wat
wil jij
weten?

“Waaro
m krijgt
luiaard
geen ro een
od hoof
als hij o
d
p zijn ko
p
EBEN (7
h
a
ngt?”
jaar) uit
Wa
chtebek
e

Hanghaken

De tenen en vingers van een luiaard hebben
rare nagels. Het lijken wel haken en dat zijn
het ook. Een luiaard hoeft zich niet vast te
grijpen zoals jij. Hij haakt zijn klauwnagels
gewoon om een tak. Zo kan hij zonder moeite
dagenlang hangen.
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Stel dat jij een uur lang ondersteboven
zou hangen. Dan kreeg je een hoofd als een
rode biet. Waarom heeft een luiaard dat niet?
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e bloed stroomt door je lichaam.
Je hart pompt het naar alle lichaamsdelen. Naar je handen, je voeten, naar
je hoofd. Maar het stroomt vanzelf terug.
Dat komt doordat er in de bloedvaten voor
de terugweg slimme kleppen zitten. Het
bloed kan daardoor maar één kant op:
richting hart. In je benen zijn die kleppen
steviger dan in je nek. Want bloed omhoog
duwen is zwaarder dan het omlaag laten
zakken.

Stevige kleppen
Een luiaard heeft die kleppen ook. Maar zijn
lichaam is gebouwd om ondersteboven te
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leven. Dus hij heeft kleppen waar die het
hardst nodig zijn, zoals in zijn nek. In zijn
armen en benen zijn de vaten die het bloed
naar het hart terugbrengen dun en vertakt.
Daardoor stroomt het minder snel terug.

Hangende maag
Een luiaard zit binnenin sowieso anders in
elkaar dan andere dieren. Zo hangen zijn
maag en lever aan zijn ribben. Daardoor
kan een hangende luiaard makkelijker
in- en uitademen. Nou doet hij dat
toch al heel traag – net als alles –
maar alle beetjes helpen...

Buikscheiding

Bijna alle dieren met een vacht hebben een
scheiding op hun rug. Als ze op vier poten staan,
hangen de haren dus omlaag. Handig als het
regent: dan loopt het water er makkelijker van af.
Een luiaard heeft een scheiding op zijn buik.
Als je even nadenkt, snap je dat dat handig is.
Zeker als je weet, dat hij in een regenwoud
rondhangt: daar regent het zowat elke dag.
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