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Leerdoelen

De natuurgids…

•	 kan de belangrijkste kenmerken beschrijven van de diergroepen die op een excursie kunnen worden aangetroffen;
•	 kan van elke behandelde diergroep een of meer inheemse voorbeelden opsommen.

Inhoud

Dit hoofdstuk focust op de ongewervelden, de groep van dieren die op vrijwel elke excursie aan bod kan komen. De 
gewervelden komen slechts beperkt aan bod; voor meer informatie verwijzen we naar het handboek van de cursus 
Natuur-in-zicht. De gewervelden zijn voor de meeste mensen meer ‘aaibare’ soorten maar behalve de vogels leiden de 
meeste een onopvallend bestaan en is een ontmoeting tijdens een excursie minder evident.
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GeleedpotigenRingwormen

Weekdieren

Ronde wormen 
Sponsen, holtedieren, stekelhuidigen

Platte wormen

Chordadieren

Het dierenrijk is een zeer divers rijk. Naar schatting zijn er momenteel zowat 2 miljoen soorten beschreven door 
de systematici maar men neemt aan dat er nog eens zo veel onbekende dieren zijn, voornamelijk in de tropische 
wouden en de diepzeeën.  Regelmatig worden er nieuwe soorten ontdekt, niet alleen ongewervelden maar ook vissen, 
amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Ongeveer 80 % van alle bekende diersoorten behoort tot de stam van de 
geleedpotigen.

1 Vereenvoudigde indeling van het dierenrijk

De schedellozen, de manteldieren en de gewervelde dieren worden in de stam van de chordadieren geklasseerd. Alle 
organismen in de overige stammen zijn ongewervelde dieren.  

Ongewervelden hebben geen wervelkolom en geen inwendig skelet.
•	 Bij wormen, kwallen en poliepen is de huid kwetsbaar omdat er geen bescherming is.
•	 Naakte landslakken en inktvissen hebben een taaie huidzak.
•	 Sponsen en in kolonie levende koralen bouwen een uitwendige beschutting.
•	 Huisjesslakken en tweekleppigen hebben een schelp waarin ze zich bij gevaar kunnen terugtrekken.
•	 De stekelhuidigen hebben een uitwendig skelet van kalk.
•	 De geleedpotigen hebben een uitwendig skelet van chitine (soms met kalk) waaraan hun spieren zijn vastgehecht.

Ongewervelden hebben geen longen.
•	 Bij sponsen, holtedieren en wormen gebeurt de opname van zuurstofgas en de afgifte van koolstofdioxide door  

diffusie door de lichaamswand.
•	 Weekdieren, stekelhuidigen, kreeften en krabben die in het water leven hebben meestal kieuwen: het water stroomt  

langs erg vertakte lichaamsplooien en de gaswisseling gebeurt door diffusie door de kieuwwand.
•	 Vooral bij spinnen en insecten komt de lucht langs kleine openingen (in het achterlijf) in een ingewikkeld netwerk  

van	steeds	fijner	vertakte	buisjes	terecht:	via	deze	tracheeën komt de lucht in het hele dierenlichaam. De  
gaswisseling gebeurt door diffusie door de tracheewand.

Ongewervelden hebben geen hersenen en ruggenmerg.
•	 Bij veel ongewervelden worden de lichaamsfuncties (beweging, voortplanting, spijsvertering…) geregeld en  

gecoördineerd vanuit zenuwknopen die verspreid in het lichaam liggen of geconcentreerd in de kop.

Ongewervelden hebben al of niet een bloedvatenstelsel.  
•	 Primitieve ongewervelden die in het water leven hebben geen lichaamsvloeistof.  Zuurstofgas en voedingsstoffen  

worden door het water aangevoerd, afvalstoffen en koolstofdioxide afgevoerd.
•	 Bij andere ongewervelden circuleert het bloed (of een andere lichaamsvloeistof) vrij door het lichaam. Het vervoert  

voedingsstoffen en afvalstoffen.
•	 Vaak zijn er organen die het bloed of de lichaamsvloeistof in circulatie houden in een open bloedsomloop.
•	 De ringwormen en inktvissen hebben een gesloten bloedsomloop.

Het hieronder volgende overzicht van ongewervelden is onvolledig; het beperkt zich tot enkele groepen die tijdens een 
natuurexcursie behandeld kunnen worden.
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2 Ongewervelden

2.1 Holtedieren

Holtedieren zijn eenvoudige meercellige dieren, radiaal symmetrisch van vorm. Hun lichaam bestaat uit een 
dubbelwandige huidzak met tussen beide wanden een geleiachtige massa. Ze hebben een mondopening die toegang 
geeft tot de lichaamsholte waarin de prooi verteerd wordt. Er zijn geen organen of weefsels maar wel gespecialiseerde 
cellen.
•	 Rond de mondopening staan vangarmen met netelcellen die de prooi verlammen.  
•	 Gespecialiseerde zintuigcellen zijn gevoelig voor trillingen, temperatuurverschillen, enz.
•	 Met de spiercellen kunnen de holtedieren bewegen en van vorm veranderen.
•	 Kliercellen scheiden verteringssappen uit.
Het transport van stoffen (zuurstofgas, koolstofdioxide, voedingsstoffen, afvalstoffen) van cel tot cel gebeurt door 
diffusie.

2.1.1 Kwalpoliepen

Poliepen zijn vastzittende holtedieren met de mondopening en de vangarmen 
bovenaan.

Zoetwaterpoliepen (Hydra) (10-15 mm) voeden zich met watervlooien, cyclopsen, 
mosselkreeftjes, muggenlarven en kleine wormen.  Ze verlammen hun prooi 
met de netelcellen en brengen de buit met hun 6-8 holle vangarmen naar de 
mondopening. Niet-verteerbare resten worden langs de mondopening weer naar 
buiten geperst.  
Ze zitten met hun voet vast op het substraat maar kunnen zich langzaam 
voortbewegen, ofwel kopjeduikelend, ofwel met een spanrupsbeweging. Ze 
veranderen dus gemakkelijk van vorm en kunnen zich zelfs in een bolletje 
samentrekken. Deze gecoördineerde bewegingen wijzen op de aanwezigheid van 
een soort zenuwcellen. Ze hebben een groot regeneratievermogen: uit kleine 
stukjes kunnen nieuwe organismen ontstaan.

Geslachtelijke voortplanting:	(meestal	in	de	herfst)	door	de	vorming	van	voortplantingscellen	in	♂	(mannelijke)	en	
♀	(vrouwelijke)	voortplantingsorganen.	Uitwendige bevruchting: eicellen en spermatozoïden komen vrij in het water. 
Ongeslachtelijke vermenigvuldiging: door knopvorming.

In	België	leven	vier	soorten	zoetwaterpoliepen.

2.1.2 Schijfkwallen

Kwallen zijn vrij levende holtedieren met de mondopening en de vangarmen onderaan. Oorkwallen (Aurelia) (20-30 
cm)	komen	in	de	kustgebieden	van	alle	zeeën	voor.		Ze	bestaan	voor	95-97	%	uit	water.		Door	samentrekken	van	het	
scherm wordt er water door de mond weggeperst en kan het dier schuin wegzwemmen maar de grootste verplaatsingen 
gebeuren doordat het meedrijft met de zeestroming: kwallen zijn de grootste organismen in het zeeplankton.   
Oorkwallen zijn carnivoor: kleine kreeftjes, wormen, kleine vissen worden door de talrijke netelcellen op de 
mondarmen verlamd en naar de mondopening gebracht. Vertering in de lichaamsholte. Diffusie van de verteerde 
stoffen door de lichaamswand. Afvalstoffen gaan door de mond weer naar buiten.

Voortplanting
Er	zijn	♂	en	♀	kwallen.	De	‘oren’	zijn	de	hoefijzervormige	voortplantingsklieren.	Uitwendige bevruchting: eicellen en 
spermatozoïden komen vrij in het water.
Uit de zygote (bevruchte eicel) ontstaat een vrij zwemmende larve die zich na een tijd vastzet op de bodem en 
uitgroeit tot een poliep.  Deze poliep groeit in segmenten, die een voor een loskomen en zich omdraaien: elk segment 
wordt een  nieuwe kwal.
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2.1.3 Bloemdieren

Bloemdieren zijn vastzittende holtedieren met de mondopening en de vangarmen bovenaan. Aan onze kust op 
strandhoofden	vinden	we	zeeanemonen.	Ze	leven	solitair.		In	de	warme	zeeën	leven	zowel	op	geringe	als	op	grote	
diepte talrijke soorten. Aan onze kust komt slechts een beperkt aantal zeeanemonen voor, o.a. de gewone zeeanemoon 
(Actinia equina) met een 200-tal vangarmen. Met de gespierde voetschijf zitten ze stevig vast op het substraat, maar 
ze kunnen zeer langzaam voortbewegen.  Ze hebben een fors lichaam met kring- en lengtespieren. Ze kunnen zich 
lang en smal maken of samenkrimpen. Zeeanemonen zijn carnivoor: kleine kreeftjes, wormen, kleine vissen, slakken 
worden door de talrijke netelcellen op de mondarmen verlamd en naar de mondopening gebracht. Vertering vindt 
plaats in de lichaamsholte. Diffusie van de verteerde stoffen gebeurt door de lichaamswand. Afvalstoffen gaan door de 
mond weer naar buiten.

Ongeslachtelijke vermenigvuldiging: soms door in twee te delen (groot regeneratievermogen). Ze vormen geen 
knoppen en dus ook geen kolonies.
Geslachtelijke voortplanting: op de tussenschotten in de lichaamholte worden er eicellen en zaadcellen gevormd die 
via de mond naar buiten komen. Uit de zygote komt een rondzwemmende larve, die zich ergens op een substraat 
(ondergrond) vastzet en uitgroeit tot één anemoon.

2.2 Platte wormen

Platte wormen hebben een tweezijdig symmetrisch lichaam en zijn plat met een buik- en rugzijde.  Ze hebben weefsels 
en organen. Ze hebben een mond maar geen aarsopening. 

Trilhaarwormen leven in ons land vrij in zoet- en  zeewater. Hun lichaam is bezet met trilharen waarmee ze zich 
voortbewegen. Van de platwormen (Planaria) of trilwormen (10-25 mm lang, 3-5 mm breed, 0,5 mm dik) leeft in ons 
land een tiental soorten in zoet water. Aan de voorzijde hebben ze 2 of veel lichtgevoelige oogvlekken (1). 

De mond (2) ligt ongeveer in het midden van de buikzijde, de slokdarm (farynx - 3) kan uitgestulpt worden en het 
voedsel (dierenlijken) wordt gedeeltelijk buiten het lichaam verteerd. De darm vertakt in blindzakken. Onverteerde 
resten komen langs de mond naar buiten.
Planaria	bezitten	een	primitief	uitscheidingsstelsel:	een	buizenstelsel	waarlangs	het	overtollige	water	naar	poriën	
wordt afgevoerd. Verder hebben ze een eenvoudig centraal zenuwstelsel met zintuigcellen.  Ze reageren op licht-, tast-, 
temperatuur- en chemische prikkels. Planaria hebben een groot regeneratievermogen.

Geslachtelijke voortplanting: planaria zijn hermafrodiet (tweeslachtig: ze maken mannelijke en vrouwelijke 
voortplantingscellen), maar doen niet aan zelfbevruchting, wel aan kruisbevruchting (geslachtsopening 4).
Ongeslachtelijke vermenigvuldiging: door afsnoering van het achterste gedeelte.

2.3 Ronde wormen

Ronde wormen (nematoden) zijn tweezijdig symmetrisch en rond. Ze hebben een mond en een aarsopening. Ze 
hebben lengtespieren en kringspieren, weefsels en organen. Ze zijn eenslachtig: de bevruchting gebeurt inwendig. 
De bekendste klasse omvat de draadwormen (Nematoda). Heel veel nematoden zijn parasieten, maar in 1 m2 bosgrond 

leven ook tot 20 miljoen bodemnematoden (1 mm) die zich voeden met 
bacteriën,	schimmels,	eencelligen	en	zo	bijdragen	tot	de	afbraak	van	
organische stoffen.

Aaltjes zijn parasitaire microscopische wormpjes die in wilde en 
cultuurplanten leven en daar misgroeiingen veroorzaken. Ze boren de 
plantencellen aan met een stekel. Veel soorten maken een deel van hun 
levenscyclus door als vrij levende vorm in de bodem. In oude azijn zijn 
soms azijnaaltjes met het blote oog zichtbaar.

1
4

2
3
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Voorbeeld: aardappelcysteaaltje. In besmette gronden komen 0,5-0,7 mm grote bruine cysten (bolletjes met harde 
wand) voor, volgepropt met larven. Deze larven komen uit en dringen in de wortels van nieuwe aardappelplanten. De 
wijfjes blijven met het kopgedeelte in de wortels zitten en het achtergedeelte zwelt op tot knolletjes. De mannetjes 
verlaten de wortels en bevruchten de wijfjes. Die sterven af en hun gezwollen achterlijf komt los als de nieuwe 
generatie cysten met eieren en larven. Die kunnen 5-7 jaar hun levenskracht bewaren.

2.4 Ringwormen

Ringwormen zijn tweezijdig symmetrisch en rond. Ze hebben een mond en een aarsopening, weefsels en organen, 
lengtespieren, kringspieren en diagonaalspieren. De spieren en de huid vormen een huidspierzak die uit segmenten 
bestaat. Elk segment komt inwendig overeen met een aparte holte in het lichaam, gevuld met lichaamsvloeistof. Dit 
geeft stevigheid aan het lichaam (waterskelet). Ze hebben meestal een gesloten bloedsomloop. Huidademhaling 
(door diffusie) bij de landbewoners, kieuwademhaling bij de waterbewoners.

2.4.1 Borstelwormen

Zeepier (12-20 cm) leeft bij laagtij in het slib van de getijdenzone in een 
U-vormige gang (verstevigd met slijm). Langs de ene kant zuigt hij met zijn 
uitstulpbare slokdarm slib met organisch afval op, langs de andere kant scheidt hij 
het zand (met afvalstoffen) weer uit, te herkennen aan de wormvormige hoopjes 
op het natte zand (1). Hij houdt zich in zijn gang vast met borstels die op een 
verdikking staan (parapodium - 2). Ademhaling via franjevormig vertakte kieuwen.  

Voortplanting: de zeepier is eenslachtig, de bevruchting gebeurt uitwendig.

2.4.2 Borstelarme wormen

Regenwormen zijn borstelarme wormen met 100-200 segmenten: elk segment draagt slechts 4 paar naar achter 
gerichte borstels. Tast-, smaak- en reukzin zijn goed ontwikkeld. In lente en zomer hebben de volwassen dieren een 
klierrijke bruine huidverdikking, het zadel, dat meer naar de kant van de kop gelegen is. Het lichaamseinde is meestal 
wat afgeplat. Huidademhaling. Het bloed bevat rode hemoglobine. Het zijn nachtdieren. Regeneratievermogen: als ze 
middendoor gesneden worden groeit uit elke helft een nieuwe volledige worm.
In vruchtbare gras- en tuingrond zitten tot 350 regenwormen per m2. Ze eten plantenresten en schimmels en zorgen 
voor menging van de aarde met hun uitwerpselen.  Hun uitwerpselen zijn klare humus.

Er bestaan verschillende soorten regenwormen.  
•	 Grote	regenworm	(9-30	cm,	6-9	mm	breed).	Leeft	in	de	grond	in	zelfgemaakte	gangen	tot	2	meter	diep.	Voedsel:	 

rottende	bladeren.	Komt	’s	nachts	naar	buiten	en	trekt	dan	afgevallen	bladeren,	met	de	punt	eerst,	in	zijn	gangen.
•	 Rode regenworm (10-12 cm) Leeft in humusrijke bosgrond. Voedsel: aarde met plantenresten. De uitwerpselen  

(met de uitgevreten aarde) worden bovengronds gedeponeerd als kronkelige hoopjes.  Trekt afgevallen bladeren, 
met de punt eerst, in zijn gangen.

•	 Bruine regenworm (5 cm) Kastanje- tot roodbruin met gele of bruine buikzijde, het zadel is oranje.
•	 Roze regenworm (2,5-8 cm) Vleeskleurig.
•	 Gezwollen regenworm (10-15 cm) Leeft in matig vochtige akker- en tuingrond. Lichaamseinde rolrond, nooit  

afgeplat.
•	 Groene regenworm (5-7 cm) Leeft in vochtige tot natte tuingrond, aan oevers en in natte humus.  
•	 Kleine regenworm ( 3-4 cm) Komt zelfs voor in vochtig naaldbos.
•	 Houtregenworm (4-6 cm) Leeft bij voorkeur in rotte boomstammen en stronken, bij vochtig weer overdag ook  

buiten op het hout.
•	 Mestregenworm (10 cm) Leeft in mesthopen en vette tuingrond.
•	 Blauwe regenworm (10-18 cm) Leeft in matig vochtige grond met veel plantenresten. Het lichaamseinde is  

meestal geelachtig.

Voortbeweging
Wanneer de kringspieren samentrekken, wordt het segment dunner maar ook langer want de lichaamsvloeistof is niet 
samendrukbaar. Wanneer de lengtespieren samentrekken, wordt het segment korter en dikker. De regenworm kruipt 
voort door de dikke segmenten telkens met de borstels vast te zetten.
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Voortplanting
•	 Regenwormen zijn hermafrodiet maar er is wederzijdse bevruchting.  
•	 De mannelijke geslachtsklieren zijn eerst rijp. Twee regenwormen brengen hun buikzijde tegen elkaar in 

tegenovergestelde richting.  
•	 Een slijmerige afscheiding van het zadel houdt de wormen stevig tegen elkaar. Door samentrekking van de  

lichaamswand ontstaan zaadgroeven waarlangs de wormen pakketjes spermatozoïden uitwisselen vanuit de  
mannelijke geslachtsopening van de ene naar de zaadontvangers van de andere. De wormen komen los, elke worm  
heeft nu spermatozoïden van de andere worm.

•	 In de week die volgt rijpen de eicellen.  
•	 Het zadel vormt een slijmerige ring die naar voor wordt geschoven, eerst enkele eicellen opneemt en nadien 

spermatozoïden. De ring verhardt en wordt vooraan van het lichaam geschoven. De cocon met bevruchte eieren is  
7 x 5 mm groot en wordt op humusrijke plaatsen gedeponeerd. De regenworm maakt op een week tijd 10-11 van  
zulke cocons. Gewoonlijk wordt er uit elke cocon maar één jonge regenworm geboren.

De slingerworm (Tubifex rivulorum) (tot 7 cm) is een borstelarme worm die leeft in kokers in de modder van rivieren 
en stilstaand (zelfs zuurstofarm) water. Kieuwademhaling: het achterlijf steekt uit de koker en wuift heen en weer. Het 
bloed bevat hemoglobine.

Enchytreeën	(5-20	mm)	zijn	kleine	witte	wormpjes.	In	akkers	zitten	er	2	000	tot	10	000	per	m2, in vochtig zure 
heidegronden tot 200 000 per m2. Ze voeden zich met rottende bladeren. Zo dragen ze bij tot de afbraak van 
organische stoffen. Worden gekweekt als voer voor aquariumvissen.

2.4.3 Bloedzuigers

Bloedzuigers hebben een eerder afgeplat lichaam maar het is ook in segmenten verdeeld. Aan elk uiteinde is er een 
zuignap.
In	België	en	Nederland	leeft	een	15-tal	soorten	in	zoet	water.	Ze	bewegen	zich	voort	zoals	een	spanrups,	sommige	
soorten zwemmen golvend. Voedsel: dode dieren of levende prooien. Sommige soorten zijn parasitair en leven dan 
van	bloed		van	vissen,	amfibieën,	watervogels	of	zoogdieren.		
Er leven ook bloedzuigers in de zee en in vochtige, tropische bodems. Een oude naam voor bloedzuiger is echel. Het 
toponiem Echelpoel betekent dus poel met bloedzuigers. Sommige soorten worden nu nog steeds bloedegels genoemd.

De meest tot de verbeelding sprekende is de medicinale bloedzuiger (8-15 cm). In de mondopening zitten 3 
chitinezaagjes waarmee een wondje wordt gemaakt. Het voorste gedeelte van de slokdarm werkt als zuigpomp. Het 
speeksel bevat de stof hirudine, waardoor het opgezogen bloed niet stremt.  Komt nog in de natuur voor in Nederland, 
in	België	niet	meer.	Wordt	nog	steeds	gekweekt	voor	medicinale	doeleinden.

2.5 Weekdieren

2.5.1 Slakken

Slakken
landslakken zeeslakken zoetwaterslakken

       huisjesslakken          naaktslakken         huisjesslakken
longslakken kieuwslakken longslakken
tweeslachtig

1 paar voelers
ogen op oogstelen

eenslachtig
1 paar voelers

met ogen aan de basis

tweeslachtig
1 paar voelers

met ogen aan de basis

De	wetenschappelijke	naam	Gastropoda	betekent	‘buikpotigen’.	Het	kwam	de	oude	Grieken	voor	alsof	slakken	op	hun	
buik voortkruipen. Ze bezitten uiteraard geen poten…
•	 Naaktslakken hebben geen schelp waarin ze zich kunnen terugtrekken. Huisjesslakken hebben een spiraalvormig  

gewonden schelp (huisje) van calciumcarbonaat (kalk). De top is het oudste deel, de rand van de opening het  
jongste. De schelpen zijn meestal rechtgewonden, van de top uit gezien met de klok mee: als je op de opening kijkt  
(top bovenaan) dan ligt die rechts van de top.  

•	 Elke slak heeft een chitineuze kaak	om	te	‘bijten’	en	een	chitineuze	tongrasp (radula) om het voedsel stuk te 
raspen.



© Cursus Natuurgids CVN - Hoofdstuk 6: Dieren 1 7

 

omv

z b a g t

a  ademopening geeft toegang tot de mantelholte
b  anus
g  geslachtsopening
m  mantelrand
o  intrekbare oogstelen
t  voeler (tast- en reukzin)
v  voet (geen operculum)
z  zool

•	 Sommige huisjesslakken dragen op het achterste van hun voet een sluitplaatje (operculum) waarmee ze hun schelp  
afsluiten als ze er in gekropen zijn (als bescherming of tegen uitdroging).  Andere vormen een operculum als het  
tijd wordt om te overwinteren.

•	 Door de ademopening komt lucht in de mantelholte. Aarsopening en excretieopening liggen dicht bij de  
ademopening.  

•	 Bij longslakken bevat de wand van de mantelholte talrijke bloedvaten en bloedholten en fungeert als long.  De  
kieuwslakken hebben een kieuw in de mantelholte.

•	 De geslachtsopening ligt achter de kop. De penis is uitschuifbaar. Veel slakken zijn hermafrodiet, maar er is  
wederzijdse bevruchting.

•	 Slakken hebben een zenuwstelsel. De voelers dragen tast- en reukzintuigen.

De wijngaardslak (huisje 45 mm, slak 32-50 mm lang) is een landlongslak, leeft in kalkrijke streken.  Planteneter. 
Door een slijmklier onder de kop wordt slijm afgescheiden, waardoor de slak zich altijd over een vochtige, gladde 
onderlaag voortbeweegt. Geen operculum. Wettelijk beschermd.

De gewone tuinslak (huisje 12-15 mm, slak 18-25 mm lang) is eveneens een landlongslak. 
Varieert zeer van kleur: kan eenkleurig geel of roze zijn maar vaak zijn er overlangs 
bruine banden. Schelpmond zwart.  Graaft zich in voor een winterslaap en sluit dan de 
schelpmond af met een operculum van gedroogd slijm met kalkkorreltjes. Planteneter. 
Er is ook een iets kleinere (minder voorkomende) witgerande tuinslak.

Voortplanting: bij de huisjesslakken die op het land leven heeft er, voorafgaand aan de 
wederzijdse	copulatie,	een	soort	‘balts’	plaats	waarbij	de	partners	o.m.	elkaar	een	kalkspits	
in	het	lichaam	prikken.Die	‘liefdespijl’	kan	tot	10	mm	lang	zijn,	afhankelijk	van	de	soort.

De gewone wegslak (15 cm) is een landlongslak en naaktslak. 
In bossen, kreupel-hout, velden, weiden en tuinen op vochtige, 
koele, beschaduwde plaatsen met veel plantengroei. Ze zijn 
vooral	‘s	nachts	actief	en	na	regenbuien.	De	ademopening	is	
duidelijk zichtbaar.  De slak is eenjarig. De kleur kan zeer 

verschillend zijn, van bleekrood, oranjerood, bruinrood, tot zwart.  
Hoofdzakelijk planteneters die met hun radula hun voedsel afraspen (o.m. paddenstoelen) maar ook aas (o.m. dode 
soortgenoten).  

Voortplanting: de eitjes (tot 400) worden in kleine hoopjes in de grond gelegd en 
overwinteren zo of als kleine uitgekropen slakjes.

De posthoornslak (huisje 20-30 mm) is een zoetwaterlongslak. Leeft in goed 
begroeide sloten en plassen met kalkrijke bodem.  Planteneter (wiertjes en rottende 
plantendelen). Een deel van de mantel kan uitgestulpt worden en fungeert dan als 
kieuw maar soms komen ze ook naar de oppervlakte. Leeft 2-3 jaar. De eieren 
worden in gelatineuze hoopjes op waterplanten e.d. afgezet.

Ook de gewone poelslak (huisje 50-60 mm) is een zoetwaterlongslak. Kruipt af 
en toe naar het wateroppervlak en neemt daar lucht op langs de wijd geopende 
mantelopening. Leeft meest in stilstaand water. Schelp met spitse top, hoornkleurig 
en door groeilijnen gestreept.
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De moerasslak (huisje 30-40 mm) is een zoetwaterkieuwslak.  Heeft een operculum. 
Geel tot bruine schelp met roodbruine spiraalbanden. Eet wieren en afval. Leeft 2-3 jaar.

Voortplanting: eenslachtig. Levendbarend: de eitjes komen in het moederlichaam uit.

De meeste soorten slakken leven echter in zeeën en oceanen.  

De wulk (caracol) (huisje 10 cm) is een zeewaterkieuwslak. Heeft een operculum. Leeft 
onder de eblijn in het zand en het slijk, tot op 120 m diepte. Carnivoor: voedt zich met 
levende, meestal zieke, dieren en met dierenlijken (tweekleppigen, kreeften, wormen, 
vissen). De radula heeft scherpe punten (zie hiernaast).

Voortplanting: eenslachtig. Het wijfje zet de bevruchte eitjes af op stenen, schelpen e.d. 
Elk eitje heeft een hoornachtig omhulsel. Nadat de slakjes zijn geboren komt het hele 
pakket eikapsels los. Ze zijn dikwijls uitgedroogd op het stand te vinden. 

De alikruik (kreukel) (huisje tot 3 cm) is een zeewaterkieuwslak. Heeft een operculum. 
Leeft in de getijdenzone o.m. op de stenen van golfbrekers en havenmuren.  Planteneter 
(wieren,	diatomeeën,	korstmossen)

2.5.2 Tweekleppigen

•	 De schelp bestaat uit twee delen met op de rug	een	‘scharnier’	die	door	een	elastische	slotband	bijeen	en	open	 
gehouden wordt. Het dier sluit de kleppen met een of twee spieren.  

•	 Tweezijdig symmetrisch lichaam, aan beide zijden omgeven door de mantel. Zenuwknopen, hart, twee nieren, 
twee geslachtsorganen, kieuwen, darmstelsel, mond met mondlappen. Het dier heeft ook een voet, die eventueel 
naar de voorkant kan uitgestoken worden.  

•	 Mantel, kieuwen en mondlappen zijn bedekt met trilhaartjes. Die zorgen voor watercirculatie binnen de  
mantelholte. Zuurstofgas- en voedselrijk water wordt door de instroomopening  aangevoerd (minstens 2,5 liter  
per uur bij de gewone mossel) en door de uitstroomopening wordt koolstofdioxide- en afvalstoffenhoudend water  
afgevoerd. De voedseldeeltjes (eencelligen, plankton en afvaldeeltjes) blijven in het slijm van de kieuwen hangen  
en worden door de trilharen naar de mond gevoerd.  

•	 De trilharen zorgen ook voor de verspreiding van de voortplantingscellen. Bij de meeste soorten zijn de dieren  
eenslachtig. 

•	 De mantelrand vormt de schelp, vooral uit kalk (calciumcarbonaat).

De gewone mossel (6-10 cm) leeft in zee in de getijdenzone op een vast substraat (stenen, palen…), vaak in grote 
kolonies. Bevestigt zich aan de onderlaag met 30-40 zelf afgescheiden baard- of byssusdraden. De mossel kan zich 
een weinig verplaatsen door nieuwe draden te vormen en de oude los te scheuren.

1  uitstroomopening
2  instroomopening tussen mantelranden
3  achterste sluitspier
4  hart en nieren (doorschemerend)
5  voet (steekt naar voor)
6  spijsverteringsklier (doorschemerend)
7  bloedvaten
8  voorste sluitspier
9		byssusdraden
Mond en kieuwen liggen langs de voorkant.

De zwanenmossel (7-18 cm) leeft vrij in stilstaand of zacht stromend zoet water (o.m. vijvers met vissen), half 
ingegraven in de bodem met de in- en uitstroomopening naar boven. Voedsel: micro-organismen uit de modderbodem. 
De zwanenmossel verplaatst zich met behulp van de voet.
Bittervoorns leggen een eitje in de uitstroomopening van een zoetwatermossel. De jonge bittervoorn ontwikkelt zich 
in de mantelholte. Dit is geen parasitisme: de mossel ondervindt hiervan geen schade.  De visjes maken enkel gebruik 
van de bescherming van de schelp.
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Voortplanting: de eitjes en larven overwinteren tussen de kieuwen van het moederdier. De larven komen dan vrij. 
Ze bezitten haken en een lange kleverige draad waarmee ze zich aan de kieuwen of vinnen van voorbij zwemmende 
vissen hechten. Hier worden ze door huid overwoekerd en leven enige tijd parasitair. Als ze de mosselvorm bereikt 
hebben, barst de wand van hun kapsel en ze vallen op de bodem, waar ze zich ingraven.
Andere zoetwatermossels zijn de inheemse schildersmossel (11 cm; de naam verwijst naar het vroeger gebruik van 
de schelp om verf in te bewaren) en de driehoeksmossel (4 cm). Dit is een exoot	die	reeds	vóór	1900	in	België	vanuit	
Oost-Europa aankwam en sindsdien de meeste kanalen en een aantal rivieren (o.m. de Maas) gekoloniseerd heeft. 
Wordt gegeten door watervogels, maar het wijfje legt 1,5 miljoen eitjes per jaar. Veroorzaakt schade aan schepen, 
sluizen en koelwaterinstallaties. Hecht zich in grote aantallen vast aan inheemse zoetwatermosselen en overgroeit deze 
volledig waardoor die stikken of verhongeren. Palmt de vasthechtingsplaatsen en het voedsel van inheemse soorten in. 

2.5.3 Koppotigen, inktvissen

Ook	hier	een	oude	Griekse	naam,	die	verwijst	naar	het	feit	dat	de	vangarmen	(‘poten’)	aan	de	kop	zijn	ingeplant.	Er	
zijn tienarmige en achtarmige inktvissen, alle zeebewoners. Het water komt in de mantelholte langs de mantelspleet en 
wordt langs de trechter uit de mantelholte geperst. In de mantelholte zitten 2 kieuwen. Ze hebben een inktklier. De inkt 
wordt naar buiten geperst: zo kan de inktvis in de inktwolk ontsnappen aan de vijand. Het zijn eenslachtige dieren.  
Inktvissen	zijn	‘rovers’:	ze	eten	garnalen,	slakken,	krabben,	kreeftjes	en	vissen.	Ze	hebben	goed	ontwikkelde	ogen.
Inktvissen zijn een voorbeeld van een zeer oude diergroep (wellicht 500 miljoen jaar geleden ontstaan) die ver 
geëvolueerd	is	en	dus	zeker	niet	het	predicaat	‘primitief’	verdient.	Vergelijk	de	hierna	beschreven	zeekat	met	een	
mossel, beide weekdieren…

De zeekat (Sepia – 25-35 cm) leeft voor onze kust. Zwakke inwendige schelp. 
Acht korte armen (met zuignappen) om de prooi vast te houden en twee lange 
intrekbare vangarmen (met zuignappen aan het uiteinde). Tussen de armen zit 
de mond met een hoornachtige snavel om te bijten en een radula om het vlees in 
kleine stukjes te raspen.
De zeekat zwemt vooruit door een golvende beweging met de zijvin. Bij gevaar 

schiet het dier achteruit door het water in de mantelholte krachtig naar buiten te persen door de trechter. De armen 
dienen als stabilisatoren.

2.6 Geleedpotigen

Alle geleedpotigen hebben een uitwendig skelet van chitine waaraan hun spieren zijn vastgehecht. Het gesegmenteerd 
lichaam bestaat uit kop, borststuk en achterlijf, al of niet vergroeid. Alle aanhangsels (poten, monddelen, sprieten…) 
zijn geleed.

2.6.1 Schaaldieren

De meeste schaaldieren leven voornamelijk in zee: kreeften, krabben, garnalen, zeepokken… Hun chitineskelet is 
meestal gedeeltelijk verhard door kalk.

De rivierkreeft (10-15 cm – wettelijk beschermd) leeft in rivieren met vrij snelle stroming (zuurstofgasrijk!) en helder 
kalkrijk water. Vooral nachtdier, schuilt overdag. Voedsel: dierenlijken, larven, kikkervisjes, weekdieren, soms planten.
Om te groeien moet het oude chitinepantser worden afgeworpen. Voor de vervelling wordt de kalk uit het pantser 
weggehaald door het bloed en in de maag bewaard. De nieuwe chitine huidbedekking is de eerste dagen week en 
rekbaar, het dier groeit soms wel 1/5 van zijn vroegere lengte. Het afgeworpen pantser wordt opgegeten. Dan wordt in 
het nieuwe pantser de kalk terug afgezet.
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Daphnia Cyclops

antennen

roeipootjes

aars

facetoog
hersenganglion
spijsverteringsstelsel

kloppend hart

broedruimte

oog
grote antennen

kleine antennen

kopborststuk

achterlijf

eizakjes

Kopborststuk

Achterlijf

Kop en borststuk zijn vergroeid tot het kopborststuk en bedekt met een rugschild.  
•	 Op de kop staan langs boven 1 paar gesteelde facetogen, 1 paar grote tastantennen, 1 paar kleine dubbele antennen  

(gevoel, reuk) en langs onder 1 paar bovenkaken en 2 paar onderkaken (kauwapparaat).  
•	 Op het borststuk staan onderaan 1 paar tot kaken vergroeide poten (kauwfunctie), 2 paar tot kaken vergroeide poten  

met kieuwen aan de basis, 1 paar grijppoten met grote schaar en kieuwen aan de basis, 2 paar looppoten met kleine  
schaar en kieuwen aan de basis, 2 paar looppoten met klauwtje en kieuwen aan de basis. 

•	 Het achterlijf bestaat uit 6 segmenten. Elk segment draagt 1 paar gevorkte zwempootjes (traag vooruit zwemmen).  
Die	zijn	aan	het	laatste	segment	(de	‘staart’)	plaatvormig	verbreed	(roeifunctie	bij	het	snel	achteruit	 
wegzwemmen)

Voortplanting: eenslachtig. In de late herfst draait het mannetje het wijfje om en sproeit zijn sperma over haar 
achterlijf. Het wijfje kruipt terug in haar schuilplaats, legt 100-200 eitjes en houdt die tussen de haren op haar 
zwempoten waar ze bevrucht worden door het sperma. De eitjes komen in de lente uit. De jonge kreeftjes gelijken 
bijna helemaal op hun ouders en blijven nog een poos in de buurt van de moeder. Bij gevaar schuilen ze tussen haar 
zwempoten.

De	Californische	rivierkreeft	is	een	exoot	die	hier	in	1979	werd	ingevoerd	in	kwekerijen	maar	ontsnapte	en	nu	is	
doorgedrongen in alle waterlopen in het zuiden van het land. Ze verspreidt een schimmelziekte waaraan de exoot 
immuun is maar onze inheemse rivierkreeft niet: in zowat heel Europa wordt de inheemse rivierkreeft verdrongen.

Watervlooien (Daphnia) (1,5-3 mm) zijn minuscule schaaldieren. In stilstaand zoet water leven verschillende soorten. 
Het hele lichaam is zijdelings afgeplat en, behalve de kop, ingesloten in een doorschijnende tweekleppige schaal die 
eindigt op een stekel. De grote vertakte antennen worden gebruikt om te zwemmen. 
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achterlijf antenne          kop
borststuk oog

Vijf	paar	pootjes	met	een	schubvormige	kieuw.	Samengesteld	oog.	In	de	broedruimte	dikwijls	eitjes	of	embryo’s	
waaruit	zonder	bevruchting	nieuwe	♀	ontstaan	(parthenogenese).	Enkel	in	ongunstige	omstandigheden	ontstaan	ook	
♂,	de	bevruchte	eicellen	worden	rusteieren	met	een	harde	schaal	die	de	ongunstige	periode	overleven.		Eten	eencellige	
wieren	en	dieren,	bacteriën	en	afvaldeeltjes.

Van de eenoogkreeftjes leven verschillende soorten in zoet water o.m. Cyclops sp. (3,5 mm).  Gesegmenteerd lichaam 
met kopborststuk	en	achterlijf.	Gevorkte	staart.	Beweegt	met	antennen	en	4-5	paar	roeipoten.	Eén	oog.	De	♀	dragen	
eierzakjes met 50-60 eitjes. Uit een ei ontstaat een larve die na een tiental vervellingen een volwassen diertje wordt.

Landpissebedden hebben een dorsoventraal afgeplatte schaal, duidelijke geledingen en 7 paar looppoten op het 
borststuk. Leven op plaatsen met hoge luchtvochtigheid (onder stenen, bladeren, schors, in kelders…) en nemen 
zuurstofgas op d.m.v. kieuwen en huidinstulpingen op de vervormde poten van het achterlijf. Voeden zich met 
plantenafval, jonge bladeren, rijp fruit, maar ook afgeworpen vervellingen van insecten en duizendpoten.

In ons land o.m. muurpissebed (13-18 mm); kelderpissebed (15-20 mm); rolpissebed (18 mm).   

Voortplanting: de eieren komen uit in de broedzak van het wijfje. De jongen verlaten na een poos de broedzak en 
groeien via verscheidene vervellingen uit tot volwassen dieren. Dit duurt 2 jaar.

De zoetwaterpissebed (1-2 cm) is een waterpissebed die in beken en plassen leeft en zich voedt met plantenafval.  De 
havenpissenbed (3 cm) en de zeepissebed leven in zee.

De vlokreeft (10-15 mm) leeft in zuivere zuurstofgasrijke beken. Zijdeling afgeplat. 
Eet plantenafval en aas.

De strandvlo springt aan onze kust rond tussen aangespoeld materiaal. Leeft van  
afval.

Ook zeepokken zijn kreeftachtigen. De larve zwemt vrij rond maar het volwassen dier leeft sedentair en is omgeven 
door een stevig kalkachtig omhulsel. Onder water opent de behuizing zich en komen de 6 paar lange poten naar buiten. 
Door daarmee te wapperen wervelt de zeepok voedseldeeltjes (plankton) naar zich toe.

2.6.2 Spinachtigen

Spinachtigen hebben 4 paar poten.  

Spinnen doen geen kwaad en zijn zelfs nuttig voor de mens: ze voeden zich met muggen, 
vliegen en andere ongewervelden. De spin doodt de prooi, spuit er verteringssap in en 
zuigt het verteerde voedsel op. Geen enkele inheemse spin is gevaarlijk voor de mens.

De kruisspin ademt via tracheeën en boeklongen.
•	 Tracheeën:	steeds	fijner	vertakte	kanalen	die	door	het	hele	lichaam	lopen	en	die	opengehouden	worden	door	ringen	 

van chitine.
•	 Boeklongen: een lichaamsholte waarvan de wand uit evenwijdige plooien bestaat.
Voortplanting:	het	♂	is	meestal	kleiner	dan	het	♀.		Het	♂	zet	de	spermatozoïden	af	op	een	spinseldraad	en	neemt	ze	op	
in het copulatieorgaan op het uiteinde van de pedipalp.	Na	een	paringsspel	brengt	het	♂	het	sperma	in	de	vrouwelijke	
geslachtsopening met behulp van het copulatieorgaan.
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8 enkelvoudige oogjes

taster (pedipalp)

kaak (cheliceer) met gifhaak

kopborststuk

looppoot (4 paar) met klauwtjes

toegang tot boeklongen

achterlijf

ademopening naar tracheeën

spintepels

aarsopening

Het bevruchte wijfje spint een cocon waarin de eieren worden gelegd. Uit de eieren komen kleine spinnen die groeien 
en vervellen.
Bij de hooiwagens is het kopborststuk vergroeid met het vaag geleed achterlijf. Spinklieren ontbreken. Ze werpen 
gemakkelijk een poot af (autotomie)	als	die	vastgepakt	wordt.	Ze	hebben	geen	boeklongen,	maar	tracheeën	in	het	
korte achterlijf.
Leven van planten en dode dieren en kunnen ook al lopend met hun kleine scharen insectjes vangen.

Mijten zijn kleine spinachtigen (0,1-5 mm). Kop, borststuk en achterlijf vormen een ovaal geheel, 
uitwendige segmentatie ontbreekt. Ze zijn soms levendig gekleurd (rood, geel, blauw).
Er zijn meer dan 10 000 soorten gekend, in de meest verscheidene milieus: in zeewater, zoet 
water, in de strooisellaag, nesten van vogels en op de vogelhuid, in voedingswaren (kaas- en 
meelmijten), plantenparasieten (galmijten en spintmijten - zie afbeelding), in humus, in de bodem 
(1000 - 10 000 per m2, spelen een belangrijke rol bij de mineralisatie).  

Teken zijn bloedzuigende mijten die op struiken en grassen wachten op warmbloedige dieren 
waaronder mensen. De wijfjes laten zich er op vallen om bloed te zuigen, dat ze nodig hebben om 
de vele eieren te kunnen produceren.  Daarbij kunnen ze ziekten overbrengen, bij de mens o.a. de 
ziekte van Lyme. 

2.6.3 Duizendpoten

Duizendpoten zijn nachtdieren die op vochtige plaatsen onder stenen of onder de korst van rottend 
hout leven. Dorsoventraal afgeplat.  

De bruine duizendpoot (2-4 cm lang) heeft achter de kop (met twee groepen enkelvoudige ogen en 1 paar 
gesegmenteerde	sprieten)	18	segmenten.	De	poten	van	het	eerste	segment	zijn	gemodificeerd	tot	een	paar	gifklauwen.	
De volgende segmenten hebben één paar poten, de laatste twee niet. Vrij groot regeneratievermogen na verwonding of 
verminking.

Het zijn snelle rovers (insecten, aardwormen, slakken, 
spinnen…) die in het donker op jacht gaan.
De eieren worden afzonderlijk in de grond gelegd. De 
larven hebben minder segmenten, die worden later 
gevormd tijdens de vervellingen.

De langsprietige duizendpoot (3-5 cm) is geelachtig, 
smal, 45-55 paar poten. Leeft onder stenen en in de 
strooisellaag. Eet wormen, rupsen en andere insecten.
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Gevleugelde insecten met onvolledige gedaanteverwisseling.
Bij sommige orden zijn in de loop van de evolutie de vleugels verdwenen.

Primitieve insecten die in hun evolutionaire geschiedenis nooit vleugels hebben gehad.

ei nimf imago ei larve imago

2.6.4 Miljoenpoten

Miljoenpoten zijn lichtschuwe dieren met een rolrond lichaam die leven in dode bladeren en rottend hout. Vanaf het 
4de segment hebben alle segmenten 2 paar poten. De meeste soorten zijn planteneters, enkele zijn alleseters.

De zandveelpoot (3 cm) heeft een rolrond zwart lichaam. 
De buikzijde is zacht: bij gevaar rolt het dier zich op als 
een spiraalveer, met de kop in het midden. Wanneer het 
vastgegrepen wordt, scheidt het een walgelijk vocht af uit 
klieren in de zijkanten van de segmenten. 
Het is een traag dier dat zich voedt met plantenresten 
(humusvorming!). Het wijfje legt haar eieren in een  zelfgemaakt koepelvormig putje van aarde.

2.6.5 Insecten

Insecten hebben aan het borststuk 3 paar gelede poten en geen, 1 of 2 paar vleugels.

Deze groep wordt franjestaarten genoemd met als bekendste soort het zilvervisje 
(suikergast)  (1 cm).                                            
Primitief, vleugelloos insect dat zich voedt met zetmeelhoudende producten. Geen 
gedaanteverwisselingen.  

Onvolledige gedaanteverwisseling (metamorfose): uit het ei ontstaat een larve of een nimf.  Daaruit groeit, na 
vervellingen, een volwassen insect (imago).
Een nimf gelijkt sterk op het imago. Een larve gelijkt niet op het imago.

Bij de libellen	zijn	de	volwassen	dieren	meesterlijke	vliegers	(met	‘slechts’	30	vleugelslagen	per	seconde):	ze	
kunnen ter plaatse blijven stilhangen, zeilen zonder vleugelslag, pijlsnel wegschieten (tot 50 km/h) en ingewikkelde 
manoeuvres uitvoeren. Sommige soorten kunnen zelfs achteruit vliegen. Ze vangen hun prooi, vooral vliegen en 
muggen, in de vlucht met hun twee voorste poten, tot 100 per dag.  De vangst wordt meestal tijdens het vliegen 
opgegeten. Vrouwtjes vangen soms ook andere libellen: hun voedselbehoefte is hoog vanwege de massaproductie van 
eieren.	In	België	komt	een	vijftigtal	soorten	voor.	Alle	libellen	zijn	beschermd.
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Weidebeekjuffer 
(Raoul Van Gastel)

juffer libel

Voortplanting:	na	de	baltsvlucht	neemt	het	♂	met	zijn	achterlijfaanhangsels	het	♀	vast	achter	haar	kop.		Ze	vliegen	
samen (in tandem) verder.

De	voortplantingsorganen	bevinden	zich	bij	beide	achteraan	het	achterlijf.		Het	♂	had	voordien	zijn	sperma	in	zijn	
spermablaas	vooraan	aan	de	buikkant	van	zijn	achterlijf	gebracht	of	doet	dat	nu	eerst.		Het	♀	brengt	haar	achterlijf	
onderaan naar voren tot aan de spermablaas. Zo vormen ze een paringswiel. Die paring kan, afhankelijk van de soort, 
een halve minuut tot meerdere uren duren, ergens op een plant of al vliegend.
De eieren worden afgezet op stengels en bladeren van waterplanten, op het wateroppervlak (libellen) of in het water 
(juffers). Hieruit komt een vraatzuchtige larve die zich, afhankelijk van de soort, gedurende 1-4 jaar voedt met 
waterinsecten en -larven, de grootste zelfs met kikkervisjes en kleine vissen, die ze vangen met hun uitklapbaar 
vangmasker.
De	larven	vervellen	9-12	maal.	In	het	laatste	stadium	kruipt	de	larve	uit	het	water,	zet	zich	vast	op	een	plantenstengel	
en de larvenhuid scheurt open. Het weke, volwassen insect kruipt er uit, het lichaam en de vleugels strekken en 
drogen. Dat alles kan enkele uren duren. Het imago leeft 3-6 weken, afhankelijk van de soort.
Echte libellen (32-85 mm) zijn ongelijkvleugelig: de achtervleugels zijn breder dan de voorvleugels.  In rust worden 
de vleugels horizontaal gehouden. Het achterlijf is breder dan bij de juffers. De grote facetogen (soms tot 10 000 

facetten) zitten tegen elkaar of de afstand tussen de ogen is minder dan de breedte van het oog. Families: o.m. 
glazenmakers,	rombouten,	korenbouten…	De	naam	‘glazenmaker’	verwijst	naar	vroeger	toen	deze	ambachtslui	een	
ruit horizontaal op hun rug droegen.
Juffers	(23-49	mm)	zijn	gelijkvleugelig: de achter- en voorvleugels zijn gelijk van vorm. In rust worden de vleugels 
tegen het achterlijf of recht omhoog gehouden. De facetogen zitten aan de zijkant van de kop en de afstand tussen 
beide ogen is meer dan de breedte van het oog. Families: o.m. pantserjuffers, waterjuffers…
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♀ veldkrekel

 

Een facetoog is een samengesteld oog. Het oog kan niet bewogen worden en de lenzen kunnen niet vervormd worden. 
Het bestaat uit een groot aantal kleine facetten, die elk afzonderlijk in verbinding staan met een optische zenuw. Elk 
van deze facetten vangt een klein deel van de omgeving op en het resultaat is een vrij grofkorrelig beeld, zoiets als een 
mozaïek. Hoe meer facetten het samengestelde oog bezit, hoe gedetailleerder het beeld is dat het insect waarneemt. 
Insecten met ogen die minder dan 100 facetten bevatten kunnen nauwelijks vormen onderscheiden. 
Libellen en andere actieve vliegers hebben per oog verscheidene duizenden van dergelijke lensjes, zodat ze in staat 
zijn zeer kleine bewegingen waar te nemen. Sommige mieren en andere bodembewoners hebben zeer weinig lensjes 
of ze ontbreken geheel. Veel insecten bezitten ook nog (meestal 3) enkelvoudige ogen of ocellen die in een kleine 
driehoek op het voor- of achterhoofd liggen, en waarmee ze verschillen in lichtintensiteit waarnemen.

Oorwormen	(9-16	mm)	zijn	nachtinsecten.	Ze	verblijven	onder	afval,	stenen,	composthopen,	in	
vergane	bomen	en	in	bloemgestellen	van	o.a.	dahlia’s	en	gladiolen.		Ze	eten	jonge	spruiten,	delen	
van bloemen, jonge graankorrels, zoete vruchten en bladluizen. Het wijfje heeft een rechte tang, het 
mannetje een kromme die o.m. gebruikt wordt om de achterste vliezige vleugels onder de kleine 
verharde voorvleugels op te vouwen.  In de paartijd gebruiken de mannetjes de tang als wapen tegen 
rivalen.
Voortplanting: het wijfje zorgt voor de eitjes en voor de nimfen. Ze sterft als de nimfen zich kunnen 
behelpen d.i. na de 3de vervelling.

Bij de krekels sjirpt het mannetje door met de voorste rechte vleugels over elkaar te wrijven: een 
ribbel op iedere vleugel wrijft over dichte rijen stekeltjes op de andere vleugel. Krekels kunnen 
vliegen.
In ons land leven 
•	 huiskrekel (16-20 mm): nachtdier, voedt zich met plantaardig afval;
•	 veldkrekel (20-26 mm): voedt zich met planten, kleine geleedpotigen en zelfs aas;
•	 boskrekel (7-10 mm): leeft in strooisel van het bos, voedsel vnl. plantaardig.

De veenmol (35-50 mm) leeft ondergronds, voedt zich met jonge plantjes, plantenwortels, 
insecten.

Sprinkhanen hebben sterk ontwikkelde achterpoten en kunnen ook vliegen.  Als een 
nimf met een poot klem geraakt, kan het die afwerpen (autotomie) en die groeit weer bij 
(regeneratievermogen).  
•	 Veldsprinkhanen hebben korte sprieten. Het zijn dagdieren. Het mannetje sjirpt door de  

binnenkant van de dijen (met een rij tandjes) tegen de rand van de voorste vleugels te  
wrijven. Het gehoororgaan ligt in de zijkanten van het eerste achterlijfsegment.  
Planteneters.

•	 Sabelsprinkhanen hebben lange sprieten. De wijfjes hebben een lange legboor. Het zijn  
nachtdieren. Het mannetje sjirpt door de voorste vleugels (met vooruitspringende aders) over elkaar te wrijven. Het  
gehoororgaan ligt in de schenen van de voorpoten. Eten planten en/of andere insecten.  

De stekende wantsen parasiteren met hun zuigende monddelen op planten of dieren. Ze hebben twee paar vleugels, 
het eerste paar is verhard aan de basis. Er zijn land- en waterwantsen.
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 Schildwantsen zijn herkenbaar aan het driehoekig schildje dat tot over de helft van 
de rugzijde loopt. Veel soorten hebben stinkklieren bij hun achterpoten. Een eerste 
groep zijn landwantsen.
•	 De vuurwants (10 mm) komt in groepen voor aan de voet van linden. Kleuren:  

zwart en rood. Voedsel: vruchten, dode insecten, sap uit boomwortels.  
Overwintert.

•	 Schaatsenrijder. De op het water lopende wantsen worden ook als landwantsen  
beschouwd. Op het water loopt deze wants dank zij de oppervlaktespanning van  
het	water:	de	poten	zijn	bezet	met	fijne	haartjes	die	een	luchtlaagje	vasthouden.		
Voedt zich met kleine insecten die op het water gevallen zijn en waarvan hij het  
gespartel voelt met de gevoelige poten. Vangt de prooi met de kortere  
voorpoten. Overwintert op het land onder stenen of tussen mos.  

•	 De beekschaatsenrijder is de grootste inheemse schaatsenrijder, waarvan slechts  
in de provincies Antwerpen en Limburg op enkele zuivere laaglandbeken en  
irrigatiekanaaltjes minder dan 50 kleine populaties overblijven. Een tweede  
groep zijn waterwantsen.

•	 De waterschorpioen (18-22 mm) leeft in sloten en vijvers vlakbij de oever,  
vaak op waterplanten en stenen. Slechte zwemmer. Moet regelmatig met de  
adembuis aan het achterlijf boven water komen om te ademen. De voorste poten  
zijn veranderd in grijptangen. Leeft van kleine waterdieren, larven en visbroed.   
Paring en eileg in het voorjaar. De larven vervellen vijfmaal en zijn in de herfst  
volwassen.

•	 Bootsmannetje, rugzwemmer (15-17 mm) leeft in stilstaand water. Zwemt op  
zijn rug. De achterpoten zijn behaarde zwempoten. Neemt een luchtvoorraad  
mee in twee groeven op de buikzijde van het achterlijf. Rover.

•	 De buikzwemmer (10 mm) leeft in stilstaand water. Ook goede vlieger.  
Voedt zich met eencellige algen en plantenresten.  Striduleert (sjirpt) in de  
voortplantingsperiode.

Tot de plantenzuigers behoren o.m. bladluizen, cicaden, schildluizen. Indien er 
vleugels voorkomen, zijn ze alle vier vliezig en worden ze in rust dakvormig boven 
het achterlijf gedragen. Ze bezitten stekend-zuigende monddelen.  

Bladluizen zijn kleine tere insecten met lange sprieten. Met hun snavel boren ze in 
een	(jonge)	plantenstengel	tot	aan	een	vat	dat	suikerhoudend	sap	vervoert	(floëem,	
zeefvat). Het plantensap wordt doorgaans door de druk die er in de plant heerst in 
de bladluizen geperst. Het plantensap bevat veel meer suikers dan de bladluizen 
nodig hebben en dit wordt dan weer uitgescheiden (honingdauw). Het is voor deze 
uitscheiding	dat	de	mieren	de	bladluizen	‘melken’.		
Hun levenscyclus is soms heel eigenaardig.
•	 Bevruchte bladluizen leggen in september eieren op de knoppen van een  

winterwaardplant.
•	 In	de	lente	komen	ongevleugelde	♀♀	uit	die	zich	met	het	sap	van	de	ontluikende	knoppen	voeden	en	die	op	hun	 

beurt	weer	geboorte	geven	aan	nieuwe	ongevleugelde	♀♀	(parthenogenese). Eind april zit er zo een hele kolonie  
op de winterwaardplant die echter ongeschikt wordt als voedselbron omdat alle weefsels na verloop van tijd  
verharden.

•	 Op	dat	ogenblik	worden	gevleugelde	♀♀	geboren	die	migreren,	terecht	komen	op	geschikte	jonge	 
zomerwaardplanten	en	daar	weer	geboorte	geven	aan	ongevleugelde	♀♀.

•	 Wanneer ook deze voedselbron ongeschikt wordt voor de nieuwe bladluizenkolonie ontstaan opnieuw gevleugelde  
♀♀	die	op	een	nieuwe	waardplant	terecht	moeten	komen	en	weer	worden	ongevleugelde	♀♀	geboren.	Dit	gaat	zo	 
de hele zomer door.

•	 In	de	herfst	worden	gevleugelde	♀♀	geboren	die	eventueel	terecht	komen	op	een	winterwaardplant	en	daar	worden	 
weer	ongevleugelde	♀♀	geboren.	Ondertussen	worden	op	de	zomerwaardplanten	ook	gevleugelde	♂♂	geboren	 
die,	als	ze	op	een	winterwaardplant	aankomen,	met	verschillende	♀♀	paren	en	sterven.	Na	het	afzetten	van	de	 
eieren	sterven	ook	de	♀♀.
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Gevleugelde insecten met volledige gedaanteverwisseling.
Bij sommige orden zijn in de loop van de evolutie de vleugels verdwenen.

 

ei larve pop imago

HOP
zomerwaardplant PRUIM 

winterwaardplant

parthenogenese

zomergeneraties

eitje

stammoeder

Bij cicaden worden de vleugels worden als een dakje over het lichaam gehouden.
•	 Bij de zangcicaden maken de mannetjes een doordringend geluid door te vibreren met kleine membranen  

(tymbalen) aan weerszijden van hun lichaam. Leven voornamelijk in de tropen en subtropen.
•	 Van de schuimcicaden of spuugbeestjes leven er meerdere soorten in ons land. Larve en imago leven tussen  

allerlei	kruiden	van	plantensap.	De	larve	blaast	zijn	vloeibare	uitwerpselen	op	tot	‘schuim’	en	zit	zo	beschermd	 
tegen predatoren en uitdroging. 
Voorbeeld: schuimbeestje, gras-schuimcicade (5-6 mm).

Bij de schildluizen zijn de wijfjes verborgen onder een was- of hoornachtig schildje. Ze leven op planten waar 
ze met hun lange zuigsnuit plantensap opzuigen. Ze zijn immobiel, hebben geen vleugels en meestal ook geen 
poten. Schildluizen komen in enorme aantallen voor en kunnen de gewassen ernstige schade toebrengen. Ze 
vermenigvuldigen zich veelal parthenogenetisch. De mannetjes zijn meest gevleugeld.
Volledige gedaanteverwisseling (metamorfose): uit het ei groeit een larve. Die vervelt (meerdere keren) en groeit en 
verpopt (met of zonder cocon). Uit de pop ontstaat het imago.

Benamingen van larven:
•	 bastaardrups: larve van een bladwesp met 3 paar pootjes en 6-8 paar valse pootjes;
•	 emelt: larve van een langpootmug;
•	 engerling: dikke kommavormige larve met 3 paar pootjes (bv. meikever, mestkever);
•	 made: pootloze larve (bv. vlieg);
•	 ritnaald: larve van een kniptor;
•	 rups: larve van een vlinder met 3 paar pootjes en een aantal valse pootjes. 
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3 paar borstpoten 4 paar valse buikpoten 1 paar naschuivers

•	 De vlinders behoren tot de schubvleugeligen. De vleugels zijn bedekt met schubben, dikwijls mooi gekleurd.  
Deze kleur kan een eigen pigment zijn of het kan een structuurkleur zijn d.w.z. dat het witte licht voor een deel  
door de schubben geabsorbeerd wordt en dat de kleur die we zien een mengsel is van de lichtkleuren die op die  
schubben teruggekaatst worden. Wanneer de avond valt, zien we die schubben onder een ander licht en dus met een  
andere kleur.

•	 Op de kop staan een paar grote, samengestelde ogen (facetogen) en twee sprieten waarmee ze ruiken.  Bij de  
mannetjes zijn de sprieten lang: knotsvormig bij dagvlinders en bij nachtvlinders gekamd, gezaagd of 
penseelvormig. Een mannetje kan een vrouwtje over kilometers afstand ruiken. Bij de vrouwtjes zijn de 
voelsprieten meestal draadvormig.

•	 Hoger ontwikkelde vlinders hebben een lange roltong, waarmee ze nectar en vocht kunnen opzuigen.  In  
rusttoestand is die tong opgerold. Andere vlinders hebben een kortere, priemvormige roltong en boren hiermee  
vlezige vruchten aan. Bij een aantal vlindersoorten zijn de monddelen echter gereduceerd, zodat het imago geen  
voedsel of water meer kan opnemen.

Verschillen tussen dag- en nachtvlinders
Dagvlinders Nachtvlinders

•	 Vliegen overdag
•	 Vooral in de voormiddag bij zonneschijn
•	 Kleuren zijn helder
•	 Antennes eindigen in een knotsje
•	 Rusten/slapen met vleugels omhoog samengeklapt
•	 2 Vleugels aan elke kant, die worden samengehouden 

     door hun vorm

•	 Vliegen in de duisternis 
•	 Ze hebben hun vlieguren
•	 Kleuren zijn somber
•	 Antennes	zonder	knotsje,	vertakt	bij	♀♀
•	 Rusten/slapen met vleugels horizontaal
     samengeplooid
•	 2 Vleugels aan elke kant, die worden samengehouden             
     door een haakje
•	 Voorvleugels groter dan achtervleugels, met betere 
     wendbaarheid bij gevaar (vleermuis).

•	 De rupsen hebben 3 paar gelede borstpoten, 4 paar valse 
      buikpoten en 1 paar naschuivers achteraan.
•	 Rupsen verpoppen zich vrij: ze spinnen een kussentje op 
      een vast substraat en zetten zich hierop met de   
      naschuivers vast, hangend, met de kop naar beneden of 
      naar boven (met draden om de borst).  Soms echter ook  
      los op de grond.
•	 De meeste dagvlinderrupsen leven in groepen.  Sommige  
     soorten spinnen een net, waar ze bij gevaar in schuilen 
     (bv. kleine vos).  Andere soorten leven in kolonies, o.a. 
     de processierups.

•	 De rupsen hebben 3 paar gelede borstpoten, 4 paar valse    
     buikpoten en 1 paar naschuivers achteraan.  Bij de 
     spanners is dat 1 paar buikpoten en 1 paar 
     naschuivers achteraan.
•	 Rupsen verpoppen zich meestal in cocons (= spinsel), 
     verborgen in een plant, op of in de grond, of tussen 
     de bladeren.

Uitzonderingen
•	 Dagvlinder:	sommige	dikkopvlinders	vliegen	zowel	‘s	avonds	als	‘s	nachts.		Ze	hebben	een	sombere	kleur
•	 Nachtvlinder: de St.-Jansvlinder heeft heldere kleuren en knotsvormige antennes.

Voortplanting: onbevruchte vrouwtjes scheiden geurstoffen (feromoon) af. Hierdoor worden mannetjes van ver 
aangetrokken die het vrouwtje herkennen aan de geur en de kleuren van haar vleugels. Ook het mannetje scheidt 
geurstoffen af uit geurschubben op de vleugels. Hiermee maken ze de vrouwtjes het hof en zetten ze aan tot paring. Bij 
heel wat vlindersoorten doen de vlinders ook een baltsvlucht.
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De kleine vos was vroeger een heel algemene 
soort. (Paul Stryckers)

Rupsen van de grote 
kardinaalsmuts-
stippelmot. 
(Paul Stryckers)

Ei
•	 Vrouwtjes leggen van 100 tot duizenden eieren. Het ei wordt beschermd door de eischaal.
•	 De eitjes worden op verschillende soorten planten gedeponeerd, slechts zelden op één 

waardplant (voedselplant voor de rupsen). Ze worden meestal afzonderlijk gedeponeerd,  
soms in kleine hoopjes tot vele honderden te samen.

•	 Naargelang de soort komen de eitjes na enkele dagen uit, andere pas na maanden.
Rups
•	 De eischaal is dikwijls de eerste voeding van de rups. 
•	 De levensduur van de rups gaat van enkele weken tot twee jaar, afhankelijk van de soort.
•	 Rupsen hebben soms geen ogen, andere hebben dan weer puntogen.  
•	 Ze hebben spinklieren op de onderlip.  
•	 Ademhalingsopeningen	zijn	over	het	gehele	lichaam	verspreid	(stigma’s).		
•	 Voedsel naargelang de soort: groene planten, zaden, rottende bladeren, hout, vogelveren,  

wollen stof, bijenwas, paddenstoelen enz.  
•	 Rupsen halen vocht uit hun voedsel.  
•	 Sommige soorten zijn weinig kieskeurig wat voedsel betreft. Andere zijn aangewezen op  

enkele soorten, zelfs op één soort plant, bv. het landkaartje op brandnetel. Er bestaan ook  
moordrupsen, die andere levende wezens overvallen. 

•	 De	kleur	van	de	rups	is	soms	afhankelijk	van	het	voedsel	en	dient	o.a.	als	camouflage.	 
Sommige soorten die ander voedsel beginnen te eten, krijgen bij de vervelling andere en  
meer aangepaste kleuren.

•	 De meeste rupsen eten tijdens de ochtend en avondschemering, om aan predatoren te  
ontsnappen. Predatoren: roofvliegen, spinnen, mieren, sluipwespen, vogels, vleermuizen.

•	 Rupsen	zijn	ook	onderhevig	aan	ziekten,	virussen,	bacteriën	en	schimmels.
•	 Sommige soorten hebben een naakte huid, andere zijn behaard, al of niet met uitwassen  

(soort stekels). Brandharen dienen voor de verdediging. Beharing is bescherming tegen  
uitdrogen	en	als	camouflage.

•	 Zowel te hoge als te lage temperaturen zijn nefast. Rupsen hebben warmte nodig om te  
groeien.

•	 Bij zeer gunstige omstandigheden neemt de populatie sterk toe. Gebrek aan voedsel,  
kannibalisme, ziekten en predatoren herstellen terug het evenwicht. Een te groot aantal  
kan schade veroorzaken, o.a. dennenspinner, eikenbladroller.

•	 Rupsen doorlopen meestal 5, soms meer dan 10 fasen. Het eten wordt onderbroken en de  
rups vervelt en groeit. De vervelling is iedere keer een kritieke periode, de rupsen kunnen  
zich dan niet verplaatsen.

•	 Bij de laatste vervelling gebeurt de verpopping.
Pop
•	 In het popstadium gebeurt de histolyse: alle organen van de rups worden opgelost tot vormloze materie. Hieruit  

ontwikkelt zich de toekomstige vlinder.  
•	 De verpopping heeft een duurtijd van een week tot jaren, afhankelijk  

van de soort. 
•	 Het uitkomen van de pop wordt bepaald door de daglengte en de  

temperatuur.
Vlinder
•	 De pas uitgekomen vlinder heeft miniatuurvleugels. Door  

pompachtige bewegingen van het achterlijf worden de vleugeladers  
met bloed gevuld en ontplooien de vleugels (10 - 15 min). 

•	 De eerste vlucht gebeurt pas na 1 - 2 uur, wanneer de vleugels  
verhard en stevig genoeg zijn.

•	 De meeste (dag)vlinders zijn niet van groot belang voor de  
bestuiving. Ze zijn soms regulator van overvloedige plantengroei en  
soms schadelijk bij cultuurplanten (rupsenvraat, koolwitje).   

•	 Vlinders hebben geen constante lichaamstemperatuur. Opwarming  
gebeurt door de zon en de lucht. 

•	 De meeste vlinders overwinteren als ei, larve of pop.  
•	 Enkele soorten overwinteren als imago en zijn de eerste vlinders  

die na de winter verschijnen, met een levensduur van verschillende  
maanden (citroentje, kleine vos, dagpauwoog, gehakkelde aurelia).  
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eieren larve pop imago

•	 Andere soorten leven soms maar enkele weken. Sommige vlinders hebben 2 of meer generaties per jaar. Deze  
zijn soms verschillend van kleur (bv. landkaartje). Soms is er ook verschil van kleur tussen mannetjes en wijfjes  
van dezelfde soort (bv. oranjetipje).

•	 Vlinders leven meestal solitair. Soms is er verzameling bij de trek, andere trekken solitair. De trek naar ons toe  
gebeurt in het voorjaar, meestal vanuit het Middellandse Zeegebied. De trek naar het zuiden gebeurt door onze  
zomergeneratie. Enkele trekvlinders vliegen tegen de windrichting in, de meeste echter laten zich met de wind  
meedrijven.

Vliegen en muggen behoren tot de tweevleugeligen. Ze hebben enkel voorvleugels, de achtervleugels zijn veranderd 
in vliegkolfjes die een rol spelen bij het coördineren van de vliegbewegingen.

De sprieten van muggen zijn langer dan kop en borststuk samen. Er zijn steekmuggen, langpootmuggen en 
galmuggen.

Er	komen	in	België	4	soorten	steekmuggen	voor.	De	gewone	steekmug	heeft	295	vleugelslagen	per	seconde.	De	
mannetjes bezoeken bloemen.

Voortplanting

Om eieren te kunnen leggen moet de vrouwelijke mug eerst bloed van een warmbloedig dier gezogen hebben. Ze legt 
200-300 eieren samen vlottend op stilstaand water. 
Larve	(kop,	borststuk	en	achterlijf)	met	adembuis	aan	het	achterlijf.	Voedt	zich	met	bacteriën.	Vervelt	driemaal	en	
verpopt bij de 4de maal.
De pop heeft twee luchtbuisjes op het kopborststuk en kan zich kronkelend voortbewegen. Na 5 dagen drijft de pop 
boven en kan het imago ontpoppen.
 
Er zijn kleine (2-3 mm) en grote (3-4 cm) langpootmuggen.
De glazenwasser (17-25 mm) voedt zich met nectar of wondsap van planten, soms 
wat dauw. Kan een poot afwerpen (autotomie) als die vast zit.  
De larve (emelt) leeft en overwintert in de grond. Emelten kunnen goed knagen 
en leven van plantenafval (humusvorming!) en worteltjes. Als ze met vele zijn, 
berokkenen ze schade aan de plantengroei. 

Galmuggen leggen hun eitjes in plantenweefsel en veroorzaken daardoor gallen.
De beukengalmug veroorzaakt de puntige violet-rode gallen op beukenbladeren.

De larve van de dansmug Chironomus plumosus leeft in de modder van poelen en 
beken	met	zuurstofgasarm	water.	De	larve,	bekend	als	‘ver	de	vase’,	is	rood	door	de	
aanwezigheid van hemoglobine in het bloed.

De sprieten van vliegen zijn korter dan kop en borststuk samen. Het gezoem van 
vliegen wordt veroorzaakt door de snelle vleugelslagen: 330 slagen per seconde.

De huisvlieg heeft 2 facetogen en 3 ocellen. Korte sprieten met gevoelige reukorganen. 
Poten eindigen op klauwtjes en hechtlapjes. Zuigslurf. Speeksel of vloeistof uit de 
slokdarm wordt uitgebraakt op het voedsel dat oplost en daarna opgezogen wordt. 

voetlid klauwtje
hechtlapjes

borstelhaar
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Wespennest opgehangen in fluitenkruid. De 
wespen zijn de uitvinders van het papier. 
(Paul Stryckers)

 
gevleugelde ♀♀

ongevleugelde ♀♀

Voortplanting
De eieren worden gelegd op uitwerpselen, mesthopen, dode dieren, in vuilnisbakken enz. Uit de eitjes ontstaan na 1-2 
dagen maden die zich voeden met de vloeistoffen uit de rottende massa. Na 3 vervellingen kruipen ze in de grond en 
verpoppen. De pop is tonvormig omhuld met een hard, donkerbruin omhulsel. De gehele ontwikkelingscyclus duurt, 
afhankelijk van temperatuur en vochtigheid, 2-3 weken.

De blauwe brom- of vleesvlieg (dol) legt eitjes op vlees en vis.
Van de regendaas (6-10 mm) zuigen de wijfjes bloed. Mannetjes zijn bloembezoekers.  

Zweefvliegen zijn bloembezoekers, vooral schermbloemigen (stuifmeel en nectar). De larven zijn rovers, planteneters 
of aaseters. Veel soorten hebben een geel en zwart achterlijf (mimicry).

Bijen, wespen en mieren behoren tot de vliesvleugeligen. Ze hebben 2 paar vliezige vleugels: de achtervleugel is met 
een rij haakjes verbonden aan de voorvleugel. Bijtende en likkende monddelen.  

De	vrouwelijke	sluipwespen	leggen	met	een	fijne	legboor	eitjes	in	rupsen,	poppen,	kevers	enz.	en	de	maden	eten	die	
van binnen op.

De	♀♀	van	galwespen leggen eieren in de plant (bladmoes, bladnerf, knop…). Als de eieren uitkomen zwellen de 
plantenweefsels rond de larve op en vormen een gal. Zo hebben de larven bescherming en voedsel. Ze verpoppen in de 
gal en overwinteren meestal zo. Veel soorten hebben een ingewikkelde levenscyclus.

Galwesp Biorrhiza pallida
In	juni-juli	komen	gevleugelde	♀♀	en	♂♂	uit	aparte	bruine	aardappelgallen	(een	knopgal,	10-30	mm)	op	de	eik.	De	
bevruchte	♀♀	kruipen	tot	1	meter	diep	in	de	grond	en	leggen	hun	eitjes	op	dunne	eikenwortels.	Hierop	ontstaan	erwt-	
tot	knikkergrote	bruine	gallen	waaruit	van	november	in	het	tweede	jaar	tot	maart	in	het	derde	jaar	ongevleugelde	♀♀	
komen die weer in de boom kruipen en op knoppen parthenogenetisch eieren leggen.

Bij de sociale wespen worden omstreeks augustus in de wespenvolken 
koninginnen en darren geboren.  De koninginnen zijn forser dan de 
werksters, met een meer ontwikkeld achterlijf.  
•	 De  jonge koninginnen en darren zwermen uit. In de lucht heeft de  

paring plaats.  
•	 Als de koningin weer daalt, draagt zij in een apart blaasje de levende  

zaadcellen mee. Die zullen meer dan een half jaar in het blaasje in  
leven blijven vóór zij hun eigenlijke taak gaan verrichten. 

•	 De bevruchte koningin keert niet naar haar volk terug maar zoekt  
(vaak al in het begin van september, maar in een warme herfst kan  
dat later worden) een beschut plaatsje op om de winter door te  
brengen. Hier bijt ze zich vast. Ze brengt de winter in een toestand  
van verstarring door en de stevige kaken voorkomen dat ze valt.  

•	 In het najaar sterft de rest van het volk (de oude koningin, de  
werksters en de darren) af.

In de tweede helft van april of begin mei verlaat de overwinterende 
wespenkoningin haar schuilplaats en gaat op zoek naar een plaats waar 
zij een nest kan maken.  
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De knautiabij is een solitaire zandbij; hier op beemdkroon. 
(Marcel Bex)

Deze hoornaar heeft een koningspage 
overmeesterd. (Paul Stryckers)

•	 Meestal is dat een holletje in de grond, maar het kan ook aan een tak, in een holle boom, in de ruimte tussen  
binnen- en buitenmuur of onder de vloer van een balkon. Het wespennest hangt in de ruimte waarin het gemaakt  
wordt.

•	 Het wespennest wordt gemaakt van een papierachtige stof, die de wesp kauwt van vermolmd hout.  De cellen  
liggen horizontaal naast elkaar, met de opening naar beneden.

•	 Zodra de koningin het eerste begin van haar nest klaar heeft, legt zij de eerste eitjes. Die worden bevrucht op het  
moment waarop zij het blaasje met de zaadcellen passeren. 

Uit	de	eieren	komen	larven	die	de	koningin	met	fijngekauwde	insecten	
grootbrengt.
•	 De larven verpoppen en daaruit ontstaan onvolkomen wijfjes, de werksters,  

die het werk van de koningin (halen van nestmateriaal en van halen prooi  
voor de larven) overnemen.  

•	 Als er werksters genoeg zijn (een nest kan tot 1 500 individuen bevatten) zal  
de koningin, die inmiddels vaak het vliegvermogen verloren heeft, alleen  
nog eieren leggen.

Koninginnen en werksters ontwikkelen zich uit bevruchte eieren, darren uit 
onbevruchte eieren. Soms legt een koningin aan het einde van haar leven alleen 
nog darreneieren omdat de zaadcellen op zijn. Een dar heeft dus geen vader, 
maar wel een grootvader. Wespen steken. Aan de angel zijn geen weerhaken.

O.m. nog bladwespen, houtwespen, goudwespen, graafwespen, spinnendoders, metselwespen. Dit zijn alle solitaire 
wespen.

Bij hommels overwinteren alleen de jonge bevruchte koninginnen en het oude hommelvolk sterft uit.  Hommels 
steken zelden. Aan de angel zijn geen weerhaken.
•	 In de tweede helft van maart vliegen ze alweer, zoeken een geschikte plaats voor het nieuwe nest: in de grond (in  

een oud muizennest) zoals de aardhommel of in een pol hoog gras op een zonnige helling. In feite is het nest niet  
meer dan een bal gras en mos met wascellen erin.

•	 De koningin legt de eerste eieren voor het nieuwe volk en verzorgt de eerste larven. Dat is dus vroeger dan de  
wespenkoninginnen. Hommellarven hebben slechts honing en stuifmeel nodig. Het vroege voorjaar is rijk aan  
bloemen, maar betrekkelijk arm aan insecten en dat is de reden, waarom wespenkoninginnen zoveel later gaan  
vliegen. 

•	 De larven worden werksters. Aan het einde van het seizoen worden ook darren geboren.  
•	 In een hommelnest kunnen tot 400 individuen leven.

De inlandse bijen leven solitair: zandbijen, groefbijen, 
houtbijen, metselbijen, klokjesbijen, behangersbijen, 
wolbijen, bloedbijen, wespbijen. Er zijn meer dan 300 
soorten.

De honingbij is niet inheems en komt hier ook niet echt in 
het	‘wild’	voor,	maar	ze	vervullen	een	belangrijke	taak	bij	de	
bestuiving van allerlei planten. Honingbijen steken. Aan de 
angel zitten weerhaken.
•	 Een bijenvolk bestaat uit een koningin, werksters en  

darren (in de zomer 50-60 000 werksters en 500-1 500  
darren).

•	 De enige taak van de koningin bestaat uit het leggen van  
eieren: in het voorjaar wel tweeduizend per dag. Ze kan  
vier	á	vijf	jaar	leven	en	dan	zo’n	anderhalf	miljoen	eieren	leggen.		

•	 De werksters zorgen voor het broed, ze bouwen raten, verzamelen nectar en stuifmeel en houden de korf schoon.  
Om haar speldenknopgrote honingmaag te vullen moet een werkster tweehonderd klaverbloemen bezoeken. In het  
zomerseizoen is een werkster in slechts zes weken afgeleefd.

•	 Op gezette tijden bouwen de werksters in de raten een cel die groter is dan alle andere. Die cel wordt gevuld met  
speciaal voedsel (koninginnenbrij) en uit het ei ontwikkelt zich (via larve en pop) een nieuwe koningin.  

•	 Even voordat dit gebeurt verlaat de oude koningin met een zwerm trouwe aanhangsters de korf: het bijenvolk gaat  
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Nest van rode bosmier (Paul Stryckers)

‘zwermen’.	Deze	zwerm	strijkt	in	een	grote	kluit	ergens	neer.	Die	kan	door	een	imker	in	een	nieuwe	korf	worden	 
geschud, of ze zoeken zelf een geschikte plaats (holle boom, grote vogelkast) waar de werksters nieuwe raten gaan  
bouwen uit was (de cellen liggen verticaal boven elkaar, met de opening opzij). Die was ontstaat in het lichaam van  
de werksters en wordt via een aantal klieren aan de buik uitgescheiden. 

•	 Slechts één dar zal tijdens de bruidsvlucht de nieuwe koningin bevruchten. Na de vlucht keren de koningin en de  
darren naar de korf terug, maar de darren worden dan niet meer verzorgd en ze kunnen zichzelf niet voeden. Na  
enige tijd worden ze zelfs niet meer in de korf geduld. De werksters jagen hen naar buiten en steken hen dood.  
Soms gebeurt dat laatste niet, maar dan komen de darren van honger om.

•	 ‘s	Winters	rust	het	bijenvolk	(zo’n	20-25	000	individuen).	Als	de	temperatuur	onder	14	°C	daalt,	verzamelen	de	 
bijen zich tot een grote kluit en houden elkaar warm, waarbij ze voortdurend van plaats wisselen zodat de buitenste  
dieren	meer	naar	binnen	komen.	Binnen	in	zo’n	zwerm	kan	een	temperatuur	heersen	van	37	°C.

Mieren bijten. Sommige soorten hebben ook een angel bv. gewone steekmier. In een mierenstaat leven enige 
koninginnen, mannetjes en een groot aantal werksters. Bij enkele soorten zijn er ook nog soldaten.  
•	 De werksters zijn vleugelloze onontwikkelde wijfjes.  

Zij ver¬zorgen het broed, halen voedsel en bouwen  
het nest. Bij het bouwen doet het speeksel als een  
soort specie dienst. Het nest is soms een bovengronds  
nest, opgebouwd uit dennennaalden e.d. zoals dat  
van de rode bosmier, maar meestal wordt het in de  
grond gemaakt, zoals bv. de gele weidemier doet. De  
temperatuur kan in deze nesten vele graden hoger zijn  
dan daarbuiten. Ook de vochtigheid is van veel  
belang. 

•	 De soldaten zijn werksters die de staat verdedigen  
tegen aanvallen en op rooftochten uitgaan. 

•	 De gevleugelde mannetjes ontstaan alleen tegen de  
tijd, dat de jonge koninginnen uitvliegen. 

•	 De koninginnen zijn groter dan de andere mieren en  
hebben een dik achterlijf. Ze kunnen wel 15 jaar  
blijven leven.

•	 Op warme zomerdagen verlaten de jonge mannetjes en wijfjes het nest voor de bruilofts-vlucht. De wijfjes  
verliezen daarna hun vleugels.  

•	 Bij sommige soorten begint het bevrucht wijfje een nieuw nest in een holte. Ze teert de eerste tijd op de  
vleugelspieren en vreet van de gelegde eieren. Aanvankelijk verzorgt zij zelf de larven, later nemen de jonge  
werksters deze taak over.  

•	 Bij andere soorten kunnen in een nest meerdere koninginnen zijn, omdat som¬mige jonge wijfjes niet uitvliegen,  
maar in het nest blijven.  

•	 Een nieuwe kolonie kan dan ook ontstaan door splitsing van een reeds bestaande.

De kevers behoren tot de schildvleugeligen en vormen de grootste groep binnen de insecten.  Ongeveer 4 000 soorten 
in	België.	De	voorste	vleugels	zijn	omgevormd	tot	stevige	dekschilden.		Bijtende	monddelen.

Vleeseters: zandloopkevers (wettelijk beschermd), gewone loopkevers (poppenrover en 
schallebijter zijn wettelijk beschermd), kortschildkevers, soldaatjes (o.m. glimworm), bonte kevers, 
lieveheersbeestjes	(Exoot:	het	Aziatisch	lieveheersbeestje	werd	tussen	1995	en	2005	ingevoerd	
uit	Azië	om	bladluizen	te	bestrijden	in	de	serres.	De	diertjes	ontsnapten	en	kenden	een	explosieve	
uitbreiding. Het is iets groter dan de inlandse lieveheersbeestjes. De vraatzuchtige larve eet ook de 
inheemse	lieveheersbeestjeslarven.	De	imago’s	overwinteren	in	dichte	drommen	in	gebouwen.)
Planten- of vleeseters: kniptorren en watertorren.
Planteneters: boktorren (te herkennen aan de lange sprieten), bladhaantjes (o.m. coloradokever), 
snuitkevers (te herkennen aan de verlengde snuit waarop de sprieten staan), bladsprietkevers (te 
herkennen aan de blaadjes aan het uiteinde van de sprieten o.m. meikever), spektorren (o.m. doodskloppertje, de larve 
is	de	‘houtworm’;	meeltor,	de	larve	is	de	‘meelworm’),	prachtkevers,	vliegende	herten.
Afvaleters: mestkevers (o.m. paardenmestkever).
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Waterroofkevers
•	 Het schrijverke of draaikever (3-7 mm) zwemt met de achterpoten, duikt als  

er gevaar is. De ogen zijn  in twee helften verdeeld: de onderste helft kijkt in  
het water, de bovenste in de lucht. Rover.

•	 De geelgerande watertor (3-3,5 cm) leeft in zoet water. Zwemt uitstekend,  
roeiend met de poten. Het mannetje heeft brede zuignappen aan de voorpoten  
waarmee het zich bij de paring vasthoudt aan het wijfje. Midden- en  
achterpoten met stijve haren bezet. Draagt aan het einde van de dekschilden  
een luchtbel mee. Onder de dekschilden vliezige vliegvleugels. Goede  
vlieger. Zowel de kevers als de larven zijn vraatzuchtige rovers:  
kikkerlarven, kleine visjes en andere kleine dieren. Kunnen enige jaren oud  
worden.

Aaskevers
Doodgravers  (± 2 cm) begraven gezamenlijk lijken van kleine dieren door de 
grond er onder weg te graven en leggen er dan hun eitjes in.  Ze bezitten een 
scherpe ruikzin.
In ons land leven 4 soorten doodgravers met oranje dwarsstrepen over de rug. 
De zwarte doodgraver is volledig zwart.

Schorskevers
•	 Het mannetje van de letterzetter (4-6 mm) vreet zich dwars door de korst  

van afgestorven of zieke naaldbomen een gangetje tot aan de bast en maakt  
een broedkamer, waar de paring plaatsgrijpt. Het wijfje vreet dan vanuit de  
broedkamer verticale moedergangen waar ze haar eieren in legt. De  
uitgekomen larven knagen aan de bast, in horizontale richting weg van de  
moedergang. Die gangen worden steeds breder naarmate de larven groeien. 
Ze zijn met een bruin poederachtig stof gevuld, de overschot van de 
spijsvertering van de larven.

•	 De volwassen exemplaren van de iepenspintkever dragen schimmelsporen  
mee en infecteren jonge scheuten van iepen bij het knagen. De groeiende schimmels verstoppen de houtvaten  
waardoor de bladeren geen water meer krijgen en de iep afsterft. Dat kan op één seizoen.

De mierenleeuw behoort tot de netvleugeligen (larve 10-12 mm, volwassen insect 3 cm). De larve leeft van mieren 
en ander klein grut. De mierenleeuw graaft een kuiltje (diameter 2-5 cm) in los zand en zit verscholen in de bodem 
daarvan met alleen de grijpkaken erbuiten. Wanneer een mier naar beneden glijdt, spuit de mierenleeuw een regen van 
los zand over hem heen zodat hij verder valt. De mier wordt uitgezogen en het chitinepantser weggeworpen. De larve 
leeft zo twee zomers. De zomer daarop komt het volwassen insect na een verpopping uit, een nachtdier dat op een 
waterjuffer gelijkt.

Vlooien (2-4 mm) zijn zijdelings afgeplat en   
vleugelloos. Krachtige achterste springpoten 
(1). Leven op de huid van zoogdieren en vogels. 
Bloedzuigers,  het speeksel belet dat het bloed 
stremt. Reageren op warmte, lichaamsgeuren 
en luchtstromen. De larven (2) leven in het nest 
van de gastheer (voeden zich met afvalproducten 
of uitwerpselen van de volwassen vlooien) en 
verpoppen (3) er.
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Vlooien	zijn	soortspecifiek,	maar	de	mensenvlo	leeft	ook	op	varkens	en	dassen,	de	hondenvlo	ook	op	mensen	en	
katten. De rattenvlo verspreidt de pestbacil.

2.7 Stekelhuidigen

2.7.1 Zeesterren
 
De gewone zeester (tot 20 cm) bestaat uit een centrale schijf met vijf armen, bezet met kalkplaatjes waarop korte 
kalkstekeltjes.  
•	 Op de rugkant excentrisch (uit het midden) de zeefplaat (madreporenplaat - ma) en een ook excentrisch gelegen,  

microscopisch kleine aars (a).  
•	 Op de buikkant in het midden de mondopening (m) waarrond grote stekels bezet met kleine tangetjes.  
•	 Onder aan elke arm rijen holle zuigvoetjes (z) die gebruikt worden om zich vast te hechten, zich voort te bewegen  

en om voedsel vast te houden. Deze voetjes functioneren met waterdruk, het water komt langs de madreporenplaat  
binnen. Aan de onderkant ook nog stekels met tangetjes.  Hiermee houdt de zeester zijn lichaamsoppervlak zuiver.  

•	 Op het einde van elke arm een lichtgevoelige vlek.  

Zeesterren kunnen afgebroken armen regenereren. Er is een eenvoudig zenuwstelsel.
Voedsel: vnl. weekdieren. Uitwendige vertering: uitstulpbare maag.

Voortplanting:	er	zijn	♂	en	♀	zeesterren.	Uitwendige	bevruchting:	de	eicellen	en	spermatozoïden	worden	in	het	water	
uitgestoten. Uit de bevruchte eieren ontstaat een tweezijdig symmetrische larve, die met trilharen rondzwemt.

2.7.2 Slangsterren

Een lichaam in de vorm van een platte ronde schijf met 5 ronde, slangvormige en zeer beweeglijke armen die scherp 
van het lichaam zijn te onderscheiden. Het hele lichaam is bedekt met kalkplaatjes.  Mondopening aan de onderzijde, 
anale opening aan de bovenzijde. Voortbeweging door arm-bewegingen, de voetjes hebben geen zuigschijven maar 
hebben een tast- en ademhalingsfunctie. Voedsel: wormen, weekdieren, kleine zee-egels.  
Aan onze kust leven de gewone slangster en de kleine slangster.

2.7.3 Zee-egels

Inwendig kalkskelet waarop kalkstekels. Aan de basis van de stekels talrijke tangetjes. Rijen lange zuigvoetjes die via 
de madreporenplaat met waterdruk werken. In de mond 5 kaken (lantaarn van Aristoteles).  Planteneter.
Aan onze kust komen gewone zeeappel, zeeklit (3-4 cm) en zeeboontje (1-1,5 cm) voor.

3 Gewervelden

Hieronder worden kort de gewervelden behandeld. Voor meer informatie verwijzen we naar het handboek van de 
cursus Natuur-in-zicht.

3.1 Vissen

In Vlaanderen komen ongeveer 45 inheemse zoetwatervissoorten voor. De visstand heeft de voorbije eeuw sterk te 
lijden gehad van de slechte waterkwaliteit. Momenteel vindt op heel wat plaatsen langzaam herstel plaats. Door een 
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De kwabaal is een zoetwaterverwant van de kabeljauw. De soort 
was in Vlaanderen uitgestorven maar door ANB werd een succesvol 
reïntroductieprogramma uitgevoerd. (Paul Stryckers)

kweekprogramma is de uitgestorven kwabaal op verschillende plaatsen weer duurzame populaties aan het opbouwen. 
(De met B aangeduide vissen zijn beschermd.)

Rondbekken
Deze	kaakloze	vissen	worden	meestal	onderscheiden	van	de	‘echte’	vissen.	Een	oude	benaming	is	lamprei.
Rivierprik (B): volwassen rivierprikken zijn langgerekt en bezitten 7 kieuwopeningen. Een groot deel van zijn leven 
(zo`n	4½	jaar)	brengt	de	rivierprik	als	larve	in	de	bodem	door.	De	larven	zijn	zilverachtig	van	kleur	en	filteren	kleine	
organismen uit het water. Als ze gemetamorfoseerd zijn, vertrekken ze stroomafwaarts naar zee. De volwassen dieren 
parasiteren daar op andere vissen, zoals haring. In de bek staan scherpe tandjes, waarmee ze zich kunnen hechten aan 
een gastheer. Na 2 á 3 jaar gaan ze naar paaiplekken in zoete wateren. Na de voortplanting sterft de rivierprik.
Beekprik (B): zuigt i.t.m. de vorige soort geen bloed.  De beekprik heeft een levenscyclus van 7 jaar. Hiervan worden 
6	jaar	doorgebracht	in	een	larvaal	stadium.	In	dit	stadium	verblijven	de	larven	in	de	beekbodem.	Hier	filteren	ze,	ze,	
met hun kop boven het zand, voedsel uit het water. In het laatste levensjaar metamorfoseren ze tot volwassen dieren. 
Het paaien vindt plaats. Daarna sterven ze.

Kraakbeenvissen
In de Noordzee leven hondshaai en doornhaai en komen ook verschillende soorten roggen voor.

Beenvissen
Inheemse zoetwatervissen. Enkele voorbeelden.
•	 Vissen die hun voedsel uit het water zeven:  rietvoorn, blankvoorn, bittervoorn (B). 

De bittervoorn	is	een	karperachtige	met	een	maximale	lengte	van	8	cm.	Op	de	glanzende	flanken	is	vanaf	het	 
midden tot aan de staart een blauwgroene streep zichtbaar. Bij de voortplanting is de bittervoorn afhankelijk van  
grote zoetwatermosselen. Bij het paaien worden achter elkaar de eitjes en spermatozoïden bij de mossel ingebracht.  
Daarna vindt de bevruchting plaats in de kieuwholte van de mossel. Wanneer de larven zelf kunnen zwemmen,  
verlaten ze hun gastheer. Bittervoorns eten vooral plantaardig voedsel (algen). Dat wordt van stenen gegraasd.  
De soort is gevoelig voor watervervuiling en intensief schoningsbeheer, waarbij grote zoetwatermosselen op de  
kant belanden. In Vlaanderen gaat de soort er de laatste tijd weer op vooruit.

•	 Vissen die hun voedsel van de bodem opnemen: zeelt is een alleseter; brasem, riviergrondel, kleine modderkruiper  
(B), blei of bliek en barbeel eten insectenlarven, wormen en plantendelen; rivierdonderpad (B) eet visseneieren,  
insecten, wormen e.d. De zeelt leeft in stilstaand 
of traag stromend water met een bodem van 
modder, zoals polderwateren, plassen en  
afgesneden rivierarmen. Is goed bestand tegen 
lage zuurstofgehalten en organische vervuiling. 
Zoekt	‘s	nachts	naar	voedsel	door	met	zijn	
tastharen hij de bodem af te speuren naar slakjes, 
kreeftachtigen en watervlooien, die net boven de 
bodem leven. Ook eet hij plantendelen en algen. 

•	 Vissen die kleine zwemmende prooien vangen:  
baars, stekelbaars, pos. De tiendoornige 
stekelbaars wordt niet groter dan 7 cm. Het is 
niet alleen de kleinste inheemse vis maar ook het 
kleinste inheemse gewervelde dier. Kortlevende 
vissen: de meesten sterven na de voortplanting 
in het tweede jaar. Bouwt een nest van ongeveer 
4 à 5 cm groot. Dit nest hangt meestal tussen de 
waterplanten. Het mannetje bewaakt het broedsel 
en zorgt met zijn wapperende staart voor extra 
toevoer van zuurstofrijk water naar de eitjes. 
Stekelbaarzen zijn actieve oogjagers. Ze hebben een voorkeur voor watervlooien. De tiendoornige stekelbaars 
bevolkt vaak als eerste nieuwe wateren en is zeer algemeen.

•	 Vissen die grote zwemmende prooien grijpen:  
snoek, forel, paling. 
De snoek komt voor in stilstaand of langzaam stromend water. Een structuurrijke onderwater- en oevervegetatie 
zijn van belang als schuilplaats en foerageergebied. Afhankelijk van het voedselaanbod en de watertemperatuur 
kan hij ongeveer 22 cm per jaar groeien. Tot een snoek ongeveer 10 cm groot is, leeft hij voornamelijk van kleine 
kreeftachtigen en insectenlarven. Vanaf 10 cm worden vooral vis en andere gewervelde dieren als kikkers gegeten. 
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Boomkikker (Marcel Bex)

Snoeken zijn geen kieskeurige eters. Ze eten nagenoeg alles; bij gebrek aan prooien doen ze aan kannibalisme. Wel 
worden stekelige vissen gemeden.

Algemeen voorkomende exoten in Vlaanderen  
Amerikaanse hondsvis, blauwbandgrondel, bruine Amerikaanse dwergmeerval, goudvis (verwant met de inheemse 
giebel), karper, snoekbaars, zonnebaars.

3.2 Amfibieën

Amfibieën	zijn	gewervelde	dieren	met	een	wisselende	lichaamstemperatuur	en	een	kale	waterdoorlaatbare	huid.	Het	
leefgebied	van	amfibieën	is	op	te	delen	in	drie	deelgebieden:	het	‘voortplantingsbiotoop’	(water,	waarin	de	ei-afzet	
plaatsvindt	en	de	larven	kunnen	opgroeien),	het	‘zomerbiotoop’	(de	plek	waar	de	jonge	en	volwassen	dieren	de	zomer	
doorbrengen,	waar	ze	voedsel	en	beschutting	vinden)	en	een	‘winterbiotoop’	(de	plaats	waar	de	dieren	hun	winterslaap	
houden). Uitwendige bevruchting.  De inheemse amfibieën zijn beschermd.
Predatoren voor de larven: geelgerande watertor, waterschorpioen, libellenlarven.

Salamanders
•	 De vuursalamander is de enige inheemse landsalamander, zwart met gele vlekkentekening. Een van de grootste 

Europese salamanders (tot 20 cm). Verkiest een heuvelachtig landschap met vochtige loofbossen, doorsneden 
met bronbeekjes. Kalkrijke bodems, bronnen en een hoge bodemvochtigheid lijken de belangrijkste biotoopeisen 
te zijn. Een ander belangrijk aspect van dit schaduwrijke biotoop is de aanwezigheid van koele, vochtige 
schuilplaatsen. De larven worden afgezet in het heldere, zuurstofrijke water van bronbeekjes, bronpoelen en de 
poelen	die	ontstaan	in	de	wortelkuilen	van	omgevallen	bomen	(zie	het	hoofdstuk	‘Bos’).

•	 De overige soorten zijn watersalamanders: alpenwatersalamander; kamsalamander; vinpootsalamander; kleine 
watersalamander.
De kamsalamander dankt zijn naam aan de getande rugkam, die de mannetjes ontwikkelen in het voorjaar. Een  
belangrijk kenmerk is de oranje buik met daarop een onregelmatig patroon van zwarte vlekken (soms is de buik  
zelfs bijna helemaal zwart). In de landfase verdwijnt de kam op de rug en zijn ze zeer donker (tot bijna zwart) 
van kleur met lichte witte spikkels. De grootste van de vier soorten watersalamanders met een lengte tot 
maximaal 20 cm. Is vrij zeldzaam en wordt landelijk gezien als een kwetsbare soort, die in zijn verspreiding 
achteruit gaat. Zijn voorkeur gaat uit naar kleinschalige landschappen met bospercelen, heggen en struwelen. 
Het voortplantingsbiotoop bestaat voornamelijk uit matig voedselrijke tot voedselrijke, stilstaande wateren met 
een goed ontwikkelde onderwatervegetatie. De poel mag niet geheel beschaduwd zijn en moet permanent water 
bevatten. Vanaf half maart zijn de volwassen dieren in het water te vinden. Een  klein percentage van de 
volwassen dieren blijft het hele jaar in het water. De 
meeste kamsalamanders verlaten eind juni het water alweer. 
Europees beschermde soort. 
Predatoren: vogels, roofdieren, grote vissen.

Kikkers
•	 Inheemse soorten: boomkikker (zeer zeldzaam, maar met zich 

opnieuw uitbreidende populaties); heikikker; springkikker 
(zeer zeldzaam); meerkikker; poelkikker; bastaardkikker of 
middelste groene kikker; bruine kikker. 
De bastaardkikker of middelste groene kikker is een 
vruchtbare hybride van de poelkikker en de meerkikker. Hij 
is op de rug groen tot bruin van kleur (soms met donkere 
vlekken) met vaak een lichte lengtestreep en heeft een witte 
meestal grijs gemarmerde buik. Hij wordt tot maximaal 12 cm groot. Mannetjes hebben grijze kwaakblazen. Komt 
algemeen voor waar er geschikte biotopen zijn. Als zon- en warmteminnende soort verkiest hij onbeschaduwde 
wateren. De oeverzone moet bij voorkeur goed begroeid zijn. En het water is vaak vrij groot of maakt deel uit van 
een groter complex van wateren.  
Predatoren: blauwe reiger, roerdomp, kraai, ringslang, marter, otter, bunzing, snoek.

•	 Exoot: de stierkikker (ook brulkikker) wordt tot 20 cm groot. Eet het voedsel van de inheemse kikkers en de 
inheemse kikkers zelf. Per jaar per vrouwtje zowat 200 000 eieren waaruit larven van 10 cm groot. Die eten de 
eieren en de larven van salamanders, kikkers, vissen…
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De gladde slang bijt, maar is niet giftig. (Marcel Bex)

Parende gewone padden tussen de eiersnoeren. (Paul Stryckers)

Padden
Geelbuikvuurpad; vroedmeesterpad; 
knoflookpad;	gewone	pad;	rugstreeppad.
De gewone pad is een middelgrote tot grote 
pad met oranje ogen en een horizontale pupil. 
Het lichaam is variabel van kleur op de rug 
(van grijsbruin tot geelbruin of roodbruin) en 
de buik is wittig met een gemarmerde tekening. 
Mannetjes zijn kleiner dan vrouwtjes en hebben 
dikkere voorpoten (om zich mee aan vrouwtjes 
vast te klemmen in de paartijd). Is weinig 
kieskeurig wat de biotoop betreft. De gewone 
pad komt voor in tal van watertypen, zoals 
poelen, sloten, meren en vennen. Waterplanten 
dienen als ei-afzetplek en schuilplaats voor 
larven en volwassen dieren. Voor een geschikt 
landbiotoop is de aanwezigheid van bosjes, 
overhoekjes en ruigten in het landschap van 
belang maar ook in tuinen komen dikwijls 
padden	voor.	Gewone	padden	zijn	als	één	van	de	weinige	inheemse	amfibieën	goed	bestand	tegen	hoge	dichtheden	
vis. Zowel larven als adulten scheiden gifstoffen af via de huid, waardoor ze door vijanden vaak gemeden worden. De 
gewone padden leggen hun eieren in snoeren, deze worden gewikkeld rond takken of water- en oeverplanten. Tijdens 
de paddentrek in de maanden maart en april worden elk voorjaar veel padden doodgereden. Op veel plaatsen worden 
de padden door vrijwilligers geholpen met oversteken.
Predatoren: bosuil, buizerd, waterral, wespendief, grauwe kiekendief, egel, bunzing, ringslang.

3.3 Reptielen

Huid bedekt met hoornschubben. Wisselende lichaamstemperatuur. Inwendige bevruchting. De inheemse reptielen 
zijn beschermd.

Hagedissen
Wanneer een hagedis bij de staart wordt gegrepen breekt die af (autotomie). Die groeit weer aan 
(regeneratievermogen), maar korter en met een andere tekening.
•	 De hazelworm (23 cm + staart van 27 cm) is een pootloze hagedis. Heeft oogleden. Eet slakken en wormen. 

Schuw nachtdier. Eierlevendbarend. 
Predatoren: bosuil, buizerd, havik, ransuil, sperwer, torenvalk, ekster, fazant, kraai, vos, rat, marter, das, egel, 
gladde slang.

•	 De zandhagedis (11 cm + staart 17 cm) leeft gewoonlijk in een holletje. Eet insecten, spinnen en wormen. 
Predatoren: vos, prooivogels, fazant, kraai, ganzen.

•	 De levendbarende hagedis (7 cm + staart 10,5 cm) eet insecten, wormen en spinnen. 
Predatoren: adder, gladde slang, kraai, valk, buizerd, wezel, egel.

•	 De muurhagedis (6,5 cm + staart 12 cm) eet sprinkhanen, vliegen, larven. Er treedt soms kannibalisme op. 
Predatoren: slangen en roofvogels (prooivogels).

Slangen
Ogen zonder oogleden maar achter een doorschijnend vlies. 
Slangen	‘proeven’	de	lucht	met	de	tong.		
•	 De adder (65 cm) eet muizen en ratten; eierlevendbarend. Het 

gif vernietigt de rode bloedcellen (bloedgif). Overwintert in 
troepen bij elkaar. 
Predatoren: bunzing, egel en buizerd.

•	 De gladde slang (70 cm) voedt zich met hagedissen, muizen 
en andere kleine zoogdieren.  Eierlevendbarend. Houdt 
een winterslaap. De grootste populatie in Vlaanderen, in 
de Kalmthoutse Heide, werd zwaar getroffen door de grote 
heidebrand in 2011. 
Predatoren: buizerd, kraai, evenzwijn, egel, das, vos, marter, bunzing.
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•	 De ringslang (120 cm) werd succesvol in het natuurreservaat de Zegge (Geel) geherintroduceerd. Kan zwemmen. 
Eet kikkers en visjes. Houdt een winterslaap.  Predatoren: ooievaar, egel, bunzing.

3.4 Vogels

Vogels	stammen,	samen	met	sommige	reptielen	zoals	krokodillen,	af	van	de	dinosauriërs.	Ze	hebben	een	constante	
lichaamstemperatuur. De huidbedekking bestaat uit veren. Ze zijn van verschillende structuur, naar gelang van hun 
functie: huid bedekt met dons- en dekveren; arm- en staartpennen. De snavel en de poten geven informatie over 
de leefwijze en de voeding van het dier. Roofvogels hebben typische haaksnavels, waarmee ze een prooi kunnen 
verscheuren. Viseters, zoals blauwe reiger en ijsvogel, hebben een dolksnavel. Grondeleenden halen met hun platte 
zeefsnavel allerlei kleine dieren en planten uit het water. Insecteneters zoals heggenmus, mezen en winterkoning 
worden gekenmerkt door een priemsnavel, terwijl zaadetende vogels zoals mussen en vinken een kegelsnavel bezitten. 
Heel bijzonder zijn de snavels van waadvogels, zoals grutto. Ze zijn lang en smal en dienen om kleine prooien op 
te sporen die leven in het slik aan de kust. De poten vertonen eenzelfde variatie in aanpassing. Roofvogels hebben 
sterke	klauwen	om	de	prooi	te	grijpen,	vandaar	de	volksnaam	‘klamper’.	Reigers	en	de	genoemde	waadvogels	
hebben steltpoten, om in het water te kunnen gaan. Zwemmende watervogels hebben poten met zwemvliezen 
voor de voortbeweging. Alle inheemse vogels kunnen vliegen. Ze zijn zeer licht in vergelijking met hun uiterlijk. 
Warmbloedig. Inwendige bevruchting. De voortplanting gebeurt bij vogels met eieren die omgeven zijn door een 
kalkachtige schaal. Broedzorg: er is een grote variatie aan nesten, afhankelijk van de leefwijze van de vogel. Alle 
vogels (behalve het jachtwild en enkele schadelijk geachte soorten) zijn wettelijk beschermd.

3.5 Zoogdieren
  
De huidbedekking bestaat uit haren. De jongen worden gezoogd met moedermelk. Alle inheemse zoogdieren zijn 
placentaal: het jong groeit in de baarmoeder van het moederdier en is langs de navelstreng verbonden met de placenta 
of	moederkoek.	Het	wijfje	zoogt	de	jongen.	De	meeste	soorten	zijn	’s	nachts	actief	en	dus	minder	geschikt	om	waar	te	
nemen tijdens een natuurexcursie.
Alle vleermuizen (19 soorten) zijn Europees beschermd. Overige beschermde soorten: spitsmuizen, hamster, 
eikelmuis, hazelmuis, eekhoorn, bever, das, otter, wilde kat, lynx, gewone zeehond.
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Vragen

•	  Hoe zit het dierenrijk (vereenvoudigd) in elkaar?
•	  Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de ongewervelden?
•	  Hoe worden de geleedpotigen onderverdeeld?

Kernbegrippen

Amfibie	
Autotomie 
Beenvis 
Borstelarme worm
Borstelworm
Chitine 
Duizendpoot 
Facetoog 
Gedaanteverwisseling 
Geleedpotige 
Gewervelde
Hemoglobine 
Hermafrodiet 
Histolyse 
Holtedier 

Imago 
Inktvis 
Insect 
Inwendig skelet 
Kieuw 
Kikker 
kopborststuk
Koppotige 
Kraakbeenvis 
Kwalpoliep 
Larve 
Levendbarend 
Long
Metamorfose 
Miljoenpoot  

Nimf 
Ongewervelde
Pad 
Parthenogenese 
Platworm 
Pop 
Regeneratievermogen 
Reptiel 
Ringworm 
Rondbek 
Ronde worm
Salamander 
Schaaldier
Schijfkwal 
Skelet

Slak 
Slangster 
Spin 
Stekelhuidige 
Trachee 
Trilhaarworm 
Uitwendig skelet
Vis 
Vogel 
Weekdier 
Zee-egel 
Zeester 
Zenuwknoop
Zoogdier


