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14  MAKAONFJÄRIL 
15  MYGGA 
16  MYRA 
17  NYCKELPIGA 
18  NÄSSELFJÄRIL 
19  PÅFÅGELÖGA  
20  PÄRLEMORFJÄRIL 
21  SORGMANTEL 
22  TORDYVEL 
23  TROLLSLÄNDA 
24  TVESTJÄRT 
25  VARGSPINDEL 
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  1   AMIRAL     
  2   APOLLOFJÄRIL 
  3   BI 
  4   BLÅVINGE 
  5   CITRONFJÄRIL 
  6   EKOXE 
  7   FLUGA 
  8   GETING 
  9   GRÄSHOPPA 
10   HUMLA 
11   JORDLÖPARE 
12   KORSSPINDEL 
13   KÅLFJÄRIL 



  

CITRONFJÄRIL 

 
Citronfjärilen är vårens första fjäril.  
Hanen är gul och honan är nästan vit. 
 
Citronfjärilen sover hela vintern i ett träd eller i en buske. 
I april vaknar fjärilen av solens varma strålar. 
På våren suger citronfjärilen nektar från tussilagon. 
 
Honan lägger sina ägg på en växt, som heter brakved. 
När ägget kläcks kryper en liten, grön larv ut ur ägget. 
Larven äter av brakvedens blad. 
 
Då larven vuxit sig stor väljer den ut en gren på busken. 
Där förvandlas larven till en puppa,  
som liknar ett grönt blad.  
Puppan sitter fast vid grenen med en tråd.  
Inuti puppan förvandlas larven till en fullvuxen fjäril. 
 
Den nya citronfjärilen föds i juli eller augusti. 

 
SVARA JA ELLER NEJ 

 
Citronfjärilen är vårens första fjäril.  Ja  Nej 
Hanen är vit och honan är gul.   Ja  Nej 
Citronfjärilen sover hela vintern.   Ja  Nej 
Fjärilen suger nektar från tussilagon. Ja  Nej 
Honan lägger sina ägg på brakved.  Ja  Nej 
Larven är stor och gul.     Ja  Nej 
Puppan liknar ett grönt blad.   Ja  Nej 
Puppan ligger på marken.    Ja  Nej 
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GRÄSHOPPA 

 
Gräshoppan är brun, grön eller gul.  
Gräshoppan trivs på ängar och i hagar.  
Den äter olika sorters gräs. Gräshoppan kan  
göra långa hopp med sina kraftiga bakben.  
 
När hanen gnider sina bakben mot vingarna  
hörs ett knirrande ljud.  
På sommaren spelar hanen för att locka till sig honor. 
 
Hanen och honan parar sig och 
honan lägger sina ägg nere i marken.  
Äggen övervintrar i marken och de kläcks på våren.  
 
Då äggen kläcks kryper en liten larv eller nymf ur ägget. 
Nymfen ser precis ut som en vuxen gräshoppa,  
men den är mindre och saknar vingar. 
När nymfen växer måste den byta skal.  
Den får byta skal många gånger innan den blir vuxen.  
 

 
SVARA JA ELLER NEJ 

 
Gräshoppan är brun, grön eller gul.  Ja  Nej 
Gräshoppan äter larver och insekter. Ja  Nej 
Gräshoppan kan göra långa hopp.  Ja  Nej 
Hanen spelar för att skrämma honorna. Ja  Nej 
Honan lägger sina ägg på ett grässtrå. Ja  Nej 
Äggen övervintrar nere i marken.  Ja  Nej 
En liten larv eller nymf kryper ut ur ägget. Ja  Nej 
Nymfen ser ut som en vuxen gräshoppa. Ja  Nej 
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