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giraf
Godt at vide:
1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 
2.  En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 

1.100 kg. 
3.  Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske 
    savanne. 
4.  Giraffer danner løse grupper på op til 50 giraffer. Med 

deres lange hals kan de nå at bide løvet af akacietræer 
og den 45 cm lange tunge er et godt værktøj til at nå 
bladene uden at giraffen bliver stukket af torne. 

5.  Giraffens forben er længere end bagbenene, hvilket 
    giver giraffen den sjove måde at gå på.

elefant
Godt at vide:
1.  Elefanter er en familie i klassen pattedyr, og der findes 

flere forskellige arter i verden idag. 
2.  Den afrikanske elefant er generelt større end den 
    asiatiske. Den afrikanske elefant har meget større ører 
    og en flad pande i forhold til den indiske elefant.
3.  Elefanter lever i familieflokke med en matriark/leder, 

der fører an og tager beslutninger om, hvor flokken skal 
vandre hen for at finde føde.

4.  Udover elefantens karakteristiske stødtænder har den 
også fire store kindtænder, der slides når elefanten 

    spiser.
5. En elefant er gravid i næsten 2 år før en unge fødes.



gorilla

zebra



gorilla
Godt at vide:
1.  Gorillaer er de største af primaterne. De er planteæder 

og bebor skovene i det centrale Afrika.
2.  Hannerne bliver mellem 1,65 m og 1,75 m høje og vejer 

mellem 140 kg og 165 kg. Hunnerne vejer omkring det 
halve af hannerne.

3.  Hunnerne er drægtige i 8½ måned. De små gorilla unger 
bliver hos moderen i 3-4 år. 

4. Gorillaer lever mellem 30 og 50 år.
5.  En gorillaflok ledes af en såkaldt silverback, en stærk 

han, normalt over 12 år gammel. Silverbacken leder
    typisk en flok på mellem 5-30 gorillaer og træffer 
    beslutninger omkring sikkerhed, fødesteder o.lign.

zebra
Godt at vide:
1.  Zebraerne lever i store flokke på savanner i det centrale, 

sydlige og østlige Afrika. De kan ikke tæmmes. 
2. Zebraer er drægtige i 12 måneder og får 1 føl. 
    Fødselsvægten er ca. 30 kg, og føllet dier i ca. 1 år. 
3. Zebraer kan blive 25-30 år.
4. Zebraer er et flokdyr. De lever i småflokke på op til ca. 16 
    medlemmer, 1 hingst med hopper og deres føl . 
5.  Hingsten har tydeligt kraftigere hals end hoppen med 

henblik på bedre at kunne slås mod de andre hingste.



leopard

gepard



gepard
Godt at vide:
1.  Geparden er et atypisk medlem af kattefamilien, da dens 

jagtvåben er hastighed og ikke usynlighed eller 
    gruppetaktik. 
2.  Den er den hurtigste af alle landlevende dyr og kan nå 

en tophastighed på over 110 km/t over korte distancer.
3. Gepardens pels er gul med runde sorte pletter. 
4.   Den voksne gepard vejer mellem 39 og 65 kg, og er 
     mellem 112 og 135 cm lang, mens halen kan blive op til    

84 cm lang.
5.  Geparden er kødæder og spiser oftest pattedyr under
    40 kg. 

leopard
Godt at vide:
1.  Leoparden findes i Afrika, Lilleasien, Kaukasus og 

Persien, Kina, Korea og Sibirien. Den lever på åbne 
    savanner, men også i regnskoven.
2.  Leopardens levealder i naturen er 12-15 år - i fangenskab 

op til 25 år. Den fuldvoksne leopard vejer ca. 70-75 kg.
3.  Leoparden er et kattedyr.
4.  Leoparden kan også være sort. En sort leopard kaldes 

også for en panter.
 5.  Hunnen er drægtig i 3 mdr. og får 2-4 unger. 
     Ungerne fødes blinde, åbner øjnene efter 10 dage, 
    de har fuldt udviklet pels fra start.



flodhest

struds



flodhest
Godt at vide:
1.  En flodhest er et stort afrikansk dyr, der lever i ferskvand 

og kan være neddykket i 30 minutter. 
2.  Er primært planteædende og kan åbne gabet op til 120 

cm. Hunnen kan veje op til 2500 kg og hannen op til 
3200 kg.

3.  En flodhesteunge vejer ved fødslen ca. 50 kg og bliver 
født i vandet. 

4.  Flodhesten har nogle lange, skarpe tænder, og dyret har 
et voldsomt bid og kan bide en krokodille midt over.

5.  Når to flodheste hanner mødes, sprøjter de flodheste 
pærer på hinanden som et tegn på, at de ikke ønsker

    at slås.

struds
Godt at vide:
1.  Strudsen eller mere korrekt masaistrudsen er verdens 

største nulevende fugl. Den er også kendt under navnet 
afrikansk struds. 2. Strudsen er op til 2,5 meter høj og 
kan ikke flyve. 

3.  Strudsen er udviklet til at løbe stærkt. Den har lange 
muskuløse ben og dens to tæer på hver fod peger alle 
fremad. Strudsens topfart ligger omkring 65 km/timen, 
hvorfor det også er forsøgt at afvikle strudsevæddeløb i 
bl.a. Afrika og Arabien.

4.  Strudsen kan blive 20-30 år. 
5.   Den vejer ca. 135 kg, og kan blive op til 2½ meter
    høje.



flamingo

krokodille



flamingo
Godt at vide:
1.  Flamingoer danner enorme kolonier med op til 20.000 

par. 
2.  Reden består af en mudderkegle, hvor et enkelt æg 

lægges. Efter 27-31 døgn klækker ægget. 
3.  Flamingoer får den røde fjerdragt ved at æde alger, eller 

dyr, som har spist alger, i naturen. 
4.  Næbbet bruges som en si til at filtrere smådyr i vandet. 

I kanten af næbbet sidder en række lameller med en 
masse fine hår. Oversiden af næbbet sættes ned i 

    vandoverfladen og sier vandet for fødeemner.
5. Flamingoer har som mange andre fugle såkaldt 
   “synkron adfærd”, hvor hele flokken laver det samme.

krokodille
Godt at vide:
1.  Krokodiller er rovdyr og kendes typisk på deres lange 

kæber med sylespidse tænder samt deres pansrede krop. 
2.  I krokodillegruppen er der 14 arter af krokodiller, 
    7 alligatorer og kaimaner samt 1 gavial.
3. Krokodiller er længe om at fordøje deres føde.
4.  Krokodiller kan blive 4-5 meter lang og vejer op til 1 

tons.
5.  Efter parringen lægger hunnen 30-40 æg hvortil hun har 

  gravet en rede i flodbrinken ca. ½ meter nede i sandet.
    I ca. 3 mdr. vogter hunnen over reden, når æggene er  
    klækket graver hun ungerne fri af sandet, de kravler
    da op på ryggen af hende og bliver på den måde 
    transporteret ned til floden.



skorpion



skorpion
Godt at vide:
1.     Skorpioner er leddyr og hører til spindlerne sammen 

med bl.a. 
     edderkopper, mejere og mider.
2.  Skorpioner kan kendes på deres hale, hvor der i enden 

sidder en giftbrod som kan bruges til forsvar og 
    nedlæggelse af bytte.
3.  Skorpioner er nat-aktive dyr. De ser dårligt, og mærker 

efter vibrationer for at finde deres bytte, som de jager 
om natten og i skumringen. 

4.   Skorpioner har en meget varierende livslængde - 
    op til 25 år.
5. Et stik fra en afrikansk fedthaleskorpion kan
    medføre døden. 

Eksotiske dyr
fra Afrika

Lær ord med lærekort


