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Argus       J

Speciaal voor jonge faunabeschermers 

die een spreekbeurt willen houden of een 

werkstuk willen maken, hebben we een 

informatie pakket ontwikkeld. We noemden 

het ‘Alles wat je altijd al wilde weten over 

Faunabescherming’. In een viertal pagina’s 

hebben we een aantal hardnekkige mythes 

over het jagen op dieren recht gezet en in 

het kort wat over De Faunabescherming 

 verteld.

 

We willen natuurlijk heel graag weten hoe 

je spreekbeurt is gegaan  en stimuleren 

onze jonge faunabeschermers daarover een 

berichtje te sturen naar info@faunabescher-

ming.nl met daarin het verhaal wat jullie 

gemaakt hebben en wat de klas ervan vond. 

Een actiefoto meesturen (gemaakt tijdens de 

spreekbeurt) kan natuurlijk ook; dan zorgen 

we er voor dat deze op onze site terecht 

komt. 

Het informatiepakket is te 

vinden op onze website 

faunabescherming.nl.

Veel succes! 

Zin om een spreekbeurt te houden 

over Faunabescherming? 

Dat vinden we leuk!

Stéphanie Palsma-

van Voorthuizen
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Wist je dat: 	 - Een leeuw in het wild minder dan twee dieren per maand 
doodt - De mannetjes van sommige zangvogels wel 2000 keer per dag 
een liedje fluiten - De wetenschappelijke naam van de gewone vos vulpes vulpes 
is? - Mieren nooit slapen - Herten geen hooi kunnen eten - Volwassen zwanen wel 25.000 veren hebben - Hoewel de lichaamstemperatuur van ijsberen 37 graden celcius 
is, geeft hun vacht geen warmte af . Hierdoor kunnen ze niet 
gevonden worden door infraroodkijkers  - Het dier op het logo van de zoekmachine Firefox is geen vos 

		

	 -------  van ijsberen 37 graden celcius 
e af . Hierdoor kunnen ze niet 
oodkijkers  -

       Junior

B i o d i v  e r s i t e i t  

Biodiversiteit is misschien een woord dat je veelt hoort. Wat is dat precies en 

waarom is het belangrijk?

"Bio" betekent leven, "diversiteit" betekent afwisseling, verschil, variatie. Het is 

belangrijk voor de natuur om in evenwicht te zijn. Als je dat verstoort, gaat het niet 

goed met de natuur. Om dat niet te laten gebeuren, zijn er veel verschillende 

soorten nodig. Stel je voor dat we alleen vliegen en olifanten op de wereld hadden 

en misschien wat bloemen. Dan werd het toch al snel een dooie boel.


