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Zie de oorzaak en het gevolg

Rare snuiters
Er zijn veel beesten op de wereld.
Een vis ken je wel. Een kikker ook. Zelfs een lama of een vleermuis.
Maar van deze dieren heb je vast nog nooit gehoord.
De beervlinder
Bah! denkt een vogel en hij vliegt weg. Wat zou de oorzaak
zijn? De vogel ziet een beervlinder.
Een beervlinder? Wat is dat nou voor een beest? Een beer
met vleugels? Of een reus van een vlinder met klauwen?
Mis! Het is een vlinder met veel haar. Zijn vleugels zijn
fel oranje en geel, met zwart. Een vogel schrikt ervan.
Die felle kleur zegt: ‘Pas op! Ik smaak van geen kanten.’
Het gevolg is dat de vogel wegvliegt. Die haalt het niet
in zijn kop om zo’n mooie vieze beervlinder op te eten.

Elfjes
Een elfje legt eitjes. Uit elk ei komt een nieuw elfje.
En een elfje heeft een staart. Niet in haar haar, maar een
vogelstaart.
Waarom? Omdat een elfje een vogel is.
Een elfje is dol op luis. Maar dan komt er net een kat aan.
En die kat heeft wel zin in een lekker elfje. Gauw
wegwezen, dus.
En de luis? De luis ontsnapt door de kat aan de dood! Mazzel
voor de luis, pech voor het elfje. En voor de kat natuurlijk.

De slurfworm
In zee ligt een worst. Wat doet die daar, in het zand? Wonen!
Hij heet geen knakworst. Ook geen rookworst, grillworst of bierworst.
Deze worst heet de slurfworm.
Een vrouwtje is wel een halve meter lang. Dat komt door haar slurf.
Daarmee zuigt ze haar eten op.
En haar man? Die is piep- en piepklein. Omdat hij niet eens zelf kan
zwemmen, kan hij geen eten zoeken. Dat doet het vrouwtje dan maar
voor hem. Ze draagt hem op haar rug en zoekt eten voor twee.

De blaasoppie
Een groene kikker ken je wel.
Een bruine ook. Daar hebben
we het niet over!
Het gaat hier over een
blaasoppie. Deze kikker komt
voor in Afrika. Soms komt er
een vijand aan. Die heeft net
zin in een lekker hapje. Mmm,
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een blaasoppie!
Ai! De blaasoppie duikt de grond
in. Hij blaast zich op en komt klem te
zitten. Door die actie, kijkt de vijand
op zijn neus. Die blaasoppie krijgt hij
er nooit uit!

Wat voer je de vogelspin?
Geef je vogelspin elke week een krekel.
Is je spin nog klein? Moet hij groeien? Geef
hem dan twéé keer per week zo’n beest.
Het probleem is: hoe kom je aan een krekel?
Simpel!
Je koopt ze in de dierenwinkel. En heb je
geen winkel in de buurt? Dan ga je op jacht
naar een krekel in de wei. Die moet kleiner
zijn dan je spin, want anders stikt je spin in
zijn eten.
En je geeft je spin natuurlijk elke dag water.
Anders wordt het een gedroogde spin.

Een heerlijk huisdier!
Je wilt graag een varkentje hebben. Maar
een egeltje vind je ook heel lief. Wat kies je
dan als huisdier?
Wij hebben een goed idee! Koop een
spitsrat! Hij heeft de snuit van een varken.
Zijn pels lijkt op die van een egel. En hij
ruikt ook nog eens heerlijk naar rotte ui.

Nu, twee voor de prijs
van één, omdat ze op
moeten!
Kom naar de afdeling
rare beesten! Kom
snel, want op is op!
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