
kraak de code
red het ei

eihet



Je vredige wandeling door de natuur komt plots tot 
een stop als de weg versperd wordt door vier 

mannen in vier fluorescerende hesjes. Ze staan rond 
een ei dat midden op de weg ligt. een van de hesjes 
bromt: “laten we het gewoon weggooien, niemand die 
het ziet.” “Nee!” roep jij instinctief. “Dat is een 
uitstervend soort!” De hesjes draaien zich om. “Wat 
voor soort is het dan wel?’ Je stottert. ”Ik- ik weet 
het niet, maar-”. Het opperhesje zucht. “Over een uur 
beginnen we met onze werkzaamheden. Je hebt tot 

dan om met een goed verhaal te komen.

kun jij
ontdekken
 wat voor
 ei dit is?



I
Eerst het ei maar eens bestuderen. Het lijkt wel 
precies dezelfde kleur als het wegwijzerbordje! 
om straks online te kunnen zoeken, zou het wel 
handig zijn om de hex-code te weten.

(238, 151. 137)
rgb

bos

strand

restaurant

hex kleurcode
gevonden ei

#ee____



II
gelukkig heb je altijd je vogelspotterboekje bij 
je. misschien brengt die nog wat duidelijkheid.

Hoe herken je een vogelei

De kleur va? vogeleieren De kleur va? vogeleieren 
verschilt enorm. Van effen wit 
bij ooievaars, lichtbla?w bij 
spreeuwen tot bruingroen met 
choco?adebruine ?lekken bij 
we?devog?ls. Oo?spronkelijk - is 
het idee - waren vogeleieren 
effen wit, net als de eieren van 
reptielen waar vogels van 
afstammen. Voor de kleur van 
eieren ?ijn tw?e kleurstoffen 
?erantwoordelijk: een 
blauwgro?n en een roodbruin 
pigme?t. 

gevonden
informatie:

___



III
Ook de vogelpopulatie in de omgeving biedt 
wellicht een aanwijzing. pak de vogelindex erbij 
en ontdekt wat hier zoal rondvliegt.

1. merel
2. kraai
3 adelaar
4. pluvier
5. schoolekster

vogelindex
6. pelikaan
7. kieviet
8. ooievaar
9. mus
10. duif gevonden

informatie:

___



IV
met de verzamelde info kun je wel bijna naar de 
bibliotheek. je vraagt een voorbijganger - een 
vreemde man met een vissershoedje - om een 
routebeschrijving. hij geeft je dit papiertje:

start bij ijssalon ‘ijskoud 
de beste’ in amsterdam. ga 
linksaf en loop door de 
straat parallel aan het 
park. als je rechts het 
pierenpadje ziet, sla je 
linksaf en daarna de eerste 
straat rechts. let op welke 
vogels je tegenkomt!

tip: misschien 
kun je de 
vogelindex nog 
een keer 
gebruiken.

gevonden
informatie:

___



vul de ean-code in
om je boek op te vragen:

EAN:____ ___ ___ ___
I IVIIIII

ondanks die vage routebeschrijving ben je bij de 
bibliotheek aangekomen. hier moet je met alle 
verzamelde informatie wel een geschikt boek 
kunnen vinden dat je bij de oplossing brengt. vul 
gewoon de ean-code in en de bibliotheek- 
medewerker brengt je wat je nodig hebt!

HET GEVONDEN
EI IS VAN EEN:

__________


