Koala
Knuffelbeer in Australië
De koala is een bekend buideldier.
De naam van het dier betekent 'Geen
water' in de taal van de Aboriginals, een
volk in Australië.
Kenmerken
De koala is vooral bekend vanwege zijn
aaibare uiterlijk. Hij lijkt wel een echte
knuffelbeer. Toch is dit niet het geval.
Het dier kan namelijk hard bijten en
krabben. De koala wordt ongeveer 75 centimeter groot, met een klein staartje van
een paar centimeter. Ze zijn grijs met wit en leven in het oosten van Australië. Hoe
meer je naar het noorden van Australië gaat, hoe groter de koala's worden.
Koala's hebben een bijzonder dieet. Ze eten namelijk alleen de bladeren van 6 van
de 600 soorten eucalyptusbomen. Drinken doen ze maar heel weinig, omdat er heel
veel vocht in die bladeren zit. Ze eten alleen de oude bladeren van de eucalyptus,
omdat in de jonge blaadjes veel blauwzuur zit. Dat is een gevaarlijke stof voor
mens en dier.
Ze eten ongeveer 4 uur per dag. De rest van de dag doen ze heel rustig en liggen ze
een beetje te doezelen in de bomen.
Koala's kunnen heel goed klimmen. Ze hebben scherpe klauwen waarmee ze bomen
stevig vast kunnen pakken. Ook met de achterpoten kunnen ze een boom
vastpakken, ze hebben namelijk een grote teen waarmee ze dit kunnen doen.
Buidel
De koala heeft, net als bijvoorbeeld een kangoeroe, een buidel om de jonkies in te
laten na de geboorte. De koala heeft als enige buideldier de opening van de buidel
naar achteren.
Koala's paren tussen december en maart (het is dan zomer in Australië). Na
ongeveer 35 dagen wordt er één jong geboren. Het diertje is dan nog blind, maar hij
klimt instinctief naar de buidel. In de buidel wordt het jonkie gezoogd. Dankzij de
moedermelk groeit hij dus na zijn geboorte in de buidel verder.

Na 5 maanden krijgt het jonkie voor het eerst blaadjes te eten. Omdat hij de oude
eucalyptusblaadjes nog niet goed kan verteren, eet zijn moeder ze voor hem op. Hij
krijgt dan half verteerd voedsel uit de darm van zijn moeder.
Na die 5 maanden steekt het jong soms al zijn kopje naar buiten en hij verlaat voor
het eerst de buidel als hij 6 maanden oud is. Dan klimt hij op de rug van zijn moeder
en grijpt zich stevig vast. Het jonkie slaapt dan nog wel in de buidel.
Als de Koala 8 maanden oud is, kan hij zijn eigen voedsel gaan zoeken en is hij
volgroeid. Hij reist nog wel mee op de rug van zijn moeder, maar daar wordt hij na
een jaar (bij de volgende paartijd) weggejaagd door het mannetje. Dan gaat het
jong zelfstandig leven.

