Vlinderbar

Knutsel opdracht
Opdracht: Maak een vlinderbar om vlinders
te helpen. De vlinderbar: Neem een schone jampot en sla met een hamer en spijker
voorzichtig een gaatje in de deksel. Knip een
strook van 1 cm van een nieuw keukensponsje en trek de strook half door het gaatje
in de deksel. De spons moet strak in het
gaatje zitten, zodat de spons zich wel volzuigt
maar niet gaat druppelen als de vloeistof in
de pot zit. De hanger: Maak dan een hanger
van touwtjes, om de pot ondersteboven op te
kunnen hangen. Bindt een touwtje rond de
hals van de pot en knoop daaraan 4 lange
touwtjes rond de pot. Hieraan kun je de pot
ondersteboven ophangen, door de 4 touwtjes
bij elkaar te binden. Het vlinderdrankje:
Kook in een pannetje 9 delen water en 1 deel
suiker, tot de suiker is opgelost. Niet meer
suiker want dan kunnen de vlinders uitdrogen
wanneer ze dit drinken. Laat het drankje helemaal afkoelen. Ophangen: Doe het vlinderdrankje in de jampot en draai de deksel goed
vast. Hang de jampot ondersteboven op. De
vlinders die eropaf komen kunnen het drankje via het sponsje drinken. Terwijl de vlinders
eten kun jij de prachtige diertjes op je gemak
bekijken. Zoek op welke vlinders de vlinderbar bezoeken op de vlinder herkenningskaart.
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Leer het van de boswachter
Vlinders eten nectar, een zoete stof die ze met hun lange roltong uit bloemen halen. In nectar zit voornamelijk suiker en wat eiwitten en vitamines.
Ze vliegen van bloem tot bloem en spelen daardoor een belangrijke rol in
de bestuiving van bloemen.
De vlinders hebben het moeilijk in Nederland. Er zijn nog 53 soorten
dagvlinders waarvan de helft zeldzaam. De afgelopen 20 jaar zijn er
17 soorten helemaal verdwenen uit Nederland. Dat komt vooral omdat
er steeds minder wilde bloemen zijn.
Als je vlinders wilt helpen, zaai dan
bloemen of plant struiken aan die
vlinders aantrekken. De top 10 van
de vlinderstichting in volgorde van
bloeitijd: winterheide, sneeuwbal,
judaspenning, lavendel, vlinderstruik, ijzerhard, koninginnenkruid,
hemelsleutel, herfstaster, klimop.
Download de gratis vlinder herkenningskaart van de vlinderstichting.
Hierop staan de 22 meest voorkomende vlinders in Nederland.
Materiaal: jampot met deksel, hamer, spijker,
keukensponsje, schaar, touw, water, suiker,
pannetje, warmtebron
Begeleid: Ja

Voorbeeld.
Kijk voor meer opdrachten op
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

