De Romeinen
gebruikten de
bladeren van deze
plant om in hun
sandalen te leggen.
Dit zou de pijn
verzacht hebben.

Heb je problemen bij
het plassen? Dan kan
je een paardenbloemen drankje maken.
De gele bloem bevat
stoffen die het ‘pissen’ bevorderen.

Sommige zaden zijn zo
zwaar dat ze vlak onder
de moederboom zouden
terechtkomen. Zo zouden
ze echter niet genoeg
licht kunnen vangen om
goed te kunnen groeien.
Dankzij de helikoptertjes
vliegen ze een stuk verder
van de moederboom weg.

De zomereik heeft
een korte bladsteel,
zoals wij in de zomer
een korte broek
dragen. De wintereik
heeft een lange
bladsteel, net zoals
wij in de winter een
lange broek dragen.

Hazen wonen en rusten
uit in ‘legers’. Deze
legers worden echter
ook gebruikt door
weidevogels om hun eieren
in te leggen. Wanneer men
vroeger in de lente op
hazenjacht ging, vonden
ze eetbare eieren in hun
holen. Ze dachten dat
deze eieren door de hazen
werden gelegd.

De vuursalamander
verstopt zich vaak in
dood hout. Wanneer
men vroeger dood
hout in de open
haard gooide, kroop
er soms wel eens een
vuursalamander uit.

De koekoek heeft streepjes
op z’n borst, net zoals
de sperwer. De koekoek
probeert er zoals een
roofvogel uit te zien,
zodat de andere vogels
hem met rust zouden laten
wanneer hij z’n eieren legt
in het nest van een andere
vogel.

De schedel van de
specht kan heel goed
tegen schokken. De
makers van de fietshelm
hebben zich door de
schedel van de specht
laten inspireren om
hun fietshelm te
ontwikkelen.

De wortels van de
paddenstoel noemt men de
‘zwamvlok’. De zwamvlok
begint te groeien in alle
richtingen en naarmate hij
ouder wordt, zal het oudste
deel, in het midden, afsterven.
Zo ontstaat een kring van
zwammen die steeds groter
wordt. Vroeger dacht men
dat heksen op zo’n plaatsen
geheime vergaderingen
hielden.

Egels laten zich niet
gemakkelijk vangen.
Wanneer er gevaar
dreigt rollen ze zich
op. Daar heeft de vos
echter iets op gevonden!
Wanneer hij op de
opgerolde egel plast,
verschiet de egel en ONTrolt hij zich . Zo kan de
vos de egel toch opeten.

De vlier is geen echte
boom, maar een heester.
De takken van de vlier
zijn hol, vandaar dat
deze soms gebruikt
werden om fluitjes
van te maken. Een
flierefluiter bespeelt
dus de takken van de
vlier.

Muizen volgen vaak
hetzelfde traject
doorheen het veld.
Ze plassen echter
voortdurend. De
banen die hierdoor
ontstaan weerkaatsen
het UV-licht. Zo kunnen
torenvalken de muizen
al van hoog in de lucht
vinden.

Spinnen leggen soms
tot 2000 eitjes. Wanneer
deze eitjes uitkomen
zijn de kleine spinnetjes
nog niet sterk genoeg
om hun eigen web te
maken. Vandaar dat ze
eerst elkaar opeten, tot
wanneer ze wel sterk
genoeg geworden zijn.

De zaden van
kleefkruid en het
kleefkruid zelf
blijven overal
aanplakken (aan de
vacht van dieren
bijv.). Zo verspreidt
deze plant zijn zaad.

De kerkuil leeft vaak
in kerktorens en
moet zich kunnen
beschermen voor
het geluid van de
klokken, daarom
kan hij zijn oren
volledig afsluiten
(evolutie).

Libellen zijn
in het latijn
‘ongelijkvleugelden’
De achtervleugels
bij libellen zijn
veel breder dan de
voorvleugels. Bij
waterjuffers zijn de
vleugels gelijk.

Door muren en
bomen op te klimmen
kan deze plant toch
voldoende licht
vangen.
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Een hazelworm
is een reptiel.

De vliegenzwam
werd vroeger als
anti-vliegenmiddel
gebruikt. Men legde
de hoed in een
schoteltje melk en
de vliegen werden
vergiftigd.

