Afrikaanse
olifant
Loxodonta africana
De slagtanden van de olifant zijn eigenlijk zijn twee voortanden.
Ze kunnen zo lang worden als een volwassen mens.
Een babyolifantje eet een beetje van de poep van zijn
moeder. Dat houdt de maag en darmen gezond.
Olifanten praten met elkaar door heel lage
bromgeluiden te maken die zich als
trillingen door de grond verplaatsen.
Olifanten zijn de enige dieren op
aarde met vier knieën.
In de slurf van een olifant zitten
100.000 verschillende spieren.

In het kort
Leefgebied: Afrika
Leefomgeving: bossen en
grasland
Stahoogte: 3,2–4 meter
Gewicht: 1700–6100 kilo
Levensduur: 60–70 jaar
Voedsel: wortels, bladeren,
grassen, vruchten en boomschors
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De kiezen van een olifant zijn zo groot dat er maar vier tegelijk in zijn mond
passen. Als zo’n reusachtige olifantenkies versleten is, valt hij er vanzelf uit.
Er is op die plek dan al een spiksplinternieuwe reuzenkies gegroeid.
Een olifantenslurf is sterk genoeg om er bomen mee omver te kegelen, maar
ook gevoelig genoeg om er een takje mee op te rapen.
Vochtdruppeltjes die in de rimpels van zijn huid blijven zitten, zorgen ervoor
dat de olifant in de brandende zon toch nog een beetje koel blijft.
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Reuzenpanda
Ailuropoda melanoleuca
Aan de twee voorste klauwen van de
reuzenpanda zit een soort zesde vinger.
Dankzij dit uitsteeksel dat uit zijn polsen
groeit, kan de panda bamboescheuten goed
vastpakken.
Een panda moet de hele tijd eten. Hij slaapt
nooit langer dan 4 uur achter elkaar, want dan
moet hij alweer op om zijn honger te stillen.
Met hun tanden bijten panda’s de harde
buitenkant van het bamboe af, waarna ze de
zachtere binnenkant opeten.
Reuzenpanda’s zijn het liefst alleen. Als twee
beren elkaar tegenkomen, beginnen ze te
grommen en elkaar te slaan tot een van de
twee ervandoor gaat.

In het kort
Leefgebied: China
Leefomgeving: bamboebossen
Lengte: 1,2–1,8 meter
Gewicht: 100–150 kilo
Levensduur: 15–20 jaar
Voedsel: bamboe
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Een panda poept wel 40 keer
per dag!
Mannetjespanda’s gaan vaak
in een soort handstand staan.
Ze doen dat om met speciale
klieren in hun achterwerk
geursporen achter te laten op
boomstammen.
Pasgeboren pandawelpjes
zijn 900 keer zo klein als een
volwassen vrouwtje. Panda’s
hebben de kleinste baby’s
van alle zoogdieren, op de
buideldieren na.
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Rendier
Rangifer tarandus
Mannetjesrendieren worden stieren
genoemd, de vrouwtjesrendieren
koeien.

In de winter heeft een rendier weinig
keus en eet hij alleen boomschors,
twijgen en zijn lievelingsvoedsel: korstmos.

Rendieren zijn de enige hertensoort
waarvan zowel de mannetjes als de
vrouwtjes een gewei dragen.

In de zomer hebben rendieren een
kortharige, bruine vacht. In de winter is
hun vacht grijs en veel ruiger.

De rendieren die in Noord-Amerika
leven, worden kariboes genoemd.

Een rendierstier heeft in de zomer een
gewei, een rendierkoe in de winter.

In de winter hebben de hoeven van
rendieren een stevige beharing, die
houdt ze warm in de sneeuw.
Rendieren zijn de enige zoogdieren
ter wereld die bij ultraviolet licht
kunnen zien.

In het kort
Leefgebied: noordpoolgebied
Leefomgeving: toendra en bossen
Lengte: 1,5–2,3 meter
Gewicht: 60–318 kilo
Levensduur: 10–15 jaar
Voedsel: bladeren, gras, twijgen,
paddenstoelen en korstmossen
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