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OMSCHRIJVING

In de woestijn van Namibië is het extreem belangrijk veel te drinken, maar er is hier geen water. Hoe
overleven dieren dat?Midden in Namibië kom ik een groep van deze overlevers tegen: gemsbokken! Zij
worden hier de ''prinsen van de Namibische woestijn'' genoemd. Ze zien er statig en koninklijk uit, ze zijn
groot (250 kilo) en hebben twee schitterede hoorns op hun kop, die ze bijna dragen als een kroon. In deze
hete en droge omgeving is het belangrijk dat ze hun eigen lichaamsvocht niet te snel verliezen, ze zweten
dan ook pas als hun lichaamstemperatuur boven de 45' Celsius uitkomt. Wat mij betreft is de gemsbok
zelfs de koning van de woestijn!En natuurlijk neem ik je ook mee naar plekken waar er juist water in
overvloed is en vertel ik over prachtige haaien, slimme orka's en wist je dat zijlvissen wel 110 kilometer
per uur kunnen zwemmen!Ook slechtvalken zijn supersnel, dit zijn echte duikbommetjes met veren met
die zelfs een topsnelheid halen van tegen de 300 kilometer per uur! Ontspannen doen we heerlijk tussen de
Japanse makaken in natuurlijke heetwaterbronnen, waarna we afkoelen bij de met de seizoenen mee
kleurende poolvos.En weet jij wat een Axolotl is?!Voor mijn werk als onderzoeker en presentator reis ik
de hele wereld over en maak ik een heleboel avonturen mee. Heel soms neemt er ook iemand een hapje
van mij... Ik wil je alles leren over de dieren die ik tegenkom en ik hoop dat je net zoveel geniet van de
natuur, wetenschap en wilde dieren als ik!Laterrr, Freek
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Op deze website worden kaartjes aangeboden en gezocht voor Freeks Wilde Avonturen op Zondag 20
december 2015.

In het zevende seizoen van Freeks Wilde Wereld beleeft Nederlands bekendste bioloog weer veel
spannende avonturen. Freek Vonk reist dit jaar naar diverse ...

Freeks webshop! Met mooie shirts, truien, dvds, boeken, broodtrommels, vriendenboekjes en andere leuke
items voor kinderen van Freek Vonk.
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