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Saïga-antilope 
 

Op de mammoetsteppe leefde ook de saïga-antilope. Zeg maar gewoon saïga. Je herkent de saïga aan zijn 

opgezwollen snuit. Het lijkt wel een slurfje. Tegenwoordig wordt de saïga met uitsterven bedreigd. Hij leeft 

alleen nog in Kazachstan en Siberië.  

 

Grote neus 

De saïga’s leven in kuddes van dertig tot veertig dieren. De saïga eet allerlei kleine plantjes en grassen die op de 

steppe te vinden zijn. De slurfachtige neus zorgt ervoor dat de koude steppelucht eerst verwarmd wordt en 

dan pas in zijn longen komt. 

 

Bedreigd door de jacht 

Na de laatste ijstijd verdwenen de saïga’s uit Nederland. Tot in de twintigste eeuw kwamen nog grote kuddes 

voor in het oosten van Europa. Daar maakte de jacht echter snel een eind aan. De dieren waren gewild 

vanwege hun vlees en hun hoorns. Tegenwoordig mag op de dieren niet meer gejaagd worden. Toch gebeurt 

dat nog steeds.  

 

 

Wild paard 
 

Vroeger leefden paarden hier ook buiten de wei. Przewalskipaarden bijvoorbeeld. De wilde paarden konden 

gaan en staan waar ze wilden. Waarschijnlijk zijn ze twee miljoen jaar in Europa gebleven, dus ook tijdens de 

ijstijden. Toen er meer bossen en mensen kwamen zijn ze verdwenen. 

 

IJstijden geen probleem 

Wilde paarden leefden in grote kuddes. Ze aten vooral hoge grassoorten en kruiden. IJstijd of niet, dat maakte 

ze niet uit. Wilde paarden liepen op de open steppe, maar ook in bossen met weinig bomen. Toen de bossen 

groter en voller werden, verdwenen de paarden uit Europa. 

 

Weggejaagd 

Doordat er steeds meer bossen kwamen, verdween het wilde paard uit ons land en uit Europa. Maar dat kwam 

ook doordat mensen op ze gingen jagen. Wilde paarden waren gemakkelijk om op te jagen, omdat ze vaak in 

groepen rondliepen. Tegenwoordig komen wilde paarden alleen nog voor in Mongolië.  

 

 

Lynx 
 

De lynx heeft ook in Twente gewoond. Wanneer precies weten we niet. Vlak over de grens werd hij nog tot 

1745 gezien. De lynx is een grote kat met opvallende bakkebaarden en grappige pluimpjes aan de oren. 

 

Warme jas 

De lynx woont in grote bossen, meestal alleen. Hij eet kleine en grote dieren: muizen, reeën, vogels, vissen en 

insecten. Lynxen komen nu nog voor in Noord-Europa, Noord-Azië en Noord-Amerika. 

Al 10.000 jaar geleden jaagden mensen op de lynx. Omdat hij op dezelfde dieren jaagde, maar ook vanwege 

zijn vacht. Daar kon je een lekker warme jas van maken. 


