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Azië 
 
Azië is het grootste werelddeel. Zo groot dat het bijna een hele wereld lijkt: van het 
warme Indonesië op de evenaar tot het ijskoude Siberië tegen de Noordpool. En 
daartussen vind je van alles. Grasvlaktes, naaldbossen, woestijnen, de hoogste bergen van 
de hele wereld. Daar leven natuurlijk heel verschillende dieren. Beroemdheden als de 
tijger en de panda. Maar ook dieren waarvan je misschien nog nooit gehoord hebt. 
 
 
[Az01] 
Het lijkt wel of de Indische neushoorn een harnas heeft. Pantser-neushoorn noemen ze 
hem daarom ook wel. Inderdaad is zijn huid dik, maar helaas komen kogels er wel 
doorheen. 
 
[Az02] 
De kleine panda is dol op bamboe, net als de reuzenpanda. Maar hij lijkt meer op de 
wasbeer en daar is hij dan ook familie van. En natuurlijk is hij de mascotte van de WNF-
Rangerclub.  
 
[Az03] 
De Indische tapir leeft diep in het regenwoud van Zuidoost-Azië. Anders dan zijn 
donkerbruine Amerikaanse neven is hij zwart-wit. Hij heeft wel net zo’n slurfje. 
 
[Az04] 
Zijn naam dankt de kraagbeer aan de lange haren in zijn nek. Hij klimt vaak in bomen en 
eet vooral vruchten, bladeren en noten. Hij is wel beresterk dus je kunt beter geen ruzie 
met hem zoeken. 
 
[Az05] 
Gemiddeld is de Aziatische olifant wat kleiner dan de Afrikaanse. En hij heeft vooral 
minder grote flap-oren. Al eeuwenlang worden jonge olifantjes in het bos gevangen en 
getemd. 
 
[Az06] 
Hoe groter de neus van een neusaap-man, hoe leuker de vrouwtjes hem vinden. 
Neusapen leven alleen op het grote eiland Borneo, in bossen bij water. Ze zwemmen 
graag en goed. 
 
[Az07] 
Behalve in de Ganges leeft de gangesdolfijn ook in de Indus en de Brahmaputra. Hij heeft 
kleine oogjes. In het troebele rivier-water vindt hij zijn prooien met geluid, net als 
vleermuizen. 
 
[Az08] 
Het vrouwtje van de neushoornvogel broedt in een holle boom. Voor de veiligheid metselt 
haar man de ingang bijna dicht met modder. Door een spleetje geeft hij voedsel aan. 
 
[Az09] 
Met drie meter en ruim honderd kilo is de komodovaraan de grootste hagedis. Hij leeft 
alleen op een paar droge Indonesische eilanden. Vooral op het eiland Komodo. 



 
[Az10] 
De sambar is een groot hert uit India en Zuidoost-Azië. Zoals bij de meeste herten heeft 
het vrouwtje geen gewei. Wel heeft ze net als het mannetje lange haren op haar nek. 
 
[Az11] 
De manenduif leeft op beboste eilandjes. Daar scharrelt hij in zijn eentje vruchten en 
zaden op. Als ze naar een ander eiland vliegen, zoeken de manenduiven elkaar op om 
samen te reizen. 
 
[Az12] 
In 1968 werden voor het laatst przewalski-paarden (genoemd naar hun Russische 
ontdekker) in het wild gezien. Gelukkig waren er nog in dierentuinen. Inmiddels zijn ze 
weer in Mongolië uitgezet. 
 
[Az13] 
Gibbons hebben geen staart. Wel erg lange armen waarmee ze van tak naar tak slingeren. 
De withandgibbon is er in allerlei kleuren: wit, bruin, zwart. Maar hun handen zijn altijd 
wit. 
 
[Az14] 
Je kent hem van de kinderboerderij, maar in India leeft de pauw in het wild: in India. Ook 
daar voeren de pauwen-mannen hun show op. Ze moeten dan wel oppassen voor panters 
en tijgers.  
 
[Az15] 
Een kangoeroe in Azië? In een boom? Jawel. Op het Aziatische eiland Nieuw-Guinea leven 
kangoeroes, waaronder deze boomkangoeroe. Geen snelle springer maar een trage 
klimmer.  
 
[Az16] 
Bij de meeste vogels valt het mannetje het meest op. Bij de edelpapegaai is het 
andersom: het vrouwtje is knalrood met een blauwe buik, het mannetje is groen. Wel 
knalgroen trouwens. 
 
[Az17] 
De orang-oetan leeft in de regenwouden van Sumatra en Borneo. De mannen leven 
alleen, de vrouwtjes met hun kind. Het duurt jaren voordat een orang-kind de geheimen 
van het bos kent. 
 
[Az18] 
In het noorden van India en in Nepal leeft een vreemde krokodil met een lange smalle 
snuit: de gaviaal. Een echte vis-eter. Bijna was hij uitgeroeid, maar gelukkig is hij net op 
tijd gered.  
 
[Az19] 
Wolven komen op het hele Noordelijk Halfrond voor, maar in Rusland hebben ze de 
meeste ruimte. Dat hebben ze nodig om op herten en andere grote dieren te jagen. 
 
[Az20] 
Als symbool van het Wereld Natuur Fonds is de reuzenpanda zo beroemd, dat je bijna zou 
vergeten dat hij ook in het wild leeft: in de bergbossen van Midden-China. 



 
[Az21] 
Luipaarden vind je in Afrika maar ook in Azië, waar ze ook vaak ‘panter’ genoemd worden. 
Behalve met de bekende panter-vlekjes zijn er ook zwarte panters.  
 
[Az22] 
Met zijn dikke lijf en borstelsnor ziet de walrus er gezellig uit. De stijve snorharen werken 
als voelsprieten. Heel handig om in het donker of in troebel water oesters mee op te 
snorren.   
 
[Az23] 
Als hij bang of boos wordt, maakt de brilslang zijn nek breed. Zo laat hij de oog-vlekken 
die daarop staan zien. Als dat niet helpt valt hij aan met zijn gevaarlijke giftanden. 
 
[Az24] 
Er zijn verschillende ondersoorten van de tijger. De Siberische tijger is de grootste. Hij 
leeft in gebieden waar het ’s winters erg koud wordt. Dan krijgt hij een dikke wintervacht. 
 
[Az25] 
Hoog in de Himalaya is het koud. Met zijn dikke vacht heeft de sneeuwpanter daar geen 
last van. Ook kan hij goed klimmen en springen: hij maakt sprongen van vijftien meter! 
 
[Az26] 
De nevelpanter is een stuk kleiner dan de panter. Zijn vlekken zijn juist groter en een 
beetje wazig (nevelig dus). Hij heeft lange slagtanden en jaagt vooral in bomen op vogels 
en apen. 
 
[Az27] 
Erg felle kleuren heeft de atlasvlinder uit Zuidoost-Azië niet. Toch is hij mooi en vooral erg 
groot. Bijzonder zijn ook de doorzichtige ‘raampjes’ in zijn vleugels. 
 
[Az28] 
Het muskushert heeft geen gewei. In plaats daarvan hebben de mannetjes slagtanden. 
Ook maken ze om vrouwtjes te lokken een geurstof: muskus. Dat wordt ook in dure 
parfums gebruikt. 


