Een project van IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem Voorjaar 2015

Doelgroep:
Plaats:
Doel:

Middelen:

groepen 1 t/m 4
Op school, schoolomgeving, park, vlindertuin bij D’’n Aard,
Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven.
Kijken naar lieveheersbeestjes, verschillende soorten
ontdekken en meer te weten komen over
lieveheersbeestjes.
Bij dit project horen loeppotjes en zoekkaarten.
Reserveren bij Hetty Fokkens, tel: 2543077
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De uitvoering van het project.
Voorbereiding op school:
Digitaal prentenboek:
Uitzending School tv:

Het luie lieveheersbeestje
Het lieveheersbeestje, een mooi en nuttig kevertje.
Een vliegend lieveheersbeestje.
Prentenboeken:
Enkele titels van de vele prentenboeken over
lieveheersbeestjes:
Treesje lieveheersbeestje
Jesse zonder stippen
Suzette
Kijk uit, lieveheersbeestje
Het lieveheersbeestje dat niet lief deed.
Les door de leerkracht over lieveheersbeestjes. ( zie bijgevoegde informatiebladen).

Buitenactiviteit.
Lieveheersbeestjes zoeken, eventueel m.b.v. zoekkaart. Deze zijn, net als de
loeppotjes zijn te leen bij het IVN.

Verwerking op school
Kleurplaten lieveheersbeestje. (bijgevoegd)
Werkbladen (bijgevoegd)
Lieveheersbeestje knutselen
Schminken als lieveheersbeestje
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Informatie over lieveheersbeestjes.
Is een lieveheersbeestje een insect? Ja, omdat hij zes poten heeft.
Is een lieveheersbeestje een kever? Ja, omdat hij schildjes heeft.
Typerend voor lieveheersbeestjes is de platte buikzijde en de bolle rugzijde. Van
opzij gezien vormen ze bijna een half bolletje. De vaak levendig gekleurde
dekschilden zijn meestal glanzend, sluiten tegen elkaar aan en bedekken het
achterlijf en de vliezige vleugels volledig.

Lieveheersbeestjes.
Het lieveheersbeestje heeft zes korte pootjes en zijn lichaam bestaat uit drie delen:
kop, borststuk en achterlijf. De poten en de vleugels zitten aan het borststuk. Aan die
kenmerken kun je zien, dat het een insect is. Om te vliegen moet het
lieveheersbeestje eerst zijn schildje helemaal opendoen, want daaronder zitten zijn
vliegvleugeltjes.
Bij lieveheersbeestjes is het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes bijna niet te
zien. Alleen bij de paring is het goed te zien, want het mannetje klimt dan op de rug
van het vrouwtje.
Lieveheersbeestjes zijn goede vliegers. Ze kunnen wel vijftig kilometer afleggen
zonder te stoppen. Ze leven meestal niet langer dan een jaar. Sommige overwinteren
wél een tweede keer. In zachte winters kunnen ze al vroeg uit hun schuilplaats
tevoorschijn komen. Soms al in januari.

Voedsel.
De meeste soorten lieveheersbeestjes, larven zowel als volwassenen, voeden zich
met bladluizen, maar er zijn ook soorten die van bepaalde plantenschimmels leven,
zoals meeldauw. Het 22 stippelige lieveheersbeestje, ook wel
citroenlieveheersbeestje genoemd, hoort hierbij.
Het lieveheersbeestje vindt zijn voedsel op de tast. Als er geen bladluis meer te
vinden is, schakelt hij over op stuifmeel en nectar.
Lieveheersbeestjes zijn de sloomste jagers, die we ons voor kunnen stellen.
Bladluizen blijven zitten. De prooi loopt dus niet weg. Ze lijken nauwelijks aangepast
aan het jagersbestaan, dankzij een overvloed aan nog slomere prooidieren. Ze
hoeven zich nooit te haasten.

Verdediging.
De meeste lieveheersbeestjes zijn opvallend van kleur.: rood, geel en oranje. De felle
kleuren zijn waarschuwingskleuren; ze vertellen vogels en andere vijanden, dat
lieveheersbeestjes vies smaken.
Bij verontrusting persen lieveheersbeestjes als verweer kleine, gele druppeltjes
stinkend vocht uit de pootgewrichten. Reflexbloeden heet dat. Hierdoor worden ze
door veel vogels gemeden en dat is natuurlijk precies de bedoeling. Bij sommige
soorten lieveheersbeestjes is het reflexbloed zelfs giftig!
Een andere vorm van verdedigen is het zogenaamde ‘dood’ houden: de pootjes
worden bij bedreiging ingetrokken.

Vijanden.
Van de koekoek is bekend, dat hij graag een lieveheersbeestje oppikt en zich noch
laat afschrikken door de alarmkleuren van de beestjes, noch door de zeer vieze
smaak van het vocht, dat ze bij gevaar afscheiden.
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Beschermheren.
Waar bladluizen zijn, zie je ook vaak mieren. Bladluizen zuigen sap uit planten.
Plantensap bevat veel suiker. Bladluizen scheiden een zoete vloeistof uit
(honingdauw). Mieren eten weliswaar geen bladluizen, maar zijn wel verzot op de
honingdauw. Honingdauw is een lekkernij met een hoge energiewaarde en wordt
zeer gewaardeerd door zoetbekken als mieren en wespen, die hebben geleerd luizen
als melkvee te gebruiken.
De zo verkregen zoetigheid betalen de ‘luizenmelkers’ met bescherming. Een goede
ruil, want luizen zijn vrijwel weerloos en vertrouwen voornamelijk op hun fenomenale
voortplantingsvermogen als overlevingsstrategie.

Levenscyclus.
Als in het voorjaar de zon schijnt, komen de lieveheersbeestjes tevoorschijn. Ze
hebben de hele winter op een veilige plek gezeten.
De mannetjes gaan meteen op zoek
naar een vrouwtje; dit doen ze met
behulp van hun sprieten op de kop,
waarmee ze kunnen ruiken, waar
een vrouwtje zich bevindt.
Een week na de paring legt het
vrouwtje eitjes. Altijd op een plant
waar een kolonie bladluizen op leeft.
Uit de gele of oranje, langwerpige
eitjes komen na een week piepkleine
larven.
Deze larfjes komen met hun kop
omlaag naar buiten. Net uit het ei zijn
de larfjes wit/ doorzichtig, maar al
gauw worden ze zwart. De
pasgeboren larfjes zien, ruiken en
horen niets. Ze hebben zes pootjes
en achter aan het lijfje zit een soort
zuignapje, waardoor de larfjes niet
kunnen vallen. Het zijn borstelige,
beweeglijke rovers, die meteen
beginnen met eten, waarbij ze soms hun eerste honger stillen met het eten van nog
niet uitgekomen eieren van hun soortgenoten.
Omdat moederlieveheersbeest haar eieren in een bladluizenkolonie legt, hoeven de
larven maar iets omhoog te kruipen om
tegen bladluizen aan te botsen en het
feestmaal kan beginnen. Met zijn sterke
kaken grijpt het larfje de ene bladluis na de
andere en zuigt ze leeg.
Na een week heeft één larfje een paar
honderd bladluizen op. Het is erg dik van
geworden. Het larfje past niet meer in zijn
huid en er komt een scheur in. Het larfje
stroopt de oude huid van zich af. Daaronder zit al een nieuwe, ruimere huid. Nu kan
het larfje weer verder eten. Ditzelfde tafereel speelt zich in totaal drie keer af. Na drie
weken is het larfje een larf geworden, groot en dik van alle bladluizen.
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Eindelijk heeft het diertje genoeg gegeten. Het zoekt een veilig plekje onder een blad
of op een stengel. Uit zijn achterlijf komt een beetje kleverig spul, waarmee hij
zichzelf vastmaakt. Na een tijdje barst de huid weer open. Het is de vierde keer,
maar nu komt er geen larf voor de dag. De larf is een pop geworden, een oranje pop,
vastzittend aan een blad of stengel van een plant.
Deze poppen hangen vaak in het volle zicht en worden alleen beschermd door hun
afwerende kleur. Een dag later ziet het er net uit of het diertje in een slaapzak is
gekropen. Een stevige, oranje slaapzak met oranje vlekjes. De pop hangt doodstil,
maar binnenin de slaapzak gebeurt een groot wonder. In de pop verandert de larf in
een lieveheersbeestje. Na een week hangt de pop nog steeds doodstil, maar zit er
een lieveheersbeestje in, klaar om uit de pop (slaapzak) te kruipen. Het kevertje
drukt hard tegen de pophuid en uiteindelijk lukt het om de pophuid open te scheuren.
Eerst komt het kopje voor de dag. Na vijf minuten is het lieveheersbeestje bijna uit de
pophuid. Eerst is het lijfje
nog nat en zacht, vandaar
dat het diertje een veilig
plekje opzoekt om op te
drogen.
Ook de vleugeltjes moeten
eerst drogen, want met natte
vleugels kan het diertje niet
vliegen. Daarom spreidt het
lieveheersbeestje zijn
vleugeltjes om ze goed te
kunnen laten opdrogen. De
pophuid blijft achter op de
plant.
Net uit de pop hebben ze
nog geen stippen en langzaamaan zie je donkere rondjes door de schildjes schijnen;
die stippen worden elk uur donkerder. Ook de kleur van hun dekschilden is eerst erg
licht. Het kan wel een paar weken of maanden duren, voordat het lieveheersbeestje
zijn bv.dieporanje-rode kleur heeft.
Eenmaal hoogzomer is de nieuwe kevergeneratie volledig ontpopt en gaat op
strooptocht. Soms, als het een goed seizoen voor de larven de poppen is geweest,
kan dat een massale aangelegenheid zijn. Dan kan er trekgedrag ontstaan.
Miljoenen kevertje kiezen het luchtruim en laten zich door de wind meevoeren.
Zolang de zomerwind ze draagt, merk je daar niets van. Pas als ze neerkomen, is de
omvang van het fenomeen zichtbaar. Op het strand van Texel zijn ze wel eens met
duizenden tegelijk gezien, krioelend over het strand. Vele exemplaren waren echter
ook in het water terecht gekomen.
Als de dagen korter worden en de luizen na het leggen van de wintereieren sterven,
is het voor de lieveheersbeestjes zaak een goede overwinteringsplek te vinden. Die
mag niet te droog zijn, anders verdorren ze tot fraaie, doch levenloze mummies. In
een te natte schuilplaats wacht de schimmeldood. Een secuur klusje dus, dat zoeken
en het is geen wonder dat een echt goede plek druk bevolkt raakt. Duizenden
diertjes kunnen onderin een goed gedraineerde heidepol, of in een verlaten hol, dicht
opeen gepakt, in kille verstarring de winter uitzitten. Ook kruipen ze wel in een
strooisellaag weg of in kieren en spleten van bomen, schuren en huizen.
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Aantal soorten.
Er leven in ons land zo’n 60 soorten lieveheersbeestjes. Een aantal soorten is zeer
algemeen. Er zijn ook zeldzame soorten. Op de hele wereld zijn er meer dan 5000
verschillende soorten lieveheersbeestjes.
De meeste zijn oranje of rood met zwarte stippen, maar er zijn ook zwarte met rode
stippen en gele met zwarte stippen. Ze zijn wel altijd felgekleurd.

Kenmerken van een aantal soorten.
Het 22- stippelige lieveheersbeestje is een knalgeel juweeltje, bezet met 22 gitjes.
Het voedt zich met meeldauwschimmels. Het komt pas in mei tevoorschijn en wordt
het meest gezien in de maand augustus. Geel met zwarte stippen.
Het 4-vleklieveheersbeestje leeft voornamelijk op bomen en voedt zich met
schildluizen en bladluizen.
Het 7-stippelige lieveheersbeestje is zes mm, leeft overal waar planten te vinden zijn,
eet bladluizen en legt zo’n 200 eitjes; oranje/rood met zwarte stippen. Het wordt
vooral in augustus veel gezien.
Het 24-stippelige lieveheersbeestje vreet aan blad en knop van vele planten en kan
dus schade geven aan tuinbouwgewassen. De naam is erg misleidend, want het
diertje heeft vreemd genoeg nooit 24 stippen. Het is klein en steenrood met een fijne,
grijze beharing.
Het 2-stippelige lieveheersbeestje komt in verschillende kleurvarianten voor; bv.
oranje met zwarte stippen of zwart met rode stippen. Het aantal stippen van deze
soort kan variëren van (meestal )2 tot zelfs 4 of 6. Het is vooral te zien in de maand
juni.
Veel soorten hebben een naam , die iets over het aantal stippen zegt, maar dat is
niet altijd het geval; het 10-stippelige lieveheersbeestje heeft niet altijd tien stippen.

Biologische bestrijding.
Bladluizen veroorzaken veel schade aan gewassen. Ze zuigen sap uit planten,
waardoor deze erg verzwakken. Soms brengen ze ook plantenziekten over.
Door bladluizen te eten doen lieveheersbeestjes in onze tuinen daar dus heel nuttig
werk.
Dankzij hun voorkeur voor luizen en hun vraatzucht worden lieveheersbeestjes ook
ingezet als biologisch bestrijdingsmiddel in kassen. Lieveheersbeestjes eten wel
zo’n 150 luizen per dag. Een larf zo’n 50 per dag.

Leuke weetjes.
-Het stippenaantal van het lieveheersbeestje heeft niets te maken met de leeftijd,
zoals een onuitroeibare mythe ons wil doen geloven.
-Er zijn mensen die denken , dat lieveheersbeestjes geluk brengen. Heel lang gelden
was zeven een geluksgetal en sommige lieveheersbeestjes hebben zeven stippen.
-Er zijn ook mensen die denken, dat er een zegen rust op de dingen die ze
ondernemen, wanneer ze van tevoren een lieveheersbeestje gezien hebben.
-Het vocht dat vrijkomt bij het ‘reflexbloeden’ is zo walgelijk van smaak, dat het juist
daarom in de kwakzalverapotheek terecht kwam. Men meende, dat het sap op een
watje in een holle kies gepropt, een probaat middel tegen kiespijn zou zijn.
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Kleurplaat groep 1 en 2
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Kleurplaat groep 3 en 4
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