natuurboekje
van

lente 2016

HOI!
MOTTEN ZIJN nachtvlinders. De meeste
motten vliegen rond als het donker is.
Ze hebben bruingrijze kleuren en vallen
niet op. Hoe anders is de stippelmot!
Stippelmotten zijn wit met zwarte stippen.
Ze hebben mooie franje aan hun vleugels.
In de zomer kun je ze tegenkomen. Ook
overdag.
Nu, in de lente, zien we de larven.
Dat zijn de jonkies van de stippelmot. Het is ongelooflijk wat die met
z’n alle presteren. Bomen en struiken
pakken ze in met een web van
zilvergrijze draden. Soms ook een
auto of een bankje in het park. Dan
denk je: wat is híer aan de hand?
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IN DE ZOMER leggen stippelmotten een
bergje eitjes in een boom. Dat wordt een
stevig pakketje. Na een paar weken k
 ruipen
de larven uit de eitjes. Ze zijn piepklein.
Ze blijven in het pakketje tot na de winter.
Pas vanaf mei zijn de larven goed te zien.
Het zijn witgele rupsjes. Vaak hangen ze
met t rossen van honderden rupsen aan de
takken. Ze hebben honger. Ze willen eten
en nog eens eten.
Rupsen van de wilgenstippelmot eten
wilgenblaadjes. De rupsen van de vogelkersstippelmot eten blaadjes van de vogelkers.
Vind je de rupsen in
de meidoorn, dan zijn
het jonkies van de
..............................................
(vul maar in)
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DE RUPSEN SPINNEN kriskras draden over
blaadjes, takken en stammen. Met dat
taaie spinsel beschermen ze zich. In de
lente voeren vogels rupsen aan hun jongen.
Vogels raken liever niet verstrikt in al dat
spinsel. Toch krijgen ze altijd wel rupsen
te pakken. Pech voor de rupsen, geluk voor
jonge vogeltjes.
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Hebben de rupsen de tak of boom kaal
gevreten? Dan verhuizen ze naar een ander
adres waar blaadjes zijn. Daar m
 aken ze
weer nieuwe spinsels. Een stippelmot heet
ook wel ‘spinselmot’.

ZO’N KALE, INGEPAKTE boom ziet er ziek
uit. Maar ziek is hij niet. Alles komt goed.
Na half juni zijn de rupsen uitgegeten
en verpoppen ze zich tussen de spinsels.
De vreterij is voorbij en er gaan nieuwe
blaadjes groeien. Half juli staan de bomen
in blad. Alsof er niets is gebeurd.

Teken er zelf meer rupsen bij.
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UIT AL DIE POPPEN vliegen stippelmotten.
Het is dan zomer. Soms zitten de vlinders
met honderden bij elkaar op een stam.
De stippelmotten zoeken elkaar op om te
paren. Daarna gaan de vrouwtjes eitjes
leggen. De larven overwinteren en in de
lente komen de spinsels weer.
Proefje:
- Doe een paar rupsen 
van de stippelmot in een potje.
- Blaadjes erbij (waar je de rupsen vond).
- Sluit het potje af met
een stuk panty of zo.
Na een paar weken verpoppen de rupsen.
Hou het potje elke dag in de gaten.
Kijk wat er gebeurt.
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POST
BEDANKT voor alle kerstkaarten en
 ieuwjaarswensen. Het Limburgs Landschap
n
maakt er weer een mooi natuurjaar van!

Van Femke Janssen uit Venlo

Zelfgemaakte kerstster van
Magda Klink

Van Jesse en Mirthe

De tuin van de familie de Valk in Tilburg
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Het Limburgs Landschap
Postbus 4301, 5944 ZG Arcen
T 077 - 473 75 75
info@limburgs-landschap.nl
www.limburgs-landschap.nl
Samenstelling en tekst
Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
Extra natuurboekjes zijn
voor scholen en natuurgroepen
gratis te bestellen bij
Het Limburgs Landschap.

DOE JE MEE? Maak een haiku over de
stippelmot. Een haiku is een gedichtje dat
niet rijmt. Het bestaat uit drie regels:
van 5, 7 en 5 lettergrepen. Een voorbeeld:
Rups tussen spinsel
Zal ontwaken als vlinder
Mooie stippelmot
Stuur je inzending voor 13 mei 2016 naar
Het Limburgs Landschap. Wie weet komt
jouw inzending in het volgende boekje of
op onze website.
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STIPPELMOT-WEETJE Tussen het spinsel zie
je de rupsen van de stippelmot. En ook...
zwarte korreltjes. Dat zijn hun poepies!

