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Een hoop mensen doen van alles om beter voor de aarde te zorgen.
Ze bedenken geweldige groene uitvindingen.
Ze protesteren totdat er écht iets verandert.
Ze doen zelf elke dag kleine groene beetjes.
(En je weet wat ze zeggen over kleine beetjes…)

Er zijn ook wezens die veel minder aandacht krijgen voor hun 
geniale groene acties.
Die schreeuwen het niet van de daken.
Die gaan niet met zijn allen de straat op als ze boos zijn.
Die worden nooit even op het podium gezet.

Oneerlijk, want zij zijn minstens zulke grote helden. Daarom deze 
keer…

Lang zu�en ze leven
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taart mét kaarsjes voor de tapir;
een daverend applaus voor de zeeotter;
driewerf hoera voor de muskusos;
een gedichtje voor het krill;
en een standbeeld voor de walvis.

Heel veel wilde dieren leveren op de een of andere manier wel een 
bijdrage aan een gezonde planeet. Dit boek is een eerbetoon aan 
tien van die stille superhelden. Wie zijn ze? Lees, kijk en juich:

Lang zullen ze leven!

PS Dit boek staat vol poep. Sorry 
daarvoor. Niet zo netjes. Maar het is 
nou eenmaal een van de machtigste 
wapens die veel dieren hebben. 
Shit happens. Gelukkig maar.
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De laaglandtapir doet 
zijn stinkende best

Je zou het misschien niet verwachten, maar een superheld ziet 
er zelden heldhaftig uit. Lang niet altijd heeft hij een atletisch lijf, 
spieren als staalkabels en een � lmsterrenhoofd. En hij houdt zeker 
niet altijd van de schijnwerpers. Misschien is het wel beter van niet. 
Een echte held verricht zijn nobele daden niet voor de aandacht.

Kijk maar naar de laaglandtapir. Kalm en verlegen als hij is, blijft 
hij het liefst anoniem. Zijn gedrongen vaalbruine lijf van soms wel 
driehonderd kilo wordt gedragen door vier korte pootjes. Met kleine 
ogen kijkt hij onschuldig en achteloos de wereld in. Boven op zijn 
kop prijken geen weelderige lokken, maar stoppelige manen. En 
hij heeft een merkwaardig slur� e dat eigenlijk een uit de kluiten 
gewassen neus is, met een reusachtige bovenlip. Zo’n slurf is de 
ideale snorkel en de tapir is een waterrat. Als een jaguar hem op de 
hielen zit, duikt hij kopje-onder. Met die slurfneus nét boven het 
oppervlak houdt hij zich schuil tot zijn vijand het opgeeft. Heel slim, 
hoor. Een heldhaftige indruk maakt hij er alleen niet mee.

Maar o, stille wateren…

Die snorkel is meer dan een handige manier om 
tijdens het schuilen adem te halen. Het is een 
onmisbaar instrument voor zijn heldendaden. 
Dat zit zo. De laaglandtapir woont in 
het oerwoud van het Zuid-Amerikaanse 



Amazonegebied. Daar worden de bomen bij bosjes gekapt om plaats 
te maken voor grond om voedsel op te verbouwen, en grasland voor 
vee om te begrazen. Slecht nieuws. Want bomen halen CO2 uit de 
lucht, het broeikasgas dat voor opwarming van de aarde zorgt. Ze 
geven ons in ruil daarvoor de zuurstof die we nodig hebben om te 
ademen. Bovendien wonen er heel veel dieren in.

Bomen zijn van levensbelang, die mogen niet verdwijnen. Nee, 
bomen moeten blijven!

Gelukkig is daar de laaglandtapir, die er ook zo over denkt. Elke 
ochtend en avond scharrelt hij rond door dichtbegroeide én open 
plekken van het regenwoud. Hij wandelt over door tapirpoten 
platgewalste paadjes, op zoek naar eten. Veel eten. Het liefst fruit, 
kilo’s fruit. Met zijn twee meter lengte is hij een van de langste 
dieren van het Zuid-Amerikaanse oerwoud. En met dat slurfneusje 
rukt hij de bladeren van 88 plantensoorten en eet hij 33 soorten 
fruit van bomen, palmen en lianen.

En dan, dan openbaart 
zich zijn superkracht… 
want wat erin gaat, moet 
er ooit weer uit.

Tijdens zijn 
wandelingen bedekt 
de stilste held van het 
zuidelijk halfrond de 
bodem met drollen vol 

Graag � n 
portie van 
a� es op de 

kaart!
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