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Dieren  met de  letter  
B

ERWASEENS

1.    Er zijn vijf soorten bavianen: de groene baviaan 
(anubisbaviaan), de gele baviaan, de mantelbaviaan, de bruine 
baviaan (sfinxbaviaan) en de beerbaviaan (Kaapse baviaan).

2.  Deze apen leven in het wild in Afrika en in delen van het 
Midden-Oosten.

3.  Ze leven in groepen van ongeveer 50 bavianen en vinden het 
leuk om elkaar te ‘vlooien’.

4.  Bavianen eten vrijwel alles: zelfs gras, schors, vogels of een 
jonge antilope!

5.  Ze kunnen een paar dagen overleven zonder te drinken. Bij 
gebrek aan water likken ze de dauw van hun vacht.

BAVIAAN 

1.     De boa is een van de langste slangen ter wereld:  
hij kan wel tot 4 meter lang worden!

2.  Je herkent een boa aan de vlekken op zijn lijf. Die  
zijn rond van vorm en lijken op een hele rij zadels.

3.  Boa constrictors zijn niet giftig. Ze doden hun prooi door deze 
te ‘wurgen’: ze knijpen hun eten stevig samen totdat er geen 
bloed meer naar de hersenen kan.

4.  Ze zijn goede zwemmers en leven dan ook vaak bij het water.

5.  Hun kaken kunnen ze zo wijd opensperren, dat ze zelfs 
stekelvarkens en apen kunnen doorslikken!

WIJ GAAN NAAR 
DE DIERENTUIN

WAUW!  
Sommige bavianen 

durven het op  
te nemen tegen  

een luipaard!

BOA  

CONSTRICTOR

COOL! 
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Boa constrictors hebben 
helemaal achteraan 

een soort flap-achtige 
uitsteekseltjes. Miljoenen 
jaren geleden zaten daar 

hun achterpoten!



1.   Bruine beren leven in de bossen en bergen  
van Noord-Amerika, Europa en Azië.

2.  Vlak voor hun winterslaap eten ze extra veel.  
Ze zijn dan soms wel twee keer zo zwaar als normaal.

3.  Bruine beren kunnen andere dieren eten, maar ze  
eten voornamelijk fruit, noten en planten.

4.  De grizzlybeer is een ondersoort van de  
bruine beer. Hij leeft in Canada en Alaska.

5.  Bruine beren kunnen heel goed vissen. Ze weten  
precies waar ze een lekkere zalm kunnen vangen!

1.    Buideldassen leven in het wild in Australië  
en Nieuw-Guinea.

2.  Net als kangoeroes hebben buideldassen 
een buidel. Daarin kunnen ze hun jongen vervoeren.

3.  Er zijn 20 soorten bekend. De kleinste soorten zijn niet groter 
dan een rat. De grootste zijn ongeveer zo groot als een 
konijn.

4.  Buideldassen zijn alleseters (omnivoren). Ze eten insecten, 
paddenstoelen, grassen en bessen.

5.  Om hun territorium te verdedigen, vechten buideldassen wel 
eens met elkaar. Daarbij kunnen ze zelfs hun tegenstander 
over hun schouder werpen!
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De vrouwtjes zijn het kortst zwanger van  
alle zoogdieren: maar 13 dagen!

ERWASEENS
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LIEF! De jongen worden tijdens de winterrust geboren. 
De welpjes blijven lekker een paar maanden bij hun 
moeder in het hol, tot het buiten warmer wordt.

BRUINE
BEER

BUIDELDAS

cool!
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1.   Er zijn twee soorten: de Noord-Amerikaanse bever  
(Canadese bever) en de Euraziatische bever.

2.  Een bever bouwt een burcht van takjes en modder.  
In de burcht zijn twee kamers: een kamer om het water  
uit zijn vacht te schudden en een die als nest gebruikt wordt.  

3.  Bevers hebben een waterdichte vacht. Met hun platte  
staart kunnen ze in het water goed sturen.

4.  Met hun sterke voortanden knagen bevers hele  
bomen om. Daarmee bouwen ze dammen in  
de rivier.  

5.  Bevertanden blijven groeien. Dat is maar goed ook,  
want ze slijten ook snel door al dat knagen! 

De langste dam die door bevers is gebouwd  
was maar liefst 850 meter lang.WAUW!
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HAHA!  Hoe noem je een beer die het koud heeft?Een ijsbeer.

Kun je nog meer weetjes vinden over deze 

dieren met de letter B? Kijk op internet, of in 

een dierenboek en schrijf ze hier op.

BEVER
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Wil jij mijn vriend inkleuren?

ONTBREKENDE  

Letters

D_PP_RE BAVIAAN
GL_DDE BOA 

GR _TE BRUINE BEER
_LEI_E BUIDELDAS

DR _KK _ BEVER

KLEURPLAAT
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Bb 
Baviaan 

Boa constrictor
Bruine beer

Buideldas
Bever

Illustraties © Storytime Magazine Ltd 2022, all rights reserved.

ERWASEENS


