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Inhoud 



1. Inleiding 
Je hebt mensenmanieren, maar ook dieren-
manieren. 
Dit boek gaat over dierenmanieren. 
Die dierenmanieren lijken soms wel een beetje 
op mensenmanieren. 
 Mensen laten duidelijk zien wat hun (woon)

plek is door een hekje. Hoe doet een dier 
dat? 

 Als jij een lijn trekt gebruik je gereedschap: 
een liniaal. Gebruiken dieren ook gereed-
schap? 

 Hoe laat jij merken dat je een oogje op 
iemand hebt? Hoe doen dieren dat? 

 Ben jij lid van een club. Doe je daar dingen 
samen? Zijn er ook 
dieren die in groepen 
leven? 

 
Lees het boek om antwoord 
te krijgen op al die vragen. 

 

 



2. Hier woon ik!  
Een hek 
Mensen zetten vaak een schutting, hek of  muur 
rond hun tuin. 
Dat hek zegt eigenlijk: “Hier woon ik!  
Deze plek is bezet. Ik ben hier de baas! (1) 
Dieren kunnen geen hekjes neerzetten. 
Hoe lossen dieren dat op? 

Ruik je mij? 
Veel dieren gebruiken een luchtje als een soort 
hekje. 
Dat luchtje vertelt: “Hier ben ik geweest of  hier 
woon ik”. 
Wolven (2), maar ook honden plassen kleine 
beetjes op heel veel plaatsen. Het liefst tegen 
een boom of  paaltje. Hoe hoger de plas, des te 
beter de geur door de lucht gaat. 
Leeuwen en alle katten doen hetzelfde. 
De plas of  urine is een waarschuwing voor 
andere dieren. 
Ook de poep van een dier kan hetzelfde 
betekenen. 
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Een geurklier 
Er zijn ook dieren die op een andere manier een 
luchtje achterlaten. 
Soms heeft een dier een geurklier. 
Een hert heeft een geurklier bij zijn oog, bij zijn 
gewei en onder zijn poten. 
Met zijn gewei kan het hert een geurtje achter-
laten (1). 
Katten en honden hebben ook geurklieren 
onder hun poten. Daarom krabben katten aan 
palen.  Ook zie je honden wel eens hun voeten 
vegen. Zo laten ze een luchtje achter. 

Hoor je mij? 
Een andere dierenmanier is 
geluid. Je laat gewoon horen 
dat je hier woont. 
De vogel zingt, de wolf  huilt, 
de kikker kwaakt en de brul-
aap brult. 
Gewoon lekker veel herrie 
maken en iedereen weet 
dat jij hier woont. 
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Zie je mijn spoor? 
Weer andere dieren laten een geur en 
een spoor achter. 
Beren krabben vaak aan bomen (1).  
Op de boom blijft een spoor achter.  
Je kunt nu duidelijk zien dat hier een 
beer was. 
Een bever laat knaagsporen achter (2). 
Die sporen vertellen andere bevers dat 
dit gebied allang bezet is. 

Begrijp je het niet? 
Soms zijn er dieren die lak hebben aan 
die sporen, geurtjes en geluiden. 
Ze wandelen het woongebied van een 
ander dier zomaar binnen. 
Dan zit er niet anders op dan het ge-
bied te verdedigen, 
De dieren vechten samen uit wie  
het sterkst is (3). 
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3. Gereedschap  
Mensen gebruiken al heel lang gereed-
schap. 
De eerste messen waren scherpe 
stenen (1).  
Vlees kon nu gesneden worden. 
Gereedschappen maken het leven ge-
makkelijker. Hoe zit dat met dieren? 
Zijn er ook dieren die gereedschap ge-
bruiken? 

De zeeotter 
De zeeotter leeft langs de zeekust. Het dier 
leeft van schelpdieren, krabben en zee-
egels. 
De otter duikt naar schelpen. Die schelpen 
verzamelt hij in een soort buidel onder zijn 
oksel. Dan zoekt de otter een flinke steen op.  
Daarna drijft hij op zijn rug.  
Hij legt de steen op zijn buik. 
Met zijn voorpoten neemt hij de schelp. 
Hij slaat ermee op de steen, totdat de 
schelp open is (2). 
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Mensapen 
Mensapen zijn echte gebruikers van gereed-
schap. 
 Chimpansees gebruiken stokjes als gereed-

schap om insecten uit gaatjes te halen (1). 
 Orangoetans gebruiken bladeren als gereed-

schap. Het blad wordt een paraplu (2) of  een 
handschoen om stekelige vruchten mee te 
pakken (2). 

 Gorilla’s gebruiken een stok als meetstok (3) 
in het water. Is het hier niet te diep?  

 Bonobo’s gebruiken grote stenen om noten 
te kraken (4). 
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De kraai 
Kraaien zijn slimme dieren.  
Wat voor gereedschap gebruiken zij? 
 Een stokje om insectenlarven uit een 

gaatje te peuteren (1). 
 Stukjes brood om vissen naar het water-

oppervlak te lokken (2). 
 Verkeerslichten en auto’s om noten te 

kraken. (3) Ze gooien de noten voor het 
verkeerslicht neer als het licht op rood 
staat. Bij groen licht rijden de auto’s de 
noten kapot. Bij rood licht  eet de kraai de 
inhoud van elke noot op. 1 
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4. Vind je mij leuk?  
Is er een leuk meisje in je klas? Of  een 
leuke jongen. Hoe krijg je haar of  zijn aan-
dacht? 
Misschien doe je je haar net even anders. 
Of  trek je opvallende kleren aan? Of  ga je 
stoer doen en je een beetje uitsloven? 
Kijkt hij of  zij al naar je? 
Hoe trekken mannetjesvogels de aandacht 
van een vrouwtje ? 

Pauw 
Bij pauwen heeft de haan een prachtig 
verenkleed. De staart is een lange 
sleep van veren (1). 
De haan is op zoek naar een vrouwtje 
(de hen) om mee te paren. Om flink 
indruk te maken, klapt hij zijn hele 
staart uit (2). 
Als een hen de haan leuk vindt, draait 
de haan zijn rug naar haar toe. 
Het vrouwtje moet nu omlopen 
om die mooie veren nog te 
kunnen zien. 

 

1 

2 



Paradijsvogels 
Paradijsvogels zijn heel bijzondere vogels. 
Ze komen alleen voor in het tropisch 
regenwoud van Nieuw-Guinea. 
Er zijn veel soorten paradijsvogels.  
Ze zien er heel verschillend uit, maar een 
paar dingen doen ze hetzelfde: 
 Ze sloven zich allemaal enorm uit om 

indruk te maken op een vrouwtje. Ze 
dansen, springen en buitelen dat het 
een lieve lust is. 

 Ze hebben allemaal bijzonder gekleurde 
veren waar ze mee pronken. 

 

Sommige paradijsvogels gaan eerst hun 
dansvloer helemaal schoonmaken. 
Alle blaadjes en takjes worden opgeruimd. 
Stel je voor dat een vrouwtje meer naar de 
rotzooi kijkt, dan is die hele dans voor niets. 
Dat uisloven van het mannetje om een 
vrouwtje te krijgen noem je de balts (1). 
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5. Samen  
Mensen doen graag dingen samen. 
Misschien zit jij wel op een club.  
Daar ontmoet je andere kinderen.  
En je sport er samen. 
Bij een teamsport moet je goed samen-
werken.  
Sommige dieren leven ook in grote groe-
pen. Ook zij werken samen. 

De school 
Veel vissen zwemmen in grote groepen. 
Je noemt zo’n groep een school.  
Een haring (1) zwemt altijd in een 
school. Alle haringen blijven in één 
groep bijelkaar. Ze gaan allemaal te-
gelijk een andere kant op. Voor een 
roofvis is het zo moeilijk kiezen (2).  
Al die vissen lijken wel één grote vis. 
Door een goede samenwerking 
zijn de vissen in een grote groep 
beter beschermd. 
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De kolonie 
Sommige insectensoorten leven in een kolonie. 
Het is een grote groep van soms wel duizenden 
dieren. Bijen en mieren zijn zulke insecten. 
In een bijennest is het werk goed verdeeld:  
de werksters (1) verzamelen nectar uit bloemen.  
Ze maken er honing van in het nest. Ook bouwen 
de werksters het nest. En ze verzorgen de larven. 
De koningin (2) legt alleen maar eitjes. De darren 
(3) zijn de mannetjes. Zij paren met de koningin. 
Alle bijen werken samen en verdedigen het nest. 
Ze wijzen elkaar de weg naar de bloemen. 

Bij mieren gaat het hetzelfde als bij bijen.  
De grootte van een kolonie zorgt ervoor dat de 
mieren kunnen overleven. Mieren laten voor 
elkaar een geurspoor achter. Zo vinden 
ze de weg naar hun nest (4) terug, maar 
ook de plekken waar voedsel te vinden is. 
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De kudde 
Sommige zoogdieren leven ook in 
grote groepen. Deze dieren noem je 
kuddedieren. Schapen, runderen (1), 
herten en paarden zijn kuddedieren. 
Zo’n kudde heeft een leider of  leidster. 
De hele kudde volgt dat ene dier. 
De buitenste dieren van een kudde let-
ten het beste op. 
Roofdieren proberen altijd één dier 
van de kudde af  te zonderen. Dat is 
meestal een jong of  zwak, oud dier dat 
de kudde niet kan bijhouden. 

Herders maken handig gebruik 
van het kuddegedrag. Een hond 
houdt de kudde bijelkaar (2), 
omdat de kudde de hond als 
gevaar ziet. De hond doet de 
kudde niets, maar hij zorgt 
alleen voor het bijzondere 
gedrag van de kudde. 
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Het Klokhuis: de schaapsherder 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-schaapsherder/#q=herder  

Een slimme mensaap 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-orang-oetan-een-slimme-mensaap/

#q=orang%20oetan  

6. Filmpjes 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-schaapsherder/#q=herder
https://schooltv.nl/video/de-orang-oetan-een-slimme-mensaap/#q=orang%20oetan
https://schooltv.nl/video/de-orang-oetan-een-slimme-mensaap/#q=orang%20oetan






http://en.wikipedia.org/wiki/Tool_use_by_animals 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethology 
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