
Snelle weetjes
Naam:         Siberische tijger
Woonplaats:     Korea, China en Zuidoost Siberië
Voedsel:       Grote prooidieren, zoals herten en zwijnen

Leeftijd:        Gemiddeld 15 jaar (wild) 
            Gemiddeld 20 jaar (dierentuin)
Gewicht:Gewicht:       Rond 150 kilogram (vrouwen) 
            Rond 300 kilogram (mannen)
Draagtijd:       Ruim drie maand
Aantal jongen:    Twee tot vijf jongen
Status in het wild:  Bedreigd

Spreekbeurt over 
de Siberische tijger



Waar woont de Siberische 
tijger?
In het ideale leefgebied van de tijgers moet er groot 

wild zijn om op te jagen, voldoende schuilplaatsen en 

natuurlijk genoeg water om te drinken. Dan voelt de 

tijger zich helemaal thuis!

Brrr..
Siberische tijgers zijn geen koukleumen en Siberische tijgers zijn geen koukleumen en 

leven in een barkoud klimaat. In de bergachtige 

gebieden waar deze grote vleeseters voorkomen, kan 

de temperatuur  tot -33°C dalen! Gelukkig blijven de 

tijgers lekker warm door hun dikke vacht. 

Wist je dat een tijger wel vijftig herten per jaar kan eten? 

Verstoppen
De vacht van Siberische tijgers is een 
stuk dikker dan van andere tijgers. 
De vele haren beschermen hun tegen 
de kou. 

De strepen over het lichaam worden 
gebruikt als camouage. Tijgers kunnen gebruikt als camouage. Tijgers kunnen 
door de strepen zich makkelijk verstop-
pen tussen de bomen in het bos. 

Hoe ziet de Siberische tijger er uit?
Er zijn zes verschillende soorten tijgers, zoals de Sumantraanse tijger, de Bengaalse tijger en de Siberische 
tijger. Siberische tijgers zijn de grootste en zwaarste tijgers, makkelijk tijdens het vangen van prooien. 
Grote poten en scherpe nagels kunnen zij tijdens het jagen ook goed gebruiken. Tijdens sprongen helpt de 
staart om in evenwicht te blijven. Een tijgerstaart is bijna één meter lang.  Net als honden (kwispelen) geven 
tijgers ook signalen met hun staart. 



De Siberische tijger en de familie
Tijgers zijn solitaire dieren. Dat betekent dat zij niet samen, m

aar alleen 
Tijgers zijn solitaire dieren. Dat betekent dat zij niet samen, m

aar alleen 

leven. Tijgers zoeken elkaar alleen maar op om te paren. Man
nelijke tij-

gers bakenen een groot territorium af met urine. Een territori
um is een 

gebied wat tijgers verdedigen. Zij plassen tegen verschillend
e bomen en 

laten andere tijgers op deze manier weten dat het gebied van
 hun is. 

Ook krabsporen op bomen zijn een teken voor anderen dat h
et gebied al 

bezet is. De tijgermannen laten wel vrouwen toe in hun territ
orium. Als 

er meerdere mannen zijn, kan er een gevecht uitbreken. Dit i
s voor hen 

er meerdere mannen zijn, kan er een gevecht uitbreken. Dit i
s voor hen 

belangrijk, want wie wint mag paren met de vrouwtjes in het
 gebied. 

Welpjes
Na een draagtijd van ruim drie maanden worden de welpjes 

geboren. 

De kleintjes zijn dan nog blind, hun ogen gaan na ongeveer t
ien dagen 

open. Al na zes maanden hebben de jongen geleerd om een 
beetje te 

jagen! De welpen zijn zelfstandig na hun eerste jaar en nog e
en jaar later 

kunnen zij zelf al jagen. Na ongeveer drie jaar verlaten de jon
ge tijgers 

hun moeder om een eigen gebied te veroveren.

Wist je dat een territorium van één tijger vaak net zo groot is 
als de gemeente Amersfoort?

Wat eet een Siberische tijger?
Siberische tijgers zijn echte vleeseters. Zij vangen grote prooidieSiberische tijgers zijn echte vleeseters. Zij vangen grote prooidie-
ren, die soms wel drie keer zo zwaar zijn als de tijgers zelf! De 
sterke roofdieren jagen voornamelijk ’s nachts. De Siberische tij-
gers besluipen hun prooi en maken vervolgens een grote sprong 
om de prooi in de nek te bijten. Hierna trekken de tijgers het lek-
kers mee naar een schuilplaats. Daar aangekomen begint de tijger 
pas met eten. Als de tijger genoeg heeft, worden de restjes ver
stopt. Na een nachtje slapen worden de laatste restjes opgegeten.

Mispoes
Ondanks de goede jachttechniek grijpen de tijgers regelmatig 
mis. Als dit gebeurt, moeten zij op zoek naar iets anders. Vogels, 
vissen en kikkers zijn dan kleinere prooien die vaak worden ge-
vangen. Als het jagen dan nog steeds erg tegen zit, zullen de 
grote roofdieren zelfs achter sprinkhanen aangaan.

Wist je dat een tijger bij grote trek wel veertig kilogram vlees 

per maaltijd naar binnen kan werken? 



Help!
Siberische tijgers worden ernstig bedreigd doordat er op hen Siberische tijgers worden ernstig bedreigd doordat er op hen 

wordt gejaagd. Daarnaast wordt ook hun leefgebied vernietigd. 

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar 

enkele tientallen tijgers over. Op het laatste nippertje werd er inge-

grepen: in 1947 werd de tijger een beschermde diersoort waar niet 

meer op gejaagd mocht worden. Het ging een tijd goed, maar 

helaas gingen mensen ‘stiekem’ jagen. Hierdoor is het aantal Siberi-

sche tijgers weer gedaald naar ongeveer vijfhonderd tijgers in het 

wild. 

Pas op!
Siberische tijgers worden door de mens niet alleen om hun mooie 

vacht gedood, maar ook voor hun botten, tanden of nagels. In veel 

Aziatische landen worden er medicijnen gemaakt van lichaamsde-

len van tijgers. In bijvoorbeeld China leveren deze medicijnen een 

heleboel geld op. De stropers kunnen makkelijk in het leefgebied 

van de tijgers komen, omdat er steeds meer wegen worden aange-

legd tot diep in het bos.  

Wist je dat de hersenen van tijgers tegen pukkels worden gebruikt 
in veel Aziatische landen, ook al werkt het niet?

Wat kan de Siberische tijger?
De Siberische tijger is een echte atleet. De kat kan inke sprongen De Siberische tijger is een echte atleet. De kat kan inke sprongen 
nemen van wel acht tot tien meter. Dat zijn wel acht tot tien grote 
stappen! Naast ver springen, kan de tijger ook goed klimmen en 
zwemmen. De tijger is de enige kat die van zwemmen houdt. Een 
afstand van dertig kilometer wordt makkelijk zwemmend afge-
legd. 

Bbbrrrul
De leeuw staat bekend om de harde brul, maar de tijger kan er 
ook wat van. Brullen doen de tijgers nadat zij een prooi hebben 
gevangen of tijdens een gevecht. Het gebrul is het hardste geluid 
wat een tijger kan maken. Als een tijger brult, kan je drie kilometer 
verderop het geluid nog horen. De leeuw wint het wel van een 
tijger. Hun gebrul is over tien kilometer nog te horen.

Wist je dat je aan het einde van de middag vaak de tijgers 
in DierenPark Amersfoort kan horen brullen?



Hopelijk weet jij nu heel veel over tijgers. Succes met je spreekbeurt! 

Ontmoet Ilya en Angara 
In DierenPark Amersfoort wonen twee Siberische tijgers, het mannetje Ilya en vrouwtje Angara.
Ilya is geboren in Marwell (Engeland) en verhuisde later naar het dierenpark. Angara is er later 
bij gekomen. Samen vormt dit stel het tijgerkoppel van Amersfoort! In 2014 kreeg dit koppel 
een drieling. De drie mannetjes Nicolai, Fedor en Sergei zijn inmiddels verhuisd naar andere 
dierentuinen. 

Spelen!Spelen!
De tijgers worden uitgedaagd door hun vlees aan een elastiek vast te maken, zo moeten zij 
extra hun best doen om hun eten te pakken te krijgen. Soms verspreiden de dierverzorgers ook 
vreemde geurtjes in hun verblijf met parfum of kruiden, de tijgers kunnen de hele dag zoet zijn 
met de nieuwe luchtjes ontdekken. Zij vinden het ook  heel leuk om met een tonnetje in het 
water te spelen. Zo blijven de tijgers lekker bezig!  

Etenstijd
Tijgers krijgen verschillende soorten vlees te eten zoals konijn, rundvlees of kip. Per dag eet het Tijgers krijgen verschillende soorten vlees te eten zoals konijn, rundvlees of kip. Per dag eet het 
mannetje ongeveer een keer zoveel als het vrouwtje. Ilya eet zes kilogram, Angara heeft genoeg 
aan drie kilogram vlees. De roofdieren krijgen hun maaltijd meestal na sluitingstijd, overdag 
ontvangen zij soms wel een lekker tussendoortje.
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