16 Onzichtbaarheidsmantel of
zonnebrandcrème?
Handleiding voor begeleiders

In deze opdracht gaat het om een onderzoek van kleine
diertjes die onzichtbaar zijn omdat ze zich verborgen
houden in een mantel van schuim. De schuimmantel is
op allerlei planten goed te zien als een vlokje spuug.
Die kleine diertjes zijn de larven van de Schuimcicade
(spreek uit: schuimsiekaade), diertjes die ongeveer een
halve centimeter groot zijn en heel goed kunnen springen.
Soms maken ze sprongen van 50 cm. Maar: de larven in
het schuim springen niet.
Schuimcicades die de winter overleefd hebben, leggen
in de lente hun eitjes op sappige delen van kruidachtige
planten. Uit het eitje kruipt een larve en de huid van die
larve is teer en dun. Het nadeel daarvan is dat zo’n diertje
gemakkelijk kan uitdrogen. Volwassen insecten hebben
een harde huid; dus in het volwassen stadium is de kans
op uitdroging heel klein.
Het larfje dat eruit kruipt zoekt een plek waar het zijn
zuigsnuit (met de vorm van een buis) in de plant kan
steken. Met de zuigsnuit zuigt de larve het plantensap op.
In plantensap zitten eiwitten, maar niet erg veel. Daarom
moet hij heel veel sap drinken om voldoende voeding
binnen te krijgen. Het teveel aan water duwt (poept)
hij uit zijn darmen weg. Op zijn buik zitten klieren die
een zeepachtige stof produceren en samen met het
uitgepoepte water (en lucht) ontstaat het schuim.
Het schuim zorgt voor 3 dingen: (1) de larfjes zijn
onzichtbaar voor rovers; (2) ze drogen niet uit en (3)het
werkt als zonnebrandcrème.

Wanneer je het schuim wegblaast of wegwrijft, zie je (met
een loep) een beestje met 6 poten, met zijn ogen omlaag
gericht en het achterlijf omhoog. Zodoende drijft het
uitgeperste water over zijn lijf.

Wat gaan de kinderen doen?
Jullie zien hier vast wel van die rare klodders spuug op
planten zitten! Maar is het eigenlijk wel spuug? Jullie gaan
onderzoeken hoe die spuug daar terecht komt. Wrijf met
een papieren zakdoekje het spuug beetje voor beetje weg.
Wat hebben de kinderen nodig?
Loep, papieren zakdoekje, klein meetlatje, lente.

1

16 Onzichtbaarheidsmantel of
zonnebrandcrème?
Voor struiners

Wanneer je rondkijkt op een plaats waar veel
kruidachtige planten staan, zie je vast wel hier en daar
klodders schuim op planten. Het lijkt wel spuug! Maar: is
het eigenlijk wel spuug?

Vragen /opdrachten.
Je gaat de schuimklodders onderzoeken die je op planten
vindt.
1. Pluk nu één plant met z’n schuimklodder. Wrijf
voorzichtig met een papieren zakdoekje beetje voor
beetje het schuim weg. Wat zie je dan zitten? Teken
zo’n beestje!
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2. Meet de lengte van het beestje. Hoeveel millimeter is
het?

3. Deze diertjes (larven van de Schuimcicade) hebben
geen mond, maar een zuigsnuit. Welk ding gebruik je
om jouw mond te veranderen in een zuigsnuit? (Tip:
denk aan manieren om te drinken)

4. Men zegt dat deze beestjes altijd met hun poepgaatje
omhoog zitten. Heb je enig idee waarvoor dat is?
(Tip: ze zuigen water uit de plant en ze persen het er
via hun poepgaatje uit; wat zou er gebeuren als ze met
hun poepgaatje omlaag zouden zitten?)
5. Alleen in de lente vind je deze schuimklodders.
Hoe zou het komen dat je ze in de zomer niet meer
aantreft?

6. De schuimklodder beschermt het diertje. Waartegen
beschermt het schuim het beestje? Schrijf twee totaal
verschillende dingen op.
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1. Maak een tekening van het beestje.
Het beestje is een larve van een Schuimcicade
(spreek uit: schuimsiekaade).

2. De lengte van de larve is …………….millimeter.

3. Welk ding gebruik je om jouw mond te veranderen in een zuigsnuit?

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

4. Waarom zit hun poepgaatje helemaal bovenaan ?

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
5. Waarom zie je in de zomer nauwelijks nog schuimklodders?
.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
6. Het schuim beschermt het diertje tegen:

(1) .....................................................................................................................................................................................
(2) .....................................................................................................................................................................................

7. Wat vinden jullie van deze ‘onzichtbaarheidsmantel’? Een domme uitvinding, of toch wel slim?

.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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