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Hoi! Een mol laat zich niet vaak zien.

Maar zijn sporen zie je wél. Dat zijn de
molshopen. Je weet dan meteen: hier, in
de grond, was een mol bezig.
Mollen houden niet van mensen. En vaak
houden mensen niet van mollen. [Help,
mijn gazon!] Maar… mollen houden ook
niet van mollen. Het hele jaar jagen ze
elkaar hun gangen uit. Behalve in de
lente. Dan krijgen mollen de
mollenkriebels. Mannetjes en vrouwtjes
zoeken elkaar op. Ze graven zelfs gangen
naar elkaar. Want in de lente gaan ze
molletjes maken. Dat kunnen ze nu
eenmaal niet in hun eentje.
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Per uur kan een mol wel tien meter of
meer graven. Met een beetje [veel] geluk,
kun je de mol volgen. Als hij een ondiepe
gang maakt, zie je de grond bewegen en
opbollen.
Zijn jachtgangen liggen dieper. Daar
patrouilleert hij druk heen en weer.
Beestjes die in zijn gangen vallen, neemt
hij te pakken. Regenwormen staan
nummer 1 op zijn menu. Maar ook larven
van insecten, spinnen, slakken en zelfs
verdwaalde muisjes gaan erin als koek.
Valt er weinig te eten, dan graaft de mol er
nieuwe gangen bij. Ondertussen duwt hij
hier en daar een bergje aarde naar buiten.
Zo’n molshoop zorgt meteen voor wat
frisse lucht beneden.
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Ga eens op zoek naar molshopen. Op
veldjes of in de weilanden zijn altijd wel
mollen aan het werk geweest.

Zie je één molshoop of een paar
molshopen bij elkaar? Hoeveel?
Als het er meer zijn,
zijn ze allemaal even groot?
Kies een mooie molshoop uit.
Denk je dat het een oude of een verse
molshoop is?
Waarom denk je dat?

Hoe ziet de aarde van de molshoop eruit?
Duw nu alle aarde weg.
Zie je een gang lopen?
Soms maakt de mol het gat waar hij de
aarde of zichzelf naar buiten heeft
geduwd weer dicht. Zie je geen gang, ga
dan voor mol spelen en flink in de
molshoop wroeten. Net zolang tot je het
gat van een gang ziet of voelt.
Schat eens hoeveel centimeter
de doorsnee van de gang is?

Zie je van die opgebolde mollengangen
naar de molshoop lopen?

Had je gedacht dat de gang
groter of kleiner zou zijn?

Zulke ondiepe gangen half boven de
grond heten ‘mollenritten’. Die graaft de
mol als hij opgewonden is en haast heeft.
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In molshopen groeien wel eens

Post Niemand van jullie heeft

paardenbloemen. De bladeren zijn dan
bedekt met aarde. Doordat er geen licht
bijkomt, worden de bladeren bleek.
Vroeger gingen de mensen in de lente op
zoek naar die jonge, bleke
paardenbloemblaadjes. Voor in de sla.
‘Ik ga even een maaltje molsla zoeken’,
zeiden ze dan. Die bleke blaadjes smaken
minder bitter dan de groene. Proef maar
eens een stukje molsla als je zo’n
paardenbloem op een molshoop ziet.

ons dit keer post gestuurd!
Snik… geen enkele inzending
over het vorige hulst-boekje!
Gelukkig zat er wel een mooie foto
in onze mailbox. Gemaakt door
Jasper, door het raam van de
keuken, schreef hij. Prachtige spreeuw.
Bedankt Jasper!

Vroeger kregen baby’s en kinderen die
tanden moesten krijgen een zakje met een
mollenpootje om hun nek. Net zoals een
mol goed kan wroeten, zouden ook de
nieuwe tanden goed door het tandvlees
wroeten!

Heb je ook een mooie natuurfoto
gemaakt, mail hem dan naar
info@limburgs-landschap.nl, met je naam
en leeftijd en waar je de foto maakte.

Spreeuw
[foto van Jasper]
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Doe je mee? Een

mol heeft een
fluwelige vacht. Maar
hij heeft ook een paar
kale plekken. Weet jij
waar op zijn lijf geen vacht groeit? Stuur
je antwoord voor 4 mei 2007 naar Het
Limburgs Landschap.
Mollen-weetje In de lente krijgt moeder
mol 3-4 jonkies, kaal en blind.
Na twee maanden
worden ze buiten de
deur gezet om op
zichzelf te gaan
wonen.
Stichting het Limburgs Landschap

Deze kinderbijlage is mogelijk

postbus 4301, 5944 zg Arcen

gemaakt door de Nationale

telefoon [077] 473 75 75

Postcode Loterij.

fax [077] 473 75 76
e-mail info@limburgs-landschap.nl

Extra natuurboekjes zijn voor
scholen en natuurgroepen gratis te

Samenstelling en tekst Ditte Merle

bestellen bij Het Limburgs

Tekeningen Wil Kroon

Landschap.
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