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Dit boek gaat over gevaarlijke dieren.  
Wat vind jij gevaarlijke dieren?  
Misschien staan sommige dieren waaraan jij nu denkt wel in dit boek.  
De dieren die je op de volgende bladzijden tegenkomt, staan in de top 
tien.  
En gevaarlijk betekent niet dat ze er gevaarlijk uit moeten zien.  
In dit boek lees je hoe gevaarlijk het dier voor mensen is. 
Het gaat er dus vooral om hoeveel slachtoffers het dier maakt onder 
mensen.  
En dat hoeft, zoals je zult zien, niet altijd een groot dier met een 
vreselijke muil vol met scherpe tanden te zijn.  
We beginnen bij nummer 10.. en tellen af  naar 1. 
Opgepast! Gevaar! 
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   1. De pijlgifkikker1. De pijlgifkikker1. De pijlgifkikker   

Felle kleuren! Pas op! 
De familie van de pijlgifkikkers (1) zijn klein. 
Ze hebben allemaal felle kleuren: geel, 
oranje, lichtblauw en zwart. Dat is in de 
natuur een teken dat je op moeten passen. 
Andere dieren laten deze kikkers met rust. 
Planten en insecten 
Pijlgifkikkers eten giftige planten en giftige 
insecten. De kikkers hebben er zelf  geen 
last van. Ze slaan het gif  op in hun lijf  en zo 
worden ze zelf  ook giftig. 
De giftigste 
De meest giftige van allemaal is de gouden 
pijlgifkikker (1). Het gif  van één kikker kan 
10 mensen doden. Indianenstammen in het 
regenwoud smeren hun pijlpunten in met 
het gif  van de kikker (2). Je snapt nu waar 
de naam vandaan komt. 

Waar? 
Tropisch regenwoud 
van Zuid-Amerika 
Hoe groot? 
1-6 cm. 1010  
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   2, De Afrikaanse buffel2, De Afrikaanse buffel2, De Afrikaanse buffel   

99  

Kuddes 
De Afrikaanse of  Kaapse buffel (1) is  een her-
kauwend kuddedier.  
De grote kuddes geven de dieren een goede 
bescherming tegen roofdieren. 
De kudde vormt een onneembare muur om de 
kalveren. Vooral kalveren en oudere dieren 
kunnen de prooi worden van roofdieren. 
Jagers 
Jagers noemen deze buffel ook wel De Zwarte 
Dood. Jagers lopen een gevaar bij de jacht op 
dit dier. Zelfs aangeschoten buffels gaan nog 
tot de aanval over. Een aanval van de zware 
buffel met zijn scherpe hoorns eindigt meestal 
in de dood van de jager. 
Nacht 
De Afrikaanse buffel eet zijn gras en bladeren 

vaak in de koelere 
nachten. Overdag 
zoekt het dier de 
schaduw van de 
bomen op. 
 

 

Waar? 
De savannen (grasvlakten) 
van Afrika. 
Gewicht? 
700 kilogram 



   3. De ijsbeer3. De ijsbeer3. De ijsbeer   

Kou 
De ijsbeer is helemaal aangepast aan de 
kou van het poolgebied. Zijn glasachtige, 
holle haren houden de kou goed buiten. 
De haren lijken wit door de weerspiegeling 
van het licht. Onder de haren zit een 
dikke, zwarte speklaag. Onder de 
voetzolen zitten dikke haren tegen de kou. 
Zwemmer 
De ijsbeer is een goede zwemmer. Alleen 
het ijs aan Noordpool wordt steeds 
minder. Het dier moet steeds verder 
zwemmen om te jagen op zeehonden.  
De ijsbeer wacht geduldig op zijn prooi  (1)
bij een luchtgat van een zeehond (2). 
Leefgebied 
Het leefgebied van de ijsbeer verandert 
beetje bij beetje. Door minder ijs valt er 
minder te jagen. Het dier zoekt daarom de 
buurt van de mens op. Daar is vaak eten te 
vinden tussen afval. De ijsbeer is een 
gevaarlijk dier voor de mens. Het aantal 
aanvallen op mensen neemt elk jaar toe. 88  

 

Waar? 
In het gebied rond de 
Noordpool 
Gewicht? 
300 tot 800 kilogram. 
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   4. De  olifant4. De  olifant4. De  olifant   

Afrika en Azië 
Er zijn twee soorten olifanten: De Afrikaanse 
olifant (1) met zijn grotere oren en de kleinere 
Indische olifant (2) met zijn bollere rug. 
Bedreigd 
Beide olifantensoorten worden steeds meer 
bedreigd in hun bestaan. De enige vijand is de 
mens. De mens neemt steeds meer leefgebied 
in van de olifant. Het dier komt daardoor steeds 
meer in aanraking met mensen. Woedende 
olifanten kunnen veel schade in dorpen 
aanrichten. Het geheugen van een olifant is erg 
goed. En de mens staat in zijn geheugen niet 
bepaald als een vriend.  
Zeker als het om stropers gaat die uit zijn op de 
ivoren tanden van de olifant. 
Indrukwekkend 

Een olifant die aan-
valt is erg indruk-
wekkend. De oren 
staan wijduit. 
Vertrapping vormt 

het grootste gevaar voor een 
slachtoffer. 

 

 

 

Waar? 
1. Afrika op de savanne. 
2. Azië in het tropisch re-

genwoiud. 
Gewicht? 
3.000 tot 6.000 kilogram. 77  
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   5. De zeekrokodil5. De zeekrokodil5. De zeekrokodil   

Geduldig 
De zeekrokodil is de grootste krokodil onder de 
krokodillen. Dit reptiel is een geduldig jager. 
Het dier kan uren liggen wachten op een prooi. 
Dit reptiel is helemaal uitgerust om zoveel 
mogelijk ongezien te blijven. De ogen, oren en 
neus zitten helemaal bovenop de kop.  
Zo kan de zeekrokodil als hij zijn kop net onder 
het wateroppervlak houdt toch alles zien, horen 
en ruiken. 
Aanval 
Om een aanval te beginnen geeft de krokodil 
een enorme klap met zijn staart. Daardoor 
schiet het dier als een raket vooruit. Dan is het 
zaak om het dier te pakken en gelijk het water 
in te trekken. Daar wordt de prooi onder water 
getrokken en verdronken. 

Gevaar 
De zeekrokodil leeft vooral langs de 
zeekusten. Daar lopen mensen gevaar 
die het water in gaan. Een zeekrokodil 
is onzichtbaar. Mensen denken hooguit 
dat er een stuk hout ronddrijft. 
 

Waar? 
Zuidoost-Azië en noord 
Australië 
Gewicht? 
450 kilogram. 
Lengte: 5 meter 
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   6. De leeuw6. De leeuw6. De leeuw   

Groepen 
Leeuwinnen leven in groepen. Een groep bestaat 
uit ongeveer 6 leeuwinnen en een leeuw (soms 
twee) met hun welpen. De mannetjes verlaten de 
groep als ze zelfstandig genoeg zijn. Ze leven 
alleen. Ze zoeken een eigen nieuwe groep. 
De leeuwinnen slapen veel. Ze jagen aan het eind 
van de dag en in de nacht. De dieren werken als 
groep samen en besluipen hun prooi. Ze jagen 
vooral op zebra’s en gnoes. 
Menseneter 
Leeuwen komen steeds meer in de buurt van de 
mens. De mens verandert steeds meer de natuur 
in akkerland.  
Leeuw en mens komen elkaar dus vaker tegen. 
Soms bezoekt een hongerige leeuw een dorp. 
Het gaat dan vaak om een  uitgehongerde, 

verzwakte, oude of  
zieke leeuw die op zoek 
is naar een gemakke-
lijke prooi. En omdat de 
mens niet al te snel is, 
geldt die als een 
gemakkelijke prooi. 

 

Waar? 
De savanne van Afrika 
Gewicht? 
100 tot 280 kilogram. 
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   7. De witte haai7. De witte haai7. De witte haai   

 

Vliegen 
De witte haai of  mensenhaai lijkt door 
het water te vliegen met een snelheid 
van 40 kilometer per uur.  
Deze roofvis is uitgerust met een indruk-
wekkend gebit,  
De driehoekige tanden zijn gezaagd (1). 
Ze staan in drie tot vier rijen in de onder-
en bovenkaak. Beschadigde tanden 
vallen uit. Op die plek groeien weer 
nieuwe tanden. 
Jager 
De witte haai jaagt alleen. Op het menu 
staan tonijn, makreel, zwaardvis, dolfij-
nen, zeerobben en zeehonden. 
De haai jaagt van onderaf  om een prooi 
te verrassen. Mensen zijn soms on-
bedoeld ook een prooi. Dat zijn meestal 
surfers. Waarschijnlijk wordt de 
surfplank (2) van onderaf  aangezien 
voor een vis of  zeehond. Na een flinke 
beet wordt vaak losgelaten.  
 

Waar? 
In alle oceanen vooral 
lang de kusten. 
Lengte? 
5 tot 6 meter. 

44  
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   8.  De dooskwal8.  De dooskwal8.  De dooskwal   

Doos 
Deze kwal dankt zijn naam aan het 
bovenste deel dat een beetje op een doos 
lijkt. Dit deel is hol en is belangrijk bij het 
voortbewegen. Door de doos van vorm te 
veranderen,  kan de dooskwal 
vooruitkomen. De meeste kwallensoorten 
laten zich meedrijven met de stroming. 
Ook heeft deze kwal ogen (maar liefst 24), 
terwijl andere kwallen die niet hebben. 
Gif 
Onderaan de doos hangt een bos giftige 
tentakels. De tentakels kunnen wel drie 
meter lang worden en zijn heel giftig. 
Vissen en garnalen die in de tentakels 
verstrikt raken zijn gelijk dood. Ze zijn het 
voedsel van de kwal. 

Voor zwemmers is deze kwal ook 
levensgevaarlijk. Mensen die 
gestoken worden krijgen meestal 
hartproblemen en kunnen daardoor 
verdrinken. 
De enige vijand van de dooskwal is 
de zeeschildpad. 

33  

 
Waar? 
Wateren in Zuidoost-
Azië en Noord-Australië 
Lengte? 
3 meter. 
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   9. De Aziatische cobra9. De Aziatische cobra9. De Aziatische cobra   

Slangenfamilie 

De cobra is niet één slangensoort, maar 

een hele familie. In die familie zitten 
allerlei leden. Zo heb je: 
1. De brilcobra, 
2. De koningscobra en, 
3. De spugende cobra 
Het belangrijkste kenmerk van een cobra 
is dat het reptiel zich opricht.  
Daarna dreigt de slang door de nek breed 
te maken. 
Giftig 
Alle cobrasoorten zijn heel giftig. Ze leven 
allemaal van kleine dieren, zoals muizen, 
ratten, kikkers, hagedissen en broedende 
vogels. Alleen de koningscobra leeft van 
andere slangen. 
Alle cobra’s komen ook voor in de buurt 
van mensen. Ze jagen er op muizen en 

ratten. Een cobra zal niet snel de 
aanval zoeken bij contact met 
mensen. Meestal vlucht het dier. 

Alleen een cobra in het 
nauw doet een aanval. 
Het gif  is dodelijk voor 
de mens. 

 

 Waar? 
Wateren in Zuidoost-
Azië en Noord-Australië 
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   10.  De malariamug10.  De malariamug10.  De malariamug   

11  

Klein, maar gevaarlijk 
Malariamuggen maken jaarlijks ongeveer 500 mil-
joen mensen ziek. Daarvan sterven er jaarlijks 
ongeveer een miljoen. Het zijn meestal kinderen 
onder de 5 jaar oud. 
Parasiet 
De malariamug draagt een parasiet (1) in het 
lichaam. Het is een piepklein, wormachtig 
wezentje. Tijdens een beet van de mug komt de 
parasiet in het bloed van de mens terecht.  
Daar vermenigvuldigt de parasiet zich razendsnel. 
Een patiënt krijgt hoge koorts. Een gewone mug 
wordt een malariamug als hij een malariapatiënt 
steekt. De mug krijgt nu zelf  de parasiet binnen. 
Voorkomen 
Een muskietennet (2) geeft een goede bescher-
ming tegen de in de nacht stekende mug.  
Het voorkomen van nieuwe muggen is belangrijk. 
Vrouwtjes leggen hun eitjes in stilstaand water.  

Daaruit komen larven (3). Door het droog-
leggen van plassen of  het uitzetten van vis-
sen komen er minder muggen. De vissen eten 

de larven op.  
Een goed medicijn om de  
ziekte te genezen bestaat niet. 

Waar? 
In de tropen in Azië, Af-
rika en Zuid-Amerika 
Lengte? 
1 centimeter. 
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   11. Filmpjes11. Filmpjes11. Filmpjes   

Het klokhuis: Malaria 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-malaria/#q=malaria   

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-malaria/#q=malaria
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-malaria/#q=malaria






   BronnenBronnenBronnen   

 
 :www.be.wednet.edu ,http://animals.nationalgeographic.com, http://nl.wikipedia.org/wi 

http://www.natuurinformatie.nl/ndb.wnf/natuurdatabase.nl/i000775.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/African_buffalo 

http://majorlycool.com http://animals.nationalgeographic.com/animals/mammals/polar- 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ijsbeer 

http://animals.nationalgeographic.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_elephant http://en.wikipedia.org/wiki/African_olifant 

http://animals.nationalgeographic.com 
http://animals.nationalgeographic.com/ http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeekrokodil 

en.wikipedia.org/wiki/Saltwater_Crocodile 
http://animals.howstuffworks.com http://nl.wikipedia.org/wiki/Leeuw_(dier)  

en.wikipedia.org/wiki/Lion  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_haai http://greatwhite.or 

http://animals.nationalgeographic.com/animals/reptiles/king-cobra.html http://
nl.wikipedia.org 

http://ngm.nationalgeographic.com/2007/07/malaria/finkel-text 



   Colofon en voorwaardenColofon en voorwaardenColofon en voorwaarden   
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