
Snelle weetjes
Naam:         Indische neushoorn
Woonplaats:     Azië
Voedsel:       Gras, takken en bladeren
Leeftijd:        Ongeveer 40 jaar (wild) 
            Ongeveer 45 jaar (dierenpark)
Gewicht:Gewicht:       Rond 2.200 kilogram (mannen) 
            Rond 1.600 kilogram (vrouwen)
Draagtijd:       Zestien maanden
Aantal jongen:    Eén kalf
Status in het wild:  Kwetsbaar

Spreekbeurt over 
de Indische neushoorn



Waar woont de Indische 
neushoorn?
De Indische neushoorn woont in Azië. Deze neushoorns 

vind je het meest in India en Nepal.

Als je neushoorns wil vinden, moet je voornamelijk Als je neushoorns wil vinden, moet je voornamelijk 

zoeken in moerassige gebieden. De dikhuiden nemen 

namelijk graag een modderbad en schuren langs de 

bomen om beestjes op hun huid kwijt te raken. Soms 

worden zij geholpen door de vogels die de insecten wel 

een lekker hapje vinden. Soms kunnen de helpers ook 

ink wat last bezorgen als zij bijvoorbeeld beestjes uit 

hun neus of oren willen peuteren. hun neus of oren willen peuteren. 

Wist je dat er twee neushoornsoorten in Afrika en drie in Azië leven? 

Hoorn op je neus
De Afrikaanse neushoorns hebben twee De Afrikaanse neushoorns hebben twee 
hoorns, terwijl de Aziaten er maar één 
hebben.  De hoorn is van keratine, de-
zelfde stof waaruit ook onze nagels en 
haren bestaan. De hoorn zit vast aan de 
huid van de neushoorn en niet, zoals 
hoorns van koeien, vast aan de schedel. 
Hierdoor kan de hoorn best makkelijk afHierdoor kan de hoorn best makkelijk af-
breken, bijvoorbeeld tijdens een ge-
vecht. Na een tijdje groeit de hoorn weer 
aan. De hoorn van de Indische neus-
hoorn kan wel een halve meter lang 
worden.

Hoe ziet de Indische neushoorn er uit?
Er zijn vijf soorten neushoorns. In DierenPark Amersfoort woont de Indische neushoorn. Deze grote dikhuid 
kan wel 3,5 meter lang worden en meer dan 2.000 kilogram wegen. De poten zijn kort en stevig, geschikt 
om het grote gewicht te kunnen dragen. 

De Indische neushoorn wordt ook pantserneushoorn genoemd. De dikke huid lijkt op een stevige en harde 
beschermlaag, maar is eigenlijk heel erg gevoelig voor bijvoorbeeld  insectenbeten en zon.



De Indische neushoorn en de familie
Indische neushoorns zijn solitaire dieren. Dat betekent dat zij niet same

n, 
Indische neushoorns zijn solitaire dieren. Dat betekent dat zij niet same

n, 

maar alleen leven.  De mannen hebben een eigen gebied. Zij maken 

dertig tot veertig hopen poep op de grenzen van hun leefgebied om de
 

andere mannetjes te laten weten wie daar woont. Zij schoppen ook in 

hun eigen bergen om de geur goed te verspreiden. Alleen de eigenaar 

van de hoop mag erin schoppen.

De vrouwen zwerven door de gebieden van verschillende mannen. Een
 

De vrouwen zwerven door de gebieden van verschillende mannen. Een
 

man kan aan de plas en de poep van een vrouwtje ruiken of zij vrucht-

baar is. Als dat het geval is dan probeert een mannetje haar in zijn 

gebied te houden. 

Kales
Na een draagtijd van ruim zestien maanden wordt er één kale geboren

. 

Pasgeboren jongen hebben nog geen hoorn. Deze zal in de weg zitten 

bij de geboorte en tijdens het drinken. Na ongeveer vijf weken is er een
 

duidelijke hoorn op de neus te zien. Een neushoornjong weegt bij de ge
-

boorte ongeveer zeventig kilo en drinkt  één jaar bij de moeder. Neus-

hoorns zijn rond hun vierde jaar volwassen.

Wist je dat een neushoornjong ongeveer tien minuten na de 
geboorte al stevig op de poten staat?

Wat eet een Indische neushoorn?
Neushoorns zijn echte groeneters, op een dag eten zij tientallen 
kilo’s gras en soms wat takken. Wat de dikhuiden precies eten is 
afhankelijk van waar zij wonen. Hun puntige bovenlip kunnen de 
neushoorns helemaal om een pluk gras heen buigen.

Wat kan een Indische neushoorn?
Neushoorns ruiken goed, hun oren zijn ook prima in orde, maar zij Neushoorns ruiken goed, hun oren zijn ook prima in orde, maar zij 
zien slecht. Een langzaam bewegend mens of dier wordt pas op 
een afstand van ongeveer twintig meter gezien. Alles wat verder 
weg is, zien zij slechts wazig. 

De dikhuiden kunnen voor hun gewicht aardig hard rennen. 
Zij kunnen wel snelheden halen van veertig kilometer per uur.

Wist je dat de neushoorns soms onderwaterplanten eten? Zij gaan 

dan met hun hele hoofd onder water om erbij te komen. 



Ontmoet Thanos en Puri
In DierenPark Amersfoort leven twee Indische neushoorns: Thanos 

en Puri. De twee mannen zijn beiden twee jaar oud. Puri is 

aangekomen vanuit Tierpark Hellabrunn in München en Thanos 

komt uit Tierpark Berlin. 

Hopelijk weet jij nu veel over de Indische neushoorn.
Succes met je spreekbeurt!

Help!
Iedere dag worden er neushoorns afgeschoten voor hun hoorn.  Iedere dag worden er neushoorns afgeschoten voor hun hoorn.  
Er wordt in onder andere Vietnam gedacht dat de hoorns kunnen 
helpen bij het genezen van kanker, maar dit is helemaal niet zo. 
Een hoorn bevat keratine. Deze stof zit ook in haren en nagels van 
mensen. Hoewel deze dikhuiden beschermd zijn, wordt er toch 
nog stiekem op gejaagd. Want een neushoornhoorn is duizenden 
euro’s waard.

VerzamelenVerzamelen
DierenPark Amersfoort verzamelt nagels om de neushoorns te 
redden en duidelijk te maken dat het zinloos is om de dikhuiden 
af te schieten. Zodra er vijf kilo nagels binnen is, wordt dit aange-
boden aan de ambassadeur van Vietnam in Nederland. Iedereen 
kan helpen! Stuur je nagels op naar het DierenPark of lever het in 
bij de Gastenservice.

Wist je dat als het zo doorgaat met jagen er over vijftien jaar 
geen neushoorns in het wild meer zijn?
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