
[Taptoe	  5-‐2009/2010;	  onderwerp:	  eieren]	  
	  
[kop]	  

Wat	  zei	  je?!	  
	  
[chapeau]	  
verrassende	  eier-‐feiten	  
	  
[intro]	  
Dat	  vogels	  eieren	  leggen	  weet	  je.	  Waarschijnlijk	  weet	  je	  ook	  wel	  dat	  er	  nog	  meer	  eier-‐leggers	  zijn.	  
Maar	  veel	  van	  wat	  je	  hier	  leest,	  wist	  je	  vast	  nog	  niet.	  
	  
	  
[dier1:	  vogelbekdier	  /	  mierenegel]	  
	  
Zoogdier-‐eieren	  
	  
Dat	  een	  vogelbekdier	  een	  vacht	  heeft	  en	  melk	  geeft	  is	  niet	  gek	  voor	  een	  zoogdier.	  Dat	  deze	  
Australische	  dieren	  een	  snavel	  hebben	  is	  wel	  raar.	  Maar	  het	  gekst	  is	  natuurlijk	  dat	  ze	  eieren	  leggen.	  
Maar	  wist	  je	  dit	  ook?	  
Er	  zijn	  nog	  meer	  zoogdieren	  die	  eieren	  leggen:	  mieren-‐egels.	  Daarvan	  zijn	  er	  zelfs	  drie	  soorten.	  Ze	  
hebben	  een	  vacht	  én	  stekels.	  Deze	  vreemde	  dieren	  leven	  in	  Australië	  en	  op	  een	  groot	  eiland	  daar	  in	  
de	  buurt:	  Nieuw-‐Guinea.	  	  
	  
	  
	  
[dier2:	  struisvogel	  /	  emoe]	  
	  
Hard	  en	  groen	  
	  
De	  struisvogel,	  uit	  Afrika,	  heeft	  erg	  grote	  eieren.	  De	  schaal	  daarvan	  is	  zo	  dik	  en	  stevig,	  dat	  je	  er	  op	  
kunt	  staan	  zonder	  dat	  het	  ei	  breekt.	  Ze	  zijn	  glanzend	  wit.	  
Maar	  wist	  je	  dit	  ook?	  
De	  emoe,	  de	  Australische	  neef	  van	  de	  struis,	  legt	  ook	  grote,	  stevige	  eieren.	  Alleen	  zij	  die	  niet	  wit,	  
maar	  donkergroen.	  Meneer-‐emoe	  broedt	  de	  eieren	  helemaal	  in	  zijn	  eentje	  uit	  en	  zorgt	  voor	  de	  kids.	  
Ze	  lopen	  nog	  maandenlang	  met	  hem	  mee.	  	  
	  
	  
	  
[dier3:	  zeeschildpad	  /	  nijlkrokodil;	  onderwerp:	  ingraven]	  
	  
Zand	  erover	  
	  
Zeeschildpadden	  leven	  in	  het	  water,	  maar	  hun	  eieren	  moeten	  ze	  op	  het	  land	  kwijt.	  Daarvoor	  kruipt	  
moeder-‐schildpad	  een	  strand	  op,	  graaft	  een	  kuil	  en	  legt	  daarin	  een	  heel	  stel	  eieren.	  Zand	  erover	  en	  
weer	  de	  zee	  in.	  
Maar	  wist	  je	  dit	  ook?	  
Krokodillen	  leggen	  hun	  eieren	  ook	  op	  het	  land.	  Soms	  in	  een	  zelfgegraven	  kuil,	  maar	  vaker	  in	  een	  
zelfgemaakte	  hoop	  rottende	  planten.	  Lekker	  warm.	  Moeder-‐kroko	  blijft	  in	  de	  buurt	  van	  haar	  nest.	  
Een	  betere	  bewaking	  kun	  je	  je	  niet	  voorstellen.	  
	  



	  
	  
[dier4:	  groene	  kikker	  /	  gifkikker]	  
	  
Mini-‐dril	  
	  
In	  kikkerdril,	  zo’n	  grote	  snotterig	  klont	  in	  het	  water,	  zitten	  al	  snel	  een	  paar	  duizend	  eitjes.	  
Maar	  wist	  je	  dit	  ook?	  
In	  regenwouden	  leven	  gifkikkers.	  Ze	  zijn	  klein	  en	  kleurig	  en	  giftig	  natuurlijk.	  En	  ze	  leggen	  vaak	  maar	  
een	  paar	  eitjes.	  Gewoon	  op	  op	  de	  bosgrond.	  In	  het	  natte	  regenwoud	  kan	  dat.	  De	  gifkikkervisjes	  
worden	  later	  door	  een	  van	  hun	  ouders	  naar	  het	  water	  gebracht.	  
	  
	  
[dier5:	  haai;	  ei	  /	  levendbarend]	  
	  
Taaie	  haaien	  
	  
De	  meeste	  vissen-‐eitjes	  zijn	  klein,	  maar	  de	  eieren	  van	  haaien	  zijn	  behoorlijk	  groot.	  Ze	  hebben	  vaak	  
een	  taaie	  schaal	  met	  slierten	  eraan.	  Daarmee	  zitten	  ze	  vast	  aan	  een	  struik	  wier.	  
Maar	  wist	  je	  dit	  ook?	  
Veel	  grote	  haaien	  houden	  hun	  eieren	  in	  de	  buik.	  Daarin	  krijgen	  de	  jongen	  vaak	  voedsel.	  Als	  ze	  
geboren	  worden,	  zijn	  ze	  al	  behoorlijk	  groot.	  Ze	  hebben	  ook	  al	  een	  bek	  vol	  scherpe	  tandjes.	  	  
	  
	  
	  	  
	  




