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inleiding Op dit moment zijn voor ieder mens op aarde meer dan 
200 miljoen insecten! En ze bevinden zich echt overal – in 
zoet water, in de lucht, onder de grond en in de oceaan. 

Insecten zijn eigenlijk maar één diersoort uit de grote groep 
geleedpotigen. Waarschijnlijk leven de acht miljard mensen 
op deze planeet samen met tien triljoen krabben, bijen, 
roeipootkreeftjes, vliegen, muggen, duizendpoten en alle 
andere verbazingwekkende dieren die je in dit boek zult 
ontmoeten. Van alle dieren die mensen hebben ontdekt 
en beschreven, zijn acht van de tien geleedpotigen. Dat 
betekent dus dat als je willekeurig een diersoort uit al het 
leven kiest, dat acht van de tien keer een geleedpotige is! 

Samen met allerlei dieren zonder ruggengraat, 
zoals naaktslakken, slakken en wormen, vertonen 
deze kriebelbeestjes een enorme diversiteit 
– ze verschillen enorm. Ook al ken je allerlei 
fantastische kriebelbeestjesfeiten, het is onmogelijk 
om alles over alle beestjes te weten. En dingen 
die je van het ene kriebelbeestje weet, zijn FOUT 
als het om een ander kriebelbeestje gaat! 

(En misschien ken je sommige kriebelbeestjes 
wel helemaal niet zo goed als je denkt...) 

In de 4,5 miljard jaar dat er leven op aarde bestaat, waren er in  
de ver schillende tijdperken altijd bepaalde diersoorten die het 

bijzonder goed deden. 

Twee derde van alle diersoorten die wetenschappers 
op aarde hebben ontdekt en beschreven, zijn insecten! 

Dat betekent dat wanneer je willekeurig een 
diersoort kiest uit al het kruipende, lopende, 
vliegende en zwemmende leven dat er 
bestaat – van walvissen, tijgers, hagedissen, 
haaien en kwallen tot inktvissen, kikkers en 
vogels – dat twee van de drie keer een bij, 
een wesp, een vlieg of een oorwurm is! 

Zo was het Devoon (419-359 miljoen jaar geleden) het ‘Vissentijdperk’, terwijl 
het Mesozoïcum (252-66 miljoen jaar geleden) het ‘Dinosaurustijdperk’ was. 

De meeste mensen beweren dat we nu in het ‘Zoogdiertijdperk’ leven, maar in 
werkelijkheid wordt de aarde de laatste 400 miljoen jaar overheerst door één 

verbazingwekkende groep dieren – de insecten! 

Kom mee, spring in de bosjes en ontdek hoe 
fout alles is wat je weet over kriebelbeestjes!

Kijk maar eens naar een paar getallen... 
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ALLE KRIEBELBEESTJES  
ZIJN INSECTEN... 

Als we het over bijen, kevers, vliegen en wantsen hebben, wordt alles al snel 
verwarrender dan je zou denken... Veel mensen denken bijvoorbeeld dat alle 

kriebelbeestjes insecten zijn... maar dat is helemaal niet zo. 

Spinnen zijn zeker geen insecten, en slakken zijn nauwer verwant aan 
octopussen dan aan alle andere dieren op deze pagina! Verwarrend? Dat hoeft 
niet! Lees deze handleiding en ontdek wie wie is in het struikgewas! 

In dit boek (en wanneer je buiten bent) zul je 
veel GELEEDPOTIGEN tegenkomen. Het is een 
ingewikkeld woord, maar je weet al wat het 
betekent: dieren zonder ruggengraat die 
meerdelige (gelede) poten hebben en een sterk 
omhulsel, een ‘exoskelet’, dat uit meerdere 
segmenten bestaat. Dit beschermt hun lijf 
en houdt hun ingewanden op hun plaats. 

Er zijn VIER hoofdsoorten geleedpotigen: 
INSECTEN, DUIZENDPOTIGEN, 
SPINACHTIGEN en KREEFTACHTIGEN. 

I N S ECT ENI N S ECT EN  zijn geleedpotigen met zes poten en drie belangrijke lichaamsdelen – de kop, het borststuk en het 
achterlijf. Kevers, wespen, vlinders, motten, vliegen en wantsen zijn de meest voorkomende insectensoorten. 

Wantsen zijn insecten uit de orde van de SNAVELINSECTEN.  
Ze hebben allemaal een zuigend monddeel dat de meeste gebruiken 

om sap mee uit planten te slurpen... Sommige soorten, zoals  
de BEDWANTS die van bloed leeft, worden ook wel plaag-

insecten genoemd.

D U IZEN D P OT I G END U IZEN D P OT I G EN , zoals duizendpoten en miljoenpoten, hebben net als insecten een  
hard exoskelet. Maar ze hebben allemaal meer dan zes poten. Soms zelfs heel veel meer. 

Spinnen en hooiwagens 
(en een paar andere 
rare beesten die je later 
in dit boek tegenkomt) zijn 
S P I N AC HT I G ENS P I N AC HT I G EN . Ze hebben 
meer dan zes poten, maar 
slechts twee lichaamsdelen. 

Ten slotte zijn S C H A A LD I ER ENS C H A A LD I ER EN  voor de zee wat 
insecten zijn voor het land. Deze waterwonderen 
met een exoskelet zijn bijvoorbeeld garnalen, 
kreeften en vreemdere schepsels, zoals zeepokken. 

Naast deze gelede dieren kom je in 
dit boek kriebelbeestjes tegen die 
niet tot de geleedpotigen behoren, 
zoals slakken en allerlei soorten 
wormen. Die zijn gewoon zo klein dat 
we ze ook kriebelbeestjes noemen. 
Slakken zijn B U I K P OT I G ENB U I K P OT I G EN  en over 
wormen kom je later meer te weten! 

Je weet nu wat insecten zijn – en wat niet.  
Dan gaan we nu wat dieper in op een paar  

‘feiten’ die moeten worden ontrafeld! 
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