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BIJLAGE:  

 

Wie eet wat? 
Bloedzuiger 
Een bloedzuiger is plat en kan zich samentrekken. Met behulp 

van zuignapjes hecht het dier zich vast aan prooien, waar hij 

bloed uit zuigt. 

 

Haften 
Haften zijn larven van de eendagsvlieg. Ze leven 

meestal één jaar in het water en zijn te herkennen 

aan drie staartvormige aanhangsels aan het 

achterlijf. Haften leven vooral in helder en schoon 

water. Ze leven van plantenafval en algen. 

 
Kokerjuffer 
De kokerjuffer is de larve van een schietmot. Het diertje 

maakt een buisvormige koker van allerlei materiaal 

(schelpjes, rietdeeltjes) waar de kop en poten uitsteken. 

Het tere achterlijf zit veilig in de koker. Kokerjuffers 

leven van plantaardig voedsel. 

 

Larve van de steekmug 
Deze larve neemt zuurstof op aan het oppervlak 

van het water door middel van een ademhalings-

buis. Dit dier kan voorkomen in vervuild en 

zuurstofarm     water. 

 

 
Libellelarve 
De larven lopen over de bodem of zitten tussen de 

waterplanten. Met behulp van een uitklapbare 

onderlip vangen de larven de prooi. Libellelarven 

leven ongeveer drie jaar in het water en kruipen 

dan langs een stengel uit het water. Net als een 

rups verpoppen ze dan. 
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Posthoornslak 
 

Deze slak komt voor in begroeid, stilstaand water. 

Net als jij heeft hij een long: om adem te halen moet 

hij af en toe naar de oppervlakte. Hij leeft 

voornamelijk van algen. 

 

 
Ruggezwemmer (Bootsmannetje)  
Deze wants leeft van allerlei waterbeestjes en heeft 

de gewoonte om op zijn rug te zwemmen. Dit dier heeft 

een uitklapbare steeksnuit om zijn prooi te doden. In 

een gesloten hand kan het dier pijnlijk steken. 

 

Stekelbaarsje 
In zoet water komen twee soorten stekelbaarsjes voor, de 

drie- en de tiendoornige stekelbaarsjes. Het zijn roofvisjes 

die een nest maken in waterplanten. Hij eet kleine beestjes. 

 

Schaatsenrijder 
Deze dieren lopen op het water. Zijn voedsel bestaat uit dode 

en halfdode dieren die in het water gevallen zijn. 

 

 
Watervlo 

Deze kleine kreeftachtige beestjes komen soms in 

enorme aantallen voor in eendenvijvers. De watervlo 

zwemt schokkend met behulp van sprieten. Hij leeft 

van algen.  

 

 


