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Even voorstellen: de atalanta
De atalanta is gemakkelijk te herkennen:

het is een zwarte vlinder met twee rode

banen op zijn vleugels en bovenaan wat

witte vlekken. Je kunt hem in heel Neder-

land tegenkomen. Het bijzondere aan de

atalanta is dat het een trekvlinder is. Ieder

voorjaar vliegt de atalanta van Zuid-Euro-

pa naar het noorden. De hele zomer zijn

de vlinders hier. In de herfst trekt een

deel van de vlinders weer naar het zuiden

omdat het hier te koud voor ze wordt. De

atalanta is dus een hele goede vlieger. En

weet je hoe je atalanta's in je tuin kan

lokken? Door in de herfst wat rottend fruit

neer te zetten. Dat vinden ze heerlijk!

Wim

Rubers

Er zijn nu vier tijdschriften verschenen met daarin een kinderpagina

over vlinders. Nu gaan we hier bij De Vlinderstichting beslissen of er

nog meer kinderpagina's komen of niet. En dat doe ik met

jullie reacties! Wat vind je van de kinderpagina's? Heb je

ze alle vier gelezen of alleen deze? Vind je de informatie

te makkelijk of te moeilijk?Waar wil je meer over lezen?

Laat het me weten. En vooral laat me weten of je wilt

dat ik doorga met het schrijven van de kinderpagina's of

niet. Als er veel reacties komen, staan er komend jaar weer

kinderpagina's in het tijdschrift. Krijg ik weinig reacties dan is dit de

laatste kinderpagina! Ga dus snel naar www.vlinderstichting.nl, kijk

onder de knop kinderen en vul het vragenformulier in! In het volgende

tijdschrift laat ik jullie weten wat de uitslag is.
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Waar blijven de vlinders

in de winter?
Pat verschilt per vlindersoort. Voor sommi-

ge vlinders is de winter in Nederland te

koud. Al9 ze hier zouden blijven, zouden ze

doodgaan. Peze vlinders komen in de zomer

naar Nederland en vliegen in de herfst

terug naar een warm land. Pe atalanta en

de distelvlinder zijn zulke trekvlinders en

kunnen dus heel goed vliegen.

Niet alle vlinders gaan in de winter weg.

Sommige vlinders kruipen weg in een

beschut hoekje, zoals in een schuur, in een

holle boom, tussen takkenbossen of onder

de bladeren zodra het in de herfst koud

begint te worden. Om de winter te over-

leven, houden ze dus eigenlijk een soort

winterslaap. Pe vlinders komen weer te

voorschijn als in de lente de zon

begint te schijnen.
Een goed voorbeeld

iS de citroenvlinder

en de kleine vos.

Vooral de citroen-

vlinder is een hele

taaie, want die gaat

gewoon ergens aan

een blad of een takje

hangen.

Pan zijn en nog een

heleboel soorten die

niet als vlinder maar als eitje, rups of pop
de winter doorbrengen. Pe witjes bijvoor-
beeld overwinteren als

pop. pen voorbeeld

van vlinders die als

eitje overwinteren

zijn de dikkopjes.
Het vrouwtje legt de

eitjes in de stengels
van grassen roet

afgestorven blade-

ren. Als rups over-

winteren bijvoor—

beeld het oranje

zandoogje en het

koevinkje.

Vlinderpuzzel

* He,p «

William Boerman maakte deze prachtige

tekening van de koningspage.
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