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1. Buideldieren 
Zoogdieren  
Buideldieren zijn een bijzondere groep die-
ren binnen de grote groep van zoog-
dieren. 
De vrouwtjes van alle buideldieren dragen 
hun jong met zich mee in een buidel. 
Die buidel is een huidplooi op de buik. (1) 

Australië 
Er zijn 334 soorten buideldieren. 
Daarvan zijn kangoeroes, koala’s en 
wombats het meest bekend. 
Ruim 230 soorten kun je vinden in 
Australië en in Nieuw-Guinea (2). 
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Midden en Zuid-Amerika 
Je vindt nog een klein deel van de 
buideldieren in Midden en Zuid-
Amerika. (1) 
De buidelrat of  opossum (2) en 
opossummuizen zijn alleen te vin-
den in Zuid-Amerika. 
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Geboorte 
Bij buideldieren worden de jongen 
heel vroeg geboren. Het jong is zo 
groot als een boon (3). Het zit daar-
na nog heel lang in de buidel.  
Daar drinkt het diertje melk uit een 
tepel. Bij andere zoogdieren groeit 
het jong juist in de buik van de moe-
der. 
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Kruipen 
Buideldieren worden niet in de buidel ge-
boren, maar erbuiten. 
De piepkleine diertjes, moeten zelf  de 
buidel in kruipen. Ze klimmen vooral met 
hun voorpootjes (1). Na die klimpartij kun-
nen ze melk drinken in de buidel. 

Tevoorschijn 
Het blinde en kale jong zal pas na maanden voor 
het eerst tevoorschijn komen. 
Eerst komt de kop uit de buidel. Daarna gaat het 
jonge dier er af  en toe helemaal even uit. (2)  
Bij gevaar en tijdens de slaap zit het jong altijd 
in de buidel. 
Soms zitten jongen wel een jaar in de buidel. 
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2. Kangoeroes 
Er zijn wel zo’n 50 verschillende soor-
ten kangoeroes. Ze komen alleen voor 
in Australië en het aangrenzende 
Nieuw-Guinea. 
De grootste soort, de rode reuzenkan-
goeroe  (1) komt alleen in Australië 
voor. Dit dier leeft in groepen van 8 tot 
10 dieren op de droge grasvlakten.  
De grootste vijand is de mens.  
Die jaagt op deze kangoeroes voor het 
vlees. Maar ook boeren jagen op 
deze grazers (2). De kangoeroes 
eten het gras van de schapen op.  
Met zijn sterke achterpoten maakt 
het dier met gemak sprongen van 
10 meter. (3) De sterke staart is 
zijn krukje.  
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De kleine soorten kangoeroes wor-
den wallaby’s genoemd.  
Een voorbeeld is de moeraswal-
laby (1). Dit dier leeft alleen.  
De moeraswallaby komt niet alleen 
voor in moerassen. Het dier leeft 
ook in open bossen. 
Jonge moeraswallaby’s worden na 
ruim 30 dagen al geboren. 
Ze blijven daarna 9 maanden in de 
buidel wonen (2). Daarna gaan ze 
af  en toe naar buiten. (3)  
Ze blijven 13 maanden melk 
bij de moeder drinken. 
Na 18 maanden is het jong 
zelfstanding. Het kan dan 
zelf  jongen krijgen. 
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3. De wombat 
De wombat (1) is een buideldier dat 
opvalt door zijn korte poten.  
Bijzonder is dat de buidel tussen de 
achterpoten zit. De opening zit juist 
naar buiten (2). Dat komt, omdat de 
wombat een echte graver (3) is.  
Het dier graaft gangen om in te wo-
nen. Het hol wordt een burcht ge-
noemd.  Het dier gooit de grond naar 
achteren bij het graven. Met de 
opening aan de achterkant kan 
de grond niet in de buidel te-
rechtkomen. 
Het jong blijft 7 maanden in de 
buidel om te groeien. Daarna 
blijft het in de burcht. Na 18 
maanden is het jong volwassen. 
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4. De koala 
De koala of  buidelbeer (1) komt al-
leen voor in Australië. De koala is 
maar 4 uur per dag wakker. Het dier 
is dan bezig met het eten van de 
bladeren van de eucalyptusboom 
(2). De andere 20 uur van de dag 
slaapt de koala in dezelfde boom, 
waar hij gegeten heeft. 
Jonge koala’s worden na 30 dagen 
geboren (3). Het jong klimt naar 
de buidel, waar het gelijk gaat 
drinken. Na 7 maanden komt het 
jong voor het eerst uit de buidel. 
(4) Na 12 maanden drinkt het 
jong geen melk meer. 
Als de moeder weer zwanger is, 
wordt het jong verstoten. 
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5. De opossum 
De opossum of  buidelrat (1)  heeft een 
groot leefgebied. Er zijn ruim 100 ver-
schillende soorten.  
Ze komen vooral voor in Midden en 
Zuid-Amerika. 
De moeder werpt een groot aantal jon-
gen. Er is maar plaats voor 13 jongen in 
haar buidel. Er zijn maar 13 tepels.  
Het is dus vechten om een plaatsje.  
De jongen worden al na 14 dagen gebo-
ren en klimmen naar de buidel (2).  
Daar blijven ze 70 tot 125 dagen 
melk drinken. Ze reizen vaak mee op 
de rug van moeder (3). 
Opossums zijn alleseters. Ze eten, 
insecten, vogels, kikkers, maar ook 
vruchten. 

2 

1 

3 



6. De numbat 
De numbat of  buidelmiereneter (1) 
komt alleen voor in Australië.  
Het dier, niet groter dan een eek-
hoorn, eet alleen termieten (2). 
Met zijn lange, kleverige tong haalt 
hij ze uit spleten en gaatjes (3).  
De numbat is een buideldier zonder 
echte buidel (4). De vier jongen wor-
den na 2 weken geboren.  
Ze klimmen dan ieder naar een te-
pel. De tepels worden be-
schermd door een lap krullend 
haar. Na een maand of  5 drinken 
ze geen melk meer.  
Na 10 maanden verlaten ze de 
moeder. Numbats zijn bescherm-
de dieren. 
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7. De suikereekhoorn 
De suikereekhoorn (1) komt al-
leen voor in Australië. Ze leven 
vooral van het zoete sap van 
boomstammen. Ze komen bij dat 
zoete sap door de boomschors 
weg te knagen. 
Dit nachtdier kan van boom naar 
boom zweven. Tussen de poten 
zit een rechthoekig zweefvlies (2). 
Na een draagtijd van maar 15 da-
gen worden meestal 2 jongen ge-
boren. Zij kruipen naar de bui-del, 
waar ze zo’n 70 dagen in blij-ven. 
Daarna blijven ze nog eens 40 da-
gen in een nest (3). Daar gaan de 
ogen pas open. 
Dan pas zoeken ze zelf  hun eten. 
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8. De Tasmaanse duivel 
De Tasmaanse duivel (1) is alleen te vin-
den op het eiland Tasmanië (ten zuiden 
van Australië). 
Dit nachtdier ter grootte van een kleine 
hond is een vleeseter met grote kaken.  
Het valt prooien aan, die groter zijn dan 
het dier zelf. Ze leven alleen. Ze zijn erg 
luidruchtig als er soortgenoten in de 
buurt komen. 
De draagtijd van de moeder is 21 dagen. 
Er worden rond de 25 jongen geboren, 
maar er is maar plaats voor 4 jon-
gen in de buidel (2). Dus alleen de 
sterksten vinden een plekje.  
Na 105 dagen verlaten de kleine 
duivels de buidel (3). Daarna wo-
nen ze in een nest. 
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9. Filmpje 

Het klokhuis: kangoeroes 

Bekijk het filmpje 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-kangoeroe/#q=kangoeroe
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Buideldieren 
http://en.wikipedia.org/wiki/Marsupial 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kangoeroes 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wombat 

http://en.wikipedia.org/wiki/Opossum 
http://en.wikipedia.org/wiki/Koala 

http://en.wikipedia.org/wiki/Numbat 
http://en.wikipedia.org/wiki/Petaurus_breviceps 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tasmanian_devil 
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