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Hoi! Heel de zomer houdt ze je
gezelschap. Altijd is ze in je buurt. De
vlieg. Zet je net je tanden in een broodje,
bzzzzzzzt, komt ze aangevlogen. Ze wil
gezellig met je mee-eten. ‘Waar is de
vliegenmepper?’ roepen veel mensen dan.
‘Weg met die viespeuk!’ Maar een vlieg
laat zich niet zomaar naar de
vliegenhemel sturen. Ze maakt salto’s in
de lucht en pijlsnelle duikelingen. Net of
ze zegt: pak me dan, als je kan! 

Iedereen kent de vlieg. Maar heeft ze nu
twee of vier vleugels? Heeft ze wél of geen
haren? En wast ze zich wel eens? Aan zo’n
doodgewone vlieg valt veel te ontdekken.
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Een vlieg lust van alles. Daarom zit ze
overal op. Of het nu een stuk taart is, een
limonadedruppel of een koeienvlaai. De
snuit van een vlieg is een stofzuigertje.
Daarmee zuigt ze eten op. Harde dingen
zoals een suikerkorrel maakt ze eerst nat
met maagsap. De korrel lost op. Pas dan
kan ze ’m opzuigen. 

Het lijfje van een vlieg zit vol met haartjes.
Daar blijft troep aan hangen. Je kunt een
vlieg dus maar beter wegjagen als ze op je
eten zit. Wie weet heeft ze net van een
lekkere drol gesnoept. 

Zuigsnuit van een vlieg



4

Zoek een dode vlieg en bekijk haar met
een loep.

Hoeveel pootjes tel je?

Waar zitten de pootjes vast:
aan het borststuk
aan het achterlijf
anders:

Hoeveel vleugels zie je?
Teken hier een vleugel in het groot.

Een vlieg zoemt doordat haar vleugels
steeds op en neer gaan. 
Wel 200 keer per seconde!
Doe dat maar eens na.



Leg de vlieg goed in het licht. Dan krijgen
de vleugels allerlei kleuren. 
Welke kleuren zie je?

Bekijk de kop van de vlieg.
Ik vind de ogen groot / klein.
De kleur van de ogen is 
De vlieg heeft wel / geen voelsprieten.
Ik zie wel / geen zuigslurfje.

Zie je veel of weinig haren?
Waar zitten die haren?

Een vlieg kan horen en proeven. 
Dat doet ze met de haren op haar pootjes. 

Bekijk een levende vlieg die ergens is gaan
zitten. Vliegen poetsen zich de hele dag.
Hun kop, vleugels, alles krijgt een beurt.
Het is leuk om zo’n wasbeurt te bekijken. 
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De vliegen in huis zijn meestal de
huisvlieg en de kleine kamervlieg. Soms
ook de blauwe en groene vleesvlieg. En
natuurlijk het fruitvliegje. Zit er een
steekvlieg in huis, dan is hij verdwaald.
Steekvliegen wonen het liefst op een
boerderij. Ze zuigen graag druppeltjes
bloed van koeien. 

De zweefvlieg is een vlieg. Maar ze lijkt op
een geel-zwarte bij of wesp. Pas op, ik ga
steken! betekenen die kleuren. Maar
zweefvliegen kunnen niet steken. Ze
houden andere dieren voor de gek.
Tel de vleugels. Een zweefvlieg heeft twee
vleugels, net als andere vliegen. Een bij of
wesp heeft er vier.

Waar zit de bij?
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Post De meeste kinderen leek 
het leuk om een ei uit te 
broeden: lekker zitten, de boel 
warm houden en een lief kuikentje
opvoeden. Sommigen leek het heel 
erg saai. Bedankt voor al jullie 
mooie verhalen! Ook groep 5a 
van de Wijdtveldschool in Arcen.
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Stichting het Limburgs Landschap

postbus 4301, 5944 zg Arcen

telefoon [077] 473 75 75 

fax [077] 473 75 76

e-mail info@limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst Ditte Merle

Tekeningen Wil Kroon

Deze kinderbijlage is mogelijk

gemaakt door de Nationale

Postcode Loterij.

Extra natuurboekjes zijn voor

scholen en natuurgroepen gratis te

bestellen bij Het Limburgs

Landschap.

Doe je mee? Vliegen
zijn nuttige beestjes.

Weet jij waarom? Stuur
je antwoord vóór 24 juli
2006 naar Het

Limburgs Landschap.

Vliegen-weetje Een huisvlieg legt
honderden eitjes. In afval, poep of in een
dood beest. Er komen larven uit, net witte
wormpjes. Die larven verpoppen. In elke
pop groeit een jonge huisvlieg. Van ei tot
vlieg duurt zo’n tien dagen.


