Denk jij alles te weten over de tijger? Lees dan
maar eens snel deze 12 feitjes! Wedden dat je
sommige dingen nog niet wist?
1. De tong van een tijger is bedekt met een soort stekels. Deze stekels bestaan uit keratine, een 		
stofje dat ook in je nagels zit. De keratine-stekels maken de tong heel ruw, waardoor tijgers de
de vleesrestjes van botten of de veren van een prooi kunnen likken voor ze hem opeten.
2. De snorharen van een tijger zijn een soort voelsprieten. Hij heeft ze nodig om te jagen, want ze
helpen hem om de weg te vinden in het donker. Ze zitten er dus niet zo maar!
3. Een tijgerbrul klinkt behoorlijk angstaanjagend. En wij horen de lage tonen van die brul niet eens!
Een prooi hoort die wel en verstijft daardoor soms. Het dier is dan zo bang, dat hij niet meer kan
bewegen.
4. Tijgers worden blind geboren. De moeder blijft daarom zoveel mogelijk bij haar jongen. Alleen
als ze op zoek moet naar eten verlaat ze het nest. Na ongeveer twee weken gaan de oogjes open
en kunnen ze de wereld zien.
5. Tijgers leven altijd alleen, maar als ze willen paren, zoeken ze tijdelijk een partner. Zodra de 		
vrouwtjestijger zwanger is, verlaat het mannetje haar om een ander vrouwtje te zoeken.
6. Een tijger kan 6 tot 10 meter ver springen.
7. Tijgers houden van alle katachtigen het meest van water. Om even af te koelen, nemen ze gerust
een lekkere duik. Ook springen ze in het water als ze snel aan de overkant willen komen.
8. Er leven nog maar ongeveer 4.300 tijgers in het wild. Een eeuw geleden waren dat er meer dan
10.000. Gelukkig is de tijger nu een beschermde diersoort en neemt het aantal tijgers op aarde
weer toe!
9. De witte tijger bestaat alleen nog maar in gevangenschap. Hij is eigenlijk een Bengaalse tijger.
Door een foutje tijdens de zwangerschap, heeft de tijger geen oranje-zwarte vacht maar een
witte. Een witte vacht camoufleert niet en daarom leven de dieren niet lang in het wild.
In dierentuinen kunnen de dieren wel overleven.
10. Een tijger eet 7 tot 9 kilo vlees per dag. Hij houdt vooral van hoefdieren, zoals herten en
zebra’s.
11. In Azië worden lichaamsdelen van de tijger gebruikt voor medicijnen.
Mensen denken bijvoorbeeld dat de snorharen helpen tegen kiespijn.
Daarom wordt er nog steeds gestroopt op tijgers, ook al is het
wereldwijd verboden.
12. De tijger markeert zijn leefgebied met urine en uitwerpselen.
Hoe groot dit gebied is, hangt af van het aantal prooidieren. Als er
veel eten is, is zijn territorium kleiner.

