
De naam jaguar betekent ‘hij 
die doodt met één sprong’.

Doodshoofdaapjes 
hebben 25-30 

verschillende kreten. Luiaards kunnen er 30 
dagen over doen om één 

enkel blad te verteren. 

Tropische regenwouden zijn hoge, 

dichtbegroeide oerwouden met een enorme 

biodiversiteit (zowel plant- als dierenleven). Je 

kan ze wereldwijd op vijf belangrijke plaatsen 

terugvinden – Afrika, Azië, Australië, Centraal 

Amerika en Zuid-Amerika. Warm, vochtig en – 

je raadt het al – nat, deze fantastische plaatsen 

kunnen jaarlijks tussen 200-1000 cm regenval 

krijgen – wow! 

De warme temperaturen, vruchtbare grond, 

vochtige condities en dichte plantgroei maken 

regenwouden tot de ideale leefomgeving voor 

wilde dieren. Deze geweldige ecosystemen 

herbergen meer dan de helft van alle plant- 

en diersoorten op aarde – van gigantische 

bloemen en ondeugende aapjes, tot 

fenomenale luiaards en elegante grote katten! 

Regenwouden zijn niet alleen een thuis voor 

indrukwekkende dieren, maar ook voor 

honderden inheemse mensen. Er wordt zelfs 

vanuit gegaan dat sommige 

van hen nog nooit contact 

hebben gemaakt met 

de buitenwereld!

Helaas gaat er veel regenwoud verloren door 
ontbossing: dit betekent dat ze worden 
gekapt voor hout of om plaats te maken voor 
wegen en landbouw. Het goede nieuws is dat 
verenigingen, natuurbeschermingsorganisaties 
en mensen overal ter wereld samenwerken om 
deze prachtige plekken te beschermen, en ook 

jij kan een handje helpen!

Interessante weetjes 
over regenwouden!

Zeg het voort! 
Vertel aan je familie en vrienden waarom 
regenwouden zo belangrijk zijn. 

Kijk op het etiket.
Vermijd producten die palmolie bevatten, 
palmolie is één van de voornaamste redenen 
voor ontbossing. 

Geef wat terug! 
Steun een vereniging die het regenwoud 
beschermt: organiseer een koekjesverkoop of 
verkleed je om geld op te halen!

LEUK FEITJE!
Regenwouden spelen een 

belangrijke rol in het beperken 
van de klimaatverandering! 
Hun rijke vegetatie onttrekt 

koolstofdioxide (een 
broeikasgas) uit de lucht

en maakt zuurstof vrij.

LEUK FEITJE!
Meer dan 80% van 
het voedsel in de 
wereld vindt zijn 
oorsprong in het 
Amazone-woud.

Wist je dit?
• Het grootste regenwoud ter wereld, de 

Amazone, strekt zich uit over acht Zuid-
Amerikaanse landen, terwijl het kleinste 
regenwoud ter wereld, Bukit Nanas Forest 
in Maleisië ongeveer even groot is als het 
Alcatraz-eiland!

• Ongeveer 25% van alle medicijnen ter 
wereld wordt gemaakt van planten uit het 
Amazone-regenwoud.

• Een regendruppel doet er in een regenwoud 
10 minuten over om van het dichtbegroeide 
bladerdak naar de bodem van het bos te 
reizen!

Regenwouden zijn 
een echt kleurboek vol 
spectaculaire kleuren!
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