PSYCHOLOGIE
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Dodelijke
accessoires

Dieren kunnen gevaarlijk zijn. Sommige dieren beschikken over een
arsenaal aan zichtbare en onzichtbare wapens. Ze verwonden of
doden om te overleven, zich voort te planten of te verdedigen.
Hun lichaam is voorzien van de nodige accessoires om met dodelijke
precisie uit te halen.

MET LIJF EN LEDEN Sommige dieren zetten hun
ledematen in om ermee uit te halen. Menig
leeuw kiest het hazenpad na een krachtige
schop van een zebrahoef. Ook koeien en paarden durven een pootje te strekken. Giraffen
hebben twee meter lange benen om zich te
weren. Leeuwenschedels met hoefafdrukken
bewijzen hun dodelijke aard. Met een gorilla
wil je niet armworstelen. Ze zijn zeven keer
sterker dan de mens en vergeet hun gebit niet!
Olifanten? Die hebben niet alleen hun grootte
en gewicht (zes ton) mee, ze hebben ook een
slurf. Er zitten 148 000 spieren in deze massa
van 150 kilo. En met dit precisie-instrument
kan een olifant grote boomstammen optillen.
Koppig Onze voorouders wisten het al. Herten
en antilopen hebben handige hoorns en geweien. Vlijmscherp en puntig zijn het wapens om
in de strijd te gebruiken. Kaapse buffels en
muskusossen hebben een verhard schedeldak
waarmee ze loeihard tegen elkaar aan knotsen.
Aspirientje nodig?
Tandenfee Haaien blijven hun hele leven tanden wisselen, in hun bek hebben ze zaagtanden
met daarachter rijen reservetanden. Dat is pas
gehaaid!
Bek toe! De slagtanden van nijlpaarden zijn
niet onschuldig. Deze verlengde snijtanden
kunnen tot 70 cm lang worden en 4 kilo wegen. Met hun enorme bek maken ze dodelijke
slachtoffers. Pas op voor krokodillen met
scherpe tanden in sterke kaken. De bijtkracht
van de mens bedraagt 80 tot 110 kg/cm². Die
van een hyena en een bijtschildpad zo’n
500 kg/cm², een schijntje tegen de 1 350 kg/
cm² van de krokodil.
Pedicure Het fijnere werk is voor vogels. Ze

werpen in combinatie met hun snavel hun nagels in de strijd. Roofvogels doorboren hun
prooi in volle vlucht. Een arend (6 kilo) kan
tot 4 keer zijn eigen gewicht dragen. De helmcasuaris heeft een onbeleefde middelste teen
met een vlijmscherpe nagel van 12 cm lang,
perfect om vijanden mee open te rijten. Ook
de reuzenmiereneter heeft geslepen nagels, als
een lemmet.
Gifmengerij Verschillende dieren dragen een
giffabriek met zich mee. Sommige kwallen
bezitten lange tentakels die hun gif injecteren.
Er zijn gifslangen waarvan de holle giftanden
verbonden zijn met hun voorraadje venijn.
Hun collega’s, de wurgslangen, ontnemen je
de adem. Zo beschikt de anaconda over een
wurgkracht gelijk aan zijn gewicht van 250
tot 500 kilo. Komodovaranen lijken oudjes
zonder gebit, maar hun speeksel is moordend.
De gifstekel bij schorpioenen prikt dodelijk.
Klein venijn De giftige angel van een bij heeft
weerhaken en blijft achter in het lichaam van
het slachtoffer: dood door kamikaze. Hommels en wespen steken ook, maar zonder weerhaak. Een klein beestje is het dodelijkst voor
de mens: de mug doodt zo’n 725 000 mensen
per jaar. Door de overdracht van malaria, gele
koorts, knokkelkoorts en hersenontsteking is
zij wereldwijd doodsoorzaak nummer één. O
WEETJE
O Incidenten tussen dieren en mensen zijn vaak
het gevolg van ons inpalmen van hun leefgebied.
Meer en meer dieren kunnen niet anders dan
uitwijken naar bewoonde gebieden en komen
daar in conflict met mensen, soms met dodelijke
gevolgen.
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