinksterbloem en lookzonderlook als nectarbron. Vrouw
tjes worden veel vaker nectardrinkend gezien dan manne
tjes. De mannetjes patrouilleren. Ze volgen een vaste route 
langs herkenbare structuren in het landschap, zoals een 
houtwal, een ruige berm of een bosrand. Mannetjes ach
tervolgen alles wat wit is, dus ook andere vlinders. Vrouw
tjes paren slechts eenmaal. een vrouwtje dat al gepaard 
heeft, vliegt bij een baltsend mannetje weg. Heeft ze nog 
niet gepaard, dan steekt ze het achterlijf in de lucht en 
vindt binnen enkele seconden de paring plaats. na de pa
ring zoekt het mannetje verder naar andere vrouwtjes. (wIk

LunD & ÅHrBerg 1978, HeIjLIgers 1984, wIkLunD & FOrsBerg 1985, VAn 

swAAy 2003). 

 Vliegtijd en overwintering
Het oranjetipje vliegt in één generatie tussen 21 april en 2 
mei. De uiterste vliegdata zijn 2 maart en 22 juli (er zijn nog 
waarnemingen van eind juli, augustus en september die niet 
waarschijnlijk worden geacht). Hij verpopt zich meestal 
eind juni en zo overwintert hij ook.

 Leefgebied
Het oranjetipje leeft vooral op beschutte plaatsen in voch
tige hooilanden of zonnige ruigten in bosranden, waar de 
waardplant groeit; de pop hangt doorgaans in het struweel. 

 Mobiliteit, verspreiding en trend
Het oranjetipje is een mobiele vlinder. Vrouwtjes zwerven 
na de bevruchting boven hooilanden op zoek naar nectar en 
wellicht ook om opdringerige mannetjes te vermijden. Ze 
keren zelden terug naar het gebied waar ze uit de pop zijn 
gekomen. Mannetjes vliegen vooral langs de randen van bos
sen en struwelen, waar ze vaste routes vliegen. Dat deze soort 
geregeld zwerft, blijkt onder andere uit een waardplant
onderzoek. rupsen eten namelijk van planten met een ken

merkende soort mosterdolie. Door de mosterdolie in de 
vlinders te vergelijken met de mosterdolie in waardplanten 
op de vliegplaatsen bleek dat maar een klein deel van de 
vlinders in een betreffend gebied was verpopt. De meeste 
kwamen dus ergens anders vandaan. (wIkLunD & ÅHrBerg 1978, 

DeMPsTer 1997).
Het oranjetipje komt in vrijwel heel europa en Azië voor. 
In nederland is hij verspreid over het hele land gevonden, 
maar in het westen en in droge gebieden (zoals de Veluwe) 
is hij wat schaarser. Het verspreidingsgebied lijkt geduren
de de twintigste eeuw vrijwel gelijk gebleven te zijn; de 
soort heeft zich alleen uitgebreid in de duinen en op de 
waddeneilanden. wel is sinds 199 een verschuiving in het 
voorkomen opgemerkt. De soort gaat achteruit in het mid
den en oosten van het land, maar neemt toe in het westen 
en noorden (zie figuur). De toename langs de kust en op 
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kunnen het best worden gemaaid na de bloei en vruchttijd 
van pinksterbloem of lookzonderlook; dus na half juni. 
Ook kan een gefaseerd maaibeheer ingevoerd worden. 
Vooral voor mantelzoomvegetatie is dat belangrijk omdat 
de verpopping daar vaak gebeurt; door gefaseerd maaibe
heer met vrij grote tijdsintervallen krijg je geschikte bosran
den voor overwintering van de poppen. Daarnaast ver
dwijnt het oranjetipje nog al eens door verlies van geschikt 
leefgebied. Vermoedelijk zal door intensivering van het 
grondgebruik en verlaging van de grondwaterstand deze 
soort in de toekomst enigszins afnemen. 

 Toekomst
waarschijnlijk blijft het oranjetipje voorlopig een algemene 
standvlinder. 

 SUMMARY
 Orange-tip Anthocharis cardamines
Anthocharis cardamines is a common resident. It is mostly 
found either on Cardamine pratensis in damp grasslands, or 
on Alliaria petiolata in lightly shaded woodland edges. It 
flies in one generation from midApril until the end of May 
and hibernates as a pupa. Although the species appears to 
be expanding in the coastal dunes and northern part of the 
country, it is becoming scarcer in the centre of the nether
lands. numbers seem to have remained stable since the be
ginning of the 20th century; data from the Dutch Monitor
ing scheme confirm this for the years after 1992.

  Profiel van het oranjetipje 
 Voedsel rupsen Pinksterbloem Cardamine pratensis 

en lookzonderlook Alliaria petiolata, daarnaast 
nog andere kruis bloemigen Brassicaceae.

 Voedsel vlinders nectar van vooral pinksterbloem 
Cardamine pratensis, soms ook andere kruiden 
zoals lookzonderlook Alliaria petiolata.

 Vliegtijd vlinders eén generatie tussen midden april 
en eind mei.

 Duur stadia ei: 3-10, rups: 11-34, pop: 320-340,  
vlinder: 9-18, rijpingsduur ei: 2-3 dagen.

 Overwinteringsfase Pop.
 Leefgebied Vochtige hooilanden en zonnige bos

randen.
 Mobiliteit Mobiel.
 Dichtheid Hoog, ca. 14 tot  individuen per ha.
 Status Algemene standvlinder.
 Rode Lijst Thans niet bedreigd.
 Europese status niet bedreigd.
 Knelpunten verspreiding geen.
 Verwachting toekomst Algemene standvlinder.
 Beschermingsmaatregelen Maaien na half juni of 

gefaseerd maaien.
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na de overwintering schijnt de 
vlinder al door de pophuid 
heen. 
After hibernation, the wings of  
A. cardamines can be seen  
through the skin of the pupa. 

de kleigronden en de afname in het binnenland compense
ren elkaar: als geheel is het voorkomen van het oranjetipje 
stabiel. Op dit moment is het een algemene standvlinder. 
uit het Landelijk Meetnet Vlinders blijkt dat de aantallen 
stabiel zijn gebleven. (VAn swAAy & grOenenDIjk 2005). 

 Bescherming
Het oranjetipje is niet bedreigd in nederland en europa. 
Over het algemeen zijn de populaties stabiel.
Het is niet nodig voor deze soort op nationaal niveau be
schermingsmaatregelen te treffen, maar door aanpassing 
van beheermaatregelen kan de stand plaatselijk worden be
vorderd. een knelpunt is vaak het verkeerde maaitijdstip. 
Hooilanden of bermen waar deze soort voor kan komen, 
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 KIESKEURIGE VROUWTJES
In een vochtig grasland groeien duizenden pinksterbloe
men. een vrouwtje van het oranjetipje zou er in korte 
tijd al haar eitjes kunnen afzetten. Toch doet zij daar 
enige dagen over. De meeste vrouwtjes zetten slechts 
1% van hun hele voorraad aan eitjes af. Daarna sterven 
zij doorgaans. kennelijk spelen bij het afzetten van de 
eitjes meer factoren mee dan alleen de aanwezigheid 
van de geschikte plantensoort. Ook standplaats en con
ditie van de plant zijn van belang.

 Niet elke pinksterbloem is geschikt
Lang niet elke pinksterbloem wordt geschikt geacht. De 
plant moet bij voorkeur redelijk fors zijn en veel bloe
men en bloemknoppen hebben. wanneer de rupsen uit
komen, moeten namelijk verse hauwtjes (waarin zaden 
zitten) aanwezig zijn. Oude hauwtjes kunnen jonge rup
sen van het eerste en tweede stadium niet verteren. Al 
bij het afzetten van de eitjes houden de vrouwtjes daar 
rekening mee. 
Bovendien worden eitjes vooral afgezet op waardplanten 
die groeien in de buurt van bomen, struiken of ruigten. 
Volgroeide rupsen kruipen van de pinksterbloem naar 
zulke plaatsen om zich te verpoppen. Tellingen van 
eitjes laten dit duidelijk zien: in de eerste tien meter 
vanaf een bosrand is 1% van de planten bezet met ei
tjes, op dertig meter afstand slechts 2% (VeLIng 1995A).
Bovendien wordt op de meeste planten maar één enkel 
eitje afgezet. een pinksterbloem heeft namelijk onvol
doende hauwtjes voor meer rupsen en de rupsen zijn 
kannibalistisch. Als twee rupsen elkaar tegenkomen zal 
de grotere de kleinere opeten. Vrouwtjes kunnen door 
middel van geurstoffen die het eitje verspreidt controle
ren of op de betreffende plant al een eitje ligt. Overigens 
is dit op een andere waardplant, lookzonderlook, van 
minder belang. Deze plant heeft meer hauwtjes, en vaak 
worden diverse rupsen op een plant gevonden. 

 Vele waardplanten
Het oranjetipje heeft niet alleen pinksterbloem en look
zonderlook als waardplant. In nederland zijn elf soor
ten kruisbloemigen bekend waarop eitjes zijn afgezet. 
In buitenlandse literatuur worden zelfs 3 soorten als 
waardplant genoemd. Behalve op kruisbloemigen wor
den de eitjes ook wel eens afgezet op twee soorten reseda. 
Mogelijke waardplanten hebben altijd veel mosterdolie 
in hun bladeren en dit wordt door de vrouwtjes herkend. 
(cOurTney 1981, VeLIng 1995A).
Pinksterbloem en lookzonderlook zijn het meest ge
schikt. Hierop overleven de meeste rupsen. Op andere 
waardplanten sterven vaak relatief veel rupsen voor de 
verpopping. Ook groeien rupsen die op deze twee plan
ten leven wat sneller en zijn groter wanneer ze zich 
gaan verpoppen. Vrouwtjes die als rups op deze plan
ten hebben geleefd produceren meer eitjes. je zou dus 
verwachten dat de vrouwtjes hun eitjes voornamelijk 
op deze twee soorten afzetten.

 
Toch worden op minder geschikte planten relatief veel 
eitjes afgezet. Zo vond Veling (199a) dat op 1% van 
844 onderzochte raketplanten eitjes zaten, terwijl van 
duizenden pinksterbloemen die op schijnbaar optima
le plaatsen groeiden, slechts 10 tot 1% bezet was. Dus 
al worden er in absolute zin meer eitjes op pinkster
bloem afgezet, er blijft een behoorlijke voorraad schijn
baar geschikte waardplanten onbezet. Dit blijkt ook 
uit buitenlands onderzoek. (wIkLunD & AHrBerg 1978, 

cOurTney 1982).
Het lijkt onverstandig om eitjes af te zetten op minder 
geschikte waardplanten. Toch gebeurt dat regelmatig. 
een mogelijke verklaring hiervoor is als volgt. Tijdens 
de vroege vliegtijd van het oranjetipje is het weer vaak 
slecht en de vrouwtjes leven niet langer dan enkele da
gen. De kans is groot dat ze gedurende hun korte be
staan enkele dagen met lage temperaturen, veel wind of 
regen moeten doorstaan. Bij zulk weer kunnen ze geen 
eitjes afzetten. Op dagen met goed weer moeten ze eerst 
foerageren. De beschikbare tijd is dus kort. Ook zijn de 
bloemen niet allemaal op hetzelfde moment in knop. 
sommige zijn al uitgebloeid en hebben te vroeg hauw
tjes, andere zijn nog vegetatief en hebben nog geen 
knoppen. Alleen een klein gedeelte van de waardplan
ten is op het juiste moment geschikt. 
Het kost het vrouwtje veel tijd om pinksterbloemen te 
onderzoeken op hun geschiktheid. Ze moet ook contro
leren of op de betreffende plant al een eitje zit. Dit on
derzoek kan in verhouding tot de beperkte tijd zo lang 
duren dat het efficiënter kan zijn om de eitjes op andere 
planten af te zetten. Vrouwtjes die de eitjes op optimale 
planten deponeren blijken veel minder eitjes af te zetten 
dan vrouwtjes die minder kieskeurig zijn. Zij sterven 
vaak met een grote hoeveelheid eitjes in het lichaam. Bo
vendien kunnen door een bepaalde plaag of een gewij
zigd maaibeheer alle planten van pinksterbloem of look
zonderlook in een bepaald jaar voortijdig sterven, terwijl 
rupsen op andere planten wel overleven. een op het eer
ste gezicht vreemde waardplantkeuze is dan mogelijk 
een vorm van risicospreiding. (cOurTney 1982).

eitje van het oranjetipje op 
pinksterbloem. 
Egg of  A. cardamines on  
cardamine pratensis.
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