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BIJ JOUW
STA JE WELEENS STIL
VOETEN? IN DE DIERENWERELD VIND JE VEEL
VERSCHILLENDE SOORTEN. KIJK MAAR! HIER

GEVAARLIJKE GIFSTEKERS

Met zijn 23 paar poten stormt een tropische
reuzenduizendpoot razendsnel op een kikker of
muis af. Hij grijpt zijn hapje vast en steekt er zijn
twee scherpe gifkaken in. Daar spuit hij dodelijk gif
mee in zijn prooi. Met die twee gevaarlijke wapens
kan hij zelfs op grote vleermuizen jagen.

STAPPEN EEN PAAR SPECIALE POTEN VOORBIJ.

Een reuzenduizendpoot is het enige
dier ter wereld waar zelfs ik een
beetje de kriebels van krijg. Deze
giftige rover kom ik liever niet
tegen in mijn tentje!

SUPERZACHTE SLUIPERS

Een leeuw heeft onder zijn gespierde poten dikke
zolen. Zijn scherpe nagels zitten tussen verende
kussentjes verstopt. Zo kan hij geruisloos op zoek
naar een lekkere hap. Langzaam sluipt hij eropaf,
springt erbovenop en slaat zijn klauwen uit. Hebbes!
Met zulke sluipsloffen is een leeuw een superjager.

FANTASTISCHE FLIPPERS

Een zwaan heeft twee grote
flipperpoten. Tussen de lange
zwanentenen zitten zwemvliezen.
Duwt hij zijn poten door het water
naar achter, dan spreiden de tenen en
vliezen uit. Hij duwt het water onder
zich weg. Trekt hij z’n poten weer
naar voren, dan klappen de vliezen in.
Anders zou hij afremmen. Peddelen
maar!
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HARIGE VOETEN

Een gekko heeft wel een half miljoen harde haartjes
op iedere voet. En aan ieder haartje zitten weer
honderden gespleten puntjes. Die puntjes zijn zó
klein dat er iets geks gebeurt: de ondergrond trekt
ze als een soort magneetjes aan. Een gekko klimt
daardoor met gemak op muren, bomen en rotsen.

STERKE GRAVERS

Zijn scherpe klauwen maken van een gordeldier een echt
graafmachientje. Hij maakt grote kuilen in de aarde, op zoek
naar een heerlijk insectje. Een termietenheuvel openbreken is
ook een makkie. Dreigt er gevaar? Dan graaft het zoogdier zich
bliksemsnel in. Als het bedtijd is, dan ligt zo’n hol diep onder de
grond ook prima. Slaap lekker!

