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Bloedvaten

Beenvlies is de taaie 
buitenlaag

Compact bot is 
sterk en hard

Spongieus bot lijkt op een 
spons (maar het is hard, 

niet kneedbaar)

In elk bot zit 
zacht, geleiachtig 

beenmerg. 
Dat maakt 

bloedcellen voor 
het lichaam.

Botten bevatten veel calcium, 
een mineraal waardoor ze sterk 
en hard zijn. Maar het zijn wel 
levende lichaamsdelen, waar 

bloed doorheen stroomt.

Botten bestaan uit 
verschillende lagen.

Er zijn vijf groepen gewervelden 
– de wetenschappelijke naam 

voor dieren met botten.

DIEREN MET BOTTEN

DIEREN ZONDER BOTTEN

Duw tegen je voorhoofd of knijp in je vinger, en je voelt iets keihards 
vanbinnen – je botten! Normaal gesproken zie je ze niet, maar botten 
zijn van levensbelang. Niet alleen voor ons mensen, maar ook voor 
allerlei andere dieren, van katten en honden tot vogels, walvissen 
en kikkers. Botten ondersteunen het lichaam, beschermen zachte 
organen zoals de hersenen en doen nog allerlei andere dingen.

WAT ZIJN BOTTEN?

Zoogdieren

Kever

Reuzenoctopus

Harde buitenkant, ofwel: exoskelet

Vogels Reptielen

Amfibieën Vissen

Als al deze dieren botten nodig 
hebben, hoe kan een worm of een 

octopus dan zonder? Dieren zonder 
botten worden ‘ongewervelden’ 

genoemd. Ze zijn meestal klein en 
hoeven dus geen groot lijf omhoog te 
houden. Of ze leven in water dat helpt 

om hun gewicht te ondersteunen, 
zoals de reuzenoctopus.
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Flamingo  Hagedis Mens

Menselijke 
ruggengraat

Vissengraat

Kikkers en padden 
hebben geen staart.

De wervelkolom of ruggengraat is een rij 
knobbelige botten in het midden van de rug, 
die de andere onderdelen van het skelet met 

elkaar verbindt.

BEWEGENDE DELEN
Botten zijn met elkaar verbonden 

door flexibele gewrichten, 
waardoor het skelet kan bewegen.

Spieren zitten met pezen aan 
botten vast en trekken eraan 
om ze van houding te laten 

veranderen.

Bij de meeste 
dieren loopt de 

wervelkolom door 
in een staart.

Alle gewervelde dieren hebben een schedel. Die 
omgeeft en beschermt de zachte, geleiachtige 

hersenen en bevat belangrijke onderdelen 
zoals ogen, oren, kaken en tanden.

Wist je dat je meer dan 200 verschillende botten hebt? In zijn eentje kan 
een bot niets, maar een heleboel botten samen vormen een skelet. 
Dierenskeletten bestaan in allerlei soorten en maten. Ze kunnen benen, 
armen, vleugels of zwemvliezen hebben. Sommige hebben staarten, 
andere niet. Maar als je goed kijkt, zie je dat alle 
skeletten dezelfde basisonderdelen 
hebben.

 DIERENSKELETTEN

Ellebooggewricht Spier

Slingeraap Flamingo Kangoeroe Mens

Meer dan de helft van je 
botten zit in je handen  

en voeten!

BOTTENFEITJE

HOEVEEL LEDEMATEN?
Een gemiddeld skelet heeft vier 

ledematen, maar een paar dieren zijn 
hun ledematen kwijtgeraakt – slangen 

bijvoorbeeld.


