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Geen eitjes

Het was dan ook vreemd dat vorig jaar ineens de

vlinders geen eitjes meer legden. De kweek moest

daardooreen maand eeder worden stilgelegd dan

normaal.Ook in de start van het huidige kweekseizoen

dreigde het fout te gaan. Het bleek heel moeilijk een

oorzaak te vinden.Navraag bij de leverancier van de

kool wees uiteindelijk uit, dat dekool weliswaaronbe-

spoten was, maar dat de kool was geteeld uit zaad dat

wel behandeld was met een chemisch middel. En dat

had toch zijn uitwerking op onze vlinders.

Nu we dit weten, hopen dat we voortaan weer gezon-

de vlinders hebben die voldoende eitjes kunnen leg-

gen om alle bestelde pakketjes te kunnen leveren.

Eigen website

Sinds dit jaar heeft het koolwitjesproject een eigen

website: www.vlinderindeklas.nl. Op die website

kunt u live meekijken in de kweekruimte van De

Vlinderstichting. De kweek zit ook op Hyves en op

Twitter. Dit alles is mogelijk gemaakt door een sub-

sidie van de helaas inmiddels opgeheven Regeling

Draagvlak Natuur van het Ministerie van EL&I.

Dat kinderen vlinders leuk vinden, is te lezen in

het verslag van Rick den Besten (10 jaar).

"Op een dag in het najaar van 2010 vond ik een rups

bij de achterbuurman.Wat voor rups? Ik wist het

niet dus nam ik hem mee naar school. Meester Paul

vertelde dat het een rups van een koninginnen-

page was. De meester deed hem in een pot waarna

de rups zich verpopte.Toen nam de meester hem

mee naar huis. Hij zette hem in de schuur van sep-

tembertot mei. Hij hield de pop een beetje vochtig.

In mei zette de meester hem onder het afdak bij

hem thuis. Daarna nam hij hem mee naar school. De

meester twijfelde of hij uitkwam want hij zag niet

dat hij bewoog. Toen we maandag weer op school

kwamen zag de meester dat de pop ontpopt was

in een mooie vlinder.Toen ik zelf binnen kwam zag

ik het ook. 's Middags na het brood eten gingen de

meester en ik een paar foto's maken. Daarna ging de

meester alle kinderen roepen dat ze bij de stenen

moesten gaan staan. Ik mocht de pot vasthouden

en samen met de meester gingen we hem loslaten.

Eerst lukte het niet want de pot was te smal, de

vlinder kon er niet uitvliegen. Daarna legde we hem

op zijn kant en liep de vlinder er uit. Gelijk toen hij

er uit was vloog hij weg. We keken er na tot we hem

niet meer zagen."

Ook meester Paul kan enthousiast vertellen over

vlinders in de klas. Zijn verhaal kunt u lezen op onze

website www.vlinderstichting.nl.

Meer dan drieduizendpakketjes eitjes, rupsen en pop-

pen worden jaarlijks geleverd aan scholen. Op die

manier doen elk jaar zo'n hondduizend kinderen mee

aan 'Koolwitjes in de klas'. Een groot succes dus.

Het kweken van vlinders is niet gemakkelijk want vlin-

ders zijn tere beestjes. De omstandigheden moeten

dan ook optimaal zijn. Er moet voldoende 'daglicht'

zijn en de temperatuurmoet optimaal gehouden wor-

den. Elke dag moet er voldoende kool zijn voor de rup-

sen. De medewerkers van De Vlinderstichting zorgen

hier goed voor.


