
Pas op, gif !  
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inleiding 

In de natuur komen dieren voor die gif  gebruiken om hun prooi 
te doden. Bij slangen helpt dat gif  ook bij het verteren van het 
voedsel. Binnen in de prooi zorgt het gif  voor de snelle 
ontbinding van het weefsel. 
Soms gebruiken dieren het gif  als een verdedigingsmiddel.  
Het is moeilijk te zeggen welk dier het meest giftig is.  
Is dat het dier met de meest giftige stoffen? Of is dat het dier 
dat de meeste mensen per jaar doodt? 
In dit boek lees je meer over enkele giftige dieren.  
Dieren die hun gif  als aanvalswapen gebruiken en dieren die 
het als verdediging gebruiken. 



1. De zeewesp 

Er bestaan zo’n 36 soorten dooskwallen. 
Daarvan zijn er enkele zeer giftig.  Een 
voorbeeld van een zeer giftige dooskwal is 
de zeewesp. De zeewesp leeft in de wateren 
rond Australië, Nieuw-Guinea, Indonesië, de 
Filipijnen en Vietnam. 
De tentakels van de kwal kunnen drie meter 
lang worden en bevatten een zeer sterk gif  
dat 60 volwassen mensen kan doden.  
Bij aanraking worden er netelcellen 
afgeschoten. Die netelcellen zijn eigenlijk 
kleine pijltjes die in de huid geschoten 
worden. 
Een slachtoffer kan binnen drie minuten 
overlijden aan de gevolgen van het gif. 

De zeewesp jaagt overdag op 
garnalen en kleine vissen met 
behulp van zijn tentakels. Tijdens 
de nacht rust het dier op de 
zeebodem. De enige vijanden van 
de dooskwallen zijn zeeschild-
padden.  De netelcellen van de 

giftige dooskwallen kunnen 
niet door de huid en het schild 
van de zee-schildpad heen 

 

 



2. De inlandtaipan 

De inlandtaipan geldt als de giftigste slang ter 
wereld.  
Dit reptiel komt alleen voor in Australië.  
Het dier dat in holen leeft, voedt zich 
voornamelijk met muizen en ratten. 
De kleur van de slang is in de zomer licht en in 
de winter donkerder. De inlandtaipan is schuw 
en zal bij gevaar kiezen voor de vlucht. Als het 
dier in het nauw zit, wordt er uit verdediging 
gebeten. 
Ratten en muizen raken onmiddellijk verlamd 
na een enkele beet. 
Zonder tegengif  sterft een mens na een beet 
binnen 45 minuten. 

Het gif  van de inlandtaipan geldt als 
300 keer sterker als dat van de 
ratelslang en 50 keer sterker als dat 
van de cobra. 
De slang is schuw en daardoor 
va l l e n  e r  ge l u kki g  we i n i g 
slachtoffers onder mensen. 

 



3. De kogelvis 

Er bestaan 121 soorten kogelvissen. Sommige 
soorten hebben een gladde huid, weer andere 
hebben stekels.  
Kogelvissen zijn trage zwemmers en lijken dus 
kwetsbaar. Dat is schijn. 
Kogelvissen hebben twee wapens. Ze kunnen 
zich volzuigen met water en veranderen zo in 
een bal. Het dier wordt zo moeilijk te behap-
pen. Bovendien is de huid giftig en verlamt de 
aanvaller. Sommige soorten hebben boven-
dien een derde wapen: hun stekels. 
In Japan gelden kogelvissen als een gevaar-
lijke lekkernij met de naam fugu. Koks moeten 
speciaal opgeleid zijn om het grootste 
gedeelte van het gif  als een chirurg te kunnen 

verwijderen. De vis wordt rauw 
gegeten en geeft een licht 
verdovend gevoel aan tong en 
lippen.  
Dat is voor Japanners het  
bijzondere 
van dit 
gerecht. 

 



4. De koningscobra 

De koningscobra is de langste, giftige slang 
met lengte van 5,5 meter. Het dier is één van 
de meest gevreesde slangen van Zuidoost 
Azië. De slang voedt zich met andere slangen. 
De beet van andere gifslangen doet de 
koningscobra niets. 
De koningscobra is niet bang voor mensen en 
vormt daardoor een gevaar. De slang zal niet, 
zoals de meeste andere slangen wegvluchten, 
maar in de verdediging gaan. 
De koningscobra staat bekend om de grote 
hoeveelheden gif  die het injecteert  
Zo probeert dit reptiel indruk op zijn bedreiger 
te maken. Het gaat vooral om die hoeveelheid 
gif  die vaak voor een slechte afloop zorgt als 

een mens gebeten wordt. 
Een kenmerk van cobra’s zijn de 
wangflappen. Bij dreiging wordt 
daardoor de nek breder en gaat de 
slang er nog indrukwekkender 
uitzien.  

 



5. De pijlgifkikker 

Er zijn 175 soorten pijlgifkikkers.  
Het meest opvallend aan pijlgifkikkers zijn hun 
felle kleuren. Daarmee vallen ze heel erg op in 
hun tropische leefomgeving in Midden- en Zuid-
Amerika.  
Door hun felle kleuren geven ze andere dieren 
een signaal: ik ben giftig en onsmakelijk.  
Verder zijn pijlgifkikkers bijzonder klein.  
Veel soorten zijn rond  de 1 cm groot.  
De grotere soorten zijn ongeveer 4 tot 6 cm 
groot. Binnen al die soorten bestaan er grote 
verschillen in kleur en giftigheid.  
Er zijn maar drie soorten die de echte naam 
pijlgifkikker verdienen. Het gif  op hun huid 
wordt gebruikt door Indianen om hun pijl-

punten van gif  te voorzien.  
Met deze pijlen gaan de Indianen op 
jacht op. De huid van pijlgifkikkers 
wordt giftig door het eten van giftige 
insecten. Die giftige insecten zijn op 
hun beurt weer giftig geworden door 
het eten van giftige planten. 

 



6. De steenvis 

De steenvis leeft  in ondiep tropisch zeewater. 
Het dier dankt zijn naam aan zijn goede 
schutkleur. Kleine vissen en garnalen lopen in 
de val, omdat ze denken dat ze langs een steen 
zwemmen. Opeens blijkt deze steen toe te 
happen. 
Een tweede machtig wapen zijn veertien 
scherpe en giftige stekels op de rugvin van de 
vis.  
Het gif  veroorzaakt eerst een hevige pijn.  

Het slachtoffer kan in shock of  gedeeltelijk 

verlamd raken. 

Zonder medische behandeling kan de steek 

dodelijk zijn. 

De wond wordt meestal behandeld 

met warm water. Hierdoor wordt het 

gif  onschadelijk. In ernstige 

gevallen wordt een tegengif  

gebruikt. 

 



7. Het vogelbekdier 

Het vogelbekdier is een zeer bijzonder dier. 
Het bezit een kenmerk van vogels (de snavel), 
maar ook van het reptiel (de leerachtige 
eieren). Toch wordt het vogelbekdier gerekend 
tot de zoogdieren, omdat het vrouwtje haar 
jong melk geeft uit een melkklier.  
Verder heeft het dier de staart van de bever en 
de zwempoten van een otter.  
De fluweelachtige vacht lijkt op die van een 
mol. Het vogelbekdier leeft in de wateren aan 
de oostkust van Australië en leeft in holen 
langs de oever. Het mannetje heeft aan elke 
achterpoot een spoor, een scherpe punt, waar 
gif  in zit. Dit gif  wordt gebruikt om andere 

mannetjes of  vijanden te bestrijden.  
Het gif  is niet dodelijk, maar kan 
een blijvende pijn veroorzaken.  
Vogelbekdieren zijn niet agressief  
en gebruiken dit wapen alleen als 
verdediging. 
 

 

 

spoor 

gifklier 



8. De blauwgeringde octopus 

De blauwgeringde octopus komt voor in de 
Stille Oceaan van Australië tot aan Japan.  
Deze octopus kan zijn kleur aanpassen aan de 
omgeving, zodat hij niet opvalt.  
Als het dier uitgedaagd wordt, verandert de 
kleur in een felgele kleur en worden de blauwe 
ringen goed zichtbaar.  
De octopus is betrekkelijk klein met een lengte 
tussen de 12 en 20 cm, maar is daarmee niet 
een ongevaarlijk dier. 
Het gif  van de blauwgeringde octopus  is sterk 
genoeg om een mens te doden.  
Een anti-gif  bestaat niet. Bij het slachtoffer 
treedt verlamming en ademstilstand op.  

Door de ademstilstand stopt ook 
het hart bij gebrek aan zuurstof. 
De beet is klein en vaak pijnloos, 
zodat sommige slachtoffers niet 
eens merken dat ze gebeten zijn. 
 

 



9. De Braziliaanse zwerfspin 

De Braziliaanse zwerfspin huist in het tropisch 
regenwoud van Zuid-Amerika. De vrouwtjes 
zijn ongeveer twee derde groter dan de 
mannetjes.  
De vrouwtjesspin kan een lichaamsgrootte van  
zo’n 4 cm bereiken  met een spanwijdte tussen 
de poten van ongeveer 14 cm.  
Deze zwerfspin maakt geen web, maar 
verstopt zich en wacht grote insecten, 
hagedissen en muizen op.  De zwerfspin 
verstopt zich vaak tussen bananen in het 
oerwoud en wordt daarom ook wel 
bananenspin genoemd.  
De spin staat bekend als de meest giftige 

onder de spinnen. De monddelen 
met gif  zijn klein en uitgerust voor 
het bijten van kleine prooien.  
Die raken verlamd en sterven aan 
ademstilstand. Een beet is voor 
mensen pijnlijk, maar door de kleine 
monddelen niet dodelijk.  

Via het transport van bananen 
komt de spin ook wel buiten de 
tropen terecht. 

 
 

 

 



10. Filmpjes 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/een-

vogelspin-leuk-als-huisdier/

#q=vogelspin  

Steenvis 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/de-

steenvis-de-steenvis-is-goed-

gecamoufleerd/#q=steenvis  

Vogelspin 

https://schooltv.nl/video/een-vogelspin-leuk-als-huisdier/#q=vogelspin
https://schooltv.nl/video/een-vogelspin-leuk-als-huisdier/#q=vogelspin
https://schooltv.nl/video/een-vogelspin-leuk-als-huisdier/#q=vogelspin
https://schooltv.nl/video/de-steenvis-de-steenvis-is-goed-gecamoufleerd/#q=steenvis
https://schooltv.nl/video/de-steenvis-de-steenvis-is-goed-gecamoufleerd/#q=steenvis
https://schooltv.nl/video/de-steenvis-de-steenvis-is-goed-gecamoufleerd/#q=steenvis






Bronnen 

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

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

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

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

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

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Blue-ringed_octopus  

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

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Chironex_fleckeri
http://en.wikipedia.org/wiki/Pufferfish
http://en.wikipedia.org/wiki/Synanceia
http://en.wikipedia.org/wiki/Poison_dart_frog
http://en.wikipedia.org/wiki/King_cobra
http://en.wikipedia.org/wiki/Platypus
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue-ringed_octopus
http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_wandering_spider
http://en.wikipedia.org/wiki/Inland_taipan


Colofon en voorwaarden 
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