
Vlinders voor jou!
Hallo!

Poppe

Ik vind het in Neder-

land veel te koud in de

winter. Ik vertrek

daarom als het kouder

wordt richting het zui-

den van Europa.

Meestal ga ik naar

Zuid-frankrijk. Paar

zet ik dan mijn eitjes

af, waar in het voor-

jaar al gauw kleine

rupsen uitkomen. Peze

rupsen verpoppen en

vliegen in de zomer als

vlinder weer terug

naar Nederland.

Wie ben ik?

Pe hele winter niets

doen, dat is niks voor

mij. Ik zit als rups

verscholen in het gras

en zodra het weer het

een beetje toelaat dan

eet ik rustig verder

van de grassprietjes

waar ik me tussen ver-

stopt heb. Het duurt

wel lang voor ik genoeg

heb gegeten. Pas in

mei ben ik groot

genoeg om me te gaan

verpoppen.

Wie ben ik?

In de winter ga ik nog

wel eens op bezoek bij

mensen, Ik houd van

koele en donkere

plekjes, dus je kunt

mij als vlinder tegen-

komen op zolder.

Laat mij maar rustig

zitten als je me ont-

dekt, als het buiten

weer warmer wordt

vertrek ik vanzelf

weer. Als je me vlie-

gend tegenkomt in

huis, dan kun je me

het beste op een

koud plekje (bijvoor-

beeld in de schuur)

neerzetten.

Wie ben ik?

kom je er niet uit? kijk op www.vlinderskijken.nlj

Heb je verzonnen welke vlinders het zijn, stuur dan je oplossing aan Poppe de

rups, Postbus 50é, 6700 AM Wageningen of via info@vlinderstichting.nl.

/k breng de winter het

liefst door als eitje op

een takje van een

sleedoornstruik. Als ik

weer een beetje warm

word van de zon in het

voorjaar, dan kruip ik

als piepklein rupsje

naar buiten en begin

lekker te smikkelen

van de sleedoorn.

Wie ben ik?

Als ik merk dat het

kouder begint te wor-

den, dan zoek ik als

rups een veilig plekje
aan een stengel of

blad. Paar verpop ik

dan gelijk en wacht

rustig af tot het weer

warmer wordt. Als ik

de warmte van de zon

in het voorjaar weer

voel, dan kruip ik uit

mijn poppehuid om als

vlinder verder te gaan.

Wie ben ik?

Brrrr, wat ig het koud geworden

Voor vlinderg ig de winter

een rugtige tijd. Wij houden

niet van de kou en wachten

op een verborgen plekje de

warme zonnestralen in het voor-

jaar at. iedere vlinder heett zijn

eigen manier om de winter door te komen.

|:/n deze Vlinders voor jou vertellen vijf

vlinders hoe zij de winter doorbrengen. Als jij

weet om welke vijf vlinders het gaat, stuur

dan de antwoorden naar mij toe. Je ont-

vangt dan een leuke verrassing.)
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