Hoe draaien
vleesetende planten
drollen?
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Vleesetende planten kakken niet, Pepijn. Ze verteren
hun prooien met speciale sappen, waardoor er van
de gevangen insecten niets overblijft. Wist je dat
vleesetende planten slimme trucjes hebben om een
lekker hapje te vangen? Sommige planten hebben
sterk kleefspul waaraan een insect blijft plakken zodra
het landt. Andere planten klappen snel twee blaadjes
dicht en sluiten hun maaltje zo op. Hebbes!

Waarom hebben
pelikanen een zak
aan hun snavel?

Hoe herkennen zebra’s elkaar?
POLINA 10 JAAR

CECILE 9 JAAR

Die grote keelzak is superhandig
voor pelikanen, Cecile! Ze zijn
namelijk gek op vis. De zak is
rekbaar, dus het is een soort
schepnet van elastiek. Dobberend
op het water doen ze hun snavel
wijd open en… hap! Een bek vol
water en voedsel. Het water laten
ze wegstromen en zo blijven alleen
de lekkere hapjes over. Smullen
maar!
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Daar hebben deze slimmeriken twee manieren voor. Door aan
elkaar te snuffelen, want elke zebra heeft een andere geur. En
door goed te kijken naar de strepen op elkaars lijf. Het patroon
daarvan verschilt per zebra een beetje. Ze hebben dus allemaal
een unieke streepjescode. Slim hè, Polina?

Kunnen spinnen
tegen water?
FERRON 8 JAAR

Waarom zijn er
zo weinig dieren in
de woestijn?
SAAR 6 JAAR

In de woestijn is het overdag bloedheet, vijftig graden!
Maar ’s nachts is het juist superkoud. En het is er ook
nog kurkdroog en er groeien weinig planten. Niet veel
dieren kunnen overleven in zo’n extreme omgeving,
Saar. Kamelen wel. Zij kunnen dagen zonder eten door
die grote vetbulten op hun rug. Het is eigenlijk een
soort reserve-voedselvoorraad.

Een regenbui is voor spinnen
geen probleem, Ferron. Maar
er zijn maar een paar soorten
die kunnen zwemmen en het
lang volhouden in het water.
Vissende spinnen bijvoorbeeld. Zij
jagen onder water op kleine visjes.
Eén spin leeft bijna de hele dag in
het water: de waterspin. Die woont in
een web tussen de waterplanten. Blub!

Heb jij ook een vraag voor Freek?
Stel hem op wildvanfreek.nl.

