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HOE MOET JE DEZE GIDS GEBRUIKEN?
Klaar om op ontdekkingstocht te gaan in de wereld van de kriebeldiertjes? Neem
dan een net en een transparante doos mee om hen te vangen en te observeren.
Sluit ze niet te lang op in de doos en laat ze vooral weer vrij op de plaats waar
je ze gevonden hebt. Bepaalde soorten hoef je zelfs niet aan te raken, je kunt
ze immers ook rustig bekijken als je ze voorzichtig nadert.
Om een insect te herkennen moet je goed naar zijn
algemene vorm kijken en zeker niet vergeten
het aantal pootjes te tellen. Met behulp van de
identiﬁcatievragen (op blz. 6) kun je te weten komen
in welk hoofdstuk je het meeste kans maakt om de
soort die je aan het bestuderen bent, te identiﬁceren.
Bekijk alle details goed, zodat je er zeker van
bent dat je je niet vergist.

Klasse en orde
Alle soorten die gemeenschappelijke kenmerken
hebben, behoren tot dezelfde familie. De
families die op elkaar lijken vormen een groep
die een ‘orde’ genoemd wordt. Orden met
bepaalde gemeenschappelijke kenmerken
worden verzameld onder de naam ‘klasse’.

Voor elke soort vind je…

Nederlandse naam
en Latijnse naam
Elke soort heeft een
‘wetenschappelijke’ naam, die
samengesteld is uit twee Latijnse
woorden. Deze naam geldt in alle
landen. De Nederlandse naam, ook
de inheemse naam genoemd, is
gemakkelijker te onthouden, maar
het kan gebeuren dat eenzelfde
soort verschillende namen heeft.

Er zijn kleine dagdiertjes
en nachtdiertjes.

de Nederlandse

naam

de Latijnse naam
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Het voorkomen
Het voorkomen van een soort wordt sterk
beïnvloed door het klimaat en door de
weersomstandigheden. Dit verklaart waarom
bepaalde variaties van een soort voorkomen
in verschillende streken en tijdens een
bepaalde periode.
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$E LARVE
De rooskleurige larve
ontwikkelt zich in het nest
van bijen, waar zij zich met
hun larven voedt.
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KLEINE BEESTJES ONDER DE LOEP
Behalve het feit dat ze zo klein zijn, hebben al deze diertjes iets
gemeen: ze hebben namelijk geen beenderen zoals wij, maar een
uitwendig skelet. Wetenschappers noemen deze dieren geleedpotigen. Er worden ook speciﬁeke woorden gebruikt voor deze dieren.
Hier volgen de belangrijkste termen
De cyclus van insecten
die je in deze gids terugvindt.
Pasgeboren insecten die uit hun eitje gekomen
antenne
(voelspriet)
voorvleugel

achtervleugel
vleugel
pronotum
(halsborststuk)
kop

dekschild

Hemimetabole insecten of
insecten met onvolledige gedaanteverwisseling
Bij bepaalde soorten lijkt de larve al erg op haar
ouders en voedt ze zich ook zoals hen. Ze groeit stap
voor stap, waarbij het insect telkens van huid wisselt.
Op die manier krijgt ze langzaamaan alle kenmerken
van het volwassen insect.

Larve

achterlijf

borststuk
voet
of tars

poot

volwassen
insect

Holometabole insecten of
insecten met volledige gedaanteverwisseling
Bij andere soorten is de larve totaal verschillend van het
volwassen insect. Ze verandert in één keer, dit wordt
het popstadium genoemd. De larve stopt dan met eten
en blijft onbeweeglijk liggen, schuilend in een omhulsel
van verscheidene vormen. Naargelang de groep, wordt
dit omhulsel pop, cocon of nimf genoemd. Meestal is het
dieet en de verblijfplaats van deze larven erg
verschillend van die van de volwassen insecten.

Larve

kop

5

zijn en dus nog niet volwassen zijn,
worden larven genoemd.

volwassen
insect

Juvenielen
Bij de andere geleedpotigen,
zoals de spinnen, vindt geen
gedaanteverwisseling plaats.
Dan spreekt men niet van larven,
maar van juvenielen.

IDENTIFICATIEvragen
Je hebt een klein beestje gevonden en wil het identiﬁceren? Begin dan eerst met
de volgende vragen te beantwoorden, in deze volgorde. Dit zal je helpen te
bepalen in welk hoofdstuk je het beestje kan terugvinden.

VRAAG 1
Heeft het diertje meer dan 6 poten?
Ja: zie hoofdstuk ‘Schaaldieren,
spinachtigen e.d.’ (blz.7)
Neen: ga naar vraag 2

VRAAG 2
Zijn de vleugels zichtbaar
wanneer het diertje in rust is?
Ja: ga naar vraag 7
Neen: ga naar vraag 3

aanhangsel

VRAAG 5
Is het lijfje langgerekt en zijn er aanhangsels
aan het uiteinde van het achterlijf?
Ja: zie hoofdstuk
‘Andere insecten’ (blz. 49)
Neen: ga naar vraag 6

VRAAG 6
VRAAG 3
Lijkt het beestje
op de tekening hieronder?

Ja: zie hoofdstuk ‘Tweevleugeligen
en vliesvleugeligen’ (blz. 31)
Neen: ga naar vraag 4

VRAAG 4
Is het beestje een ‘springer’
(zijn de achterpootjes erg ontwikkeld)?
Ja: zie hoofdstuk
‘Andere insecten’ (blz. 49)
Neen: ga naar vraag 5
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Lijkt het beestje op een van
de tekeningen hieronder?
Ja: zie hoofdstuk
‘Andere insecten’
(blz. 49)
Neen: zie hoofdstuk
‘Kevers’ (blz. 13)

VRAAG 7
Lijkt het beestje op een van
de tekeningen hieronder?
Zie hoofdstuk
‘Vlinders’
(blz. 41)
Zie hoofdstuk ‘Tweevleugeligen
en vliesvleugeligen’
(blz. 31)
Zie hoofdstuk
‘Andere insecten’
(blz. 49)

SCHAALDIEREN,
SPINACHTIGEN e.d.
De hooiwagen
De huisspin
De strandvlo
De pissebed
De spinduizendpoot
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DE HOOIWAGEN
Opilio sp.

De hooiwagen, die gemakkelijk herkenbaar is aan zijn
4 paar ﬁjne en zeer lange poten, is volkomen
ongevaarlijk voor de mens. Het is zelfs een nuttig
dier omdat het zich met kleine beestjes voedt.
In tegenstelling tot spinnen weeft hij geen
web met zijdedraad en bestaat zijn
lichaam niet uit twee delen.

• Klasse van de spinachtigen
• Orde van de opiliones
• Nachtdier
• Lengte: 50 mm

kaakpoten
de
an
(a hangsels in
)
ng
vorm van een ta

Zijn lijf is niet verdeeld,
zoals het geval is
bij spinnen.
lange en fijne
looppoten

Wist je dit?
Soms vind je een hooiwagen waarbij een pootje
ontbreekt. Dit is losgeraakt tijdens een gevecht
met de vijand. De hooiwagen offert liever een
pootje op om dan te kunnen wegvluchten, anders
zou hij volledig opgegeten kunnen worden.
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hooiwagen

Tel zijn pootjes: er
ontbreekt er een!
• op muren van huizen
• zowel in het laagland als op heuvels

DE HUISSPIN
Tegenaria domestica

Deze dikke harige spin is ongevaarlijk voor de mens. Als je in de hoeken van
je huis achter de meubelen kijkt, zou je misschien wel eens een nest kunnen
zien. Haar web is ondoordringbaar en heeft een driehoekige vorm. Het web is
voorzien van een zijden buis, zoals een tunnel, waar de huisspin de dag
doorbrengt, beschut tegen nieuwsgierige blikken. ’s Nachts komt ze naar
buiten om de insecten die gevangen zitten in haar web, te verorberen.
zeer
ten
harige po

kopborststuk

• Klasse van de spinachtigen
• Orde van de spinnen
• Nachtdier
• Lengte: 40 tot 50 mm

Dankzij de kaaktasters
kan de spin haar prooi
manipuleren. Mannetjes
gebruiken ze ook
bij het paren.
kaaktaster

De kop en het borststuk zijn
niet van elkaar gescheiden,
wat bij insecten wel het geval is.
Zij vormen wat men het
kopborststuk noemt.

Wist je dit?
Het web
Het web is driehoekig
en horizontaal.
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In de herfst kun je deze soort gemakkelijk
ver van hun nest aantreffen. Dit zijn de
mannetjes die op zoek zijn naar de
vrouwtjes of mannetjes die een
territorium zoeken.

• in huizen
• zowel in het laagland als op heuvels

