
bROMVLIEG

LievEheeRsbeEstjE

AtalAnta vlIndeR 

Bromvliegen worden aangelokt door de geur van rottend vlees, waarin eitjes worden gelegd. Heel lang geleden werden de uitgekomen vleesetende vliegenlarven voor wormpjes aangezien. Daarom werd juli de “wormenmaand” genoemd. Waar kom jij vaak bromvliegen tegen?

De Atalanta kan als vlinder in Nederland de winteroverleven als deze mild is. De soort wordt ook wel Admiraal of Nummervlinder genoemd omdat het lijkt alsof er een nummer op zijn linker achtervleugel staat. Kun je het nummer vinden?

WELKE INSECTEN 

KUN JIJ VINDEN?
Deze zomer sta je oog in oog met metersgrote insecten 

op Vliegveld Twenthe. Maar het is natuurlijk nu al super 

interessant om te kijken welke insecten je in jouw tuin, 

het park of op straat kunt vinden. 

De meeste lieveheersbeestjes leven ongeveer een jaar. 

Het aantal stippen zegt dus niets over de leeftijd. Het 

zevenstippelig lieveheersbeestje wordt soms gezien 

als brenger van geluk en is zelfs een symbool tegen 

zinloos geweld. Hoeveel stippen heeft het lieveheers-

beestje dat jij gevonden hebt?

 ja ik HEB DE BROMVLIEG GEZIEN

thuIs
opdRachT!

 ja ik HEB eeN liEvehEersBeesTje GEZIEN

 ja ik HEB eeN atAlanTa vlIndeR GEZIEN

Schrijf hier
 je  

antwoord op.



wesp

MIER

spiN

In het voorjaar bestaan er alleen maar koninginwespen die op een beschutte plaats overwinterd hebben, vaak zijn de koninginnen iets groter dan gewone wespen. Ze beginnen in het voorjaar een nest te bouwen met raten, waarin ze dan de eerste lichting larven leggen. Kun jij een mooie plek vinden in jouw omgeving waar de wesp een mooi nest kan maken?

LIBEL
Wereldwijd zijn ongeveer 5858 soorten beschreven, 

waarvan de meeste voorkomen in warmere 

gebieden. In Nederland komen 71 libellensoorten 

voor. Welke kleur heeft de libel die jij kent?

Mieren komen vrijwel overal ter wereld voor. Ze behoren daarmee tot de succesvolste diergroepen. Een mierenkolonie bestaat uit één (of enkele) koningin(nen), werksters (ook allemaal vrouwtjes) en soms jonge mannetjes en koninginnen. De grootste groep binnen de kolonie vormen de werksters, die onderling de werktaken verdelen. Is de mier die jij hebt gevonden aan het werk? 

 ja ik HEB eeN weSp GEZIEN

 ja ik HEB eeN liBel GEZIEN

 ja ik HEB eeN spIn GEZIEN

 ja ik HEB eeN miEr GEZIEN

Maak een foto van één van deze 
dieren, post ze op Facebook of 

Instagram en tag @biginsects en 
jij maakt kans op 1 x 2 kaarten 

voor Big Insects!

Wij geven 5 x 2 tickets weg!

Vliegveldweg 345, 7524 PT Enschede,  voor de avonturiers onder ons 52.263956, 6.8970536

www.biG-insEcts.nl

4 juLi t/m 16 auGustUs dagElijKs vaN 10.00 tot 17.00 uuR

Veel mensen denken dat een spin een insect is, maar dat is niet het 

geval. Het belangrijkste verschil is dat een spin acht poten heeft en een 

insect zes. Het lichaam van een spin bestaat ook maar uit twee delen, 

terwijl het lichaam van een insect uit minstens drie delen bestaat. 

Tijdens de zomer hebben we ook spinnen van bijna drie meter bij Big 

Insects. Heb jij er al eentje gevonden en hoe groot is deze?

win tiCketS!


