Groep 7/8
Dit heb je
nodig:
Pen,
kleurpotloden
of stiften,
extra papier,
internet

Schubdieren
in nood

Tijd:
30 minuten
Werkwijze:
Met z’n
tweeën of in
een groepje

Je leert dat schubdieren
bedreigd worden omdat
mensen medicijnen van ze
maken.

Onderzoek
van Janouk

Bijzonder dier
Het schubdier heeft een bijzonder lichaam. Hieronder
staan 3 foto’s van lichaamsdelen. Welke dieren hebben
dit ook? Schrijf ze op. Je mag op internet zoeken.

.

Het schubdier wordt ook
wel pangolin genoemd. Dat
betekent ‘oproller’ in de
Maleisische taal.

.

Een schubdier rolt zich op als
hij zich bedreigd voelt.

.

Schubdieren hebben geen
tanden, ze gebruiken hun
tong om mieren en termieten
te eten.

.

Schubdieren zijn het meest
gestroopte zoogdier ter
wereld. De laatste 10
jaar zijn er wel 1.000.000
gestroopt.

.

Er zijn 8 soorten
schubdieren, 4 leven er in
Afrika en 4 in Azië.

.

Veel schubdieren worden in
Afrika weggevangen en naar
China vervoerd.

.

De schubben worden vaak
vermalen en er worden
medicijnen van gemaakt.

Lange
tong

Schubben

Staart om
aan vast
te houden

Ga naar wwf.nl/bron

1. Klik op: ‘Les 22: Schubdieren in nood’.

2. Lees het nieuwsartikel van Kidsweek.

Kleur het
meest boeiende
weetje!

Hoe gaat dat?
Het schubdier wordt veel gestroopt en verkocht. Weet jij hoe dat proces gaat?
Hieronder staan een aantal stappen in willekeurige volgorde. Vul de stappen in de
juiste volgorde in. Stap 1 en stap 10 zijn al ingevuld.
Stap

Stap

1

Een medicijnmaker in China wil
schubben van schubdieren
hebben voor medicijnen.

Stap

Na gedood te zijn, worden de
schubben van de schubdieren
afgehaald.

Stap

Stap

Een Chinese handelaar verkoopt
de schubben aan de
medicijnmaker.

De Chinese handelaar geeft een
seintje aan een Afrikaanse
handelaar, om schubben van
hem te kopen.

Stap

Stap

De Afrikaanse handelaar bezoekt
een dorp en belooft dorpelingen
in Afrika geld voor ieder
gevangen schubdier dat
ze vangen.

Stap

De schubben worden naar
China gesmokkeld.

In een Chinese haven gaan de
schubben op transport naar
de Chinese handelaar.

De Afrikaanse dorpelingen
vangen schubdieren, doden ze
en worden betaald.

Stap

Stap

10

De medicijnmaker bestelt bij
een Chinese handelaar een
lading schubben.

De schubben worden door de
medicijnmaker gemaald tot
medicijnen.

Goed doel voor schubdieren
Duizenden schubdieren worden gedood. Voor medicijnen
waarvan niemand weet of ze ook echt werken. Een goed
doel of organisatie zou kunnen helpen!
Verzin samen (met een groepje van maximaal 4 klasgenoten) een
organisatie of schubdieren te beschermen.

Gebruik extra papier en plak of vouw er een mooi boekje
van. Je mag het ook op de computer maken.

Vertel
Kies een ander groepje uit en bekijk elkaars folders.
Vertel aan het andere groepje wat je goed vindt aan
hun organisatie.
Als je nog niet klaar bent met het schubdier.
Zoek op www.schooltv.nl naar filmpjes over stroperij
en illegale handel in bedreigde dieren.

TIP: Kijk bij 4 naar wie zijn er betrokken
bij de handel in schubdieren. Wie wil
je bereiken met jouw organisatie? De
stropers, de handelaars of de mensen
die medicijnen kopen? Of allemaal?

Toekomst-vraag
van Janouk
Zou jij een medicijn
vanbedreigde dieren
gebruiken als het echt
zou werken?
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Bedenk een pakkende naam, een logo en maak een folder
over jullie organisatie. Vertel waarom het schubdier een
bijzonder dier is en hoe jullie hem zouden beschermen. Vul
het ook aan met plaatjes.

