Factsheets stadsnatuur

Factsheet

De oorworm: een goede moeder met – onterecht - een slechte naam

• O
 orwormvleugels zouden lijken op een menselijk
oor. Dit heeft het dier zijn bedenkelijke naam
opgeleverd. Ze kruipen dus niet in je oor! Ze
vliegen trouwens ook bijna nooit!
• Oorwormen zijn toegewijde moeders. Na het
leggen van de eitjes zorgen ze er de hele winter
voor door de eitjes schoon te houden en te

verdedigen tegen rovers.
• E
 chte alleseters die leven van plantendelen, dood
materiaal en kleine diertjes.
• Oorwormen zijn onmisbaar voor het ecosysteem:
ze recyclen namelijk plantaardig en dierlijk
materiaal.
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Om meer oorwormen in de stad, het park of in je tuin te krijgen,
kun je de volgende dingen doen:

•	Zorg voor plekjes waar ze kunnen schuilen zoals een rommelhoekje, dode boomstammen
of een stapelmuur.
•	Hang bloempotten op gevuld met hooi of stro zodat de oorworm er overdag in kan schuilen.

•	Verwijder niet alle dode bladeren in tuin, plantsoen of park. Laat de oorworm haar gang gaan en al dit
natuurlijke materiaal verdwijnt op den duur ‘vanzelf’.
•	Laat in de winter wat uitgebloeide planten staan. Hierin kunnen oorwormen schuilen.
•	Gebruik geen gif tegen insecten of onkruid. Zo blijft DDT bijvoorbeeld vele tientallen jaren in de
bodem aanwezig en heeft het negatief effect op niet alleen het bodemleven, maar ook op dieren die
bijvoorbeeld insecten eten.

Zie ook
maatregelfactsheet:
• Rosse metselbij
• Oranjetipje
• Pissebed
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Insecten en andere bodemdieren zijn de opruimers van de natuur. Ze vormen zelf voedsel voor
veel andere dieren, zoals vogels, amfibieën en zoogdieren. Weer andere soorten zijn essentieel
voor de bestuiving van planten; zoals bijvoorbeeld onze groente- en fruitgewassen. Insecten en
bodemdieren spelen daarom een cruciale rol bij het behouden en beschermen van de biodiversiteit.
De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Help daarom mee met het beschermen van insecten en
bodemdieren. Zo draag je actief bij aan het stimuleren van de biodiversiteit!
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