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INLEIDING
Dit boek staat vol verhalen over interessante,
grappige, verrassende, lieve, slimme,
gevaarlijke en bedreigde dieren. En je leert
vast een hoop dingen die je niet wist.
Vind jij bijen vooral irritant? Je denkt er vast
anders over als je weet dat er zonder deze
beestjes geen koffie of chocola zou zijn! En is
een schildpad volgens jou niets meer dan een
sloom dier? Na het lezen van dit boekje weet
je wel beter!
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En wist jij dat sommige apensoorten élke
dag de hele dag met elkaar vrijen? Nee?
Dan hebben we nog een leuk weetje voor je:
wij mensen zijn voor 98% hetzelfde als deze
apen!
Was je nog geen dierenfan? Dan ben je dat
na het lezen van dit boek vast en zeker wel.
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1 MENSAPEN
De mensaap wordt bedreigd. Vooral door stropers. Doodzonde,
natuurlijk. Hieronder lees je meer over deze wonderlijke dieren.
En zie je hoeveel wij op ze lijken!

Mensapen lijken het meest op ons van alle
diersoorten. Hun DNA is zelfs voor 98 procent
hetzelfde als ons DNA! Onder mensapen
vallen gorilla’s, chimpansees, bonobo’s en
orang-oetans.

Leefgebied
Vroeger leefden mensapen door heel Afrika,
en in grote delen van Azië. Maar nu is het
leefgebied van de mensaap veel kleiner.
Dat komt omdat mensen de oerwouden
omkappen. En door bosbranden.

Slim
Wat deze dieren écht bijzonder maakt, is
dat ze zo slim zijn. Zo herkennen ze zichzelf
bijvoorbeeld in een spiegel. Ze gebruiken
gereedschappen, zoals stenen om noten mee
te kraken. En takken om honing of mieren uit
nesten te vissen. Ze kunnen lachen en hebben
een goed geheugen. Daarom zijn ze ook in
staat om veel te leren.

Seks

Ook door stropers zijn er steeds minder
mensapen op de wereld. De jagers krijgen
veel geld voor een stuk mensaap. Want in
veel Afrikaanse landen is gestoofde gorilla een
luxe hapje. Maar ook in restaurants in Europa
staat soms apenvlees op de menukaart.

Er zijn ook verschillen tussen mensapen.
Zo komen gorilla’s, chimpansees en bonobo’s
alleen voor in Afrika. De orang-oetan woont in
Indonesië. De gorilla en de chimpansee leven
vooral op de grond. De andere mensapen
leven in bomen. Gorilla’s zijn heel vreedzaam.
Terwijl chimpansees vaak ruziemaken, en
wreed kunnen zijn. De bonobo lost alles op
met seks. Deze apen vrijen bijna de hele dag!

Staart

Beschermen

Mensapen hebben veel met elkaar gemeen.
Zo hebben ze lange, sterke armen en een
vacht. Ze hebben geen staart. Ze leven in
groepen en kunnen allemaal zo’n veertig jaar
oud worden. In hun leven krijgen ze ongeveer
zes jongen.

Verschillende organisaties proberen de
mensapen te beschermen. Zoals het Wereld
Natuur Fonds. Zij maken reservaten waar de
dieren veilig kunnen leven.

Stropers

Wil je meer weten over mensapen en hoe
zij beschermd worden? Kijk dan op wnf.nl
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VRAGEN OVER MENSAPEN
Vraag 1
Welke dieren worden bedoeld met ‘mensapen’?
-----------------------------------------------------------------------------------------Vraag 2
Noem drie oorzaken voor het uitsterven van de mensapen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 3
Waaraan kun je merken dat mensapen slimme dieren zijn?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 4
Welke mensapen vind je in Afrika?
-----------------------------------------------------------------------------------------9

2 HAAIEN
Af en toe lees je het in de krant: zwemmer aangevallen door haai.
Bijzonder is dat wel. Want haaien vallen bijna nooit mensen aan.
Hieronder lees je meer over deze opvallende roofvissen.

Haaien leven in zeeën en oceanen over de
hele wereld. Er bestaan wel vierhonderd
verschillende soorten! De bekendste haaien
zijn de mensenhaai (ook wel de witte haai
genoemd) en de tijgerhaai. En de hamerhaai
heb je misschien ook wel eens gezien. De
meeste haaien zijn één tot twee meter lang.
Maar er zijn ook heel grote soorten. Zoals de
walvishaai en de reuzenhaai.

Gevaarlijk?
De meeste haaien zijn roofvissen. Ze eten
andere vissen. Maar soms ook vogels,
pinguins of zeehonden. Heel soms valt een
haai een mens aan. Maar die kans is erg
klein. Elk jaar worden er tussen de 30 en 100
mensen over de hele wereld gebeten door
haaien. Daarvan overlijden er meestal niet
meer dan 10. Vaak gaat het om een vergissing
van de haai. Die ziet een mens bijvoorbeeld
aan voor een zeehond.

Rugvin
Haaien zijn makkelijk te herkennen.
Natuurlijk aan die grote rugvin. Ze hebben
ook een grote staartvin. Hun huid is ruw.
Vroeger werd haaienvel zelfs als schuurpapier
gebruikt. Bijna allemaal hebben haaien een
kop in de vorm van een kegel. Met kleine ogen
aan de zijkant.

Haaien hebben meerdere rijen met
tanden. Die worden regelmatig vernieuwd.
Haaientanden zijn dus altijd heel scherp!

Ruiken
Haaien hebben goede zintuigen. Ze zien en
horen heel goed. Maar nog beter kunnen ze
ruiken. Een druppeltje bloed in het water
ruiken ze op kilometers afstand! Haaien
voelen ook nog eens goed. Ze voelen beweging
in het water. En verschil in waterdruk. Zo
kunnen ze een orkaan of onweer aanvoelen.
Ze zwemmen dan ruim op tijd naar dieper
water.

Bedreigd
Veel haaiensoorten dreigen uit te sterven.
Want er wordt nog veel op haaien gejaagd.
Elk jaar doden vissers maar liefst
73 miljoen haaien. Van de vinnen wordt
haaienvinnensoep gemaakt. Vooral in Azië
eten ze deze soep veel. De lever van de haai
wordt gebruikt voor medicijnen. Soms vangen
vissers per ongeluk een haai. Die komt dan
terecht in netten die voor andere vissen zijn
bedoeld. Er zijn steeds meer landen die het
vangen van haaien verbieden.

Wil je meer weten over haaien? Kijk dan op wnf.nl/haaien
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VRAGEN OVER HAAIEN
Vraag 1
Wat zijn de grootste haaiensoorten?
-----------------------------------------------------------------------------------------Vraag 2
Wat eten haaien?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 3
Hoe komt het dat een haai altijd scherpe tanden heeft?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vraag 4
Moeten wij mensen bang zijn voor haaien, of zij voor ons? Waarom?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

