Vleeseters
We noemen ze ook wel carnivoren...
De naam zegt het eigenlijk al. Vleeseters zijn
dieren die alleen vlees eten. Vleeseters zijn
meestal roofdieren. Ze gaan op jacht om hun
eten te bemachtigen. Daarom zitten hun ogen
aan de voorkant van hun kop. Zo kunnen ze
goed diepte zien en dus goed jagen. Overigens
laten ze vlees dat al door een ander roofdier
gedood is ook niet liggen.
Klauwen
Wij kopen vlees in een supermarkt
of bij de slager. Vleeseters kunnen
dat natuurlijk niet. Ze moeten jagen
om aan voedsel te komen. Pas als ze
een prooidier gevangen hebben,
kunnen ze eten. Om hun prooi te
vangen, hebben vleeseters grote
klauwen met scherpe nagels.
Daarmee kunnen ze hun maaltje
vangen en vasthouden.

Gebit
Niet alleen hun klauwen helpen bij de jacht.
Om prooi te vangen, vast te kunnen houden
en te doden, hebben vleeseters scherpe
tanden nodig. Ze gebruiken daar hun lange,
scherpe hoektanden voor. Ze kunnen er
prooidieren mee aan die soms nog groter
zijn dan zijzelf!
Na de vangst gebruiken vleeseters hun
knipkiezen om het vlees klein te maken. Ze
'knippen' het vlees in kleine stukjes, zodat
ze het beter kunnen doorslikken.

Darmen
De darmen van vleeseters zijn kort. Veel korter
dan die van de planteneters. Vlees verteert
namelijk veel makkelijker dan planten.
Bovendien bederft het vlees dat ze eten als het
te lang in de darmen blijft zitten. Ze moeten het
dus zo snel mogelijk verteren en uitpoepen.
Hun poep is meestal langwerpig. De darmen van
vleeseters zijn ongeveer drie keer de lengte van
hun hele lichaam.

Ogen
De ogen van vleeseters zitten aan de
voorkant van hun kop. Zo kunnen ze tijdens
het jagen heel scherp zien. De ogen kunnen
dan ook samenwerken, zodat de dieren
goed diepte zien. Daardoor kunnen ze goed
schatten hoe ver een prooidier weg is en
hoe snel de prooi beweegt.
Lichaam
Vleeseters hoeven niet zo'n enorme hoeveelheid darmen in hun lijf kwijt. Daardoor
zijn ze meestal dun en dat geeft ze een gestroomlijnde vorm. Dat maakt het
makkelijker om hard achter een prooi aan te rennen. Bovendien zijn ze
wendbaarder dan zwaardere en loggere dieren. Ze hebben vaak kleine oren op hun
hoofd. Ook dat komt de gestroomlijnde vorm ten goede.

