Afrikas store dyreverden

SAMMEN ER
VI STÆRKE

Særlige mønstre på pelsen
sørger for, at man ikke er
så nem at få øje på.

Mange afr
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PERFEKT
CAMOUFLERET

REKORDER INDEN
FOR DYREVERDENEN

Et voksent NÆSEHORN
vejer lige så meget som

VILDE
BORDSKIKKE

ELEFANTER bruger deres
snabel som bestik.
De guffer 150 - 200 kg
foder om dagen.

op til 3.600 kg

Det udnytter
LEOPARDEN også
Den lurer uforstyrret på
bytte blandt bladene.
FLODHESTE vejer ved
fødslen mere end
10 gange så meget
som en menneskebaby.
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Koncentre
ret kraft:
Med 50 til
500 dyr
skræmmer
en
flokKAFFER
BØFLERsåg
ar
løver.

op til 55 kg

Højt til vejrs!

op til
2,5 m
Pas på,
slange fra
venstre!
ZEBRAER kan kende hinanden
på deres unikke striber.

Med deres lange hals
kan GIRAFFER også nå
bladene i trækronen.

Det er
helt klart
Manfred!

OgsåSURIKATER har fjender.
En vagt holder derfor altid
øje med omgivelserne.

1980 fandtes der en hvid Zebra
fra PLAYMOBIL Color. Sine striber
fik den først ved at de blev malet
på med farveblyanter.
ELEFANTER er meget sociale og hjælper hinanden.
Hele flokken tager sig af ungerne.

Mor

VORTESVIN
glider rundt på
knæene, når de spiser.
Godt nok er det
ubekvemt, men det
er tættere på føden!

Tante

Storebror

Også PLAYMOBIL-GNUENgår
rundt med et moderigtigt
stribemønster.

KROKODILLER lurer unde
r
vandoverfl aden. Når der
nærmer sig et dyr, trækk
er
de det under vandet.

Smart i pink:
FLAMINGOER elsker
at æde krebsdyr.
Det er også dem,
der giver dem deres
lyserøde fjerdragt.

DYGTIGE
JÆaeGERE

Rovdyr finder på forskellige
tricks til jagten.

HØJTUDVIKLEDE

Hos LØVERNE går hunnerne
på jagt. Hannerne passer på
territoriet og ungerne.

CHIMPANSER
er meget
smarte: De
bruger sten
eller små
stokke som
værktøj for
at få fat i
føde.

Dyrenes konge var
i 1979 det første vilde
dyr i PLAYMOBILs historie.

Den første PLAYMOBIL-chimpanse
blev født i 1984.
Indtil den dag i dag kommer den
i et stykke og fuldt bevægelig
ud af maskinen!

