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Nej. Elefanten tramper ikke. Den 
har en pude af fedt og bindevæv 
under hælen, der sikrer en 
naturlig affjedring.

Elefanten har 4 kindtænder. 2 i 
overmunden og 2 i undermunden.

Næsebjørnene bruger halen til at 
holde balancen med; ligesom en 
linedanserinde og hendes paraply.

Ulvene hyler i flok for at markere 
deres territorium og styrke 
sammenholdet i flokken. En-
lige ulve undgår at hyle, fordi de 
kan blive opdaget og slået ihjel af 
fremmede ulve. 

Tipi – oprindelig var teltdugen 
lavet af skind fra bisonokser. Fast-
boende indianere boede i runde 
hytter, kaldet en wigwam.

Det er nandu-far, der passer kyl-
lingerne. Han laver også reden og 
ruger på æggene.

Giraffens tunge er blå, hvilket 
beskytter den mod solskoldning.

Eland-antilopen er verdens 
største antilope. Hannen kan veje 
op imod et ton.

Berberabernes unger er sorte de 
første tre-fire måneder af deres 
liv. Det er et signal til de voksne 
om passe rigtigt godt på dem. 

En lorte-bunke fortæller, hvilke 
andre næsehorn, der er i om-
rådet. Næsehornet kan f.eks. 
lugte, om det er en han eller en 
hun, der har lavet lorten, og om 
hunnen er i brunst. 

Keratin. Hornet på et næsehorn 
er lavet af keratin, akkurat som 
vores hår og negle. Så biologisk 
set er det altså ikke et horn. Et 
ægte horn skal have en kerne 
af knogle for at kunne kaldes et 
horn.

Ja. Selv om voksne løver vejer 
mere end 120 kg, kan de sagtens 
 klatre i træer.

En til to gange om ugen. Det 
afhænger af, om der er unger i 
flokken eller ej. 

Hanløverne. Hannerne er de 
stærkeste løver i flokken og tager 
derfor først for sig af retterne. En 
hanløve vejer op til 250 kg og kan 
spise op mod 50 kg i et måltid.

Man mener, at odderne bruger de 
forskellige mønstre til at kende et 
familiemedlem/ven fra fjende.

Kæmpeodderen kan spise op til 4 
kg fisk om dagen. Det svarer til 
10-15 % af dens kropsvægt. 
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