
tweevingerige
luiaard

gibbon
rode 

brulaapBorneose orang-oetan

reuzeneekhoorn
vederstaart-

toepaja

doodshoofdaapje
suikereekhoorn

vliegende gekko

brilkaaiman

Amazonezeekoe roodbuikpiranha

prachtbij

herculeskever
passiebloem-

vlinder
vogelspin

dwergantilope

matamataschildpad

vampiervleermuis

vleerhond

In het regenwoud

heremietkolibrie
blauwe 

aratoekan koningsgier

anacondabamboeadder

tuinboa

Raggi’s 
paradijsvogel

blauwe pijlgifkikker boomkikkerreuzengordeldier

wezelkat jaguar pardelkatBengaalse tijger

Sumatraanse neushoorn goudhaas Aziatische olifantZuid-Amerikaanse tapir

parasolmier

wandelend 
blad
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brilkaaiman

pardelkat

Apen en mensapen

Wolfs meerkat

gouden 
stompneusaap

wolaap

spinaap

gewone 
oeakari

brillangoer mutslangoerzilverzijdeaapje

geelkop-
penseelaapje

witgezichtoeistiti

leeuwenstaartmakaak

spring-
tamarin bruine kapucijnaap

neusaap

kroonmeerkat

Brazzameerkat

l’Hoëstmeerkat

blauwaap

dwergzijdeaapje

katoentamarin

goudkopleeuwaapje
keizertamarin

zwarte brulaap

satansaap
zwartscheen-

doek
beermakaak

roetmangabey

roodscheendoek

dwergmeerkat

rode springaapgrijze langoer

dril

mandril

tonkinlangoer paarsgezichtbladaap 

mantelbaviaan

Sumatraanse orang-oetan chimpansee gorilla

witgezichtsaki

Zanzibarfranjeaap

moerasmeerkat
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tweestippelig 
lieveheersbeestje

oogvlek-
lieveheersbeestje dovenetelwants plantenwants

bladhaantje zwartkop-
vuurkever

spekkeverprachtkever

penseelkeverkleine wespenbokeenhoorn-
mestkever

groene 
bladsnuitkever

bloem-
bidsprinkhaan

boekluis

struiksprinkhaan bloedcicade

teek

bidsprinkhaan

krekel bruine sprinkhaan

spintmijt

oorworm

bedwants

bladvlozilvervisjetermiet trips

vloNoordse kakkerlak kakkerlak platte 
waterwants

zwarte mier rode mier kriebelmug

miljoenpoot

huisjesslak naaktslak houtwormkever

Kriebeldiertjes

oorcicade roofwants netwants bladluis

grijze huisspin hangmatspin springspin kruisspin

schildluis

mierenleeuw

reuzengaasvlieg

schorpioenvlieg

wandelend blad
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Vliegende insecten

kameel-
halsvlieg

groene 
gaasvlieg

zweefvlieg

bonte bessenvlinder

mierenleeuw

mammoetwesp

waterjuffer

atlasvlinder

reuzengaasvlieg

libel

pauwoog-
pijlstaart

grauwe vleesvlieg
schorpioenvlieg

platbuik

zijdevlinder

strontvlieg

roofvlieg

huisvlieg

spinneruil

dagpauwoog

groot koolwitje

juweelwesp

monarchvlinder

Madagascar-
vlinder

bruin zandoogje

wolzwever

maanvlinder

graafwesp

oranjetipje

steekmug

icarusblauwtje

langpootmug

wandelend blad
lantaarnvlieg

atalanta

witte vlieg

fruitvliegblauwe 
bromvlieg groene vleesvlieg

hangvlieg

hoornaar houtwesp gewone wesp

honingbij
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Afrikaanse dieren

kafferbuffel witstaartgnoe sabelantilope spiesbok

dikdik
elandantilopehartenbeest

kleine koedoe

huzaaraap

Thomsongazelle

helmparelhoen

Afrikaanse 
moerasschildpad

lierantilope

giraf

jachtluipaard luipaard

kwaststaart-
stekelvarken

Afrikaanse goudkat

tijgervis

nijlpaardwitte neushoornAfrikaanse olifant

leeuw
Afrikaanse wilde hond

zebra

groene baviaan

geelsnaveltok

Kaapse haas

lelkraanvogel

gevlekte hyena zadeljakhals

schubdier

springspitsmuis rotsklipdasspringhaas
dwergmangoest

struisvogel

grootoorvos

nijlgans

witbuikegel

8

1000 AnimalsNL.indd   8 28/05/14   09:12



Aan de andere kant van de wereld

koalawombat langoorbuideldas

buidelmiereneter

mierenegel Australische 
beverrat

Tasmaanse 
buideldas

grijze suikereekhoorn

smalvoetbuidelmuisspookvleermuis

jachtkrabspin

roodrug-
spin

grootpootpotoroe

doodsadder

buidelmol

dingo

ekstergans

zwarte kaketoe
casuarius

rode reuzenkangoeroemoeraswallaby
westelijke grijze 
reuzenkangoeroebergkangoeroe

emoedwergpinguïn

katholieke kikker

vogelbekdier

zeekrokodil

Australische 
dwergnachtzwaluw

bonte varaan

wompoejufferduif

reuzenkikker

kookaburra

roze kaketoe

kraaghagedis

zandvaraan

bergduivel
blauwtongskink

baardagaam

laaglandse koperkop
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