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Horizontaal

3. Een haas heeft een ... van 360 graden.

6. Vlinders ... bloemen als ze nectar komen zuigen.

9. De zeearend is de grootste en zwaarste ... van  

de delta en van Europa.

11. Waardoor stierf de ooievaar bijna uit in de vorige 

eeuw?

13. De gele vlekken aan de zijkanten van de ... van  

de ringslang lijkt op een ring.

15. Hoe heet een mannetjeshaas?

16. Wat is een vijand van de haas?

17. Ligt het hol van de bever boven- of onderwater?

18. In welk jaargetijde vliegt het pimpernelblauwtje  

als vlinder uit?

20. Hoe noem je een reeks levende wezens die elkaar 

opeten?

22. Hoe noem je een vogel die in de winter naar een  

warm land gaat?

23. Hoe noem je de periode waarin futen elkaar het  

hof maken?

25. Bouwt een zeearend zijn nest hoog of laag in de 

boom?

28. De staart van de bever is dik en ...

29. Hoe noem je het waterbouwkundige kunstwerk  

dat tot doel heeft vissen toegang te geven tot een 

door een dijk, dam, stuw of sluis ontoegankelijk 

geworden achterland?

30. Hoe noem de paringsdans van de stekelbaars?

31. De ingang van de burcht van een bever ligt ...

32. Dankzij vlinders kunnen ... zich voortplanten.

33. Welke bodemdieren eet een fuut graag?

34. Hoeveel jongen krijgt een haas per jaar?

35. Met wel dier heeft het pimpernelblauwtje  

een bijzondere relatie?

39. De levenscyclus van vlinders bestaat uit eitje,  

pop, vlinder en ... ?

40. De bever heeft ... om snel te kunnen zwemmen.

43. Wat eet een vlinder?

44. Bevers veranderen hun ... door graven, bouwen  

en knagen.

47. Door welke machine komen jonge haasjes vaak om?

48. De stekelbaarzen verdedigen zichzelf met hun ...

50. Wat eet een haas?

52. De rups van het pimpernelblauwtje verpopt zich in  

het ...

54. Wat eet een ringslang?

55. De bever markeert de grenzen van zijn territorium  

met ...

58. Een haas kan zijn ... alle kanten opdraaien.

59. Een ringslang kan langer worden dan één ...

60. Waar leeft een pimpernelblauwtje in Nederland?

61. Hoe noem je de rustplaats van een haas?

62. Welke dier lijkt op een haas?
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27. Hoe noem je een mier die een ander dier in zijn nest 

verzorgt?

35. Wat is het voedsel van babyhaasjes?

36. Hoe heet de voortplantingsperiode van een haas?

37. Wat staat er op het menu van de moerassteekmier?

38. Een ... is een organisme of een virus dat zich ten koste 

van een ander organisme waarmee hij samenleeft  

(de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt.

41. Om te ontsnappen maakt de haas in volle vaart een 

hoek van 90 ...

42. Bij welke familie hoort het pimpernelblauwtje?

45. Hoe noem je de grote verandering van uiterlijk  

bij vlinders?

46. De mannetjes bevruchten in het nest de ...

47. Jonge haasjes worden in het ... geboren.

49. Door te ... houdt de bever zijn tanden scherp.

51. In de ... fase verandert een rups in een vlinder.

53. In welk jaargetijde zijn de stekelbaarzen in de 

Noordzee.

56. Hoe noemen we het voortplantingsgedrag van vissen?

31. Waarmee pakt de zeearend een prooi?

32. Hoe heet een vrouwtjeshaas?

Verticaal

1. Doordat de bever een dam bouwt, ontstaat er  

vanzelf een ...

2. Welke kleur hebben de ogen van de mannetjes 

stekelbaarzen in paaitijd?

3. Welke kleur heeft de kraag van de zeearend?

4. Wat eet een bever?

5. Om te sturen gebruikt de bever zijn staart als ...

6. Hoe heet de woning van een bever?

7. Waarmee vermaalt de haas zijn voedsel?

8. Hoe noem je de afstand in vliegende toestand  

tussen de twee vleugeluiteinden van een vogel?

10. Welke vogel eet het liefst stekelbaars?

12. Wat scheidt een bever uit om zijn territorium af  

te bakenen?

14. Als je ‘het haasje bent’, ben je de ...

19. Hoe noem je de grote veren die nodig zijn om  

te vliegen?

20. Een haas kan een snelheid lopen van ... kilometer  

per uur.

21. Door zijn ... kun je de haas niet goed zien in het gras.

24. Welke soort stekelbaars is de dappere reiziger?

26. Mieren graven enorme ...
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