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[chapeau]	  
Het	  land	  van	  alles	  
	  
[kop]	  
China	  
	  
[intro]	  
Denk	  je	  aan	  China,	  dan	  denk	  je	  aan	  panda’s	  en	  aan	  bamboebossen.	  Maar	  China	  is	  meer.	  Er	  komen	  
veel	  meer	  dieren	  en	  natuurgebieden	  voor.	  Welke?	  Ontdek	  het	  zelf!	  
	  
	  
[lopende	  tekst	  met	  tussenkoppen]	  
	  
Hoge	  toppen	  
In	  China	  vind	  je	  de	  hoogste	  bergen:	  de	  toppen	  van	  de	  Himalaya.	  Het	  is	  er	  erg	  koud	  en	  de	  lucht	  is	  dun.	  
Alleen	  de	  stoerste	  dieren	  houden	  het	  daar	  uit.	  Argali-‐schapen	  bijvoorbeeld:	  geen	  brave	  wollige	  
beesten,	  maar	  ruige	  bonken	  met	  enorme	  horens.	  Daarmee	  rammen	  de	  mannen	  in	  de	  paartijd	  tegen	  
elkaar.	  Dubbel	  gevaarlijk,	  want	  dan	  letten	  ze	  minder	  goed	  op	  of	  er	  geen	  sneeuwpanter	  op	  de	  loer	  
ligt…	  
	  
Uitgestrekte	  vlaktes	  
Behalve	  bergen	  zijn	  er	  in	  China	  ook	  uitgestrekte	  vlaktes.	  Op	  de	  hoogvlaktes	  is	  het	  guur	  koud.	  Chiroes	  
kunnen	  daar	  tegen.	  Deze	  sierlijke	  antilopen	  hebben	  een	  superzachte	  warme	  vacht.	  Op	  de	  lager	  
gelegen	  grasvlaktes	  -‐	  de	  steppes	  -‐	  	  zwerven	  wilde	  ezels	  rond.	  En	  tussen	  het	  gras	  leven	  fluithazen	  die	  
elkaar	  fluitend	  waarschuwen	  als	  er	  een	  steppe-‐arend	  overvliegt.	  
	  
Hagedis	  met	  wimpers	  
Een	  groot	  deel	  van	  China	  is	  erg	  droog.	  In	  de	  enorme	  Taklamakan-‐woestijn	  wonen	  bijna	  geen	  mensen.	  
Maar	  wel	  dieren.	  Rare	  hagedissen	  zoals	  de	  paddenkop-‐agame	  bijvoorbeeld.	  Overdag	  schuilt	  hij	  onder	  
het	  zand.	  Zijn	  oren	  en	  ogen	  beschermt	  hij	  met	  speciale	  schubben.	  Die	  bij	  zijn	  ogen	  lijken	  net	  
wimpers.	  Ook	  de	  kameel	  is	  een	  echte	  Chinees.	  Behalve	  tegen	  droogte	  en	  hitte	  kan	  hij	  ook	  goed	  tegen	  
kou.	  Dat	  moet	  wel,	  want	  in	  de	  Gobi-‐woestijn	  waar	  hij	  leeft	  is	  het	  ’s	  winters	  ijzig.	  	  
	  
Hert	  met	  slagtanden	  
Naast	  gortdroge	  woestijnen	  vind	  je	  in	  China	  kletsnatte	  moerassen	  met	  veel	  watervogels.	  Sommige	  
ken	  je:	  wilde	  eenden,	  blauwe	  reigers,	  aalscholvers.	  Precies	  dezelfde	  soorten	  als	  bij	  ons.	  Andere	  zijn	  
net	  iets	  anders,	  zoals	  de	  zwartsnavel-‐ooievaar.	  Maar	  er	  komen	  ook	  dieren	  voor	  die	  je	  helemaal	  niet	  
kent.	  De	  gekste	  is	  misschien	  wel	  het	  waterree:	  een	  hert	  zonder	  gewei	  maar	  met	  een	  paar	  lange	  
slagtanden.	  
	  
Bossen	  vol	  dieren	  
De	  meeste	  Chinese	  dieren	  vind	  je	  in	  de	  bossen.	  Die	  bossen	  verschillen	  veel	  van	  elkaar.	  In	  het	  noorden	  
zijn	  naaldwouden.	  Daar	  leven	  elanden,	  rendieren	  en	  Siberische	  tijgers.	  In	  het	  Zuidoosten	  van	  China	  is	  
tropisch	  regenwoud	  met	  gibbons,	  neushoornvogels	  en	  nevelpanters.	  De	  bossen	  in	  Midden-‐China	  
lijken	  op	  die	  van	  ons,	  behalve	  dat	  er	  ook	  kraagberen	  en	  resusapen	  leven.	  En	  op	  de	  hellingen	  vind	  je	  
bamboebossen	  met	  reuzenpanda’s.	  Maar	  daarover	  hebben	  we	  het	  volgende	  maand…	  
	  
	  
	  
	  



[in	  de	  balk]	  
	  
De	  Chinese	  dierenriem	  
Welk	  dier	  ben	  jij?	  
	  
5	  februari	  2000	  -‐	  23	  januari	  2001	  
draak	  
In	  China	  zijn	  veel	  dino-‐skeletten	  gevonden.	  De	  Chinezen	  dachten	  dat	  het	  drakenbotten	  waren.	  
	  
24	  januari	  2001	  -‐	  11	  februari	  2002	  
slang	  
Behalve	  allerlei	  kleinere	  slangen	  leeft	  in	  China	  ook	  de	  allergrootste:	  de	  tijgerpython.	  
	  
12	  februari	  2002	  -‐	  31	  januari	  2003	  
paard	  
De	  steppes	  van	  China	  graasden	  vroeger	  przewalskipaarden.	  In	  Mongolië	  is	  hij	  weer	  terug.	  
	  
1	  februari	  2003	  -‐	  21	  januari	  2004	  
schaap	  
Het	  argali-‐schaap	  is	  een	  van	  de	  tien	  wilde	  Chinese	  schapen	  en	  geiten	  uit	  de	  bergen.	  
	  
22	  januari	  2004	  -‐	  8	  februari	  2005	  
aap	  
Er	  leven	  verschillende	  soorten	  apen	  in	  China.	  De	  resusaap	  komt	  het	  meest	  voor.	  	  
	  
9	  februari	  2005	  -‐	  28	  januari	  2006	  
haan	  
De	  bankivahaan	  is	  de	  wilde	  opa	  van	  onze	  kip.	  Hij	  kraait	  nog	  in	  de	  Chinese	  tropische	  bossen.	  	  	  	  
	  
29	  januari	  2006	  -‐	  17	  februari	  2007	  
hond	  
In	  verschillende	  delen	  van	  China	  leven	  groepen	  rode	  honden.	  Ze	  jagen	  vooral	  op	  herten.	  
	  
	  
	  
[kaders]	  
	  
	  
[dier1]	  
De	  Chinese	  reuzensalamander	  
Salamanders	  lijken	  een	  beetje	  op	  hagedissen	  maar	  zijn	  familie	  van	  de	  kikkers.	  Misschien	  heb	  je	  er	  wel	  
eens	  één	  gezien	  want	  ze	  leven	  ook	  in	  Nederland.	  In	  beken	  in	  China	  leeft	  een	  salamander	  die	  een	  paar	  
maatjes	  groter	  is.	  Voor	  die	  Chinese	  reuzensalamander	  is	  een	  kilo	  of	  dertig	  gewoon.	  Het	  record	  is	  65	  
kilo:	  zo	  zwaar	  als	  een	  volwassen	  mens!	  Helaas	  eten	  Chinese	  mensen	  hem	  graag.	  Deze	  reus	  is	  
daardoor	  zeldzaam	  geworden.	  
	  
	  
[dier2]	  
De	  Chinese	  vlagdolfijn	  
Als	  je	  vorig	  jaar	  meegedaan	  hebt	  met	  de	  WNF-‐Rangeractie	  dan	  weet	  je	  het	  al.	  Anders	  hoor	  je	  het	  
droevige	  nieuws	  nu:	  de	  Chinese	  vlagdolfijn	  is	  er	  waarschijnlijk	  niet	  meer.	  Deze	  bijzonder	  rivierdolfijn	  



met	  zijn	  smalle	  snuit,	  lichte	  huid	  en	  kleine	  oogjes	  kwam	  alleen	  voor	  in	  de	  Yangtze.	  Maar	  hij	  is	  al	  jaren	  
niet	  meer	  gezien.	  Ook	  een	  zoektocht	  van	  wetenschappers	  leverde	  niks	  op…	  
	  
	  
[dier3]	  
De	  stompneusaap	  
Er	  komen	  verschillende	  soorten	  apen	  voor	  in	  China.	  De	  stompneusaap	  is	  de	  vreemdste	  met	  zijn	  
blauwe	  gezicht	  en	  bijna-‐geen-‐neus.	  Het	  is	  ook	  een	  van	  de	  zeldzaamste	  apen.	  Hij	  leeft	  in	  hetzelfde	  
gebied	  als	  de	  reuzenpanda.	  Daar	  wordt	  het	  toch	  heel	  koud?!	  Dat	  klopt.	  Maar	  net	  als	  de	  panda	  kan	  
deze	  aap	  daar	  goed	  tegen.	  Hij	  heeft	  een	  erg	  dikke	  vacht.	  En	  een	  harige	  staart	  die	  hij	  als	  dekentje	  
gebruikt.	  	  
	  
	  
[dier4]	  
De	  Chinese	  kraanvogel	  
Op	  de	  wereld	  komen	  veertien	  soorten	  kraanvogels	  voor.	  Daarvan	  kun	  je	  er	  acht	  in	  China	  vinden.	  Eén	  
daarvan	  is…	  de	  Chinese	  kraanvogel.	  Logisch.	  Het	  is	  een	  van	  de	  zeldzaamste	  kraanvogels.	  Hij	  kan	  ook	  
zeldzaam	  mooi	  dansen.	  Dat	  doen	  het	  mannetje	  en	  het	  vrouwtje	  in	  de	  paartijd.	  Ook	  de	  rest	  van	  het	  
jaar	  blijven	  man	  en	  vrouw	  kraan	  samen.	  In	  China	  is	  de	  kraanvogel	  daarom	  het	  symbool	  van	  geluk.	  	  
	  
	  
[dier5]	  
De	  reuzenpanda	  
De	  reuzenpanda	  is	  het	  bekendste	  dier	  van	  China.	  Zeker	  voor	  ons,	  want	  die	  leuke	  zwart-‐witte	  beer	  is	  
het	  symbool	  van	  het	  Wereld	  Natuur	  Fonds.	  Er	  is	  nog	  veel	  meer	  over	  te	  vertellen,	  maar	  dat	  doen	  we	  
nu	  niet.	  Behalve	  twee	  dingen.	  Ten	  eerste	  dat	  hij	  nog	  steeds	  bedreigd	  is.	  Een	  ten	  tweede	  dat	  wij	  
daarom	  actie	  voor	  hem	  gaan	  voeren.	  De	  actie	  start	  volgende	  maand.	  Nu	  kun	  je	  ook	  al	  in	  actie	  komen	  
door	  je	  vrienden	  te	  vragen	  mee	  te	  helpen.	  Kijk	  op	  pagina	  xx!	  
	  
	  
[dier6]	  
De	  sneeuwpanter	  
Hoog	  in	  de	  Chinese	  bergen	  leven	  sneeuwpanters.	  Maar	  om	  een	  sneeuwpanter	  te	  zien	  moet	  je	  wel	  
geluk	  hebben,	  want	  deze	  mooie	  kat	  met	  zijn	  superlange	  staart	  is	  erg	  zeldzaam.	  En	  hij	  is	  bang	  voor	  
mensen.	  Dat	  is	  niet	  gek,	  want	  er	  wordt	  al	  eeuwen	  op	  sneeuwpanters	  gejaagd.	  Ook	  nu	  het	  streng	  
verboden	  is.	  Voor	  kou	  is	  de	  sneeuwpanter	  niet	  bang.	  Daar	  kan	  hij	  met	  zijn	  dikke	  vacht	  goed	  tegen.	  En	  
hoogtevrees	  heeft	  hij	  ook	  niet:	  hij	  springt	  zo	  over	  een	  afgrond	  als	  het	  moet.	  
	  
	  
	  
	  




