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Samenvatting Ω Spinnen

Maakt een spin meer soorten webben?

Niet alle webben zien er hetzelfde uit. Een spin maakt maar één soort web.
Spinnen kun je indelen in groepen door te kijken naar hun webben.
Of je kunt kijken naar hun uiterlijk. Door naar verschillen te zoeken,
kun je ze ordenen.

Waar kun je webben vinden?
Er zijn drie soorten webben: wielweb, trechterweb en hangmatweb.
Een wielweb vind je in struiken of aan muren. Hangmatwebben hangen in
struiken en naaldbomen. En trechterwebben vind je buiten onder kozijnen
of binnen in hoeken.
Spinnen die eenzelfde soort web maken, hoeven er niet hetzelfde uit te zien.

Spinnen
wb7_ivo_1_spinnen.indd 17

17
27-03-2006 11:38:27

S a m e n v a t t i n g Ω Spinnen

Vangen spinnen zonder web géén prooi?
Niet alle spinnen maken een web. Er zijn ook spinnen die een prooi op een
andere manier vangen. De lassospin slingert een draad met daaraan een
druppel kleefstof naar insecten. De valdeurspin wacht tot een insect langs
zijn hol loopt. Dan opent hij de deur van zijn hol en sleurt de prooi mee
naar binnen.
De krabspin en de springspin bespringen hun prooi.
De mijnspin maakt een val. In deze afgedekte gang wacht hij op een prooi.
Als de prooi er overheen loopt, bijt de spin door het web heen en trekt de
prooi mee.
Net als wielwebspinnen maakt de lijmspuiter gebruik van kleverige draden.
Hij spuugt de kleverige draden naar prooien.

*

Waaraan herken je een spin?
Er zijn veel soorten spinnen. Groot, klein, fel gekleurd of onopvallend.
Toch hebben ze ook kenmerken die hetzelfde zijn. Spinnen zijn altijd
geleedpotig en dus ongewerveld. Het lichaam bestaat uit twee delen:
kopborststuk en het achterlijf. Ze hebben acht poten. Op het achterlijf
zitten spintepels. Aan de kop zitten palpen en kaken met gifklauwen.
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Zijn er mooie of lieve spinnen?
Wat de een lelijk vindt, vindt de ander misschien mooi. Jij hebt zelf een spin
gekozen die je het mooiste vindt. Het is jouw favoriet. Dat heb je gedaan
door spinnen met elkaar te vergelijken.

*

Kun je spinnen in de klas houden?
Je hebt geleerd hoe je spinnen in de klas moet houden.
Ze mogen niet bij elkaar in een bak zitten. Ze eten levende prooien.
In een goed spinnenhuis zit potgrond, wat takjes en een stukje
doorweekte spons. Als je de spin een paar dagen in zo’n huis houdt,
zie je hem misschien een web maken.
Een wielweb is niet alleen mooi, maar ook heel slim gemaakt.
Het maken van het web gebeurt steeds op dezelfde manier.
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