Met kriebelbeestjes bedoelen we alle kleine fladderaars, kruipers, springers en
zoemers die geen wervelkolom hebben. Sterker nog, in hun lijf is geen enkel
botje te bekennen. Kriebelbeestjes zijn er in alle soorten en maten. Aan de
buitenkant kun je zien welke soort het is. Insecten hebben bijvoorbeeld zes
poten, spinnen hebben acht poten, een slak leeft op één grote voet en een
regenworm heeft helemaal geen voeten.
Overal ter wereld kriebelen, kruipen,
slenteren, glibberen, vliegen, graven of
krioelen kleine diertjes. Alleen al in
Nederland komen 22.000 insectensoorten
voor. Ieder diertje heeft zijn eigen plekje
waar hij zich het lekkerst voelt. Een
kakkerlak houdt van nattigheid, een mier
van zoetigheid en muggen komen op het
licht af.
Onder een vergrootglas zien kleine diertjes
er heel bizar uit. Ze lijken wel mee te spelen in een sciencefictionfilm met al die
facetogen, antennes, zwaarden, pantsers of kniptangen. Er zijn zelfs mini
monsters die chemische wapens en vergif gebruiken!

Zoekkaarten
Bij het CNME kun je
naast loepjes en
potloepjes ook hele
handige zoekkaarten
kopen

Onbekend maakt onbemind
Ieder diertje is nuttig, al zou je dat niet altijd zeggen. Meestal merken we pas iets van kleine diertjes als we er last
van hebben. We houden nu eenmaal niet van motten in de kleerkast, vliegen op ons brood of van vlooien in de
vloerbedekking. In de kringloop van de natuur spelen kleine diertjes echter een belangrijke rol. Ze ruimen afval
op, ze maken compost en ze dienen als voedsel voor andere dieren. Zonder muggen zouden er niet zoveel
vogels zijn, zonder bijen geen fruit en zonder regenwormen geen planten.

Zo ontdek je vlug om
welk diertje het gaat.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Kleine diertjes zijn hun leven nooit zeker. Als ze even niet opletten,
zijn ze er geweest. Zij staan op het menu van vogels, egels, mollen
en spitsmuizen. Ook voor andere kleine diertjes moeten ze
oppassen. Er zijn zelfs planten die insecten eten.

Hier wordt
gewerkt !

Het gevaar ligt altijd en overal op de loer. Toch raken kleine diertjes
nooit op. Dat komt omdat ze heel veel jongen krijgen, zich goed
kunnen verstoppen, vermommen of verdedigen, gevaarlijk zijn of
gevaarlijk lijken. De dagpauwoogvlinder heeft bijvoorbeeld grote
boze nep-ogen op de vleugels. Daarmee probeert hij de vijand de
stuipen op het lijf te jagen. Die denkt dat er bij die ogen een heel
groot lichaam hoort.
Wil de echte wesp nu opvliegen?
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Veel mensen zijn bang voor wespen en bijen omdat zij kunnen
steken. Hommels zijn vriendelijke bromberen die zelden of nooit
steken. De zwartgele zweefvlieg speelt blufpoker. Hij lijkt gevaarlijk
veel op een wesp maar hij steekt niet. Hij heeft niet eens een angel.
Hij houdt zich alleen maar bezig met het bestuiven van bloemen.
1

Druk, druk, druk
Een vangpotje
Mieren leven in grote kolonies van wel een miljoen mieren! Al die mieren zijn druk met hun
eigen werk. De koningin is de enige mier die eitjes kan leggen. Uit de meeste eitjes komen
werkmieren. Dat zijn altijd vrouwtjes. De werkmieren zorgen voor de jongen maar ze
leggen zelf geen eitjes. De grootste werkmieren worden ook wel soldaten genoemd. Zij
verdedigen het nest. Elk jaar legt de koningin ook een paar eitjes waar vliegende vrouwtjes
en mannetjes uit komen. Die vliegen uit en vrijen in de lucht. Dat is de bruidsvlucht. Zij
beginnen een nieuwe kolonie.
Mieren zijn echte krachtpatsers. Zij kunnen een gewicht dragen dat drie keer zo groot
is als zijzelf. Mieren bijten alleen als ze bang zijn of wanneer ze een prooi willen
vangen. Ze spuiten een paar druppels zuur in het wondje. Hun prooi, een rups
bijvoorbeeld, raakt daardoor verlamd. Hierdoor kunnen de mieren deze gemakkelijk
naar hun nest brengen en daar oppeuzelen. Mieren zijn dol op zoetigheid. Je ziet ze
vaak in de buurt van bladluizen. Bladluizen poepen namelijk zoveel zoetigheid uit dat
de bladeren ervan plakken. Mieren gebruiken bladluizen als ‘suikerstroopkoeien’ en
verdedigen ze zelfs tegen de veel grotere lieveheersbeestjes.

Een vangpotje werkt als een stofzuiger. Je kunt er kleine diertjes
mee opzuigen, zodat je ze beter kunt bekijken. Gebruik daarvoor
een vergrootglas en laat de diertjes daarna weer los.
Nodig:

glazen potje met plastic schroefdeksel
2 plastic slangetjes (20 cm en 30 cm.)
stukje gaas
elastiekje
dunne priem (iets dunner dan de plastic slangetjes)

Houd het einde van de priem boven een waxinelichtje totdat het
gloeiend heet is. Smelt (voorzichtig!) met de priem twee gaten in
de deksel. Steek elk slangetje door de een gaatje in de deksel.
Als je de slangetjes onder de hete kraan houdt, wordt het plastic
wat zachter en gaat dit gemakkelijker. Duw de slangetjes tot
halverwege het potje. Bind het stukje gaas met een elastiekje om
het einde van het kortste slangetje. Zo voorkom je dat je straks per ongeluk een beestje in je mond krijgt.

Met heel veel voeten in de aarde
Duizendpoten en miljoenpoten zijn geen familie van elkaar. Ze lijken niet eens op elkaar.
Het enige wat ze gemeen hebben is dat ze zich verstoppen in de grond, onder stenen of
houtblokken en in de composthoop. Duizendpoten en miljoenpoten hebben wel veel
poten maar niet zoveel als hun naam doet vermoeden.

Een mier
Nodig:

Duizendpoten zijn rappe jagers. Zij jagen op pissebedden en wormen. Een duizendpoot
heeft ongeveer honderd lange, slungelige poten die heel gevoelig zijn. De antennes op de kop zijn ook
gevoelig voor trillingen en aanrakingen. Met al deze ‘voelers’ kan hij overspannen hard rondrennen zonder ergens
tegenaan te botsen. Een miljoenpoot ziet er uit als een golvend tuinslangetje op poten en doet het een stuk
rustiger aan dan de duizendpoot. Hij leeft van plantenresten en daar hoef je niet achteraan te rennen. Met zijn
pootjes duwt hij zich langzaam vooruit.
Een regenworm houdt het liever droog
Regenwormen maken al etende gangetjes in de grond, waardoor die
los en luchtig wordt. De regenworm heeft geen pootjes, maar
borsteltjes waarmee hij zich door de aarde ‘wurmt’. De gangetjes
zorgen ervoor dat de regen makkelijk wegzakt. Als het regent komen
regenwormen naar boven omdat ze in de kletsnatte grond niet kunnen ademen. Een
regenworm vreet de hele dag grond en plantenresten en maakt daar compost van.
Soms zie je een opgerold blaadje in de grond steken. Dat is door een regenworm
in een holletje getrokken. Het moet eerst een beetje verteren en dient als voorraadje voor later.
Regenwormen hebben veel vijanden zoals vogels, spitsmuizen en mollen. Een mol legt zelfs een voorraadje
wormen aan onder de grond. Hij bijt de kop van de wormen af en legt ze in een knoop zodat ze niet kunnen
vluchten. Een merel laat met de snavel en poten de grond een beetje trillen. De regenworm denkt dat er een mol
aan komt of dat het gaat regenen en vlucht naar boven.
Op hoge poten

2 kurken
2 punaises
kurkentrekker of een houtboortje
ijzerdraad
haaknaald
tangetje
mes
vijl
viltstiften

Snijd de kurken in 3 stukken zoals afgebeeld. Vijl het stuk voor het middenstuk en het achterlijf schuin af.
Boor de gangetjes voor het ijzerdraad. Trek het dubbele ijzerdraad met een haaknaald door de gangetjes.
Zet een knoop aan het achterlijf en draai de voelsprieten even om zodat het allemaal stevig blijft zitten.
Trek het dubbele ijzerdraad door het middenstuk. Knip zo af dat er in totaal 6 poten ontstaan.
Verf de mier met een viltstift en gebruik de (gekleurde) punaises als ogen.

Een rups
Nodig:

een eierdoos
een pijpenrager
priem
schaar
viltstift

De rups kan ook langer gemaakt worden door kortere stukjes van
de eierdoos aan elkaar te verbinden met garen.

Hooiwagens hebben hun naam te danken aan het feit dat ze het meest in
de oogsttijd te zien zijn. Het zijn geen echte spinnen, maar ze lijken er een
beetje op. Ze hebben wel acht poten, tenminste als ze nog helemaal kompleet
zijn. Je ziet ze ook wel eens met zeven poten, dan zijn ze er eentje kwijtgeraakt. Zo’n
poot groeit niet meer aan, maar met zeven poten kunnen ze zich ook heel goed redden.
Hooiwagens maken geen web, maar jagen op andere kleine diertjes.
2
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Hoe zeg je dat ook al weer?
Vlinders in de buik hebben
Verliefd zijn
Twee vliegen in één klap slaan
Twee succesjes tegelijkertijd behalen
Geen vlieg kwaad doen
Zachtaardig zijn
Iemand een vlieg afvangen
Iemand te vlug af zijn
Je zit daar niet om vliegen te vangen
Je moet niet je tijd verdoen
Je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn
Je bereikt met vriendelijkheid meer dan met hardheid
Zo nijdig als een spin
Heel boos
Van een mug een olifant maken
Heel erg overdrijven
Met een kanon op een mug schieten
Overdreven actie ondernemen
Als een luis op een zeer hoofd
Het heel erg naar je zin hebben
Zich in een wespennest begeven
Zich bemoeien met een lastige zaak
Vlug vang je vlooien
Je moet je niet laten opjagen
Een spin in het web
Iemand die van alles op de hoogte is

Ook een langpootmug raakt wel eens een poot kwijt, bijvoorbeeld als hij te grazen genomen
wordt door een zwaluw. De poot laat los en de mug kan het vege lijf redden. Langpootmuggen
fladderen ’s avonds langs de ramen heen en weer, op zoek naar een gaatje om binnen te
komen. Langpootmuggen steken niet. De larven van langpootmuggen heten emelten en leven
van plantenwortels.
Een jonge pissebed springt uit zijn vel
De naam pissebed komt uit de tijd dat men er, gedroogd en fijngestampt, thee van trok. Men dacht toen dat die
thee hielp tegen bedplassen. De pissebed is een ver familielid van kreeften, krabben en garnalen. Heel vroeger
leefde hij in zee. Pissebedden hebben nog steeds kieuwen en hebben daarom water nodig om te ademen. Ze
kunnen alleen op natte, vochtige plekken leven. Onder stenen of stukken hout.
Pissebedden dragen hun eitjes mee in een zakje met water aan de onderkant van het lichaam. Als de jongen
uitkomen, blijven die in dat zakje tot ze groot genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen. In de tijd dat ze groeien,
krijgen ze af en toe een nieuw jasje. Het ‘harnas’ is zo hard dat het niet mee kan groeien met het lichaam. Jonge
pissebedden zijn lichtgrijs, de oude donkergrijs. Pissebedden leven vooral van dode en rottende planten. Zij
maken er compost van.
Zo nijdig als een spin
Sommige mensen zijn doodsbenauwd voor spinnen. Anderen vinden het juist een geinig
beestje. Er zijn ‘vangspinnen’ en ‘jachtspinnen’. Vangspinnen maken een web van een
kleverige stof en wachten geduldig tot er kleine vliegjes of muggen invliegen. Zelf kunnen de
spinnen goed uit de voeten in het web. Aan hun poten zit een olieachtige stof waardoor ze
niet vastplakken. Jachtspinnen maken geen web, maar besluipen en bespringen hun prooi. In
Nederland komen geen spinnen voor die voor mensen giftig is, maar af en toe duikt er een
grote giftige vogelspin op die per ongeluk met een lading bananen is meegereisd. Er zijn
mensen die een vogelspin als huisdier houden.

Wist je dat…
Een vioolconcert in het veld
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een vlo ongeveer 200 keer verder kan springen dan hij zelf lang is? Als een mens dat kon zou hij met één
sprong over twee voetbalvelden springen.
vlooien meteen doodgaan als je ze in een bakje water doet waar een druppeltje afwasmiddel in is gedaan?
schapen de dupe kunnen worden van vliegenmaden? De blauwgroene bromvlieg legt eitjes in vuile wol en de
maden vreten in het vlees. Schapenboeren noemen dat de huidwormziekte of myiasis en merken het als de
schapen onrustig zijn, met de poten stampen of zich schurken.
er speciale wormenkwekerijen bestaan? Die leveren wormen aan de compostfabrieken.
een wespentaille in het begin van de 19e eeuw de mode was? Vrouwen snoerden hun middel zover dicht dat
ze op een wesp leken.
met een ‘luizenpaadje’ een scheiding in het haar bedoeld wordt?
libelles, net als helikopters, stil in de lucht kunnen hangen, verticaal kunnen opstijgen en achteruit kunnen
landen en vliegen? Libellelarven leven in het water. Sommige hebben een ‘straalaandrijving’. Zij kunnen zo
hard het water door hun endeldarm naar buiten spuiten, dat ze bliksemsnel
vooruitschieten.
bootsmannetjes op hun rug door het water roeien en dat schaatsenrijders op
het water lopen?
de scarabee of mestkever in het oude Egypte vereerd werd als symbool van
de opgaande zon en als symbool van de eeuwige kringloop van het leven?
De Egyptenaren dachten dat de zon door de lucht gerold wordt, zoals een
balletje mest over de grond gerold wordt door een mestkever.
in India monniken leven die zoveel respect voor kleine diertjes hebben dat ze
de grond waarop ze lopen eerst schoonvegen? Ze willen geen kleine diertjes
doodtrappen.

In de Bijbel wordt gesproken over één van de tien plagen:
‘…..en de klank hunner vleugels was als het geraas van vele paarden en wagens die ten strijde trokken’. Dat
waren de zwermen sprinkhanen die in een mum van tijd hele oogstvelden kaalvraten. Sprinkhanen en krekels
hoor je eerder dan je ze ziet. Ze zijn vooral te vinden tussen gras en laag groeiende planten. Sprinkhanen eten
gras en andere planten. Krekels jagen op kleine insecten zoals vliegen. Sprinkhanen maken hun geluid door met
de achterpoten langs de vleugels te wrijven. De meeste krekels schrapen delen van de vleugels tegen elkaar om
hun sjirpgeluid te maken. Met die geluiden proberen zij een vrouwtje te lokken en andere mannetjes op een
afstand te houden. Ze hebben wel warmte nodig voor hun concert. Op koude, regenachtige dagen hoor je ze niet.
Krekels en sprinkhanen zijn goede springers. De krekel vouwt zijn poten over elkaar voordat hij gaat springen en
de sprinkhaan vertrekt als een soort springveer om daarna in glijvlucht te landen. Hij kan makkelijk 20 keer zijn
lichaamslengte springen.
Met ogen op steeltjes
Op de kop van een slak zitten vier steeltjes. De ogen zitten op
de bovenste twee. Met de onderste twee kan hij voelen en ruiken.
Bij gevaar worden die steeltjes ingetrokken. Slakken zijn tegelijkertijd mannetje
en vrouwtje. Ze vrijen met elkaar en worden alletwee zwanger. Het slakkenhuis
beschermt de bewoner tegen vijanden. Bij gevaar kan hij zich helemaal in het huisje
verstoppen. Door het slijm dat de slak produceert kan hij zich over de ruwste stenen bewegen
zonder zich te verwonden. Een slak eet vooral tuinafval en planten. Naaktslakken hebben geen huisje. Zij
beschermen zich met gif of scheiden zoveel slijm af dat maar weinig dieren ze naar binnen kunnen werken.
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Lieveheersbeestjes brengen geluk

Onweersbeestjes waaien met alle winden mee

Omdat lieveheersbeestjes de boeren hielpen met de bestrijding van bladluizen, werden ze in
Engeland de kevertjes van Onze Lieve Vrouw genoemd, een geschenk van de Maagd Maria.
In Nederland werden ze omgedoopt tot Lieveheersbeestjes. Een Lieveheersbeestje eet zo’n 50
bladluizen per dag. Hun larven kunnen er nog veel meer op. Het aantal stippen zegt niet hoe oud
de diertjes zijn, maar wel tot welke soort ze behoren. Er zijn bijvoorbeeld tweestippelige, zevenstippelige en
tweeëntwintigstippelige lieveheersbeestjes. Lieveheersbeestjes geven met hun rode kleur aan dat ze smerig
smaken. Als ze in gevaar zijn scheiden ze een druppel gelig ‘bloed’ af. Als het lieveheersbeestje wil vliegen,
gaan de schildjes op z'n rug omhoog. De vleugeltjes daaronder worden uitgevouwen en weg is hij!

Onweersbeestjes of donderbeestjes zijn tripsen en worden gezien als voorbodes van onweer. Het zijn de kleinste
gevleugelde insecten die er bestaan. Met hun anderhalve millimeter zijn ze net iets meer dan niets. Ze leven op
gras, bloemen en planten. Onweersbeestjes hebben wel vleugeltjes, maar kunnen niet op eigen kracht vliegen.
Ze waaien gewoon met de wind mee. Op een broeierig warme dag gaat de luchtvochtigheid omhoog, waardoor
de onweersbeestjes zwaarder worden. Zij moeten een noodlanding maken.

Mag ik deze dans van u?
Vaak zie je op een zwoele zomeravond een hele zwerm muggen op en neer en heen en weer
dansen. Alleen de mannetjesmuggen dansen, met duizenden tegelijk en vooral boven struiken
of bomen. Want daar zitten de vrouwtjes. Al dansend scheiden de mannetjes een geurstof af
waar de vrouwtjes op vallen. In zijn eentje zou een mannetjesmug absoluut niet opvallen, maar met z’n allen
staan ze hun mannetje wel. Als de vrouwtjes bevrucht zijn, hebben ze bloed nodig. De mannetjes leven van de
nectar uit bloemen en steken niet. Zij dansen en zoemen liever!
Vliegensvlugge viespeuken
Vliegen lusten alles: suiker, koek of poep. Vies is extra lekker. Ze proeven met de haartjes
op hun poten en kunnen zo allerlei ziektes overbrengen. Er zijn verschillende soorten vliegen.
De gewone kamervlieg en de grotere bromvlieg zijn de meest bekende. Bromvliegen leggen
hun eitjes vooral op dode dieren. De maden vallen met hun neus in de boter en ruimen de hele hap
netjes op. Een vlieg kan over het plafond lopen omdat hij aan de onderkant van zijn poten zuignapjes heeft.
Een ruilhandel met honing
Een bijenvolk bestaat uit ongeveer 50.000 bijen en één koningin. De koningin legt zo’n
2000 eitjes per dag. Uit die eitjes komen werkbijen en darren. De werkbijen zijn vrouwtjes
die het nest schoonhouden, de darren verzorgen en de nectar halen. Darren zijn
mannetjes die de koningin bevruchten. Bijen halen de nectar uit de bloemen en brengen
daarbij ook stuifmeel van de ene bloem naar de andere.
De nectar wordt in de raten opgeslagen en omgezet in honing. Dat is de wintervoorraad. Aan het eind van de
zomer haalt de imker de honing weg en geeft de bijen suikerwater. Wespen leven ook in volken met één koningin.
Aan het einde van de zomer stopt de koningin met leggen van eieren en hebben de werksters niet meer zo veel
te doen. Dan worden ze lastig en zullen vlugger steken. In het najaar kruipen de nieuwe wespenkoninginnen uit
hun cellen en vrijen met de mannetjes.
Als het koud wordt gaan alle mannetjes en werksters dood. De nieuwe koninginnen blijven leven en zoeken een
warm plekje, bijvoorbeeld op zolder. De dikke wespen die je in het vroege voorjaar ziet, zijn ontwaakte
koninginnen op zoek naar nieuwe nestplaatsen.
De dagploeg en de nachtploeg
Vlinders zijn de mooie jongens onder de insecten. Er zijn dagvlinders en nachtvlinders.
Vlinders komen als rupsen uit de eitjes, eten zich zo vlug mogelijk groot en groeien
ongeveer vier tot vijf keer uit hun vel, voor ze zich verpoppen. Als ze tenminste niet voor
die tijd zijn opgegeten. Als pop hangen ze aan takken of onder bladeren. Ze vallen niet op
omdat ze op dode bladeren lijken. In de pop verandert de rups in een paar weken tijd tot vlinder.
Iedere vlindersoort legt eitjes op zijn favoriete plantensoort. De rupsen van koolwitjes houden van koolbladeren
en de rupsen van dagpauwogen en kleine vosjes eten brandnetels. Motten zijn nachtvlinders. Sommige motten
zijn dol op voor wollen stoffen. De vlindertjes zelf eten geen wol en andere stoffen. Dat doen de larven.
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Kleine diertjes op je bord
Kleine diertjes vormen een rijke bron van eiwitten en zijn altijd en overal aanwezig. De
Aboriginals in Australië weten dat al heel lang en snoepen van maden en wormen,
geroosterd of levend. In Mexico zijn de indianen dol op geroosterde sprinkhanen
en in Europa eten we escargots, zeg maar slakken.
Larven die op een houtje bijten
Een letterzetter is een houtkevertje dat maar 2 mm. groot is. De larven eten de schors, de bast of het hout van
bomen. Ze veroorzaken zo veel schade dat de boom dood gaat. De vraatsporen lijken op lettertjes.
Het legt eitjes op onbehandeld hout. De larve vreet zich in het hout en maakt kleine ronde
gaatjes van ongeveer 1 mm doorsnee. Een hoopje zaagmeel verraadt de aanwezigheid
van houtworm.
Verboden voor kleine diertjes
Een moestuin is een paradijs voor vraatzuchtige kleine diertjes. Egels, vogels en
lieveheersbeestjes weten daar wel raad mee, maar als er een heel grote invasie dreigt, moet er meer gebeuren.
Bladluizen houden niet van planten die bespoten zijn met groene zeep en spiritus. Slakken lopen niet graag over
kattebakzand of zaagsel en mieren raken in de war van afrikaantjes. Motten gaan op de vlucht voor de lucht van
een stukje zeep tussen de kleren en muggen houden niet van citroenplanten.
Vliegen laten zich tegenhouden door een hor of een vliegenmepper. En spinnen?
Spinnen doen niemand kwaad, ze eten juist andere kleine griezels op. Als je toch
geen spinnen in huis wilt, kun je ze vangen onder een glas, waar je een velletje
papier onder schuift. Hij mag buiten verder gaan met beestjes vangen.
Wat je moet weten over insectenbeten
Kleine diertjes steken of bijten alleen als ze in gevaar zijn, ergens van schrikken of graag van
ons bloed smullen. Zo’n beet of steek kan zeer doen, maar meestal jeukt het alleen maar een
beetje. Mensen die allergisch zijn voor bijvoorbeeld bijensteken, hebben vaak medicijnen bij
zich. Een wesp die met een slok limonade ingeslikt wordt, kan steken. Door zwelling in de keel
kan iemand stikken.
De angel van een bij heeft weerhaakjes. Bij een steek scheurt de angel af en gaat de bij dood. Een wesp heeft
een gladde angel en blijft daarom gewoon leven als hij gestoken heeft. Na een bijensteek
moet de angel zo snel mogelijk uit de huid gehaald worden. Het beste kan die er met de
nagel uitgewipt worden. Zou je de angel vastpakken, dan knijp je de gifblaas
verder leeg en wordt de pijn erger. Azijn kan de pijn een beetje verzachten.
Een teek laat zich vanuit het struikgewas op de huid vallen en bijt zich er in vast.
Teken leven van bloed en als ze eenmaal volgezogen zijn, laten ze na een tijdje weer los. Teken
kunnen de ziekte van Lyme overbrengen en moeten daarom direct weggehaald worden. Met een
speciale teken-’harkje’ kunnen zij makkelijk uit de huid gedraaid worden. Kijk of het hele beestje
eruit is en ontsmet het wondje. Schrijf op wanneer dat gebeurd is. Als na een paar weken een
roodachtige ring om de bijtplek ontstaat, die later weer vanzelf verdwijnt, moet je direct naar de
dokter. Een antibioticakuur voorkomt dat je de ziekte van Lyme krijgt.
5

