Afrikaanse
Savanne

Speciale vachtpatronen
zorgen voor een goede
camouflage.

PERFECTE
VERMOMMING
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SAMEN
STERK

Het LUIPAARD maakt er
graag gebruik van.
Tussen de bladeren kan
hij ongestoord loeren
naar zijn prooi.

Een volwassen NEUSHOORN
weegt evenveel als

WILDE
TAFELMANIEREN

OLIFANTEN
gebruiken hun
slurf als bestek.
Ze eten 150-200 kg
voedsel per dag.

tot 3.600 kg

Bij de geboorte
weegt een
NIJLPAARD
10 x meer dan
een mensenbaby.
tot
55 kg
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Gecumulee
rde macht:
met 50 tot
500 dieren
,
schrikt een
kudde
KAAPSE BUF
FELS
zelfs leeu
wen af!

DIEREN RECORDS

De lat
ligt hoog!

tot
2,5 m
Pas op,
een SLANG
op links!
ZEBRA's herkennen elkaar
via hun unieke strepen.

Met hun lange nek kunnen
GIRAFFEN zelfs aan de
bladeren van het bladerdak.

Dat is
Zorro
natuurlijk!

Ook STOKSTAARTJES zijn bang
van roofdieren. Een bewaker
houdt de omgeving
voortdurend in de gaten.

In 1980 ontwikkelde
PLAYMOBIL Color een witte zebra.
Door er met een speciale pen over
te kleuren, kreeg de zebra strepen.
OLIFANTEN zijn zeer sociaal en helpen elkaar.
De hele groep zorgt mee voor de kleintjes.

Mama

WRATTENZWIJNEN
zitten op hun knieën
tijdens het eten.
Het is oncomfortabel,
maar wel dichter
bij het voedsel!

Tante

Grote
broer

De PLAYMOBIL GNOE heeft
ook een erg modieus
gestreept patroon.

KROKODILLEN liggen op de
loer onder het wateropper
vl ak.
Wanneer een dier dichterb
ij
komt, trekken ze het
mee onder water.

Roze is trendy:
FLAMINGO'S eten
graag schaaldieren.
Hierdoor kleuren
hun veren roze.

BEKWAME
JAGERS

Tijdens het jagen, gebruiken
roofdieren allerlei trucs.

GERAFFINEERD

Bij de LEEUWEN zijn de vrouwtjes
verantwoordelijk voor de jacht.
De mannetjes bewaken het
territorium en de welpjes.

CHIMPANSEES
zijn erg slim:
Ze gebruiken
stenen of
stokjes als
instrumenten
om aan
voedsel
te geraken.

In 1979, was de koning
der dieren het eerste
PLAYMOBIL wilde dier ooit.

De eerste PLAYMOBIL chimpansee
is geboren in 1984.
Tot op heden is hij ongewijzigd,
valt hij uit de machine in 1 stuk,
volledig beweegbaar!

