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SPINNEN

Inleiding
Spinnen zijn nuttige dieren want ze ruimen veel insecten op. Spinnen maken
draden en daar maken ze een web van of ze laten insecten erover struikelen.
Ze hebben 8 ogen maar kunnen toch niet goed zien.
Soorten spinnen
Er zijn spinnen die een web maken om hun prooi te vangen. Deze noemen we
webspinnen, zoals bijvoorbeeld de kruisspin. Er zijn ook spinnen die hun
prooi vangen zonder web, zoals bijvoorbeeld de huisspin.
Voeding
Spinnen leven van vlees, bijvoorbeeld van kleine insecten of andere spinnen.
Vogelspinnen eten ook muizen, vogels en kleine slangen. Spinnen kunnen
niet kauwen dus daarom zuigen ze hun prooi leeg. Daarvoor maken ze de
prooi eerst vochtig met hun gifkaken. Je kunt in een spinnenweb ook
leeggezogen insecten vinden.
Vervellen
Spinnen hebben geen skelet. Hun huid is gemaakt van chitine, daar zijn onze
nagels en haren ook van gemaakt. Een chitinehuid groeit niet mee dus daarom
gaan ze soms vervellen. Die oude velletjes kun je vaak tussen het gras of in de
vensterbank zien liggen.
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INKTVISSEN

Uiterlijk
De inktvis is geen vis, maar een weekdier. Weekdieren hebben
geen botten of graten en hun lichaam is zacht. Er zijn inktvissen
met acht armen, de octopus, en er zijn er met tien. Veel inktvissen
hebben zuignappen aan de onderkant van hun armen. Daarmee
kan hij bijvoorbeeld zich vasthouden aan een rots.
Voortbewegen
Aan de onderkant van de inktvis zit een holte met een buis, de
trechter. Het water stroomt aan de zijkant naar binnen. Als de
spieren van de mantel samentrekken wordt het water met kracht
door de trechter naar buiten geperst. Zo schieten ze weg als een
soort straalaandrijving.
Voeding
De inktvis eet graag krabben, kreeften, vissen en weekdieren. Hij
kruipt voorzichtig naar zijn prooi en door de straalaandrijving
schiet hij naar voren en vangt hem met zijn vangarmen. Om aan
zijn eigen vijanden te ontkomen, gebruikt hij een soort
inktgordijn. In zijn lijf zit een buisje met donker vocht, dat lijkt op
inkt. Dit vocht spuit hij naar buiten zodat de vijand hem niet kan
zien.
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