
Ikäryhmä: 1.-6. luokka

Kesto: 15-45 min

Haapaperhonen

Kuva: Saara Tunturi/WWF

Suunnittelija: Sanna-Mari Savonmäki



Haapaperhonen (Limenitis populi)

Melko harvinainen haapaperhonen on Suomen

suurimpia päiväperhosia. Sen siipien kärkiväli on 7-9 cm,

naaraat ovat koiraita kookkaampia.

Koiraat liitelevät mäillä olevien puiden latvoissa ja

odottelevat naaraita omaa reviiriään puolustaen. Koiraita

saattaa nähdä myös lentelemässä kosteilla sorateillä,

juomassa vettä lätäköillä tai imemässä kosteutta

hiekkatiellä. Myös eläintenraadot, mädäntyneet hedelmät

tai ihmisen hikiset vaatteet houkuttavat haapaperhosta.

Nimensä mukaisesti haapaperhonen elää

haapametsiköissä. Naaraat munivat munat yksittäin

haavan lehdille ja toukan ainoaa ravintoa ovat haavan

lehdet. Talven toukka viettää horroksessa oksalla,

haavan lehdestä valmistamassaan pussukassa.

Keväällä, ennen muuttumistaan perhoseksi, toukka

suojautuu linnuilta esittämällä pökälettä.
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Kuva: Pekka Helo



Tarvikkeet

• Perhosen kaava 

• 20 kpl wc-paperirullia

• Pullovärejä tai aikakausilehtiä

• Yleisliimaa (Erikeeper) tai puikkoliimaa

• Siveltimiä tai liimaustikkuja liimalle

• Saksia

• (Ohutta rautalankaa/oksia)
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Perhosen kaava
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Työohje 1

• Leikkaa paperikaava irti.

• Leikkaa wc-paperirullan kartonkiosa auki.

• Kartonki kääntyy tässä vaiheessa voimakkaasti rullalle, joten 

taivuttele palaa vastakkaiseen suuntaan, jotta se hieman 

suoristuisi.

• Piirrä kartongille kaavan avulla perhosen ääriviivat ja leikkaa 

perhonen irti viivaa pitkin.
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Työohje 2

• Maalaa pulloväreillä ja anna kuivua.

• Voit maalata molemmat puolet tai vain toisen.

• Maalatessasi molemmat puolet, lapset voivat 

selata aikakausilehtiä ja etsiä niistä yksityiskohtia 

perhoseen sillä aikaa, kun maali kuivuu. 

• Aikakauslehden palat voi irrottaa joko saksin tai 

repien.

• Maalin ollessa kosketuskuiva, liimaa lehdistä 

leikatut palat.

• Lopuksi voit kiinnittää liimalla palan rautalankaa 

tuntosarviksi. Myös ohuet oksat tai piipunrassi 

soveltuvat tähän.
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Huomioitavaa

• Vaikka ohjeessa puhutaan pulloväreistä, koko perhosen voi myös 

”maalata” käyttämällä pelkästään aikakauslehtien paloja. Myös 

muita kierrätyspapereita tai vanhoja vesiväritöitä voi käyttää 

tähän. 

• Jättämällä pohjamaalauksen kokonaan pois tai maalaamalla vain 

toisen puolen, työhön kuluva aika lyhenee. Tästä syystä 

kestoarvio on 15-45 min. Myös vanhempien lasten kanssa työ 

sujuu nopeammin, riippuen kuinka tarkasti haluaa haapaperhosen 

kuvioinnin maalata.
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