
Kleine beestjes die leven in de grond  (Achtergrondinformatie). 

Duizendpoot (geleedpotige). 
Een volwassen duizendpoot heeft ongeveer 30 pootjes. Elk segment heeft 2 poten. Hij vangt zijn 
prooi met zijn 2 nijptangen die vooraan bij de kop zitten. Uit die 2 tangen komt wat gif wat de prooi 
verdooft. Ons kunnen ze daarmee niet verwonden aangezien onze huid te dik is! De  tangen dringen 
niet door onze huid heen. De duizendpoot eet levende prooien. Maar hij eet ook zijn soortgenoten. 
Ook de eitjes staan op het menu van een mannetjes duizendpoot. Hij heeft 2 voelsprieten om te 
voelen en te ruiken maar worden zo ook als ogen gebruikt omdat hij niet goed kan zien. Een jonge 
duizendpoot heeft 14 pootjes maar zodra hij groeit vervelt hij een aantal keren en krijgt er dan meer 
poten bij. De duizendpoot kan snel rennen vooral bij het jagen op zijn prooien zoals pissebedden, 
slakken, wormen en spinnen. Zijn vijand zijn vogels, loopkevers, amfibieën en reptielen. 
Een Miljoenpoot is zoals de Duizendpoot maar heeft op elk segment maar 1 poot. Meer segmenten. 
 
Pissebed (familie van de Garnaal en de Kreeft). 
Oorspronkelijk komt hij uit de zee maar heeft zich aangepast aan het land daarom heeft hij net als 
vissen kieuwen (pleopode n) en die mogen niet uitdrogen. De pissebed heeft een zachte huis en een 
hard rugschild  (pantser). Als er gevaar dreigt rolt hij zich op zijn buik om die te beschermen. Daar 
zitten ook zijn eitjes in een broedzak 30/40 ex. De naam komt van vroeger toen de pissebed nog 
werd gebruikt als medicijn tegen slecht plassen. Gemalen en als poeder ingenomen. Een pasgeboren 
pissebed heeft nog geen pantser en is daarom een lekker hapje voor spinnen en b.v. padden. Ze eten 
graag rottend hout en schimmels en is daarvan dus de opruimer. Ondanks zijn naam kan de pissebed 
niet plassen, teveel water drukken ze uit hun lijf op een droge plek. Een blauwe pissebed is ziek! 
 
Spin (geleedpotige maar spinachtige). 
Een spin heeft altijd 8 poten en vaak ook 8 ogen. De ogen zitten op zijn kop en de rest aan de zijkant 
van het lichaam. Een spin heeft een soort tepels aan het achterlijf waar de spindraad uitkomt. 
Hij maakt zijn web daarvan zijn er verschillende soorten zoals ronde, horizontale die over planten 
zitten, trechter of tunnelvormig. De draden zijn kleverig maar erg sterk. Test hebben uitgewezen dat 
de spindraad sterker is dan staal. De spin blijft zelf niet plakken aan zijn web omdat een soort vet aan 
zijn poten heeft. Ze worden +/- 1 jaar oud en kunnen vervellen zo’n 3 tot 4 keer. Dan ligt er een lege 
uitgedroogde dode spin lijkt het. Ondanks zijn 8 ogen ziet de spin slecht. Om te weten of hij een 
prooi heeft gevangen voelt hij dat aan het web via zijn harige poten. Hij gaat dan naar zijn prooi 
(vliegen) die vastzit in web spuit dan zijn gif inde vlieg en maakt er een soort kroketje van waar de 
vlieg wordt verteerd en na een poosje kan hij dit sapje opsleurpen (smoothie). Spinnen worden 
geboren uit eitjes die in een kluwen van draden worden gelegd.  
Er zijn heel veel verschillende soorten spinnen zoals zebraspinnen (kleine springspinnen) en 
Jaagspinnen die lijken over de grond te rennen. 
Een Hooiwagen is geen spinachtige hij heeft wel lange poten met haartjes zodat hij tegen de wand 
kan hangen Ook kan hij er soms één missen zonder dood te gaan. Hij kan geen web maken en heeft 
geen gif. Hij heeft ook geen kop maar een lijf met ogen. 
 
Worm (regenworm) 
Een worm heeft geen ogen hij “kijkt” met zijn vel, hij ziet licht en donker. De worm kruipt naar boven 
als het regent anders verdrinkt hij in zijn gangen want hij kan niet zwemmen. De worm heeft een 
klein stukje op zijn lijf zonder randen daar zit het orgaan die zijn eitjes kan verpakken. Hij kan goed 
ruiken! Ook heeft hij haartjes op zijn lijf om voor te bewegen maar ook zet hij zich schrap als een 
vogel hem uit de grond probeert te trekken. Soms zie je meeuwen staan te trappelen op het gras dan 
hoopt hij dat de worm denkt dat het regent. Een worm wordt niet ouder dan 1 jaar. Ze zijn heel goed 
voor de natuur want hun poep en het woelen is goed voor de grond. Rode wormen gaan zo’n beetje 
1 a 2 meter rechtstandig de grond in en trekken de plantenresten met hun mee. Hun vijanden zijn 
meeuwen merels en natuurlijk de Mol. De Houtworm is een larf die leeft alleen van hout (gaatjes). 



Oorworm (orenkruipers). 
Ze behoren tot de gevleugelde insecten maar ondanks dat ze 4 vleugels hebben kruipen ze alleen op 
planten en bloemen of boomschors. Ze hebben twee tangachtige aanhangsels zodat het lijkt of daar 
gif in zit maar dat is niet het geval maar eng is het wel. Vroeger werd ook dit insect als medicijn 
gebruikt tegen doofheid vermalen en met hazenurine ingespoten in het oor. Ze eten bladluizen en 
blad. De eitjes wordt zorgvuldig door moeder verzorgt en het komt regelmatig voor dat de kinderen 
hun moeder daarna opeten. 
De tentakels aan de voorzijde geven aan of het een mannetje (gebogen) of een vrouwtjes oorworm is 
(recht). 
 
Huisjesslak (weekdieren) 
Deze slak kan niet zonder zijn huisje want hij slecht tegen de zon dan droogt hij uit maar zijn huisje is 
ook bescherming tegen roofdieren (vogels zoals de zanglijster is gek op de slak). Hij beweegt zich 
voort op zijn slijm daardoor kun je ook vaak het spoor zien van de slak (slakkengang). Hij heeft dus 
veel vocht nodig en zijn huisje kan hij soms repareren (klein gaatje) maar meestal zijn ze ten dode 
opgegeven. Hij eet dode bladeren, paddenstoelen en schimmels. De mannen maar ook de vrouwen 
kunnen elkaar bevruchten zodat bij een bevruchting beide eitjes kunnen leggen. Vijand zijn de lijsters 
en merels die slaan hun huisje stuk (smidse). 
De Poelslak is ook tweeslachtig maar daarvan is er maar 1 vruchtbaar. 
 
Naaktslak (weekdieren). 
Ze zijn heel nuttig want ze eten dode bladeren en woelen de aarde om maar ook eten ze heel veel 
dus tuinders zijn niet blij met ze. Ook beweegt hij zich voort op zijn slijm. Kippen en Vogels zijn z’n 
vijand. Hun eitjes leggen ze vlak onder het grondoppervlakte +/- 30 tot 100 stuks. 
 
Lieveheersbeestje (keverfamilie) 
Dit kevertje heeft net als alle kevers 6 poten. Er zijn heel veel soorten maar de bekende is de rood 
met zwarte stippen. Deze stippen zeggen niet hoeveel jaar hij is maar zijn een afschrikkleur tegen zijn 
vijand de vogels. Ook schijt hij een gele vloeistof af bij onraad dit is bitter en lijkt op bloed. Dit beestje 
wordt maar 1 jaar oud. Het Lieveheersbeestje kan ondersteboven lopen omdat hij borstels aan zijn 
poten heeft waardoor hij blijft hangen. Ze hebben een winterslaap. De Aziatische versie is hier naar 
toe gehaald om de bladluizen te doden maar zijn hier nu ook algemeen in Nederland. Het 
Lieveheersbeestje is het moto tegen Zinloos geweld! 
 
Mestkever 
Ook deze heeft 6 poten en leeft van de uitwerpselen van dieren (planteneters)  Ze zijn krachtig 
gebouwd en hebben stevige poten en een zwaar zwart/blauw pantser daardoor zijn ze niet vlug. Wel 
kunnen ze vliegen. Ze maken voor hun eitjes een tunnel in de grond en daar zorgen ze voor 
voldoende voedsel (mest) zodat de larven daarvan kunnen groeien (dit duurt soms meerdere jaren). 
Mestkevers worden door parasieten (virus) gebruikt als vervoersmiddel doordat ze van mest naar 
mest vliegen. De parasieten springen dan op hun prooien zoals vogels e.d. Ze zijn heel nuttig omdat 
ze de poep in de grond begraven daardoor wordt de grond weer voedingsrijp en kunnen de planten 
weer groeien. 
 
Doodgraver (kever) 
Hij heeft een pantser van zwart met gele tekeningen. Ook deze kever leeft van dood organisme en is 
dus heel nuttig. Zie je ergens een dood diertje dan is deze kever van de partij. Opruimer eerste klas. 
Hij graaft een gat onder het diertje zodat deze in de grond verdwijnt en hierin leggen ze hun eitjes en 
de larven groeien daarvan totdat ze groot genoeg +/- 7 dg. Het vrouwtje lokt ze naar boven door te 
tsjirpen.  Komt er een 2e mestkever op het aas af dan is het knokken (zelfde sekse) of er wordt 
samengewerkt. De paring vind ondergronds plaats. 
De Engerling is een keverlarve die kan 7 jaar onder de grond blijven, daarom schadelijk voor natuur. 



Teek (Spinachtige parasiet). 
Heeft ook 8 poten. Hij leeft van het bloed van gewervelde (ruggengraad en hoofd) dieren, amfibieën, 
vogels en mensen. Bij de mens kunnen ze de ziekte van Lyme veroorzaken. Ze hechten zich vast en 
zuigen het bloed op (max. 600 maal hun eigen gewicht). Ze verschuilen zich in planten alvorens ze 
zich ergens aan vast kleven. Na de paring kan een vrouwtje wel duizenden eitjes leggen maar ze 
sterft wel gelijk erna. 
 
Mier (insect). 
De mier is een insect en heeft dus 6 poten. Het lichaam van de mier bestaat uit een kop, borststuk en 
achterlijf. De maag zit, net zoals de krop, aan het achterlijf. Een krop is een soort zakje waarin de mieren 
voedsel voor andere mieren meenemen. Op de kop zitten zijn ogen. Ze hebben drie piepkleine ogen en 
twee wat grotere ogen. Met deze ogen kunnen ze niet zo heel goed zien. Gelukkig kunnen ze wel goed 
ruiken, dit doen mieren met twee grote voelsprieten. Die zitten ook op de kop. Mieren zijn sociale 
insecten omdat ze altijd in een groep, een 'kolonie' leven. Ze kunnen niet alleen leven. In  de kolonie zijn 
drie soorten mieren: vrouwtjes, mannetjes en werksters. Een werkster is een vrouwtje dat geen eieren 
kan leggen. De mieren die je ziet lopen, zijn bijna altijd werksters. De vrouwtjes zijn meestal groter dan 
werksters. Die worden koninginnen genoemd. De Koningin en de mannetjes hebben vleugels, werksters 
niet. De koningin gebruikt haar vleugels alleen als ze gaat paren, daarna verliest ze haar vleugels. In de 
zomer aan het einde van een warme dag kruipt de koningin uit de grond. Uit één zo’n nest kunnen er 
honderden kruipen. Ze worden gevolgd door nog veel meer mannetjes. Ze vliegen heel hoog de lucht in 
om daar met elkaar te paren. Als ze uitvliegen om te gaan paren, noemen we dat zwermen. De koningin 
kiest de beste mier uit in de lucht. Degene die het hoogst vliegt mag de koningin bevruchten. Als mieren 
elkaar tegenkomen groeten ze elkaar door met hun voelsprieten aan te raken, om te kijken of de ander 
uit hetzelfde nest komt of dat het een indringer is maar ze kunnen het ook ruiken (kolonie eigen geur). 
 
Made  (is een larf van een mug of een vlieg). 
In voedselresten o.i.d. legt de Vlieg of mug zijn eitjes. De larf vervelt +/- 5 keer en de laatste keer in 
een pop. Na ongeveer 7 dagen komt hij als vlieg of mug tevoorschijn. 
 
Vlieg  (insect). 
De huisvlieg is een insect (6 poten) en heeft vier vleugels en 2 grote rode ogen op zijn kop die 
bestaan uit verschillende kleine oogjes. Toch kan hij maar een paar kleuren zien en alleen 
bewegende beelden. Zijn mond is een inklapbaar soort slurf waarmee hij het voedsel opzuigt. Daarna 
moet hij z’n kop etc. grondig schoonmaken (met zijn poten). 
De stalvlieg zijn mond is niet inklapbaar maar hij kan er mee bijten hij leeft van bloed maar je ziet 
hem alleen bij vee. 
 
Mug (insect) 
Een mug heeft een klein, dun en fragiel lichaam, zes dunne pootjes, 2 vleugels en meestal twee 
veerachtige antennes waarmee zeer goed kunnen ruiken en een kleine kop met vaak zichtbare zuigsnuit. 
Steekmuggen zijn de bekendste muggen en leven van de nectar van bloemen. Ze zijn voor de mens 
bekend doordat de vrouwtjes bloed zuigen voor de aanmaak van de eitjes. Hierdoor ontstaat meestal een 
rode jeukende bult. Waarom de één wel gestoken wordt en de ander niet is een raadsel? 
De langpootmug is ook een insect en leeft s’avonds en s’nachts en worden dan aangetrokken door licht. 
Ze houden zich overdag vaak op in planten. De larven zijn vraatzuchtig, maar de volwassenen eten niet of 
alleen een beetje nectar en leven maar enkele dagen om te paren. Langpootmuggen zijn slechte vliegers, 
die een zigzaggende vlucht hebben. Ze hebben slechts één paar vleugels. 
 
Libelle (gevleugelde insect). Water Juffers en Glazenmakers. 
De Libelle kun je goed herkennen aan hun lange achterlijf en de brede vleugels waarmee ze behendig 
zowel voor als achteruit kunnen vliegen. Het lichaam is bij verschillende soorten heel mooi gekleurd. 
Libellen hebben opvallende facetogen die een groot deel van de kop vormen.  



Deze samengestelde ogen, die wel uit 10.000 tot 50.000 facetjes bestaan. Met deze ogen kunnen libellen 
bewegingen zien, het bovenste gedeelte ziet scherp op afstand en het onderste dichtbij. Om licht en 
donker te kunnen onderscheiden heeft de libel nog drie enkelvoudige ogen.  
Hun langwerpige eitjes leggen ze in een gaatje wat ze geboord hebben in waterplanten. De larven blijven 
van een paar maanden tot vijf jaar onder water. Ze zijn zeer vraatzuchtig en jagen op kleine waterdiertjes 
en zelfs kleine visjes. Ze zijn hiervoor goed aangepast, ze hebben namelijk een zogenaamd vangmasker, 
een verlengde onderlip, die gebruikt wordt als grijporgaan en zeer snel uitgeklapt kan worden.  
Larven worden opgegeten door vissen, kikkers, en waterinsecten. Vaak zie je Libellen met hun vleugels 
trillen dit doen ze om warm te worden. Het zonlicht wordt optimaal gebruikt. Ze gaan 's ochtends of 
onder koele omstandigheden op lichte ondergrond zitten om zo veel mogelijk straling op te vangen.  
 
Wants (insect). 
De wants is een insect wat leeft b.v. in struiken en bomen. Ze eten planten en kunnen geluid maken. 
Er zijn verschillende soorten groen maar ook kleurrijke soorten. Ze hebben zich aangepast aan hun 
omgeving zo heb ook waterwantsen hier in de sloten. Neem een witte paraplu en schud aan een 
boom of struik wellicht vallen ze er zomaar in. 
 
Sprinkhaan (insect met vleugels). 
Ze hebben een gepantserd lijf en heel goede achterpoten waarmee hij zichzelf kan lanceren tot wel 
20 meter springen/zweven. Hij heeft vleugels die soms mooi gekleurd zijn. 
Tsjirpen doen ze door met hun achterdijen langs de voorvleugels te wrijven, die gaan trillen en het geluid 
maken. Soms zijn ze een plaag als ze met velen op de gewassen neerstrijken en alles kaal eten. 
 
Salamander (amfibeën) 
De kleine watersalamander kan een lichaamslengte hebben tot ongeveer tien centimeter inclusief staart. 
De lichaamskleur is bruin met donkere vlekken en strepen. De mannetjes krijgen tijdens de paartijd een 
gladde buik met felle kleuren . De salamander leeft hoofdzakelijk van kleine kreeftachtige diertjes zoals 
watervlooien. Vijanden zijn verschillende vissen, vogels, reptielen, insecten, zoogdieren en andere 
amfibieën. De kleine watersalamander leeft in alle met onderwatervegetatie begroeide kleine watertjes 
die regelmatig in de zon staan. Maar ze hebben zich ook aangepast op het land maar gaan dan met 
winterslaap onder een steen of blok. Op het land zijn ze traag maar in het water vlug. 
 
Pad  (kikkerachtige). 
De gewone pad is een vrij grote, plompe pad met een opvallend wrattige huid. 
Ze eten kevers, regenwormen, springstaarten, spinnen, vliegen, mieren, duizendpoten … of te wel ze zijn 
niet kieskeurig. Ze houden van vochtige ruige plekken. In maart kun je ze ontdekken want dan komen ze 
uit hun winterslaap en trekken naar vijvers of poeltjes om daar te paren. Ze maken dan een snoer van 
eitjes. Het zijn geen goede springers zoals de kikker. 
 
Kikker  
In het voorjaar dan hoor je de kikkers als de mannetjes de vrouwtjes roepen om te paren. Ze kunnen wel 
duizenden eitjes leggen (kikkerdril). Deze dril wordt in fases een kikker. De kikker kan heel hoog springen 
wel 5 tot 10 keer zijn lengte. Ook kan hij goed zwemmen en kan lang onderwater blijven. Reigers, vogels 
maar ook ringslangen zijn z’n vijanden. Zelf vinden ze wormen en duizendpoten heel lekker. 
 
Ringslangen (amfibieën). 
Deze slang kan ruim een meter lang worden Hij heeft als kenmerk gele strepen achter zijn kop. 
In de broedtijd verschuilt hij zich graag in b.v. een stapel riet (lekker warm om hier zijn eitjes te leggen). 
Hij heeft wel water nodig om in te leven maar soms kom je hem zonnebadend tegen op een dijkje. 
Hij is niet giftig en bijt ook niet. 
 
 


