
Wonderen van de natuur De jaguar

‘Ding dong’. “Pieter”, riepen Sam en Anne, en renden naar de deur. “Rustig

maar”, riep mama, die al koffie aan het zetten was. Sam en Anne stelden de

goede vriend van papa, die vaak naar verre landen reisde, meteen allerlei vragen.

“Laat Pieter eerst zijn koffie drinken”, zei papa glimlachend; ”hij heeft toch

geen koffer bij zich om weer op reis te gaan?” Sam en Anne konden bijna niet

wachten, maar toen hij zijn koffie op had, vroegen zij hem waar hij nu weer ge-

weest was. “Guyana, in het noorden van Zuid-Amerika”, zei hij. “Wat hebt u daar

allemaal gezien?”, vroeg Anne. Een en al oor luisterden ze naar wat Pieter te

vertellen had over het tropisch regenwoud en de vele dieren die daarin leven.

“Maar weten jullie wat het grootste zoogdier is, dat daar leeft?” “De poema?”,

probeerde Sam. “Je zit in de buurt – de jaguar. Weet je, die is bijna zo groot

als een leeuw of een tijger. Hij doet zijn naam eer aan, want die betekent

'roofdier' Hij zit stevig in elkaar met sterke spieren, om te klimmen, zwemmen

en zijn prooi te grijpen. En zijn kaken zijn zo sterk, dat ze door het schild van

een schildpad kunnen bijten! Maar zijn lievelingskostje is de capibara, het

grootste van alle knaagdieren. Net als alle grote katachtigen, eet hij alleen

vlees. En dat vraagt geduld. Als hij op jacht gaat moet hij zich schuilhouden,

goed luisteren, en dan achter zijn prooi aan sluipen om die plotseling te overval-

len. Hij draagt zijn prooi ook in het water, en het lukt hem zelfs om die hoog in

een boom te trekken!” De mensen daar zien hem dan ook als een geducht jager.

“Hebt er u foto’s van gemaakt?” vroeg Anne. “Niet zelf. De jaguar is bijna niet

te zien. Door de tekening van zijn vacht gaat hij helemaal op in zijn omgeving;

en hij jaagt meestal ’s nachts.” “Wat wonderlijk heeft God alles toch gemaakt”,

zei papa. “Elk dier en elke plant heeft zijn plaats in een bepaalde omgeving; en

door hun unieke eigenschappen kunnen zij alle leven met en van elkaar.” “Ja, hoe

meer je daarover nadenkt, hoe duidelijker je dat gaat zien”, zei Pieter.

“Om nog even terug te komen op die foto:

Mensen die dit prachtige dier van de on-

dergang willen redden, maken foto’s en

filmbeelden met behulp van verborgen ca-

mera's, die ook nachtbeelden kunnen ma-

ken.” “Zijn jaguars dan bedreigd?”, vroeg

Sam. “Jammer genoeg wel. Hun vacht is zo mooi dat die goud waard is. Maar ook

het omhakken van bomen en kaalbranden van land door boeren betekenen min-

der leefruimte en dekking voor de jaguar. Gelukkig wordt hij in de meeste lan-

den beschermd.” “Laten we hopen dat dit helpt”, zuchtte mama, die op internet

wat mooie foto’s van jaguars had gevonden. C.T.
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