LES 1 WOORDENSCHAT

VREEMDE SNUITERS
Iedereen is anders, maar in het dierenrijk zijn wel heel vreemde snuiters te vinden.
Lief, lelijk, schattig, extreem. Bekijk deze buitenissige dieren maar eens.

2 De kraaghagedis is een reptiel. Hij kruipt

1

over het land en legt eieren. Hij is koudbloedig.
Dat wil zeggen dat hij geen vaste lichaamstemperatuur
heeft, maar deze aanneemt van zijn omgeving.
De kraaghagedis heeft een geschubde huid
die hem beschermt tegen uitdroging. Om zich
te beschermen tegen natuurlijke
vijanden heeft hij een andere
truc. Bij een dreigende aanval
spert de kraaghagedis zijn
bek open en klapt de
huidflappen rond zijn
kop uit. Hij ziet er heel
afschrikwekkend uit.
Zijn vijanden durven niet
meer in de buurt te komen.

De axolotl is een amfibie. De meeste

amfibieën kunnen in het water en op het land leven.
De axolotl is een buitenbeentje. Hij leeft alleen in het
water. Een axolotl is vaak een albino met een extreem
witte huid. Wat heel buitenissig is, is dat hij zonder
littekens herstelt als hij gewond raakt. Zelfs verloren
pootjes grœien weer aan. De axolotl is een carnivoor.
Hij leeft van kleine dieren zoals insecten en vissen.
Zijn land van herkomst is Mexico.

3

De gekko is een hagedissoort. Hij heeft een

klein lichaam, grote ogen en enorme poten. Over zijn ogen heeft de gekko
een transparant stukje huid. Daardoor kan hij niet knipperen. Hij likt zijn
lensje daarom schoon. De gekko leeft in gebieden op de hele wereld, op
plaatsen waar het niet te koud is. De meeste soorten gekko's zijn carnivoor,
maar er zijn ook gekko's die omnivoor zijn. Zij eten naast vlees ook planten.
Sommige gekko's hebben felle kleuren. Andere gekkosoorten maken juist
gebruik van camouflage. Hun kleuren vallen niet op in hun omgeving.
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4 Het zeepaardje is een

vis met kenmerken van drie dieren:
de snuit van een paard, de grijpstaart
van een aap en de buidel van een
kangoeroe. Het visje heeft geen
schubben, maar een pantser van
harde botjes. Deze harde
huidlaag beschermt hem
tegen aanvallen van vijanden.
Zeepaardjes zijn slechte
zwemmers. Ze overleven
door zich te camoufleren.
Omdat ze door hun
schutkleur niet opvallen,
worden ze niet zo snel
opgegeten. Het zeepaardje
zwemt rechtop en zuigt dan
met zijn snuit kreeftjes, garnalen
en vissen op.

5

De yoda-vleermuis
is genœmd naar Yoda,
de Jediridder uit Star Wars.
Hij heeft net als Yoda twee
uitstekende oren op zijn kop.
De yoda-vleermuis is een
herbivoor, want hij eet alleen
maar fruit. Hij leeft op
Papœa-Nieuw-Guinea.

6

De grootoorvleermuis gebruikt
zijn grote oren om insecten op te sporen in het
donker. Al vliegend stoot hij hoge kreten uit en
luistert naar de echo's ervan. Aan de hardheid
en de snelheid waarmee de echo's reflecteren
weet hij waar zijn prooi is.

7 Een octopus is ongewerveld. Dat betekent dat hij geen

wervelkolom heeft. Het maakt hem superlenig, want zonder botten
in zijn rug kan hij zich gemakkelijk in allerlei bochten vouwen.
De octopus is dol op andere vissen, krabben en garnalen.
Dat maakt hem een echte omnivoor.
De octopus is een inktvis. Als er gevaar dreigt, spuit hij een donkere
wolk inkt in het water. Daarna zwemt hij zelf snel de andere kant op.
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