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Hoi! Wie heeft daar gespuugd? In de lente 
hangen er kloddertjes schuim aan de 
stengels van planten. Net spuug. Midden 
in dat spuug zit een kleine verrassing. Een 
beestje. Het spuugbeestje! Wie had dat 
gedacht! Dat spuug is zijn nest. Het 
beschermt hem tot hij volwassen is. Tot hij 
kan vliegen en springen. Met een grote 
sprong springt hij de wijde wereld in.

Ga eens op zoek naar die spuugklodders. 
Vanaf april/mei zijn ze te vinden. Maar 
niemand kijkt wat erin verstopt zit. Jij wel 
hè?
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Als het spuugbeestje wordt geboren, lijkt 
hij al aardig op zijn pa en ma. Maar 
vleugels heeft hij nog niet. Uit het eitje 
kruipt een jonkie van een paar millimeter. 
Hij prikt zijn snuit in een stengel of een 
blad. Hij zuigt het sap van planten. 
Spuugbeestjes zijn zuigbeestjes. 

Dat spuug om hem heen maakt hij zelf. 
Maar spuug is het niet. Want het komt 
niet uit zijn mondje, maar uit zijn kontje! 
Het is plantensap met nog wat ander spul. 
Het jonge spuugbeest pompt er steeds wat 
lucht doorheen. Vandaar al die 
luchtbelletjes. Net als de belletjes als je met 
een rietje in een glaasje frisdrank blaast. 



Maak een lentewandeling en zoek 
spuugbeestjes. Hun ‘spuug’ zit op allerlei 
planten, zoals gras, koekoeksbloemen en 
lavendelstruikjes. 
Het spuugbeestje is klein en teer. Hij gaat 
gauw kapot. Dus… voorzichtig.

Pluk de stengel met het spuug.
Eerst even naar het spuug kijken.
Zie je al die luchtbelletjes?
De kleur van het spuug is 

Haal wat spuug weg. Bijvoorbeeld met een 
grasspriet of zo.
Tatatataaa! Daar is het spuugbeestje!

Wat doet-ie? Zitten, eten, kruipen?

De kleur van het beestje is 
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Zie je zijn ogen? 
Zo ja, zijn ze groot of klein? 
En de kleur? 

Het spuugbeestje is een insect.
Tel zijn pootjes. Zie je ze alle zes?

Hoe ziet zijn velletje eruit? 
Hard, zacht, glad, ruw?

Het spuug beschermt het spuugbeestje. 
Het zorgt dat hij vochtig blijft. Dus niet 
uitdroogt door de zon. En ook… dat hij 
mooi verstopt zit. Spinnen, wespen en 
vogels zijn gek op zo’n sappig beestje. 

Zet je spuugbeestje voorzichtig op een 
andere plek. Kijk wat er gebeurt. Heb 
geduld. Al snel zal hij weer gaan 
bellenblazen. Doet jouw spuugbeestje dat 
ook?



In zijn eigen ‘bubbelbad’ vervelt het 
spuugbeestje een keer of vijf. Hij eet en 
groeit. Zijn pootjes worden langer en hij 
krijgt vleugels. 
Zo ziet hij eruit als hij volwassen is. 

Ook volwassen spuugbeestjes zuigen 
plantensap. Ze zijn zo’n 6 mm lang en 
supersnel. Je kunt ze niet rustig bekijken. 
Ze springen meteen weg. Sprongen van 
soms wel 60 cm. Dat is 100 keer hun eigen 
lengte. Doe dat maar eens na!
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Dit volwassen spuugbeestje is bruingevlekt.

Post We vroegen naar de 
maretak in Asterix en Obelix. 
Inderdaad, de oude druïde 
Panoramix snijdt met zijn gouden 
kapmes maretakken af: voor zijn 
toverdrank. Die maakt alle dorpelingen 
onoverwinnelijk. Alleen Obelix 
mag er niet van drinken. Hij viel 
als kind in de ketel en kreeg voor zijn hele 
leven genoeg. 
Maria uit Landgraaf mailde: ‘Door jullie 
maretak ben ik voor het eerst Asterix en 
Obelix gaan lezen. Leuke strip!’ Hein uit 
Cadier en Keer wilde weten: ‘Heeft een 
maretak kalk in de grond nodig en groeit-
ie daarom juist in Limburg?’ Tja, dat 
wordt vaak gezegd. Maar hoe het precies 
zit? Het is en blijft een geheimzinnige plant. 

Panoramix nagetekend door Maria.



8

Stichting het Limburgs Landschap
postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon [077] 473 75 75
fax [077] 473 75 76
e-mail info@limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon 

(1 woord)                   lente
(2 woorden)         slim verstopt
(3 woorden)     in zijn bubbelbadje 
(4 woorden)       zo klein en teer 
(1 woord)            spuugbeestje!

Stuur je elfje vóór 
30 april 2010 naar 
Het Limburgs 
Landschap.

                                  Doe je mee? Maak 
                                  over het spuugbeestje 
                              een ‘elfje’. Dat is een 
                              gedicht van elf woorden. 
                             Maar in de volgorde: 
1, 2, 3, 4, 1. Dit is óns elfje: 

Spuugbeestjes-weetje Spuug van het 
spuugbeestje heet ook wel koekoeksspog 
[spog=spuug]. Vroeger dachten 
de mensen dat de koekoek 
op [koekoeks]bloemen 
spuugde. 

Deze kinderbijlage is mogelijk 
gemaakt door de Nationale 
Postcode Loterij.

Extra natuurboekjes zijn voor 
scholen en natuurgroepen 
gratis te bestellen bij Het 
Limburgs Landschap.


