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Hoi! Hij heet oorworm, maar een worm is
hij niet. In oren kruipen doet hij ook niet
gauw. Een oorworm is een insect, net als een
vlieg of een tor. En hij zit veel liever in een
bloem dan in je oor. 

Een oorworm lijkt een beetje eng. Maar het
valt mee... hij lust geen mensenvlees. Hij kan
wel eens bijten, maar hij bijt niet door je vel.
Als hij in de knel zit, knijpt hij soms met zijn
tang. Dat kriebelt alleen maar. 

Neem een potlood mee, een leeg jampotje
en natuurlijk dit boekje. We gaan buiten
oorwormen bekijken.
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Zoek een oorworm Oorwormen
verstoppen zich. Dus kijk overal: tussen
bladeren, onder stenen, in bloemen… 

Waar heb je je oorworm gevonden?
in een bloem
tussen boomschors
onder bladeren
ergens anders:

o
o
o
o

Teken je oorworm.



Oorworm-onderzoek 

Wat doet de oorworm?
blijft stil zitten
loopt rustig weg
rent snel weg
iets anders:

Als je oorworm steeds wegloopt, doe hem
dan even in het jampotje. Dan kun je hem
goed bekijken.

Wat voor kleur heeft de oorworm? 

Hoeveel pootjes tel je?

o
o
o
o
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Het mannetje heeft een kromme tang,
het vrouwtje een rechte tang.
Is je oorworm een mannetje of 
een vrouwtje?

Zie je ogen? ja / nee

Zie je sprieten op de kop? ja / nee

Zie je vleugels? ja / nee

Het lijkt of een oorworm geen vleugels heeft.
Maar bij veel oorwormen zitten de vleugels
netjes opgevouwen onder de dekschilden. De
gewone oorworm kan vliegen. Maar hij doet
dat niet vaak. De kleine oorworm vliegt veel.

Trek jij wel eens een gezicht als een oorwurm?
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Alleseters Oorwormen eten bijna alles
wat ze tegenkomen. Ze lusten blaadjes,
besjes, kleine beestjes… Soms gebruiken ze
hun tang om eten vast te pakken. Of ze
dreigen ermee.

Tik eens zachtjes met een takje tegen het
achterlijf. Wat gebeurt er?

Je kunt de oorworm in het potje naar huis
nemen. Om verder te bekijken. Doe dan
ook wat bladeren, schors en een stukje
appel in het potje. Leg er eens een holle
plantenstengel bij (of een dik rietje). Kun 
je de oorworm later nog terugvinden? 
Zet de oorworm na een paar dagen weer 
in de natuur.
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Post ‘Zomer’, dat was het 
antwoord op de puzzel van de 
vorige keer. We ontvingen de 
mooiste schilderijtjes met dit 
woord. Ook school De Opstap 
uit Venlo, bedankt voor jullie inzendingen. 
Dit boekje is in zwart-wit. Dus de kleuren
moet je er zelf bij denken!

amy rings [ jaar] nancy smeets [? jaar]

rianne vervuurt [ jaar] daniëlle timmermans [ jaar]
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Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
Deze kinderbijlage is mogelijk

gemaakt door de Postcodeloterij

Stichting het Limburgs Landschap

postbus ,   Arcen
telefoon []   
fax []   

Doe je mee? In dit
boekje staat dat de

naam ‘oorworm’ eigenlijk
niet klopt. Er is nog een
ander klein beestjewaarvan

de naam niet klopt. Net als de oorworm
verstopt het zich meestal. 

Schrijf zijn naam op. Waarom hebben ze dit
beestje zo genoemd, denk je? Schrijf dat er
ook bij. Stuur je antwoord vóór  oktober
naar het Limburgs Landschap. In het
winterboekje meer hierover.

Oorworm-weetje Vroeger 
werden oorwormen gedroogd en gemalen en
dan vermengd met de pies van een haas. Het
was een geneesmiddel tegen doofheid!
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