
Planten verspreiden hun 
zaadjes graag zo ver 
mogelijk. De springbalsemien 
heeft daarvoor een goede 
manier gevonden. Als de 
vrucht wordt aangeraakt 
(bijvoorbeeld door een insect) 
spat hij uit elkaar en schieten 
de zaadjes weg.

De agoeti is een 
knaagdiertje dat onder 
andere de zaadjes van 
de zeldzame zwarte 
palmboom eet. Hij bewaart 
ze onder de grond. Soms 
vergeet de agoeti waar hij 
zijn eten heeft verstopt. 
Dan groeit er een nieuwe 
palm uit het vergeten 
zaadje. De agoeti zorgt er 
zo voor dat de boom nog 
niet is uitgestorven.

Naakte molratten leven in groepen van soms wel driehonderd 
dieren. Toch is er maar eentje die baby’s krijgt. De koningin werpt 
elke tachtig dagen een stuk of twaalf jongen. Zij zorgt ervoor dat de 
andere dieren onvruchtbaar zijn door een stof in haar urine.

Keizerspinguïns doen echt alles voor hun ei! 
Maandenlang draagt het mannetje het ei op zijn poten 
om het warm te houden en uit te broeden. Intussen kan 
hij niet eten. Zo doorstaat hij de bitterkoude winter van 
Alaska met temperaturen tot min zestig graden.

Een steppenroller is de bovenste helft van een plant die veel voorkomt in Noord-Amerika.  
De delen die loslaten vormen een bolletje dat gedragen door de wind vele kilometers  
over open vlaktes kan afleggen. Onderweg verspreidt de plant overal zijn zaden.

Voortplantings-kampioenen

Deze plant heeft een 
slimme truc om te 
voorkomen dat hij wordt 
opgegeten. Hij doet 
net alsof hij ziek is. Hij 
heeft namelijk witte 
vlekken die horen bij een 
plantenziekte. Insecten 
zoeken liever een blaadje 
dat er wat frisser uitziet!

Thema 8.1  les 1
Topdieren!

De kampioenen uit   De natuur
Dieren en planten zijn ontzettend slim in het bedenken van overlevingstrucs. Ze zijn 
ongelooflijk handig in het vangen van een prooi. Ze planten zich zo gigantisch graag voort 
dat ze er alles voor over hebben. Ze blijven ons verbazen. Kijk maar…

Deze gekko kan zijn kleur prima 
aanpassen aan de omgeving. 

Maar hij heeft nog een truc. 
Hij kan huidflapjes naar 

buiten vouwen, zodat zijn 
contouren (de omtrek 

van zijn lichaam) ook 
onherkenbaar worden. 

Als plant in de woestijn, 
wil je zeker niet opvallen! 
Elk levend wezen zou 
proberen je op te eten in 
zo’n omgeving waar bijna 
geen voedsel te vinden is. 
Maar als je eruit ziet als 
een steen is er helemaal 
niets aan het handje!

Veel inktvissen kunnen zich in een flits aanpassen 
aan de kleur van de omgeving. Maar dat 
is nog niet alles. Ze kunnen ook 
precies zo bewegen als 
andere zeedieren. 
Van zeeslangen 
tot kwallen!

Ga je op deze vis staan, dan ben je nog niet jarig! De rug 
van de steenvis zit namelijk vol giftige stekels. Die stekels 
zijn zo sterk dat ze zelfs door een schoenzool heen kunnen 
prikken. En het gif kan dodelijk zijn. 

Verstop-kampioenen Dit zi jn dus plant jes!
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Veilig in je eigen 
omgeVing
De plek waar een dier leeft, noem je 
zijn habitat. Daar kan een dier aan 
zijn primaire levensbehoeften voldoen. 
Dat zijn voedsel, water, beschutting en 
het vinden van een partner. Elk dier 
is aangepast aan zijn habitat. Zo zijn 
roofdieren uitstekend uitgerust voor het 
vangen van een prooidier. Ze moeten 
goed kunnen kijken en snel kunnen 
reageren. Ook hebben ze vaak puntige 
hoektanden die de prooi kunnen doden. 
Planteneters hebben juist snijtanden om 
de planten af te snijden en vervolgens 
maalkiezen om het fijn te malen.
Veel dieren proberen om niet op te 
vallen, zodat ze makkelijker kunnen 
aanvallen of juist moeilijker aangevallen 
kunnen worden. Dat noem je camouflage. 
Denk maar aan de schutkleur van een 
pasgeboren hertenjong. Een ander soort 
camouflage is mimicry: het uiterlijk van 
het dier lijkt veel op het uiterlijk van 
een ander dier of een plant.

Thema 8.1  les 1
Topdieren!

jacht-kampioenen

Haaien zijn eetmachines. Ze 
happen naar bijna alles wat 
beweegt. En zit je eenmaal 
in die kaken geklemd, met 
wel vijf rijen vlijmscherpe 
tanden, vergeet het dan 
maar. Geen ontsnappen 
meer mogelijk, al ben je nog 
zo’n glibberige vis.

Maretak is een luie plant. Hij 
hecht zich vast aan een boom 
en zuigt daar het water en de 
zouten uit die hij nodig heeft 
om te groeien. Het is een soort 
dinergast die nooit meer weg 
gaat!

De grauwe klauwier lijkt 
een heel onschuldig 
vogeltje. Toch heeft hij best 
een wrede gewoonte. Hij 
spiest zijn prooien (grote 
insecten) aan een doorn of 

prikkeldraad. Zo bewaart hij 
zijn voorraad.

Tijgers gebruiken hun scherpe 
klauwen om een prooi vast te 
grijpen. Doden doen ze door 
de keel van hun prooi dicht 
te knijpen met hun bek. En 
dan gebruiken ze hun enorme 

knipkiezen om het vlees in 
stukken te scheuren. 

Grrr!

Een miereneter heeft een 
enorm lange snuit die hij 
mooi ergens kan insteken. 
Het liefst in een mierennest 
natuurlijk! En dan komt 
er ook nog een lange 
tong tevoorschijn waar 
tientallen mieren tegelijk 
aan blijven plakken. 
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