
Däggdjuret 
som lägger ägg 
Näbbdjuret måste vara världens konstigaste däggdjur. 
Det har näbb som en anka, framben som en mullvad och svans 
som en bäver. Men märkligast av allt är att näbbdjuret lägger 
ägg. Ja, du läste rätt. Näbbdjuret är det ena av jordens alla 
däggdjur som lägger ägg. Myrpiggsvinet är det andra och båda 
lever i Australien. 

Likt alla andra däggdjurshonor – till exempel människor, 
hästar, elefanter, delfiner och lejon – ger näbbdjurshonan sina 
ungar mjölk. Att ge sina ungar mjölk är något som är gemen-
samt för alla däggdjur. 

Ett matvrak

Näbbdjurens favoritmat är maskar och kräftdjur. Varje dag 
vräker ett näbbdjur i sig omkring en fjärdedel av sin egen 
vikt. Om en vuxen man skulle äta så mycket skulle han vara 
tvungen att stoppa i sig ungefär 20 kilo mat om dagen.
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Med mjölk i fickan
Det finns över 60 olika känguruarter. De lever i Australien 
och på några kringliggande öar. Några av dem håller till i träd, 
men de flesta hoppar omkring på marken. Den minsta arten, 
västlig harvallaby, blir bara 30 centimeter hög. Den största arten 
heter röd jättekänguru och kan bli nära 2 meter. Och då är inte 
den långa svansen inräknad.

Alla känguruhonor har en ficka – som kallas för pung – på 
magen. I pungen finns fyra spenar som kängurubebisarna dricker 
mjölk ur. Ungen är blind och inte större än en tumme vid födseln, 
men kryper själv direkt in i fickan där den suger sig fast vid en 
av spenarna. Först efter ett par månader släpper ungen spenen.

Snabba långhoppare
Att skutta iväg 10 meter i ett enda hopp är inga problem för de 
största känguruerna. De har långa bakben som gör det möjligt 
att hoppa både långt och snabbt. En känguru kan komma upp 
i 50 kilometer i timmen. Det är snabbare än någon människa 
kan springa.

Märkliga Mjölkdrickare
B

ild: l
o

t
ta G

effen
B

la
d



Hänger med mamma 
Det här är en av dina närmaste släktingar – gorillan, en av 
de så kallade människoaporna*. Gorillor lever i djungeln där 
de sitter i stora flockar och tuggar i sig blad, kvistar och skott.

En gorillaunge dricker sin mammas mjölk i ungefär ett år, 
men stannar hos mamman i ytterligare några år. För det tar 
tid att lära sig vad man ska äta.

Orangutangen – en annan människoapa – tar hand om sina 
ungar i sju till åtta år. Bland däggdjuren är det bara människor 
som lever längre tillsammans med sina barn.

Djungelkungar
Både gorillan och orangutangen lever i djungeln, men de är 
lätta att skilja åt. Gorillor är svarta och finns bara i de centrala 
delarna av Afrika, medan den rödbruna orangutangen lever 
på Borneo och Sumatra i Asien.

Gorillor trivs bäst på marken. Orangutanger lämnar sällan 
trädtopparna.

* Övriga människoapor är schimpansen och bonobo-apan 
(även kallad dvärgschimpans).
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