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Je kunt je nauwelijks voorstellen dat
een ijsbeerjong ooit iets anders kan
worden dan schattig… Maar deze
roofdieren van de noordpool groeien
op tot ’s werelds grootste beren. Als
ze op hun achteropten staan kunnen
volwassen mannetjes groter zijn dan
een telefooncel, en ze kunnen evenveel wegen als een concertpiano!
Met hun dikke vacht, vetreserves
en enorme poten die werken als
sneeuwschoenen zijn ze perfect aangepast aan het leven in de diepvries.
In hun leefgebied boven de poolcirkel
kan het kwik tijdens de lange winter-
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maanden zakken tot
gemiddeld -34 °C.
IJsberen
voelen zich in het
water net zo thuis
als op het land; ze
kunnen dagenlang
zwemmen tussen
eilanden of zee-ijs. Nu
de temperatuur op de
pool steeds meer stijgt,
worden de afstanden
groter die deze geharde
dieren moeten afleggen om
voedsel te zoeken groter.

NEUS

IJsberen kunnen een zeehond
op meer dan 30 km afstand
ruiken! Ze hebben de gevoeligste
neus van een landzoogdier.

BLUBBER
CHURCHILL, CANADA
Deze afgelegen kleine plaats in
Manitoba, Canada, staat bekend als
de ijsbeerhoofdstad van de wereld.
Het is al tientallen jaren een van de
topbestemmingen voor het waar
nemen van ijsberen. Het beste sei
zoen om ze hier te zien is in de herfst
(oktober/november). Dan trekken
veel beren vanuit het binnenland naar
de kust van Hudson Bay in afwachting
van het dichtvriezen van de zee.

Welk
dier
52

zou een

ij sbeer n
ooit

Samen met zijn dichte vacht vormt een
10 cm dikke vetlaag onder de huid van
een ijsbeer van de efficiëntste isolatie
van alle beren.

PEDDELPOTEN

De grote voorpoten hebben kleine
zwemvliezen. Ideaal voor het
zwemmen tussen ijsschotsen.

tegenkomen
in het wild? a)

walrus; b) koningspinguïn; c) poolvos

ONTMOET DE FAMILIE
De bruine beer
is de beer met de
meeste ondersoorten.
Wereldwijd leven er 15
ondersoorten, van de
Himalaya tot de Rocky
Mountains.
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SNEEUWBRILOGEN

Speciale membranen houden uvstraling tegen; deze ingebouwde
zonnebril beschermt tegen fel
zonlicht en sneeuwblindheid.

OP JACHT
Het toproofdier van het noordpoolgebied eet
niet iedere dag. Zeehonden zijn de belangrijkste prooi en ijsberen hebben verschillende
jachttechnieken ontwikkeld. Daartoe behoren
geduldig wachten bij een ademgat tot een
nietsvermoedende zeehond komt ademhalen
en naar ijsbergen zwemmen waar zeehonden
uitrusten. Ook breken ze in in de kraamkamerholen van zeehonden, die 1 m onder de sneeuw
kunnen liggen!

DOORKIJKVACHT

Het haar van een ijsbeer is niet
wit, maar hol en doorzichtig.
Het lijkt wit vanwege de manier
waarop licht erdoor gebroken
wordt. Zo gaat het zonlicht
erlangs en wordt het
geabsorbeerd door
de zwarte huid van
ac
de beer, zodat hij
200 hteree
warm blijft.
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IJSBEER
SUPERLEVER

Het zeehondendieet van
een ijsbeer is rijk aan
vitamine A. Zijn lever slaat
er zo veel van op dat als
een mens hem zou eten,
hij hypervitaminose A zou
krijgen, met symptomen als
pijnlijke botten
en wazig zicht.

WETENSCHAP

PELIJKE NAA
M: Ursus mar
itimus
KLASSE: Zoog
dieren
LENGTE: 2,4–
2,6 m
GEWICHT: 40
0–600 kg
DIEET: Vleese
ter, hij eet bi
jvoorbeeld ze
ehonden
LEVENSDUUR:
4–8 jaar
LEEFGEBIED:
Noordpoolge
bied
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O jee, daar moet ik
vliegensvlug heen!
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Met hun 2,5 m zijn zwa
rte mamba’s
de op één na langste gifs
langen, na de
koningscobra (zie blz.
116–117).
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1,7 m
Gemiddelde lengte van
de inlandtaipan
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Meeste gif van één
bepaald exemplaar,
de gemiddelde dosis is
44 mg
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Paradijsslangen lanceren zichzelf
vanaf een tak, trekken hun buik
in en spreiden hun ribben om een vleugelachtige vorm te krijgen. Ze ‘vliegen’
niet echt, maar kunnen zo’n 100 m tussen bomen zweven en zijn daarmee de
meest luchtwaardige slangen.
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Zwarte mamba’s, de snelste
slangen op land, zijn de sprinters
van het slangenrijk. Ze kunnen op een
vlakke ondergrond 16-19 km/u halen
over korte afstanden. Ze staan bekend
om hun agressieve aard en zijn een van
de meest gevreesde slangen van Afrika.
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De oostelijke haakneusslang
is een meester in misleiding.
Wanneer hij gevaar ruikt, gaat hij op zijn
rug liggen en dood spelen. Deze overlevingstactiek, die ook wordt toegepast
door buidelratten en insecten, staat
bekend als ‘thanatose’.
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Het gif van de inlandtaipan is
ongeveer 50 keer krachtiger dan
dat van de koningscobra! ’s Werelds giftigste slang (zie feiten hierboven) jaagt
op ratten en muizen in de halfwoestijn
van oostelijk Midden-Australië.
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De groene spitsneusslang is zo
tenger dat hij vrijwel verdwijnt
als je hem van voren ziet. Hij brengt zijn
meeste tijd door in de bomen, waar hij
zich vermomt als gebladerte terwijl hij
op vogels jaagt.
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Niet alleen zijn Afrikaanse
gabonadders extreem giftig,
ze hebben ook de grootste giftanden
van een slang. Hun afschrikwekkende
tanden (duidelijker te zien in de inzet
van een skelet) zijn wel 5 cm lang; dat is
ongeveer even lang als de pink van een
volwassene!

6

lië
Austra
et negen inheemse soorten de meeste gifslangen? a) Oostenrij k; b) Antigua en Barbuda; c)
m
t
f
e
e
h
d
n
Welk la
129

R M ERS
HE

N

ATU

UR BESC

E
T
O
GR
O
T
O
F

ren
sen exempla
g tot volwas
en
en
er
di
el
In verhoudin
id
ing van bu
er
da
nd
o
tz
en
ui
n reuz pan
is (met
n pasgebore
ee
n)
re
et
ie
H
r.
ad
ie
cloac
n zoogd
jong van ee
n
het kleinste
by en met zij
ba
en
en reuz
ster.
m
ha
n
ee
is bepaald ge
n
minder da
hij
gt
r
ee
w
aa
g
m
85–115
dajong
rte is een pan moeder!
o
bo
ge
n
zij
Bij
zijn
grootte van
1/900e van de

146

40

Se
pa cond
bam nda eroen doet
ee
bo
ve
en o escheu r om ee n
p te t te
n
peu pelle
zele
n! n

PANDAPOWER
De Chinese reuzenpanda is niet alleen de
‘posterbeer’ van het WWF (zie blz.
144-145), maar ook meervoudig
recordhouder!
Hij is de hongerigste beer
en eet het hele jaar door tot
15 uur per dag, in tegenstelling tot andere beren die het
in de wintermaanden rustig aan
doen en minder eten. Hij moet wel
zoveel eten omdat de panda tevens het
beperktste berendieet heeft: zo’n 99%
van zijn voedsel bestaat uit het weinig
voedzame bamboe! Hij is daarnaast de
primitiefst levende beer, die al tussen 18
en 25 miljoen jaar geleden is afgescheiden van alle andere berensoorten.

ALLES IS REL
ATIEF!

De eerste b
ij wetenscha
ppers beken
panda was de
de
kleinere rode
panda
uit het zuidw
esten van C
hina en de
Himalaya. D
eze kleine pa
nda’s leven in
bomen en zij
n in 1825 wet
enschappel
beschreven
ijk
door de Fran
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derzoeker G
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hun staart.

id van een panda onder zij n vacht? a) Zwart en wit; b) Blauw en geel; c) Zwart en roze
r heeft de hu
Welke kleu
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