
Vlinders voor jou!

We gaan nog even door!

Even voorstellen
Pe kleine wintervlinder

Pe kleine wintervlinder is een bijzondere vlinder. Hij trekt zich

niets aan van de koude winters in ons land en vliegt dan gewoon

rond. Pat vliegen geldt trouwens alleen voor de mannetjes, want

de vrouwtjes hebben geen vleugels! Ze hebben alleen maar vleu-

gelstompjes en lijken daardoor helemaal niet Of> een vlinder

Als Je een kleine wintervlinder wilt zien, moet je tussen

oktober en maart maar eens naar een looïbos gaan.

Wel goed kijken, want ze hebben dezelfde kleur

als de boomstam waan ze op zitten

Een verschil van

dag en nacht

Misschien heb je het al wel eens gehoord: er zijn

dagvlinders en nachtvlinders. Als je naar de namen

kijkt, lijkt het alsof je ze simpel uit elkaar kunt houden.

Dagvlinders vliegen altijd overdag. Pe felgekleurde

vlinders in tuinen -zijn meestal dagvlinders. En het klopt dat

de meeste nachtvlinders ‘s nachts vliegen. Maar pas op, want er

zijn ook nachtvlinders die overdag actief zijn.

Hoe houd je dag- en nachtvlinders dan uit elkaar?

Het is eigenlijk heel makkelijk'.

kijk goed naar de voelsprieten van de vlinder,

Zie je een knopje aan het eind?

Ja', dan is het een dagvlinder

Nee', dan is het een nachtvlinder

Quiz
Weet jij nu of deze

vlinders dag- of nacht-

vlinders zijn? 5tuurje
antwoord naar

Kim!

In de vorige Vlinders voor Jou heb ik jullie gevraagd wat jullie vonden van de kinderpagina’s. Jammer genoeg

zijn er niet zoveel reacties gekomen. Toch heb ik besloten om nog een

jaartje door te gaar met Vlinder<3 voor Jou, maar dan op één pagina in

plaats van twee. Sommigen vonden de pagina’s er niet zo mooi

uitzien, dus daarvoor hebben we iets nieuws bedacht. Vana?

nu is er dus iets minder ruimte, maar deze keer wél een

hele leerzame guiz over dag- en nachtvlinders. Als Je

het goede antwoord naar me opstuurt, stuur ik jou

een kleine verrassing. Het adres'. Pe Vlinderstich-

ting t.a.v. kim van der klis Postbus 50é é.700

AM Wageningen. E-mail', into@vlinderstichting.nl

Pe sint-jansvlinden is

een vlinder

Het klein geaderd witje is

een vlinder

Pe gehakkelde aurelia is

een vlinder
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