Op wereldreis door GaiaZOO (8-12 jr.)
antwoorden
Wat leuk dat je op bezoek was in GaiaZOO! Vandaag namen we je mee op wereldreis. In het hart van
GaiaZOO ligt Limburg. Vanuit hier kon je op ontdekkingstocht naar het koude Taiga gebied, de
tropische Rainforest en de droge Savanne. We hopen dat je een leuke en leerzame dag hebt gehad!
Ben je klaar met de speurtocht dan kun je met dit antwoordenvel zien of je de goede antwoorden hebt
gegeven.
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Vraag: Welk product hoort bij welk dier?
Antwoord:
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Wist je dat er in het Limburg gebied van GaiaZOO een groot ooievaarsnest staat? In het voorjaar zit
hier vaak een koppel ooievaars vrolijk te klepperen. Ook zijn er al veel kleine ooievaartjes in dit nest
geboren.

Taiga
Vraag 1: De zwarte ooievaar lijkt kleurloos maar dat is hij niet. Kijk eens goed naar het uiterlijk van dit
dier en maak de zinnen af door de juiste woorden in te vullen.
grote - rode - vis - paarse - zwarte - kleurrijk - groene
Antwoord: De __zwarte__ veren van de ooienvaar hebben een __paarse/groene_ en
_paars/groene_ glans. Ook de __grote__ rode snavel en lange __rode__ poten maken deze vogels
opvallend __kleurrijk__. Op het menu van de zwarte ooievaar staat vooral __vis__.
Vraag 2: Hoeveel kilo vlees kan een wolf maximaal in een keer opeten?
Antwoord: C. 10 kilo. Als een wolf veel honger heeft kan hij wel tien kilo vlees in één keer op! Daarna
zit zijn buik zo vol dat hij een paar dagen niet hoeft te eten.
Vraag 3: De wasbeer komt aan zijn naam omdat hij zijn eten altijd wast?
Antwoord: Niet waar. De wasbeer leeft in loofbossen met voldoende water. De naam ‘was-beer’ is
afgeleid van het gedrag in dierentuinen, waarbij ze regelmatig hun voedsel wassen. Echter doen ze dit
niet in de natuur. Daar zoeken ze vaak wel met hun gevoelige handen voedsel in of bij water.
Vraag 4: Muskusossen en bosrendieren hebben allebei iets op hun kop staan.
Wat hoort bij welke diersoort?
Antwoord:
Muskusossen hebben hoorns / een gewei.
Bosrendieren hebben hoorns / een gewei.
Dit is hiernaast te zien op plaatje A / B.
Dit is hiernaast te zien op plaatje A / B.
Ze groeien elk jaar opnieuw aan/zijn permanent. Ze groeien elk jaar opnieuw aan /zijn permanent
Vraag 5: In de Taiga I Volière leven veel verschillende vogelsoorten samen.
Verbind de juiste vogels met hun juiste snavelvorm en het juiste voedsel.
Antwoord:

Scharrelaar

Lange, omhoog gebogen snavel

Larven van vliegen en libellen

Slobeend

Haakvormige snavel

Waterinsecten en schaaldieren

Kleine torenvalk

Brede, lepelvormige snavel

Kevers, rupsen en termieten

Kluut

Korte snavel

Sprinkhanen en krekels

Rainforest
Vraag 6: Welke kleur is de rug van een volwassen gorilla man?
Antwoord: B. Zilver/grijs
De leider van de gorillagroep is een groot en sterk
gorillamannetje die ook wel ‘zilverrug’ wordt genoemd. Als gorillamannetjes
volwassen worden (rond 10-12 jaar) krijgen ze een zilvergrijze rug. Dit is het
moment dat zoons hun geboortegroep zullen verlaten (op aandringen van hun
vader). Daardoor leeft er maar één zilverrug in een gorillagroep.
Vraag 7: Van wie is deze poot?
Antwoord: C. Reuzenmiereneter. Als je goed kijkt, zie je dat miereneters op hun polsen lopen.
Zo blijven hun lange nagels goed scherp.
Vraag 8: Trek lijntjes tussen de rijtjes woorden om de juiste namen van drie apensoorten in GaiaZOO
te maken. (De overige woorden vormen geen apennamen.)
Antwoord: rood-gezicht-slingeraap I geel-borst-capucijnaap I rood-buik-tamarin
Vraag 9: Welke emotie laat het doodshoofdaapje zien?
Antwoord: D. Angstig. Bij het doodshoofdapenbos hangt een informatiebord waarop alle emoties van de
doodshoofdapen te zien zijn. Kunnen jullie deze gezichtsuitdrukkingen ook nadoen?
Vraag 10: Trek lijntjes tussen het juiste woord, de dierenfoto en het voedsel.
Antwoord:
Carnivoor (vleeseters)
 boshond
 vlees
Omnivoor (alleseters)
 penzeelzwijn
 planten en insecten
Herbivoor (planteneters)
 capibara
 planten

Savanne
Vraag 12: Welk dier uit de savanne is het snelst en welk dier het langzaamste? Zet de dieren op
volgorde van snel naar langzaam.
Antwoord: 1.Sprinbok
Dit dier is net iets langzamer, maar kan toch tot wel 90 km/uur rennen.
2. Struisvogel
Dit dier kan 70 tot 80 km/uur rennen.
3. Giraffe
Ondanks zijn formaat kan de giraffe toch 70 km/uur rennen!
4. Wilde hond
De Afrikaanse wilde hond kan 60 km/uur rennen.
5. Grootoorvos Dit dier is het langzaamste en rent max. 40 km/uur.
Vraag 13:

Neushoorns, nijlpaarden en olifanten hebben een speciale huid. Zoek in de woordzoeker
de woorden die hieronder staan. De letters die overblijven laten zien hoe deze grote
dieren ook wel worden genoemd.
Antwoord: Dikhuid. Olifanten, nijlpaarden en olifanten hebben geen haar op hun huid.
Daarnaast kan de huid enkele centimeters dik zijn, dat is vele malen dikker dan bij
andere dieren..

Vraag 14: Leeuwen zijn de grootste katachtigen van Afrika en
leven in troepen die vaak bestaan uit één volwassen man en een
aantal vrouwtjes.
Zet de letters in de juiste volgorde en kom er achter wat de
verschillen zijn tussen leeuwen en leeuwinnen.
Antwoord: Leeuwen: hebben MANEN
zijn eerder AGRESSIEF
Leeuwinnen: JAGEN vaker
zorgen voor de OPVOEDING

