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Bloedzuiger 
 
De bloedzuiger is een soort platte worm. Hij kan zich 
samentrekken en uitrekken. Met een zuignapje zuigt hij zich 
vast aan een prooi, waar hij vervolgens bloed uit zuigt. De 
soort in ons moeras lust alleen slakken. 
 

 
 

Haftenlarve 
 
Dit is de larve van de eendagsvlieg (een vliegend 
insect). Dit insect leeft als onvolwassen dier één jaar 
onder water, waarna hij als volwassen dier slechts één 
of een paar dagen boven water leeft! Je herkent de 
haftenlarve aan de kieuwflapjes langs zijn achterlijf. 
Hiermee ademt hij. De haftenlarve leeft van 
plantenafval en algen. 
 

 
 

Kokerjuffer 
 
De kokerjuffer is de larve van de schietmot (een vliegend 
insect). Het diertje maakt een koker van allerlei materialen, 
zoals schelpjes, takjes en blaadjes. Als hij rondkruipt, steken 
alleen zijn kop en pootjes uit het kokertje. Zo valt hij niet op 
voor roofdieren. De kokerjuffer leeft van plantaardig voedsel. 
 
 

 

Muggenlarve 
 
Een mug leeft als hij jong is een maand onder water! Hij ziet 
er dan heel anders uit: een kronkelend diertje zonder pootjes. 
De larve heeft een buisje aan zijn achterlijf, waarmee hij 
boven water ademhaalt (als een snorkel). Hij eet hele kleine 
deeltjes die in het water zweven. 

 
 
 
Libellenlarve en waterjufferlarve 
 
De larven van libellen en waterjuffers lopen over de 
bodem of langs de stengels van waterplanten. Met behulp 
van hun uitklapbare onderlip vangen ze andere kleine 
dieren. Ze leven soms wel drie jaar onder water. Daarna 
kruipen ze langs een stengel het water uit. Hun vel barst 
open en er komt een libel of waterjuffer tevoorschijn! 
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Posthoornslak, poelslak en moerasslak 
 
Deze slakken eten algen en ander plantaardig materiaal. De 
poelslak en de posthoornslak moeten af en toe boven water 
ademhalen: ze hebben een soort long. De moerasslak heeft 
kieuwen, waarmee hij onder water ademhaalt. Ook heeft hij 
een dekseltje waarmee hij zijn huisje kan afsluiten. 
 

 
 

Stekelbaarsje 
 
Het stekelbaarsje is een vis met drie stekels op zijn rug. Hij 
eet kleine waterbeestjes. Het stekelbaarsmannetje is vaak 
mooi gekleurd. 

 
 
 
Waterkevers  

 
Waterkevers hebben, net als landkevers, twee 
dekseltjes (dekvleugels), waar hun vleugels onder 
zitten. Ze kunnen ook nog eens vliegen! Er zijn 
vegetarische kevers, maar ook rovers. Als larve 
zien ze er heel anders uit. Waterkeverlarven zijn 
bijna allemaal rovers. Hoe groter ze zijn, hoe 
grotere diertjes ze eten. 

 
 
 

Watermijt 
Een watermijt is erg klein. Hij heeft acht pootjes en is een neefje 
van de spinnen. Sommige watermijten eten nog kleinere 
diertjes, andere eten dood plantmateriaal 
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Waterwantsen  

 
Wantsen zijn insecten. Alle wantsen hebben een zuigsnuit: een soort rietje 
waarmee ze hun voedsel opzuigen. Sommige soorten zuigen sap uit planten, 
maar andere zuigen sap uit diertjes. Wantsen die onder water leven hebben 
zwempoten. Alle waterwantsen kunnen ook nog eens vliegen! 
 

In ons moeras kun je de volgende wantsen tegenkomen: 

 
 Bootsmannetje (ruggenzwemmer) 
 
 Deze wants leeft van allerlei waterbeestjes. Hij heeft 
 de gewoonte om op zijn rug te zwemmen. In een 
 gesloten hand kan het dier pijnlijk steken. 
 
 
 

 Duikerwants 
 
 De duikerwants is dun en slank. Hij kan heel snel 
 zwemmen en leeft van planten. 
 
 
 

 Zwemwants 
 
 De zwemwants lijkt een beetje op een kever. Maar als je 
 goed kijkt, zie je dat hij op zijn rug geen dekseltjes heeft 
 (wat kevers wel hebben). De zwemwants leeft van planten. 

 
 
 
 Staafwants en waterschorpioen 
 
 Een staafwants lijkt wel wat op een 
 wandelende tak. De waterschorpioen lijkt 
 een beetje op een schorpioen. Allebei 
 sluipen ze onopvallend traag door de 
 planten. Daar grijpen ze allerlei diertjes 
 met hun vangklauwen. Ze hebben aan de 
 achterzijde een lange buis om boven water 
 adem te halen (een snorkel) 
 
 
 

 Schaatsenrijder  
 De schaatsenrijder “schaatst” met zijn vier achterste 
 poten  over het water. Hij leeft van kleine diertjes die in 
 het water gevallen zijn. 
 


