
Vlinders voor jou!
Hallo!

Poppe

Het adres van Poppe is'.

Postbus 506,

6700 AM Wageningen

e-mail iirfo@vliiTderstichting.rl

Grappig

Er zijn rupsen met maar vier

hulppoten Pat zijn de span-

ners. Peze rupsen kun je

herkennen doordat ze heel

grappig lopen. In tekenfilms zie je dat vaak. bij

iedere stap is de rups eerst langgerekt en daar-

na wordt hij helemaal krom.

Hobbeldebobbel...

Rupsen kunnen er heel verschillend

uitzien. Er zijn groene en bruine

rupsen, maar ook rupsen met hele mooie

kleuren. Pe rups van de koninginnenpage

bijvoorbeeld heeft feloranje stippen.

Als deze rups boos is krijgt ze een

Soort oranje kroontje op haar

hoofd, een echte koningin dus! Andere rupsen

lijken op een takje. Vaak hebben deze rupsen

rare bobbels op hun rug. Er zijn ook rupsen met

veel haren, net of ze een dikke vacht hebben.

Pootjes tellen

Rupsen hebben net als alle insecten zes poten. Wat ze bij-

zonder maakt is dat ze ook nog tien hulppoten hebben.

Vlak achter de kop zitten de zes echte poten. Peze poten

hebben haakjes. Paarmee houdt de rups zich aan de plant

vast als hij eet. Onder de buik zitten acht hulppoten, een

soort zuignappen. Peze poten worden vooral gebruikt bij het

lopen. Helemaal achteraan hebben rupsen nog een paar hulp-

poten: de naschuivers.

Puzzel

Weet jij welke rups bij welke vlinder hoort? Misschien kan

de naam van de vlinder je helpen] Weet je het goede ant-

woord, stuur het dan op naar Poppe de rups. Als je ant-

woorden goed zijn, stuurt hij je een verrassing]
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RUPS t- hoort bij
...

RUPS 3 hoort bij
...

Het is weer bijna winter. Pe

meeste vlinders brengen de

winter door als rups.

I Ze zitten goed verstopt

op een veilig plekje. Andere

beestjes zoals larven van kevers

kunnen heel veel op een rups lij-

ken. En er zijn rupsen die eigen-

lijk helemaal niet op een rups lijken,

j Peze Vlinders voor jou’ gaat over

rupsen, zodat jij te kunt herkennen

als ze over een paar maanden weer te

voorschijn komen.

rups van de harlekijn

P-UPS 1 hoort bij ...

rups van de koninginnenpage

grote beer

perentgk
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