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bever 
 
De bever is een knaagdier. Hij knaagt hele bomen om. 
Dat doet hij niet zomaar. Bevers houden van schors van 
kleine takjes. En als je niet kunt klimmen, moet je maar 
knagen. Daarna kunnen ze de bomen ook nog gebruiken 
om een dam te bouwen. Ook dat doen ze niet voor de 
lol, maar voor de veiligheid. Met de dam maken ze een 
meertje in een rivier. Daardoor houden ze de ingang van 
hun hol onder water. Bevers kunnen er goed zwemmen, 
met hun platte staart, zwemvliezen en waterdichte 
vacht. Wolven en beren kunnen dat niet. 
In Nederland is de bever in 1825 uitgeroeid. Vooral 
vanwege zijn kostbare vacht. Maar met hulp van het 
WNF is de bever sinds 1988 weer terug in ons land. En 
het worden er elk jaar weer meer. 
 
 
Een paar feiten 
 
Leefgebied: rivieren, noordelijk 
Gewicht: 30 kilo 
Lengte (kop-kont): 110 cm 
Lievelingsvoedsel: boombast, planten 
Leeftijd (wild): 18 jaar 
Familie: knaagdieren 
Aantal (Europa): 55.000 
 
 
Een leuk weetje 
 
De tanden van een bever zijn niet wit maar prachtig 
oranje. Waarom heeft het Nederlands elftal eigenlijk 
geen bever als mascotte?  
 
 



wolf 
 
De wolf is de voorvader van de hond. Dat kun je wel zien. 
Wolven in het wild luisteren ook goed naar het baasje. 
Alleen is het baasje dan een andere wolf: de 
belangrijkste wolf van de roedel (zo heet een groep 
wolven). Soms maken de wolven wel eens ruzie. Maar 
meestal werken ze goed samen. Dan maken ze jacht op 
een eland of een hert. De buit delen ze eerlijk. Nou ja, de 
baas krijgt natuurlijk het lekkerste stukje. 
Veel mensen houden niet van wolven. Ze zijn er bang 
van. Maar bijna alle enge verhalen over wolven zijn 
sprookjes. Het WNF werkt aan de bescherming van de 
wolf in Oost Europa. Bijvoorbeeld in een groot 
natuurgebied in Roemenië, dichtbij het kasteel van graaf 
Dracula. Dat kasteel bestaat echt, bloed drinkende 
edelmannen en grootmoeders verslindende wolven niet. 
 
 
Een paar feiten 
 
Leefgebied: bos en toendra, vooral Canada, Rusland 
Gewicht: tot 80 kilo 
Lengte: 160 cm 
Lievelingsvoedsel: vlees 
Leeftijd (wild): 10 jaar 
Familie: honden 
Aantal: 130.000 
Aantal in Rusland: 50.000 
 
 
Een leuk weetje 
 
Wolven huilen niet van verdriet. Het is hun manier om 
met een andere groep wolven te praten. Als ze gehuil 
horen, kunnen ze het niet laten terug te huilen. Vroeger 
gingen de wolven in Nederlandse dierentuinen elke 
eerste maandag van de maand huilen. Dan werden de 
sirenes getest. Awoeoeoe, awoeoeoe! 
 



kleine panda 
 
Tussen 1825 en 1869 was er maar één soort panda 
bekend. Een roodbruin beest met een lange, gestreepte 
staart en een zwarte buik. Hij werd ook wel katbeer 
genoemd. Hij is inderdaad niet veel groter dan een flinke 
kat. Maar toen werd een dier ontdekt dat op deze panda 
leek, maar dan zwart-wit en ongeveer zo groot als een 
Sint-Bernhardhond. Dit dier werd de reuzenpanda 
genoemd. En daarmee werd de andere de kleine panda. 
De kleine panda is minder zeldzaam dan zijn grote neef. 
Maar eigenlijk wel leuker. Daarom heeft de WNF-
Rangerclub een kleine panda als mascotte. Draai dit 
kaartje maar eens om, dan zie je hem.  
 
 
Een paar feiten 
 
Leefgebied: bergwouden (China, Nepal) 
Gewicht: 6 kilo 
Lengte (kop-kont): 60 cm 
Staart: 45 cm 
Lievelingsvoedsel: bamboe 
Leeftijd (wild): 11 jaar 
Familie: wasbeer 
Aantal: niet bekend, maar veel meer dan de 
reuzenpanda (1000) 
 
 
Een leuk weetje 
 
Kleine panda Hupie - de mascotte van de WNF-Rangers - 
is genoemd naar de kat van de tekenaar Ronald Sinoo 
die Hupie verzonnen heeft. Omdat de kleine panda ook 
wel katbeer wordt genoemd is die vergelijking niet zo 
gek. Bovendien klinkt Hupie best Chinees. 
 
 
 
  



leeuw 
 
De leeuw is de koning van de dieren. En zo gedraagt hij 
zich ook. Een leeuw is erg lui. Hij slaapt het grootste deel 
van de dag. En af en toe laat hij zijn gebrul horen. Het 
werk gebeurt vooral door de leeuwinnen. Die gaan 
samen op jacht. Hebben ze een dier gevangen - een 
zebra, een gnoe of een gazelle - dan is majesteit er als 
eerste bij. En hij krijgt het meeste: het leeuwedeel. 
Leeuwen zijn de enige katten die in een groep samen 
leven. Alle andere katten leven alleen, behalve natuurlijk 
een moeder met haar jongen. Het WNF heeft al jaren 
geleden meegewerkt om grote delen van de Afrikaanse 
savanne te beschermen. Daar komen toeristen die graag 
wilde dieren willen zien, met een leeuw als hoogtepunt.  
 
 
Een paar feiten 
 
Leefgebied: savanne Afrika (klein groepje in India) 
Gewicht (man): 260 kilo 
Lengte (kop-kont): 2,5 meter 
Lievelingsvoedsel: vlees 
Leeftijd (wild): 15 jaar 
Familie: katten 
Aantal in India: 250 
Aantal in Afrika: 30.000 tot 100.000 
 
 
Een leuk weetje 
 
Tweeduizend jaar geleden kwamen leeuwen in een veel 
groter gebied voor. Toen kwamen ze bijvoorbeeld ook 
nog in Griekenland en in Turkije voor. 
 
 
 


