Tabel voor waterdieren
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Tabel voor dieren van het zoete water die met het blote
oog goed kunnen worden waargenomen.
Ontleend aan: Milieuboek, Dienst Groenvoorzieningen
en Milieuedukatie, Den Haag
a. dieren die over het water lopen
→A
b. dieren die onder water leven
2
a. het dier schaatst met beide poten tegelijk
Schaatsenrijder
b. het dier loopt over het water en is ca. 1 cm groot
Vijverloper
c. het diertje loopt over het water en is ca 1 mm groot
Dwergwaterloper
d. het diertje zwemt en is ca 5 mm groot
Schrijvertje
e. het dier rent over het water, ca 1,5 cm groot
Oeverspin
f.
Waterspringstaart

a. het dier heeft 4 poten, een huid zonder haren of
schubben
B. Amfibieën (kikkers, padden of salamanders)
b. anders
3
a. het dier heeft vinnen en gewoonlijk een geschubde
huid
C. Vissen
b. anders
4
a. het dier is kleiner dan 3 mm en beweegt zich met
kleine schokjes in een ongeveer rechte lijn door het
water
D. Eenoogkreeftjes
b. Het dier is kleiner dan 3 mm en springt telkens op als
het is gezakt. Kleur dikwijls lichtrood
D. Watervlooien
c. anders
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5.
6.

a. het dier heeft een platte of gedraaide schelp
b. het dier heeft geen schelp
a. het dier heeft een staart en lijkt op deze prentjes:

E. Schelpdieren
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B. Larven van amfibieën (kikkervisjes en salamanderlarven)
b. anders
7
7.
a. het dier heeft geen poten
8
b. het dier heeft wél poten (6 of meer)
12
8.
a. lichaam zeer plat, niet in segmenten verdeeld. De
dieren glijden zonder schokken of stoten, zonder te
rekken of te krimpen over de ondergrond (dat is meestal
een blad van een waterplant)
F. Platwormen
b. lichaam in segmenten verdeeld. De dieren glijden niet,
maar slingeren. kronkelen of verplaatsen zich met met
afwisselende krimp- en rekbewegingen
9
c. dieren bewegen niet (of nauwelijks) en zitten alléén, of
met vele aan elkaar, op het substraat vast
G. Eieren (kikkerdril of eieren in snoeren (paddeëieren),
eieren van slakken, vissen, poliepen e.a.
9.
a. lichaam met minder dan 15 segmenten H. Vliege- en muggelarven
b. lichaam met meer dan 15 segmenten
10
10.
a. lichaam met een kleine zuignap aan de voorkant en
een grotere zuignap aan de voorkant. Het dier beweegt
met afwisselende krimp- en rekbewegingen
I. Boedzuigers
b. lichaam zonder zuignappen; over de gehele lengte niet
dikker dan 2 mm
J. Wormen
DIEREN MÉT POTEN
11.
a. dier heeft 8 poten, een harig lichaam en onder water
een zilverkleurig achterlijf
K. Waterspin
b. dier heeft 8 poten en ziet eruit als een klein (soms
felgekleurd)) bolletje dat snel en gelijkmatig door het
water zwemt
K. Watermijt
c. anders
12
12.
a. meer dan 8 poten, poten slank
L. Kreeftachtigen

zoetwaterdieren

13.

14.

15.

b. meer dan 6 poten, poten even kort als dik
H. Vliegelarven
c. het dier heeft 6 poten
13
a. het dier loopt of zwemt rond in een zelfgemaakt
langwerpig kokertje (van blad- of stengelstukjes, in
beken ook wel van steentjes of schelpjes)
M. Kokerjuffers
b. anders
14
a. het dier kan goed zwemmen en beweegt zich snel door
het water
N. Waterroofkevers en wantsen
b. het dier kan slecht zwemmen en zwemt met gekronkel
van het lichaam of door afwisselend de poten te
bewegen. Zit vaak langdurig stil, of verplaatst zich rustig
lopend over de bodem en de planten
15
a. het achterlijf is an de bovenkant geheel bedekt door
dekvleugels, zodat de segmenten van het achterlijf niet te
zien zijn. De dieren kronkelen niet
O Volwassen waterinsecten
b. het dier heeft géén of hoogstens korte vleugelstompjes
die het achterlijf slechts gedeeltelijk bedekken
Larven van waterinsecten

