De Koala
Inleiding.



Mijn spreekbeurt gaat over een exotisch dier, de Koala.
Ik heb de koala als onderwerp voor mijn spreekbeurt gekozen omdat…



Ik ga over de volgende punten iets vertellen:











Wat is een koala?
Hoe ziet de Koala eruit?
Waar leven ze?
Hoe leeft een Koala?
Wat eet een Koala?
Hoe zit het met de jongen?
Wist je dat?
Afsluiting
Vragen rondje..
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+Wat is een Koala?


De koala wordt ook wel eens koalabeer genoemd, dat komt omdat de koala op een
(knuffel)beertje lijkt, maar de koala is geen beer, het is een buideldier, soms wordt de koala ook
wel buidelbeer genoemd.



De naam “Koala” is bedacht door de originele inwoners van Australië (de Aboriginals) en
betekent “geen water”

Zo zien de Aboriginals eruit.
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Hoe ziet de Koala eruit?


De Koala lijkt dus op een knuffelbeer en heeft een zachte bruine of grijze vacht, kleine
kraaloogjes en grote pluizige oren.

Zo ziet een Koala eruit



De Koala heeft een buidel op de buik en is aan de onderkant open.



Een volwassen Koala is ongeveer 50 cm lang, het vrouwtje weegt tussen de 6 en 11 kilo een
mannetje is iets zwaarder tussen de 8 en de 14 kilo.



Een Kola kan heel goed klimmen, dat kun je aan de poten zien, ze hebben scherpe klauwen en
de poten zijn een soort grijpers waarmee ze takken van een boom vastpakken.
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Waar leeft de Koala?


Koala’s wonen alleen in Australië, vroeger leefde ze in heel Australië, maar nu alleen nog
maar in het oosten en delen van zuid-Australië.

Leefgebied van de Koala’s




Koala’s in de dierentuin

Buiten Australië komen ze alleen in een paar dierentuinen voor van Amerika, Japan,
Duitsland, Ostenrijk en België.
Koala’s zijn heel kieskeurig met wat ze eten en waar ze wonen, ze kunnen maar moeilijk
wennen om in een ander gebied te leven, Ik denk dat de Koala’s in de dierentuinen het
niet makkelijk hebben.
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Hoe leeft een Koala?


Koala’s leven vooral in de boomtoppen, overdag slaap het beestje wel 20 uur lang en
s ‘avonds of s ’nachts is de Koala wakker en kruipt hij over de boomtakken opzoek naar
eten.

Een koala hoog in een boom

Een koala lopend over de weg



De Koala heet weinig vijanden, de grootste bedreiging voor de Koala’s komt van mensen en
bosbranden.



Vroeger werd er veel gejaagd op de Koala voor zij vacht, gelukkig zijn de beestjes nu
beschermd en mag er niet meer op ze gejaagd worden. Soms lopen ze van de ene boom
naar de andere over de grond, ze kunnen dan aangereden worden door auto’s.



In Australië komen vaak grote bosbranden voor, omdat ze hoog in de bomen leven kunne
ze niet toptijd vluchten voor het vuur.



Een Koala word meestal niet ouder dan 15 jaar.
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Wat eet een Koala?


Koala’s zijn heel kieskeurige eters, ze eten bijna alleen blaadjes van een eucalyptusboom.

Eucalyptusbomen



In Australie zijn honderden soorten eucalyptusbomen, de Koala lust alleen de blaadjes van
20 soorten en van 5 soorten vinden ze de blaadjes heel erg lekker.



Een Koala eet wel 1 kilo blaadjes per dag.



De Koala heeft wangzakken waarin hij zijn voedsel opslaat



Ik heb al verteld dat de naam Koala “geen water” betekend omdat de koala niet drinkt, al
het water wat hij nodig heeft zit in de eucalyptus blaadjes die bestaan voor een groot
gedeelte uit water.
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De jongen van een koala


De Koala’s paren in de zomer, In Australië is het zomer als het bij ons winter is.



De jonge Koala’s groeien 35 dagen in de buik van hun moeder en is dan net zo groot als een
bruine boon, en is blind en kaal en heeft nog geen oren.

Een pas geboren Koala



Na de geboorte kruipt het jong naar de buidel van de moeder en blijft daar ongeveer een
half jaar zitten om groter te groeien, daarna klimt het jong op de rug van de moeder.



Als het jong 1 jaar oud is, is de koala zelfstandig,



Een meisjes koala worden na 1 jaar door haar mama weggejaagd, ze moeten het verder
alleen redden.



De jongentjes blijven langer bij hun mama, tot hij 3 jaar oud is.
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Wist je dat?







Een baby Koala een “Joey” word genoemd?
Een Koala van alle dieren van het zelfde formaat de kleinste hersens heeft?
Koala’s klimmen in eucalyptus bomen die wel 46 meter hoog kunnen zijn?
De hersens van een koala net zo groot zijn als een walnoot?
Koala’s krijgen meestal maar 1 jong, een tweeling is zeldzaam?
Koala’s om de 2 tot 3 jaar een jong kunnen krijgen?
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Einde van mijn spreekbeurt




Dit is het einde van mijn spreekbeurt, bedank iedereen voor het luisteren.
Vraag of er iemand nog vragen heeft over wat je verteld hebt.
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