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ser du inte trodde fanns
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fingerdjur
Daubentonia madagascariensis

Jag har ett              Med det 
knackar jag i träden här på Madagaskar.  
Nästan som en hackspett, men utan näbb då … 
Sen lyssnar jag med mina stora öron. När jag hör 
en insekt slår jag till direkt och gnager ett hål i 
trädet med mina starka framtänder. Sen sticker 
jag in mitt superfinger för att krafsa ut den. 

Jag kan även gnaga hål på kokosnötter och pilla ut 
fruktköttet med mitt superfinger – det är mums.

SUPERFINGER! 



Alla fingrar och tår  

(utom stortån) har klor  

istället för naglar.
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konstiga fakta

►  Lever i Madagaskars regnskogar (östra delen av ön). Rör sig 
även på marken.

►  Kroppen är ca 40 cm lång och svansen upp till 60 cm lång. 

► Framtänderna kan bli 6 cm långa.

► Långfingret är smalare än de andra och längre. 

►  Jagar på nätterna. På dagarna sover det i bon, uppe i träden, 
cirka 10-15 m ovanför marken.

►  Kan hänga upp och ner i smala grenar med hjälp av de  
hakformade klorna.

  



kolla in mina gula lysande ögon – de har jag för att kunna se bra i mörkret!
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Jag ser ut som en bit tång som simmar omkring. 
Men egentligen är jag en fisk. Mina fenor är 
 pyttesmå, man ser dem knappt. Jag smälter in  
i sjögräset, nästan så att jag blir osynlig!

Min värsta fiende är människan, som försöker 
fånga mig och stoppa ner mig i ett akvarium. 

Jag vill vara fri och simma i korallreven. Där syns 
jag minst och får vara ifred.

Flikfisk
Phycodurus eques
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► Blir upp till 35 cm lång.

►  Lever i grunt vatten utanför Australiens södra 
kuster.

► Är släkt med sjöhästar och sjödrakar.

►  När honan får ägg lägger hon dem i en säck som 
hannen har på buken. Sedan bär han dem där 
tills de kläcks.

►  Rör sig långsamt och har anpassat simtekniken 
till sin miljö.
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lite svajande sjögräs?



trögkrypare

Jag är pytteliten, så liten att jag knappt syns.  
Men jag överlever 

Du kan frysa ner mig, koka mig, sänka mig i syra 
eller kasta ut mig i rymden… Jag bara spelar  
levande död och sen – när faran är förbi – börjar 
jag röra på mig igen. 

Du kanske tycker jag ser ut som en dammsugar-
påse, men jag lovar – jag är världens tuffaste djur!
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Taggagam
Moloch horridus

Jag har värsta drakkammen på ryggen. Det är 
inte BARA för att vara cool, utan för att skräm-
mas också. Jag är nämligen väldigt liten och här i 
öknen finns en massa farliga djur som vill äta upp 
mig. Tills de ser mina hårda taggar – inte så sköna 
att svälja precis … 
 Jag har ett annat trix också för att sätta skräck 
i mina fiender, nämligen ett läskigt extrahuvud 
som sitter på min nacke. Själv gillar jag mest  
småplock – till middag kan jag äta tusentals 
 myror!
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► Är mästare på självförsvar. 

► Ovansidan är täckt av hårda taggar.

►  På nacken har den en extra stor knöl med två 
horn på, som liknar ett huvud. 

►  Kan ändra färg och blåsa upp sig så att den ser 
ännu större och farligare ut. 

► Är endast 20 cm.

► Lever i Australien.
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Kolla in mitt l
äskig

a extr
ahuvud!
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Okapi
Okapia johnstoni

Häst? Zebra? Nej, jag är bara ett randigt giraff-
djur som råkar se ut som en häst. Bäst gillar jag 
min långa blåa tunga, som kan bli 50 cm lång!

Med tungan når jag en massa goda blad högt upp 
i träden och så kan jag tvätta öronen med den.

Jag markerar revir genom att ge ifrån mig en doft 
från mina fötter när jag går. Doften påminner  
om tjära.
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► Är ett av de senast upptäckta stora däggdjuren. 

► Finns i regnskogar i Centralafrika.

►  Äter över 1 000 olika arter av växter samt mineraler  
i jorden.

►  Honorna kan föra infrasoniska samtal (ljud som 
människor inte kan uppfatta) med sina kalvar.

►  Är Kongos nationalsymbol. Kallas för Afrikas  
enhörning.

konstiga fakta



tungan kan bli 50 cm lång!



22

Vi är paradisfåglar och gör allt för att tjejerna ska 
gilla oss. Vi är nämligen så många och tjejerna är 
så få, så de kan välja och vraka bland oss. Därför 
gäller det att verkligen anstränga sig! 

När jag möter en tjej på en gren öppnar jag min 
fjäderdräkt och vips så har jag förvandlats till en 
stor smiley! Sen börjar jag dansa för henne. Men 
efter showen flyger hon oftast bara iväg. Då börjar 
jag dansa för nästa tjej …

Kragparadisfågel
Lophorina superba



KOLLA 

Kolla in min  

förvandling på 

nästa sida …


