
Een stekje van de vlinderstruik.

Een vlinderstruik is, zoals de naam al zegt, een struik die
veel vlinders trekt.
Weet je dat het heel eenvoudig is om zelf een
vlinderstruikje op te kweken?
Er is vast wel in de buurt iemand met een vlinderstruik in
de tuin die in het voorjaar gesnoeid wordt.

1. Vraag van de gesnoeide takken een topje van ongeveer
10 centimeter.

2. Als er nog blaadjes aan zitten haal je de onderste
blaadjes eraf tot er ongeveer 8 blaadjes aan de top
overblijven.

3. Doe het stekje in een schoon klein jampotje met water.
Doe elke week schoon water in het potje.

4. Na ongeveer drie weken zie je aan de onderkant van
het steeltje worteltjes groeien.

5. Als de worteltjes een centimeter lang zijn kun je het
stekje in een klein bloempotje met aarde zetten. Geef je
nieuwe plantje gelijk water en zorg dat de grond vochtig
blijft.

6. Als het plantje goed begint te groeien en de grond flink
wat worteltjes bevat kun je het vlinderstruikje in de volle
grond zetten. Dat kan in de tuin of in een grote
balkonbak. Wel in het begin een beetje water geven. De
regen doet de rest.

Je kunt je struikje ook weggeven als cadeautje voor je
familie of vrienden. En misschien mag jouw struikje wel
in een hoekje van het schoolplein staan.

Je zult zien dat je struikje al heel snel een bloemtoorts
geeft en dat er vlinders en bijen op afkomen om van de
nectar te drinken.

Nog hetzelfde jaar zal je struik al groot worden. Het
volgende voorjaar moet hij gesnoeid worden. Misschien
komt er dan wel iemand vragen om een stekje.



Vlinders die de vlinderstruik bezoeken

Als je vlinderstruik flink is gegroeid komen er bloempluimen op.
Als je de uitgebloeide bloempluimen afknipt maakt de
vlinderstruik vlak onder de uitgebloeide pluim nieuwe
bloempluimen. Op die manier heb je heel lang veel bloemen aan
je struik.

Je zult zien dat diverse vlinders deze bloemen bezoeken. Het is
leuk om te kijken welke vlinders dat allemaal zijn. Hiernaast zie
je hoe ze eruitzien.

Sommige vlinders zie je al in het voorjaar, andere vlinders wat
later. Je kunt dus het beste vlinders tellen op een paar dagen,
bijvoorbeeld aan het begin en het einde van de schoolvakantie.
Tel ze ongeveer een kwartier op een zonnige dag. Noteer het
grootste aantal van een soort dat je tegelijk op je struik ziet
zitten.

Datums waarnemingen:
1.________________2._________________

Datum 1:
Tijd:

Datum 2:
Tijd:

Vlinders Aantal Aantal
1. Distelvlinder
2. Dagpauwoog
3. Atalanta of

Admiraalvlinder
4. Kleine Vos
5. Gehakkelde Aurelia
6. Koolwitje
7. (*)

Postcode:
Voornaam:
School: Klas:

(*) Andere vlinder? Zoek op www.vlinderstichting.nl

De uitslag van je telling kun je doorgeven aan:
Biodiversiteit@ivnamersfoort.nl
Wij zorgen voor het doorgeven van de waarnemingen aan de
Vlinderstichting.
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