
KriebelPaspoorten

BIJZONDERHEDEN:
Was oorspronkelijkeen zeedier en heeft daarnog ‘kieuwen’ aan overgehouden. Deze zee-pissebedden, de Trilobieten, leefden 500 miljoen jaar geleden.Dat is twee keer zo lang geleden als het tijdperkvan de dinosaurussen!

NAAM:
Pissebed

FAMILIE:
Geleedpotigen

ONDERSTAM:
Kreeftachtigen

WOONPLAATS:
Overal waar het vochtig is

BIJZONDERHEDEN:

Spint geen web, maar jaagt 
’s nachts actief op insecten. 
Verschuilt zich overdag in 
samengesponnen 
bladeren. Is in 2015 in 
België uitgeroepen tot
Spin van het Jaar. Wordt 
vijf tot negen millimeter 
groot.

NAAM:

Struikspin
FAMILIE:

Geleedpotigen
ONDERSTAM:

Spinachtigen
WOONPLAATS:

In struiken en soms onder 
boomschors

BIJZONDERHEDEN:

Is een van de dieren die 

bladafval verwerkt tot 

compost. Wordt soms

door mensen gekweekt

om schimmels uit te roeien,

of als voer voor kleine 

terrariumdieren. Kan bij 

gevaar met zijn staart tot 

wel 8 centimeter ver 

springen.NAAM:

Springstaartje

FAMILIE:

Geleedpotigen

ONDERSTAM:

Hexapoda (zespotigen)

WOONPLAATS:

In de bovenlaag van de grond

BIJZONDERHEDEN:
Zo worden de larven van sommige kevers die hout eten genoemd zoals de gewone houtwormkever, de bonte knaagkever en de boktor. Boort gangen in hout, waardoor vloeren, meubels, balken en ander houtmateriaal zwaar beschadigd kunnen raken.

NAAM:
Houtworm

FAMILIE:
Geleedpotigen

ONDERSTAM:
Insecten

WOONPLAATS:
In levend maar ook dood hout

BIJZONDERHEDEN:

Heeft geen duizend, maar 
tussen de twintig en 
driehonderd poten. Heet
in het Engels ‘centipede’, 
wat ‘honderdpoot’ 
betekent. Is een vleeseter 
en heeft gifkaken waarmee 
hij zijn prooi verdooft.
Eet vooral wormen en 
insecten.
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NAAM:

Duizendpoot
FAMILIE:

Geleedpotigen
ONDERSTAM:

Duizendpotigen
WOONPLAATS:

Onder losse schors of tussen 
bladeren

BIJZONDERHEDEN:

Leeft van de sapstroom in 

bomen. Kan grote schade 

aan bomen toebrengen 

door de vochtvoorziening 

te blokkeren, waardoor de 

boom doodgaat. 

Verspreidt soms ook 

plantenziekten. Heeft 

familie die in stengels of 

wortels van planten leeft.
NAAM:

Schorskever

FAMILIE:

Geleedpotigen

ONDERSTAM:

Insecten
WOONPLAATS:

Onder boomschors

BIJZONDERHEDEN:

Heeft geen miljoen,
maar eerder een paar 
honderd poten. Heet in
het Engels ‘millipede’, wat 
‘duizendpoot’ betekent. 
Heeft bij geboorte maar 
drie paar poten en krijgt er 
bij elke vervelling poten 
bij. Is nog nooit struikelend 
gesignaleerd.

NAAM:

Miljoenpoot
FAMILIE:

Geleedpotigen
ONDERSTAM:

Duizendpotigen
WOONPLAATS:

In de bovenlaag van de grond

BIJZONDERHEDEN:

Kan 3 millimeter tot 15 

centimeter groot worden. 

Heeft vaak hele mooie 

kleuren en zeer lange 

voelsprieten. Heeft 

houtwormen als larven,

die grote schade aan hout 

kunnen aanrichten. Er zijn 

wel 33.000 soorten 

boktorren.

NAAM:

Boktor
FAMILIE:

Geleedpotigen

ONDERSTAM:

Insecten
WOONPLAATS:

Op en rond bomen
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