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Met de antennes
op zijn kop voelt de
dagpauwoog stofjes in
de omgeving. Zo vinden
ze voedsel en vriendjes
of vriendinnetjes.

Ze hebben dan wel
vier vleugels, maar
ze vliegen (bijna)
nooit, zonde!

De naam is een beetje gek: het zijn
helemaal geen wormen en ze leven ook
niet in je oor!

Dagpauwoog
De jonge rupsen die uit
de eitjes van de dagpauwoog
komen verpoppen zich.
Na een week komt er dan
opeens een prachtige vlinder uit
deze pop!

Oorworm
Als je een oorworm stoort, maakt hij een
tang van zijn aanhangsels. Dat ziet er
gevaarlijk uit. Maar ze kunnen gelukkig
helemaal niet steken of bijten.

Lieveheersbeestjes eten hun hele leven vooral
heel veel bladluizen en andere plantenetertjes.

De gekleurde oogvlekken
gebruikt de dagpauwoog om
het gevaar af te weren. Vogels
pikken daardoor in een vleugel
en niet in het lijfje. Zo kan de
vlinder de aanval overleven.

Kruisspin
Een kruisspin
heeft in totaal
acht oogjes. Vier
aan de voorkant
van de kop en vier
aan de zijkanten.

Lieveheersbeestje
Als een lieveheersbeestje
zich bedreigd voelt gaat hij
op zijn rug liggen en trekt
zijn pootjes in.

Ze schrikken hun vijand
af met een vieze gele
vloeistof. En met hun
rode kleur zeggen ze:
‘Pas op, ik smaak
niet lekker’.
Ze bouwen elke dag een
nieuw web. Hun web lijkt
net op een fietswiel.

Het mannetje
moet bij het paren
goed oppassen.
Soms eet
het vrouwtje het
mannetje op.

Een regenworm eet dode
planten. In de poep zit
veel humus, dat is voeding
voor nieuwe planten.

Regenworm
Een regenworm heeft
borsteltjes aan zijn lichaam.
Met deze borsteltjes woelt
hij de grond om. Planten
vinden dat fijn.

Libellen
eten vooral
heel veel
muggen en
vliegjes.

Regenwormen zijn sterke beestjes.
Maar als ze een stuk van hun lichaam
verliezen, gaan ze vaak dood.

In de zomer kun je de libellen
uit hun oude huidje zien
kruipen, uitsluipen heet
dat. Misschien vind je
zelfs een larvenhuidje langs de
waterkant.

Libelle
Deze sluipwesp steekt alleen
maar plantenaanvallers,
zoals bladluizen, witte
vliegjes en rupsen.
En dus geen
mensen!

Die kriebelbeestjes onder de
bloempot in jouw tuin zijn heel
bijzonder. Ze hebben kieuwen
die eigenlijk zijn bedoeld zijn
om onder water te ademen.

Pissebed
De kieuwen moeten altijd vochtig blijven,
daarom houden pissebedden van een vochtige
omgeving én zweten ze veel.

Veel mensen zijn
bang dat libellen
steken, maar ze
hebben helemaal
geen angel.

Wanneer een plant wordt aangevallen
door een bladluis ‘roept’ ze de
sluipwesp met een speciale geur.

Sluipwesp
Sluipwespen houden heel erg
van de eikenprocessierups
en kunnen goed helpen
om de plagen te
bestrijden.

Een jonge pissebed blijft
nog een poosje in de
broedbuidel tegen de borst
van zijn moeder zitten.
Net als de baby van
een kangoeroe.

