SPEURTOCHT
Deze speurtocht leidt langs de jongste en oudste dieren in Burgers’ Zoo. Veel plezier!
Zet de letters van de juiste antwoorden in de tabel en vind het antWOORD.

1.

Direct na de ingang wonen de ZWARTVOETPINGUÏNS.
Hoe krijgen pinguïns jongen?
R
B
A

Het zijn vogels en ze leggen en bebroeden eieren.
Het zijn zoogdieren en ze baren levende jongen.
Het zijn vissen en ze leggen eitjes in het water.

					2.
Even een uitstapje naar de bejaarde OLIFANTEN						vrouwen Pinky en Rekka.
						
Zij brengen in Burgers’ Zoo hun oude dag door.
						Hoe oud kan een olifant worden?

3.

					U
					J

Ze worden soms wel 100 jaar of ouder.
Ze worden tussen de 50 en 65 jaar oud.

In de BUSH leven allerlei
dieren die graag zwemmen. Welk van deze diersoorten die graag zwemmen, krijgt jongen die
aan land worden geboren
en eerst zwemles krijgen
van hun ouders?

In Burgers’ OCEAN leven heel veel zeedieren! En sommige van die dieren kunnen
wel duizdenden jaren oud worden.
Om welke dieren zou het hier gaan?

T
N
D

5.

4.

De kaaimannen
De capybara’s
De kleinklauwotters

Vlak voor de tunnel met de roggen
ziet u aan de rechterkant een paneel
met een ei van een HAAI.
Hoe ziet het eruit?		
		

		O
Koraal
		E
Doktersvissen
		G
Haaien
			

I					

E

6.

Bij de ZEBRA’S zijn er ook veulens te
bewonderen.
Zijn jonge zebra’s ook al gestreept?
N
E

Ja, ze hebben al strepen.
Nee, de strepen komen later pas.

7.

In Burgers’ Safari leeft een
grote kudde GIRAFFEN.
Elk jaar wordt er een
aantal jongen gegeboren. Welke
stelling klopt?
U

Giraffen worden naakt
en blind geboren.
Elk girafje komt met
een smak op de
grond op de wereld,
want de moeder
bevalt staand.
Pasgeboren giraffen
hoeven geen melk
te drinken, ze eten
meteen planten.

N

T

9.

8.

Op 13 juni 2013 is GORILLAvrouwtje N’Gayla moeder
geworden van een tweeling! Dat
is heel bijzonder bij gorilla’s. Een
gorillavrouwtje krijgt normaliter
maar één jong per worp. Er
zijn regelmatig gorilla’s drachtig.
Kan men goed zien of een gorilla
drachtig is?
O
Ja, ze krijgen dan
		
een dikke buik.
I
Nee, ze hebben
		
allemaal wel
		
behoorlijk dikke
		buiken.

In Burgers’ Zoo leven een aantal CHIMPANSEES die al heel oud zijn.
Ze zijn al meer dan 50 jaar oud. Hoe herken je een oude chimpansee?
E
N
S

Oude chimpansees zijn vaak wat kaler en lopen moeilijker.
Oude chimpansees lopen met een stok.
Oude chimpansees hebben zilvergrijs haar en
zijn de baas van de groep.

10.

Er zijn in 2014 twee TIJGERTJES in Burgers’ Zoo geboren! Wat
leren jonge tijgers van hun moeder als ze een half jaar oud zijn?
		
G
jagen
E
blazen
U
zindelijk worden
vraagnummer
antWOORD
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