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Amerikaanse oehoe
Noord- en Zuid-Amerika

Bruine spitsneusslang
Zuidelijk Arizona (Verenigde Staten), 

Mexico, noordelijk Zuid-Amerika  
en Trinidad en Tobago

Caligo
Mexico, Midden- en  

Zuid-Amerika

Gabonadder
Midden-, Oost- en West-Afrika

Drievingerige luiaard
Midden- en Zuid-Amerika

Panterkameleon
Madagaskar

IJsbeer
Noordpoolcirkel – Canada, 

Groenland, Noorwegen, 
Rusland, Verenigde Staten

Afrikaanse luipaard
Sub-Sahara

Orchidee-bidsprinkhaan
Zuidoost-Azië

Mimische octopus
Indische en Stille  
Oceaan – Nieuw-

Caledonië, Filipijnen, 
Thailand, Indonesië, 
Maleisië, Australië

Sierlijke bakerhaai
Stille Oceaan –  

oostelijk Australië

Wandelende takken en 
wandelende bladeren

Australië
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De dieren die zich op deze bladzijden hebben verstopt, hebben allemaal unieke en 
indrukwekkende manieren om uit het zicht te blijven. Sommige veranderen van 
kleur en patroon om op te gaan in hun omgeving. Andere vermommen zich als 
takken of bloemen. En eentje draagt zelfs een jas van algen!

Hoewel ze zich allemaal op een andere manier camoufleren, zijn ze wel afhankelijk 
van hun omgeving. Van de Afrikaanse savanne en de Zuid-Amerikaanse jungle tot 
de wateren van de Stille Oceaan – ze hebben hun eigen plek nodig om te kunnen 
overleven.

Door klimaatverandering en menselijke inmenging wordt hun leefomgeving 
bedreigd. Wij moeten ervoor zorgen dat we alles doen wat we kunnen om deze 
meesters in vermomming te beschermen – zelfs als we ze niet altijd kunnen zien!
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Panterkameleon

Een caleidoscoop aan kleuren
Net als veel andere kameleons kan de panterkameleon  
van kleur veranderen met behulp van speciale cellen in  
zijn huid: chromatoforen. Dankzij deze cellen kan de 
kameleon opgaan in zijn omgeving en aan roofdieren 
ontsnappen. Hij kan ook juist fellere kleuren aannemen  
om rivalen af te schrikken of de aandacht te trekken van 
een mogelijke partner.

Kleverige situatie
De tong van een kameleon is niet alleen twee keer zo lang als 
zijn lijf: een kameleon kan hem binnen 0,007 seconde uitrollen 
en er prooien mee raken!

Een stevige greep
De vijf tenen van een kameleon zijn op een speciale manier 
ontwikkeld. Zijn voorpoten hebben elk twee tenen die naar 
voren staan, en drie die naar achteren wijzen; bij zijn 
achterpoten is dat precies andersom. Zo kan hij zich goed 
aan takken vastgrijpen terwijl hij klimt.

360 graden zicht
Een kameleon kan zijn ogen, onafhankelijk van elkaar, 
bijna 180 graden draaien. Dat betekent dat hij twee 
dingen tegelijk kan bekijken!

Kameleons staan bekend om hun opvallende vermogen 
om van kleur te veranderen, waardoor ze opgaan in 
hun omgeving. Deze reptielen leven meestal in de 
bomen en struiken van tropische bossen, bergen en 
graslanden. Op Madagaskar leeft bijna de helft van alle 
kameleonsoorten. Dit is ook het thuis van de 
panterkameleon, een van de 59 kameleonsoorten die 
nergens anders op aarde voorkomen.



Caleidoscopische camouflage
Heb je wel eens gehoord van de helmvanga, de Schlegels 
asitie, de madagaskarwever, de komeetstaartvlinder of de 
tomaatkikker? Dat zijn maar een paar van de unieke dieren 
die zich in dit bos hebben verborgen, samen met tien slim 
vermomde kameleons!



Amerikaanse oehoe
De Amerikaanse oehoe is de meest voorkomende uil in 
Noord- en Zuid-Amerika, van Alaska tot Argentinië. Ze 
leven in allerlei omgevingen, van bossen, struikgewassen, 
moerassen en woestijnen tot in steden.

Overal ogen
De grote ogen van de Amerikaanse oehoe hebben pupillen die 
in het donker wijd openen, waardoor ze geweldig kunnen zien. 
Hoewel de uil zijn ogen niet kan bewegen, kan hij zijn kop 
meer dan 180 graden draaien om alle kanten op te kijken.

Stil maar dodelijk
Het verenkleed van de oehoe is luchtig en de veren  
hebben zachte, gekartelde randen, waardoor de uil bijna 
geruisloos kan vliegen. Hierdoor kan hij zijn prooien geluidloos 
aanvallen.

Greep
Als de uil zijn sterke klauwen gesloten heeft, is er een 
gewicht van 13 kilo nodig om ze open te krijgen. Met  
die greep doodt hij prooien die zwaarder zijn dan hijzelf  
– zoals valken, visarenden en wasberen – en vliegt  
ermee weg.

Pluimen
De toefjes veren die de Amerikaanse oehoe op 
zijn kop heeft, worden pluimoren genoemd. Maar 
het zijn geen oren. De echte oren zitten lager, en 
zijn kleine gaatjes in de schedel die met veren  
zijn bedekt.

Verenpatroon
Dankzij zijn gevlekte en gestreepte veren valt  
de Amerikaanse oehoe niet op tegen de  
boombast om hem heen.

Supergehoor
Door de holle vorm van de kopveren wordt 
geluid rechtstreeks de oren van de uil in geleid. 
Zijn gehoor is zo goed dat hij het hoort als een 
muis 23 meter verderop op een takje stapt.


