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Gorillaen
En stor gorilla kan spise 25 kilo blade på én
dag. Det svarer til 150 salathoveder! Der er to
slags gorillaer. Bjerggorillaen er kritisk truet.
Der er ikke så mange af dem tilbage i verden.
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Hvalen
Der strejfer hvaler rundt i alle verdens have. Selvom
hvalerne lever i havet, har de brug for frisk luft for at
kunne leve. De har nemlig ikke gæller ligesom fisk, men
lunger ligesom mennesker. Så hvaler skal nogle gange
op til overfladen og trække vejret.
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Krokodillen
Der har været krokodiller på jorden i 240
millioner år. En krokodille kan blive op til
100 år gammel! Når en krokodille taber
en tand, så kommer der altid bare en ny
ud. Derfor kan en krokodille få op til 1.000
tænder gennem et liv.

Fisken
Der findes mange forskellige slags fisk. Og de kan
se meget forskellige ud. Nogle er helt flade, andre
er mere runde. Nogle er korte, og nogle er lange.
De lever alle i vand, og de har alle sammen gæller.
De bruger gællerne til at optage ilt fra vandet, som
føres over i blodet.
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Tigeren
Tigeren er den største af alle kattedyr. Den kan
spise op til 40 kg kød på én gang, men der kan
også gå en uge mellem dens måltider. Tigeren er
truet, og ude i naturen er der i dag under 4.000
tilbage af dem.

Papegøjen
En papegøje kan have næsten alle de farver,
man kan forestille sig. De fleste papegøjer
bor i varme områder som Sydamerika
og Australien, hvor de sidder højt oppe i
træerne. Nogle papegøjer er rigtig gode til at
efterligne ord, mennesker siger til dem.
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Dromedaren
En dromedar er en kamel, der kun har én pukkel.
Dromedaren kan leve i flere uger uden at drikke
vand. Men så kan den også drikke op til 150 liter
vand på én gang. Der er fedt i dromedarens
pukkel, så den kan gå meget længe uden at spise
eller drikke.

Elefanten
Der er to slags elefanter. De lever enten i Asien
eller i Afrika. Der er meget varmt, så elefanterne
har store ører, som de vifter med, for at komme
af med varmen. De har brug for at drikke mellem
100 og 200 liter vand om dagen.
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Isbjørnen
Isbjørnen lever kun, hvor det er meget koldt langt mod nord.
Klimaforandringer gør, at isen smelter tidligere om foråret og
bliver dannet senere på efteråret. Det betyder, at isbjørnen får
mindre tid på isen til at jage sæler og opbygge et fedtlag,
der kan få den igennem sommeren.

Sneleoparden
Sneleoparden er i familie med andre store katte
som løven og tigeren. De kan begge brøle meget
højt, men det kan sneleoparden ikke. Den kan
kun miave. Sneleoparden lever kun på høje
bjerge i Asien, hvor der er masser af sne og kulde.
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