
Vlinders voor jou!
Vlinderpuzzel

Zo ziet het landkaartje er in het voorjaar uit

Er is

iets

geks

aan de hand met het

landkaartje: in het

voorjaar ziet de vlinder

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.

Je kunt het landkaartje in het hele land zien vliegen, ook in

parken en tuinen.

Even voorstellen:

het landkaartje

Aan de onderkant vanbeurdevlekkenen strepen.

Ab

H.

Baas

Weet jij hoe deze vlinders

heten? De oplossing staat

ergens op deze bladzijden.

Tekeningen gemaakt door Annemarie van Lierop.

Ab

H.

Baas

Het landkaartje in de zomer

24
Vlinders 3 (2002)



Heb jij ook vlinders
gezien in je vakantie?

Maar er een mooie teke-
ning over of schrijf aan

K,m Wat J'e beleefd hebt!
Beste Vlindenstichting,

Op mijn 10e ig mijn vlindengekte begonnen met een gpneekbeunt

oven vlindeng. Nu ben ik \3 en helemaal gek van vlindeng en ga ik

elk jaar op vlindenvakantie. Ook fotognafeen ik vlindeng, net

alg mijn vaden (hij ig natuunfotognaaf). Ik heb ook een fotoalbum

waanin ik de vlindenfoto’g plak.

(n mei zijn wij naan fnanknijk geweest waan we in één week

meen dan 37 goonten vlindeng hebben gezien. We hebben de

koninggpage gefotognafoend. /k maakte een paan foto’g van een

beschadigde en dacht', ik heb hem enopl Mijn zug had een veel

mooien exemplaan gevonden en één keen mooi op de foto kunnen

nemen want toen vloog de 'koning den vlindeng' weg, naan een

andene bloem. Mijn zus en ik hebben deze vakantie 5 nolletjes

volgegchoten (bijna allemaal vlindeng)!

Op de lée mei dit jaan fietste ik van school naan huig en toen

ik al dicht bij huig wag, zag ik aan de nand van de weg een wil—-

genhoutnupg lopen, (k zette snel mijn fiets langs de weg en

nende tenug totdat ik de nups, die ik nog nooit eenden had

gezien, zag. Ik moest hem van mezelf meenemen en aan mijn

vaden laten zien, liet hem op mijn schoen knuipen en need enmee

weg. Niet op mijn hand want het wag best een eng beegt.

Steeds viel hij van mijn schoen af en toen hij midden op de weg

lag en en een auto aankwam moest ik hem wel oppakken. Pit

deed ik en het gnote beegt bleef maan doonknuipen. Na onden-

weg nog een aantal keen gestopt te hebben liet ik de nups

tnots aan mijn vaden zien. Ook deze nups moest op de foto.

Even wachten totdat mijn moeden en Paphne, mijn zus, thuis

zijn en daanna loslaten in de tuin bij de wilgen die de houtwal

vonmen. Ik inteneggeen me ook wel voon andene insecten, maan

vlindens blijven me het meest boeien.

Snoetjes van Gabniëlle Jagen

Gabriëlle,

Hartstikke bedankt voor je leuke

en enthousiaste brief! Je krijgt

een boekje over vlinders en een

mooie vlinderposter thuisge-

stuurd.

Oplossingpuzzel:

1.dagpauwoog

2.boomblauwtje

3.gehakkeldeaurelia

4.citroenvlinder

5.atalanta

6.kleinevos

7.distelvlinder

8.grootkoolwitje

Sorry!
Helaas zat er een fout-

je in de vlinderpuzzel

van het vorige tijd-
schrift. Het aantal hok-

jes van de eerste vraag

klopte niet.

Sorry daarvoor!

Kim deelt boekjes uit
Stuur je vlindervraag,

je vlinderverhaal, je

bijzondere vlinderfo-

to, je mooie vlinder-

tekening of iets

anders leuks over

vlinders naar me op.

Dan stuur ik jou een

leuk boekje over vlinders

(wel even je eigen naam en adres erbij zet-

ten dus).

Het adres:

De Vlinderstichting

t.a.v. Kim van der Klis

Postbus 506

6700 AM Wageningen
e-mail: kim.vanderklis@vlinderstichting.nl

FransHodzelmans

Deze mooie vlinder heeft Gabriëlle in

Frankrijk gezien: de koningspage
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