o
r
G

esquiz
j
t
r
o
O
te

Sluipt daar een tijger door de bosjes? Waar is de rest van de groep?
En hé, daar ritselt een smakelijk muisje! Dieren kunnen niet zonder hun gehoor.
Maar hoe werken die beestachtige oortjes eigenlijk? Doe de quiz en test je dierenkennis!
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6 Honden kunnen meer horen dan mensen.
Waar zijn hondenoren vooral goed in?

		 1 Waar zitten de oren
		
van een krekel?

A Ze kunnen heel hoge tonen horen.

A Onder zijn oksels, waar anders?

B Ze kunnen heel lage tonen horen.

B Naast zijn voelsprieten.

C Ze kunnen wel twintig verschillende geluiden tegelijk horen.

C In zijn knieën, natuurlijk.

2 Hoe kunnen olifanten elkaar
horen terwijl ze kilometers
van elkaar verwijderd zijn?
A Door ultrasoon geluid (heel hoog).
B Door infrasoon geluid (heel laag).
C Door te trompetteren.
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3 Welk beest kan het meeste herrie maken?
A Een chimpansee

B Een walvis

C Een leeuw

4 Welke dieren gebruiken
geluid (echo) om te
‘kijken’?
A Katten, dolfijnen en inktvissen.
B Dolfijnen, apen en vleermuizen.
C Vleermuizen, dolfijnen en sommige
walvissen.

5 Welk insect is de grootste
lawaaimaker?
A De krekel

B De oorwurm

C De mug

7 Wat is er slim aan de oren
van een koe?
A Ze kunnen een koe koelte toewapperen op warme dagen.
B Ze kunnen alle kanten op draaien.
C Ze kunnen worden opgerold als ze in de weg zitten.

8 Wat is eigenlijk een oorlam?
A Een zeldzame verlamming van het oor.
B Een borrel aan boord van een schip.
C Het oor van een pasgeboren lammetje.

9 Slangen hebben geen oren. Toch is het
bijna onmogelijk om een slang stilletjes
te besluipen. Hoe kan dat?
A Een slang heeft superscherpe ogen.
B Als jij aan komt lopen, voelt een slang de trillingen via de grond.
C Een slang heeft een geheimzinnig ‘zesde zintuig’ waarmee hij vijanden
aan voelt komen.

10 Hoe schakelt de pistoolgarnaal zijn prooi uit?
A Hij schiet een soort onderwaterkogels op zijn vijand af.
B Hij bekogelt zijn prooi met zijn eigen poep.
C Hij verdooft zijn prooi door met zijn schaar een keiharde knal te veroorzaken.

Test je eigen oren

Indrukwekkend hoor, die dierenoren. Maar hoe zit het eigenlijk met je eigen gehoor?
Test het zelf op www.kinderhoortest.nl. Wil je meer weten over je oren en over geluid?
Ga dan naar www.geluidstuin.nl.

Antwoorden 1 C, 2 B, 3 B, 4 C, 5 A, 6 A, 7 B, 8 B, 9 B, 10 C

