
 

 
 

Luiaard 

Slome beesten 

 

Luiaards behoren tot de miereneters 

en verwanten. Het zijn oprecht luie 

beesten. Ze doen en bewegen maar 

weinig. 

 

Niet te druk maken 

Er zijn 5 soorten luiaards.  

Daarvan zijn er 3 soorten met drie vingers en 2 soorten met 2 vingers.  

De tweevingerige luiaard heeft 2 vingers aan elke hand en 3 aan elke voet. De 

spieren van deze beesten zijn zwak en klein voor dieren van deze grootte. Hun 

lichaamstemperatuur komt maar net boven de 30°C. Ze eten vooral bladeren en 

komen voor in Zuid-Amerika. 

 

Luiaards hebben een kleine korte kop met kleine ogen en oren en een klein, in de 

vacht verborgen, staartje. 

 

Luiaards brengen hun dag ondersteboven hangend in bomen door. Ze bewegen 

weinig en kunnen urenlang blijven hangen aan hun haakvormige klauwen. Luiaards 

komen alleen op de grond als ze moeten poepen. Dit is ongeveer 1 keer per week. 

Ook komen ze wel eens op de grond als ze echt niet anders bij een andere boom 

kunnen komen. Dan sleept het dier zich heel traag vooruit aan zijn voorklauwen. 

Luiaards kunnen vreemd genoeg wel heel goed zwemmen. 

 

De luiaard verdedigt zich vooral door heel stil te blijven hangen. Maar als het moet 

kunnen de klauwen ook als hele sterke wapens dienen. Dan halen ze hard uit en kan 

het een roofdier flink verwonden. 

 

Voortplanting 

Na een draagtijd van ongeveer een half jaar, wordt een jong van ongeveer 250 

gram geboren. Het jong klampt zich met zijn goed ontwikkelde klauwen vast aan 

zijn moeders buik. Het jong wordt 4 weken gezoogd en daarna wordt het diertje 

nog 6 maanden meegedragen door de moeder om het jong het voedsel zoeken te 

leren. 

 



 

 
 

 
 

Sociaal of niet? 

Luiaards leven alleen. Dat wil zeggen, ze leven niet samen met andere luiaards. 

Maar andere dieren en planten leven in of op de vacht op de luiaard.  

Zo is de vacht van de tweevingerige luiaard vaak wat groen uitgeslagen, omdat er 

algen op de haren groeien. In de dikke vacht van de drievingerige luiaard leven 

motten, algen, mijten, teken en kevers! 

 


