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UITERLIJK →
→ DOMINANTE HOUDINGEN

→ ONDERDANIGE HOUDINGEN

→ DANSEN

→ KIJK NAAR VOGELS

→ OGEN

→ ZICH DOOD HOUDEN

→ LICHT

→ KIJK NAAR KLEUREN

→ NA-APEN

→ GEBARENTAAL

 

GELUIDEN →
→ ZINGEN

→ WAARSCHUWINGSSIGNALEN

→ HUILEN EN SCHREEUWEN

→ KIJK NAAR CHIMPANSEES

→ GEKKE GELUIDEN

→ KIJK NAAR VLEERMUIZEN

→ GOEDE TRILLINGEN

→ KIJK NAAR STRIJKERS

GEUREN EN 
SMAKEN →
→ PLAS

→ POEP

→ CHEMISCHE VERDEDIGING

→ KIJK NAAR SLANGEN

ELEKTRICITEIT EN 
AANRAKING →
→ AANRAKEN

 

→ KIJK NAAR GEBAREN

→ ELEKTRISCHE SIGNALEN

→ REGISTER
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Als je ook maar een beetje op een doorsnee mens lijkt, heb je aan het eind van de 
dag ongeveer 7.000 woorden gesproken. Er waren vast een heleboel redenen om te praten. 

Aan het ontbijt vroeg je iemand om de melk door te geven. Je schreeuwde naar een fietser die je 
bijna omverreed op het zebrapad op weg naar school. Je zei tegen je moeder dat je van haar hield 
toen jullie bij het hek afscheid namen en misschien deelde je je huiswerk met een vriend terwijl 

jullie naar binnen liepen.

Hoewel dieren niet dezelfde woorden kennen als mensen, hebben ze wel allerlei redenen om te 
communiceren, net als jij – om eten te krijgen, om zichzelf in gevaarlijke situaties te beschermen, 

om hun liefde te tonen of om een ander te helpen. Maar dieren – en hun leefomgevingen – 
verschillen enorm, en de manieren waarop ze communiceren dus ook. Sommige manieren zijn 

vreemd, andere supergrappig, maar ze zijn allemaal van levensbelang: ze zorgen ervoor dat het dier, 
en uiteindelijk zijn hele soort, kan overleven. Vissen laten letterlijk scheten om in leven te blijven. 

Dat is een feit.



UITERLIJK



DE KIETEL-MIJ-LORI IS SCHATTIG EN DODELIJK

Lori’s horen bij de schattigste dieren ter wereld. Deze bosprimaten hebben 

grote puppyogen en zijn zo klein dat ze in je zak passen. De afgelopen 

jaren werden lori’s gevangen om als huisdier te verkopen. Sommige staan 

zelfs op internet. Op zo’n filmpje is te zien hoe het beestje zijn armen 

boven zijn kop houdt, terwijl zijn baasje over zijn buik kriebelt. DE LORI 
LIJKT TE GENIETEN, MAAR SCHIJN BEDRIEGT... zeker als je geen 
Lori’s spreekt. 

Wetenschappers zeggen dat een lori, door zijn armen boven zijn kop te 

houden, laat zien dat hij zich bedreigd voelt en zich zal verdedigen als 

dat nodig is.

Lori’s hebben geheime 

wapens: BIJZONDERE 
KLIEREN. Die zitten 
aan de binnenkant 

van hun ellebogen en 

maken een heldere, 

stinkende vloeistof 

aan die bij mensen 

een allergische reactie 

kan veroorzaken. De 

lori likt de olie uit 

zijn ellebogen en vermengt die 

met speeksel, dan bijt hij zijn 

slachtoffer en kan het gif zijn 

werk doen. Daarom steekt 

een bange lori zijn armen 

omhoog: ZO ZITTEN 
ZIJN GIFKLIEREN 
DICHT BIJ ZIJN BEK 
VOOR HET GEVAL 
HIJ MOET VECHTEN.
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2     DOMINANTE HOUDINGEN

Tijgers praten op verschillende 
manieren met elkaar, onder 
meer door geluiden, geuren en 
aanrakingen. Maar de belangrijkste dingen die je 
moet weten, zie je aan de staart van een tijger.

Tijgers zijn de grootste katten op aarde. Hun staart 
kan 1 tot 2 meter lang worden. Als een tijger zijn staart 
hooghoudt en er zachtjes mee zwaait, wil hij sociaal 
zijn – misschien onderzoekt hij een nieuw gebied of 
maakt hij contact met een andere tijger om te paren. 
Als de staart ontspannen omlaaghangt, is de tijger 
rustig en op zijn gemak. Maar als die staart HARD 

HEEN EN WEER ZWIEPT, kijk dan uit! Dat betekent 
dat de tijger bang is, of zenuwachtig, of kwaad.

JIJ WILT 
DUS MET 

EEN 
TIJGER 

PRATEN
→

→  Grote witte haaien zeggen tegen 

elkaar dat ze uit de buurt moeten blijven, 

door hun BEK WIJD OPEN te houden. Dit 

doen ze vooral rond etenstijd – dan zijn ze 

woest en heb je een grotere kans dat ze 

aanvallen dan wanneer ze hun territorium 

verdedigen.

→ Het beroemdste gebaar van een zilverrug is zijn 

BORSTGETROMMEL: hij gaat op zijn achterpoten staan en 

trommelt met zijn voorpoten op zijn borst. De voorstelling 

begint met luid roepen. Soms bijt de gorilla een blad van 

een tak. Zijn roepen worden steeds sneller, tot ze één kreet 

vormen. Dan staat hij op, trommelt nog eens snel op zijn 

borst en maakt het geheel af door op de grond te slaan.

EEN OPEN BEK, BORSTGETROMMEL, ZICH GROOT MAKEN:
JEZELF BEWIJZEN DOOR LICHAAMSTAAL

→→ Giraffen- 

mannetjes 

proberen indruk 

te maken door 

zich ZO LANG 
MOGELIJK 
te maken: ze 

strekken hun 

nek en hun 

poten. Als 

een giraf zich 

onderdanig 

opstelt, laat hij 

zijn kop en oren 

hangen.

SCHILDPADDENSTAARWEDSTRIJD

Galapagosschildpadden zijn gigantische reptielen die langzaam door het 

leven sjokken. Maar als het tijd is om te paren – en zelfs om te beslissen 

wie voorrang heeft op een smal paadje – kunnen ze zich dominant 

gedragen. Als twee mannetjes het tegen elkaar opnemen, steken ze 

allebei hun kop zo ver mogelijk omhoog. Dan laten ze die langzaam 

zakken en steken hem opnieuw omhoog. Dit kan tijden zo doorgaan – twee 

schildpadden die midden op het pad een staarwedstrijd houden – tot een 

van de twee zijn kop hoger kan optillen dan de ander.

DE LANGZAAMSTE SCHILDPAD KAN DE HARDLOOPWEDSTRIJD 
WINNEN, MAAR DE HOOGSTE KOP KRIJGT VOORRANG.
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