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DE SLANG 
 MET DE TWEE 

KOPPEN 
De amphisbaena is een slangensoort met twee koppen, de ene op de 

gewone plaats en de andere aan het staarteinde. Hij kan dus aan twee 

kanten bijten. Hij verplaatst zich snel en zijn ogen schitteren als kaarsen. 

Weet wel dat dit de enige slang ter wereld is die goed tegen de kou kan 

en dat hij altijd voor de andere slangen uit kronkelt als een kapitein en 

een leider.
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DE DRAAK 
De draak is de grootste slangensoort, ja, zelfs een van de grootste dieren 

ter wereld. Hij woont in India en Ethiopië, waar hij een eeuwigdurende 

zomer doorbrengt. Als hij uit zijn grot komt, doorklieft hij zo snel en 

onstuimig de lucht dat de hemel in vuur en vlam lijkt te staan waar hij 

voorbijflitst. Hij heeft een grote kop en een kleine mond met een gat om 

te ademen en zijn tong naar buiten te steken. Zijn kracht zit niet in zijn 

muil maar in zijn staart. De klappen die hij ermee uitdeelt veroorzaken 

meer pijn dan welke wond ook. De kracht van die staart is zo enorm 

dat zelfs de grootste en sterkste schepsels zonder kans op ontsnapping 

gedood worden als een drakenstaart ze in een wurggreep platknijpt. 

Zelfs de olifant schiet er het leven bij in, temeer omdat die twee elkaar 

dodelijk haten.
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DE OOIEVAAR
De ooievaar is een vogel die geen tong heeft en daarom zingt hij volgens 

de mensen niet. Maar hij kleppert met zijn snavel en maakt zo heel wat 

herrie. Hij is de vijand van de slang en daarom was het in vroegere tijden 

verboden hem te doden. In het begin van de lente keren de ooievaars 

bij ons terug. Dicht in onze buurt bouwen ze dan hun nesten en zetten 

ze hun jongen op de wereld. Hun jongen in het oog houden en voeden 

doen ze met zoveel zorg dat al hun buikpluimen uitvallen en een laag 

vormen onder de vogeltjes. Dat gaat soms zo ver dat de ooievaars niet 

meer kunnen vliegen. Dan moeten hun jongen ze voeden en verzorgen, 

net zo lang als hun ouders het voor hen deden. Dat blijven ze doen tot 

alle pluimen weer aangegroeid zijn.
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