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Breedvoorhoofdkrokodil
Deze krokodil komt voor in Afrika.
Wilma is, met haar bijna 55 jaar,
veruit de oudste bewoner van de
Animal Farm. Het liefste doet ze de
hele dag niets, lekker luieren in het
water of op het zand ernaast onder
de warmtelamp. Helaas is zij in
het verleden niet altijd goed
verzorgd, waardoor ze is vergroeid.
Hier heeft ze gelukkig verder geen
last van.

Toggenburger geit
De Toggenburgergeit
komt oorspronkelijk uit
Zwitserland. In Nederland
zijn ze gekruisd met de
Drentse landgeit, waarna
een stabiel nieuw ras
ontstond: de Nederlandse
Toggenburger. Onze
geiten zijn echte boeven.
Ze halen graag streken
uit, maar vinden het ook
heerlijk om te zonnen en
te knuffelen.

Deze dieren kun je allemaal vinden bij
dierentuin Animal Farm. Maar er zijn
nog veel meer dieren te zien! Op de
achterzijde van deze kaart vindt je een
plattegrond. Veel plezier met je bezoek
aan onze dierentuin!

Dwergmangoest
Dwergmangoesten zijn
hele nieuwsgierige en
ondeugende beestjes
die voorkomen in
Afrika. Ze leven in
familiegroepen, en als
je ze observeert is het
alsof je een heuse soap
bekijkt. Vader en
moeder zijn de enige in
de groep die jongen
krijgen. Iedereen in de
familie heeft zijn eigen
taak.

Stekelvarken
Nandoe
De nandoe is een loopvogel
die voornamelijk voorkomt
in Zuid-Amerika. Daar trekt
hij al grazend over de
Pampa's. Na jaren met zijn
tweeën te zijn geweest,
worden onze twee dames
sinds kort vergezeld door
een jongeman. Wist je dat
de mannen degene zijn die
de eieren uitbroeden?

Het stekelvarken komt voor
in noordelijk Afrika.
Stekelvarkens zijn van
nature nachtdieren, maar bij
ons op de Animal Farm zijn
ze er aan gewend om
overdag wakker te zijn. Nou
ja: wakker... ze liggen nog
steeds meer dan de helft
van de dag te slapen of te
zonnen, hoor. Pas in de
avond worden ze echt actief
en gaan ze gangen graven.

