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Slimme dieren 

Dieren in de natuur hebben allemaal wel een bijzondere 
manier om te overleven.  
Eigenlijk hebben ze allemaal iets slims. 
Toch zijn er een paar bijzondere dieren in de natuur.  
Die dieren kun je echt iets leren.  
Dit boek gaat over dieren die meer kunnen dan de natuur 
ze geleerd heeft. 
Veel onderzoekers hebben allerlei proeven gedaan met 
dieren.  
Ze kwamen soms tot heel bijzondere ontdekkingen. 
Je leest over dieren die je misschien verrassen. 
Een varken? Een inktvis? 
Lees er meer over in dit boek. 



1. De olifant 

De olifant hoort tot één van de slimste dieren 
op aarde.   
De hersenen van de olifant (1) lijken op de 
hersenen van de mens (2).   
De hersenen van de olifant zijn ongeveer vijf  
keer groter. 
De hersenen van jonge olifanten blijven tien 
jaar doorgroeien.  
In die tijd leren ze heel veel van hun ouders.  
 
Wat maakt olifanten zo bijzonder?  
Olifanten kennen verdriet en treuren bij dode 
soortgenoten (3).   
Ook helpen ze zieke dieren uit hun kudde.  
Verder gebruiken ze gereedschap.  
Een tak wordt gebruikt om mee te krabben of  
vliegen te verjagen. Olifanten in dierentuinen 
doen geluiden na die hun oppassers maken. 
 

Olifanten hebben een 
geweldig geheugen.  
Zo vergeten ze hun 
drinkplaatsen nooit.  
Ook herkennen ze hun 
soortgenoten uit andere 
kuddes na jaren. 
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2. De chimpansee 

Chimpansees zijn niet alleen grappig, maar 
ook nog eens erg slim. Het is bekend dat deze 
apensoort gereedschap gebruikt.  
Zo gebruiken chimpansees stokjes om in een 
mierennest te steken. De mieren lopen over 
het stokje. Zo heeft de chimpansee een lekker 
hapje op het stokje (1).  
Ook gebruiken ze stenen om harde noten en 
vruchten open te maken (2). 
Chimpansees kunnen niet praten.  
Door geluiden maken ze elkaar wel dingen 
duidelijk. De mens leerde chimpansees met 
gebaren te praten. 
Ze gebruikten daarvoor dezelfde gebaren die 
gebruikt worden voor dove mensen. 
Het geheugen van chimpansees is erg goed. 
Men leerde eerst proefdieren de nummers 0 
tot en met 9 herkennen.   

Ze konden de getallen in 
de goede volgorde 
zetten.  
Ze leerden ook memory 
op de computer spelen 
(3).  
Ze waren er echte 

meesters in. 
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3. De dolfijn 

Net zoals olifanten leven dolfijnen in 
groepen. Dolfijnen staan er om bekend 
dat ze heel goed kunnen samenwerken 
in zo’n groep of  school (1).  
Dolfijnen helpen andere dolfijnen in 
nood.  
Ze ondersteunen hun soortgenoten.  
Soms helpen dolfijnen drenkelingen in 
zee.  
Ze  zijn dol op mensen (2) en spelletjes. 
Dolfijnen herkennen zichzelf  net als 
mensapen en olifanten in een spiegel (3). 
  

Met proeven liet men zien dat dolfijnen 
met een teken op hun lijf  dat teken ook 
echt gingen onderzoeken.  
Dolfijnen met een merk zwommen ook 
langer voor de spiegel. 

Verder “praten” dolfijnen 
met elkaar.  
Ze maken hoge tonen en 
klikgeluiden. 

 

Klik hier:  
https://www.youtube.com/

watch_popup?v=6M92OA-_5-Y 

11  

33  

22  

https://www.youtube.com/watch_popup?v=6M92OA-_5-Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6M92OA-_5-Y


4. De rat 

Ratten staan bekend om hun slimheid.  
Ratten eten van nieuw voedsel maar weinig. 
Waarom?  
Op die manier worden ze niet vergiftigd.  
Ze krijgen steeds maar een klein beetje gif  
binnen. Ze worden er alleen maar een beetje 
ziek van, maar gaan niet dood. 
Ook letten ratten goed op elkaar.  
Als ze een soortgenoot flink van iets zien 
eten, weten ze dat het voedsel veilig is. 
Ratten vinden goed de weg in een doolhof  (1).  
In het begin duurt het even voordat ze voer in 
de doolhof  gevonden hebben.  
Later gaat dat heel snel. De rat maakt een 
soort filmpje van de doolhof  in zijn kop.  
Zo zal hij niet twee keer dezelfde gang inlopen 
als er geen voedsel meer ligt.  
Hij werkt de doolhof  in een patroon af.  
Ratten zijn groepsdieren.  
Ze maken hoge piepgeluiden.  
Zo praten ze met elkaar.  

Tamme ratten zijn prima 
huisdieren (2).  
Ze hechten zich snel 
aan mensen. 

 

Klik hier: 
 https://www.youtube.com/

watch_popup?v=aQAZhwC25_4  

22  

11  

https://www.youtube.com/watch_popup?v=aQAZhwC25_4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aQAZhwC25_4


5. De inktvis 

Bij slimme dieren denken mensen niet direct 
aan inktvissen.  
Toch zijn er veel proeven gedaan met 
inktvissen. Die proeven laten zien dat 
inktvissen niet bepaald dom zijn.  
Inktvissen zijn erg nieuwsgierig (1). 
Ook zijn ze dol op spelen en weten een vijand 
goed voor de gek te houden.   
Inktvissen zijn echte meesters in zich 
verstoppen met hun schutkleur (2).  
Ook maken ze hun schuilplaatsen dicht met 
stukken rots. 
Inktvissen in gevangenschap herkennen hun 
verzorger. Bovendien lijken inktvissen net als 
dolfijnen van spelen te houden. 
In gevangenschap klom een inktvis uit zijn 
bak. Hij klom in de bak die naast de zijne 
stond. In die bak zaten vissen.  
Hij at ze allemaal op. En klom daarna weer 

snel terug naar zijn 
eigen bak.  
Best slim voor een 
inktvis. 
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6. De papegaai 

Er zijn veel soorten papegaaien.  
Ze staan allemaal bekend om hun slimheid.  
De grijze roodstaart (1) staat bekend als 
beste prater. 
Deze papegaai wordt daarom vaak als 
huisdier gehouden.  
Het zijn dieren die  van gezelschap houden.  
Een bekende roodstaart was Alex (2).   
Zijn bazin leerde hem wel 50 verschillende 
dingen herkennen en benoemen.  
Ook kon hij dingen tot een aantal van zes 
benoemen (3).  
Hij kende wel 150 woorden.  
Alex kende ook woorden als groter, kleiner, 
hetzelfde, verschillend, onder en boven  en 
lief  (4). 
Verder kon Alex de kleur en de vorm van 
dingen benoemen. Hij kon zich verbazen en 

liet zijn boosheid zien en 
horen. 
Alex stierf  onverwacht en 
was 31 jaar.  
Grijze roodstaarten 
kunnen normaal wel 50 
jaar worden 

 

11  

22  

33  

44  



7. De orang-oetan 

Orang-oetans zijn mensapen.  
De naam orang-oetan komt uit de Indonesische 
taal en betekent bosmens.  
Dat klopt helemaal, want deze roodachtige aap 
met zijn lange armen woont in het oerwoud. 
Orang-oetans zijn beschermde dieren.  
Ze komen veel in aanraking met mensen.  
Orang-oetans zijn slim.  
Ze zijn vooral goed in het nadoen van mensen 
en andere apen.  
Zo kunnen ze de was doen of  hout zagen (1) en 
met een hamer spijkers in hout slaan.  
Verder kunnen ze hun haar kammen en smeren 
ze zich in met lotion om niet door muggen te 
worden gestoken. 
Net als dolfijnen herkennen orang-oetans 
zichzelf  in de spiegel.  
Ook gebruiken ze allerlei gereedschappen.  
Ze gebruiken bladeren als toiletpapier.  

Een groot blad wordt ook 
een paraplu bij regen (2).  
En ze gebruiken stokken 
om te graven. 
Net als chimpansees 
kunnen orang-oetans 
gebarentaal leren. 

Klik hier:  

https://www.youtube.com/
watch_popup?v=3oRq78CwE7c  
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8. Het varken 

Veel mensen zijn verrast om het varken 
tussen slimme dieren te zien.  
Er zijn veel proeven met varkens 
gedaan. 
Varkens hebben een gevoelige en erg 
beweeglijke snuit. Met die snuit kunnen 
ze niet alleen goed ruiken. Ze kunnen er 
ook dingen mee besturen (1).  
Zo kunnen ze met hun snuit het schuif-
slot van hun hok openmaken.  
Andere varkens kunnen dat snel na 
doen. Dus varkens leren ook van elkaar. 
Met hun snuit kunnen ze ook de joystick  
van  een computer bedienen (2).  
Het blijkt dat varkens op een computer 
goed het verschil tussen tekens kunnen 
zien. Door een joystick zetten de varkens 
de cursor op de computer bij het juiste 

teken. 
Ook kunnen varkens 
goed onthouden.  
Als ze eenmaal iets  
geleerd hebben, blijft 
het altijd in het 
geheugen zitten.  
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9. De kraai 

Bij de slimme dieren hoort ook de zwarte 
kraai.  
Mensen hebben kraaien heel bijzondere 
dingen zien doen. 
Zo hebben mensen kraaien zien vissen 
met brood.  
De kraai legt een klein stukje brood in het 
water (1). Een vis hapt naar de drijvende 
kruimel. Op dat moment vist de kraai de 
vis uit het water. 
Ook is het bekend dat kraaien 
gereedschap gebruiken. Ze gebruiken 
bijvoorbeeld takjes en harde bladeren 
om voedsel dat verstopt zit los te 
peuteren. 
Een mooi voorbeeld van de slimheid van 
de kraai is het kraken van noten (2).  
De kraaien leggen harde noten bij een 
rood stoplicht op het zebrapad. Het licht 
springt op groen en de auto’s rijden de 

noten kapot.  Bij rood 
licht kunnen de 
kraaien de zaden uit 
de noten oppakken. Klik hier: 

https://www.youtube.com/
watch_popup?v=BGPGknpq3e0  
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10. De eekhoorn 

Dat eekhoorns een goed geheugen hebben, 
was al bekend.  
In het najaar verstoppen ze hun nootjes op 
verschillende plaatsen in het bos.  
Zo hebben ze een voorraad noten die ze in de 
winter kunnen oppeuzelen (1).  
Ze weten de meeste noten wel weer terug te 
vinden. 
Onderzoekers hebben ontdekt dat eekhoorns 
in de natuur iets slims doen. Eekhoorns weten 
dat sommige vogels en andere eekhoorns hun 
nootjes willen stelen.  
Hoe moet je nou zorgen dat dat niet lukt? 
Als eekhoorns andere eekhoorns of  vogels in 
hun gebied zien, doen ze het volgende:  
Ze doen alsof  ze nootjes gaan verstoppen (2). 
De andere dieren worden zo flink voor de gek 
gehouden.  
De eekhoorn doet maar alsof.  
Hij graaft een kuiltje en doet net of  hij er iets 

in stopt.  
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11.  De duif 

Samen met de papegaai en de zwarte 
kraai is de duif  de derde vogel die bij 
de slimme vogels hoort. 
De duif  is vaak gebruikt bij allerlei 
proeven (1).  
Zo zijn duiven goed in het onthouden 
van plaatjes. Ook jaren later weten ze 
de goede plaatjes nog aan te wijzen. 
Ook herkennen duiven zichzelf  in 
spiegels.  
Duiven kunnen ook verschillen tussen 
foto’s en schilderijen zien. 
En ze herkennen alle 26 letters van het 
alfabet. 
Je wist al dat postduiven altijd hun 
weg naar huis terugvinden (2).  
Dat lijkt best slim, maar ze krijgen het 
bij de geboorte mee van hun ouders. 
Het wordt niet geleerd.  
Het gaat vanzelf  net als ademhalen.  
Je noemt het instinct. 
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Bronnen 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_(parrot)  

http://www.tropical-rainforest-animals.com/orangutans-intelligence.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/Crow#Intelligence  

http://animal.discovery.com/tv/a-list/creature-countdowns/smartest/smartest-01.html  
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http://en.wikipedia.org/wiki/Alex_(parrot)
http://www.tropical-rainforest-animals.com/orangutans-intelligence.html
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http://animal.discovery.com/tv/a-list/creature-countdowns/smartest/smartest-01.html


Colofon en voorwaarden 

Dit is een uitgave van E-duboek 

Website: www.eduboek.nl 

© Copyright Age Cnossen 2018 

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag 

niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Ondanks alle aan de samenstelling van dit e-boek bestede zorg kan noch de auteur, 

noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van 

enige fout in deze uitgave. 


