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Hoi! Dieren leven hun leventje. Maar op

een dag is het afgelopen. Finito. Of het nu
een konijn is, een vis of een muisje, alle
dieren gaan een keer dood. Elke dag zijn
dat er heel veel.
Dieren gaan dood doordat ze door een
ander dier worden opgepeuzeld. Zoals een
kikker die door een reiger wordt opgeslokt.
Weg kikker.
Andere dieren gaan dood doordat ze ziek
en oud zijn. Of door een ongeluk. Die zie je
soms ergens liggen. In de tuin, langs de
weg, in het bos...
Ga met dit boekje eens op zoek naar een
dood dier en kijk wat ermee gebeurt.
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Opruimdienst Zie je een kraai met zijn

snavel ergens in hakken? Wie weet heeft hij
een dood dier gevonden. Kraaien eten
ervan. Het zijn aas-eters. Net als meeuwen,
eksters en vossen. Aas is een dood dier dat
voedsel is voor een ander dier.
Er zijn ook kleine aas-eters zoals bepaalde
vliegen en kevers. Ze ruiken het aas van ver.
Dat stinkluchtje vinden ze heerlijk. Ook
pissebedden, wespen en naaktslakken
hebben dood vlees op hun menu. Mjam
mjam.

Grote en kleine aas-eters ruimen dode dieren op.
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Kijk buiten of je een dood dier(tje) ziet

liggen. Dode dieren kun je beter niet (met
je handen) aanraken. Want ook bacteriën
eten dood vlees. Sommige bacteriën
kunnen je ziek maken.
Welk dier is/was het, denk je?
Heb je een idee waardoor het dier is
doodgegaan?
Is het dier al lang dood, denk je?
Wat is er nog van het dier over?
Heeft een grote aas-eter ervan gegeten?
Waarom denk je dat?
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Zie je kleine beestjes op het dode dier?
Zo ja, wat zijn dat voor beestjes?
wurmpjes
vliegen
kevers
andere beestjes:
Zoek een tak (of iets anders) waarmee je het
dier kunt omdraaien en verschuiven. Zie je
beestjes onder het dode dier? Zo ja, wat zijn
dat voor beestjes? En wat doen ze?

Soms zie je een glinsterend spoor over het
aas. Dat is van een slak. Die is eroverheen
gelopen en heeft er waarschijnlijk van
gegeten.
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Dood en leven Vleesvliegen leggen hun

eitjes in aas. Uit die eitjes kruipen larven.
Maden heten die, net witte wormpjes. De
maden worden midden in hun voedsel
geboren. Dikgegeten kruipen ze de grond
in om te verpoppen. Op een dag kruipt uit
de pop een jonge vleesvlieg.

Doodgravers zijn kevers die hun aas
begraven. Onder de grond legt mevrouw
Doodgraver haar eitjes, vlakbij het aas. Als
de larven uit de eitjes komen, krijgen ze van
hun moeder een aasvleespapje. Totdat ze
zelf kunnen eten.

Deze doodgraver is een kleurig beestje: oranje met zwart. Er zijn ook
doodgravers met een zwart ‘pak’.
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Post De brievenbus lag vol met

mooie regenboogzinnen om de
volgorde van de regenboogkleuren te
onthouden: R(ood), O(ranje), G(eel),
Gr(oen), B(lauw), I(ndigo), V(iolet).
Leuke oma’s hebben jullie!
Ruige oma’s gaan graag buiten insecten
vangen
Aimée Dabekaussen (7 jaar)

Roze orchideeën gaan graag bloeien in
Voerendaal
Celine Daemen (9 jaar)

Raket opstellen gaaf
Grappig begin in verjaarspartij
Tom Hameleers (8 jaar)

Rollator oma’s gaan graag buiten iedereen
versieren
Dana Pfennings (10 jaar)
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Doe je mee? Schrijf

een kort verhaal over
een dier dat is
doodgegaan. Of maak
hierover een tekening of
foto. Stuur je post voor 25 juli 2005 naar
Het Limburgs Landschap. Per e-mail kan
ook.
Dode-dieren-weetje Er zijn
bloemen en paddestoelen die
naar dode dieren ruiken.
Daarmee lokken ze aasvliegen.

Stichting het Limburgs Landschap
postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon [077] 473 75 75
fax [077] 473 75 76
e-mail info@limburgs-landschap.nl
Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
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Deze kinderbijlage is mogelijk
gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij.
Extra natuurboekjes zijn voor
scholen en natuurgroepen gratis
te bestellen bij Het Limburgs
Landschap.

