DE BEVER

Waar leef ik?

Ik ben het grootste knaagdier van Europa.
Niet zo heel lang geleden kon ik hier in
Nederland niet meer wonen, omdat er veel
op mij gejaagd werd en omdat de natuur
niet echt meer geschikt was voor mij. Zo’n
dertig jaar geleden hebben mensen mij
teruggebracht in de Nederlandse natuur, met
name in de Biesbosch. Nu gaat het heel goed
met mij. Niet alleen in de Biesbosch maar op
heel veel plekken langs rivieren kun je mijn
beverburchten en beversporen tegenkomen.

Waaraan kan je mij herkennen?
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Ik ben een echt familiedier en we leven vaak met zo’n 4 tot 6 bevers
bij elkaar. In de schemering van de vroege ochtend en avond kun
je me vaak zien. Als ik zwem zie je alleen de bovenkant van mijn
kop. Op het land zie je me van kop tot staart: dan kan ik wel 100
cm zijn. Als kleine bever weeg ik 15 kilo en als grote bever wel 35
kilo! Ik word helaas niet heel erg oud, gemiddeld zo’n 8 tot 12 jaar.
Mijn staart is een hele bijzondere voor een zoogdier, want het heeft
schubben, daar ben ik wel heel erg trots op. Met de staart kan ik tijdens het zwemmen goed
sturen en als er gevaar dreigt er kei hard mee op het water slaan. Ook zit er in mijn staart veel
reservevoedsel voor het geval dat ik even niets van eten kan vinden.

Wat eet ik?

Ik eet wortelstokken en de bast van zachte houtsoorten zoals
de populier, de wilg en kruidachtige planten en boombladeren.
Soms eet ik ook mijn eigen keutels…

Ik ben een echte bouwer

Ik ben een goede bouwer met hout. Ik kan heel grote beverburchten
maken. Ik zorg aan de bovenkant van mijn burcht voor een stevig
bouwwerk van afgeknaagde boomstammen. De ingang van mijn
burcht is onderwater. Bij het omknagen van bomen laat ik veel
beversporen achter, zoals mijn tandafdrukken op de stam. Mijn
grote voortanden zijn bedekt met een harde laag oranje glazuur en
mijn tanden blijven altijd doorgroeien. Dat moet ook wel, want door
het knagen aan bomen slijten ze voortdurend af.

Zou je mij willen zijn voor één dag?

Als jij een dagje bever was, dan zou je zwemvliezen tussen je tenen hebben en een doorzichtig
vlies voor je ogen. Het vlies beschermt je ogen onderwater en zo hoef je geen zwembril op. Je kunt
wel 5 minuten onder water blijven. En natuurlijk houthakken zonder bijl of zaag!
in opdracht van

DE BRUINVIS

Hoe zie ik eruit?

Ik ben een flink dier. Als ik een vrouwtje ben kan
ik bijna twee meter worden en 60 kg wegen.
Als ik een mannetje ben, blijf ik iets kleiner.
Mijn naam is ‘Bruinvis’ en dat is eigenlijk best
gek, want ik ben niet bruin en ik ben ook geen
vis. Dit komt omdat vroeger alles wat in zee
leefde een vis werd genoemd en grauwe kleuren
werden bruin genoemd. Ik werd vroeger ook wel
‘varkensvis’ of ‘zeevarken’ genoemd. Dit komt
omdat ik een dikke laag vet heb en ik knorrende
geluiden kan maken!

Waar leef ik?

Ik ben de kleinste en ook de meest voorkomende walvisachtige
in de Noordzee en Waddenzee. Je komt mij ook tegen in de
Oosterschelde en de Westerschelde. Net als bijvoorbeeld de
dolfijn en de orka behoor ik tot de tandwalvissen. Ik ben stevig
gebouwd, heb een stompe snuit, een vrij kleine driehoekige
rugvin en spatelvormige tanden.

Wat eet ik?

Om de weg onder water te vinden en vissen om te eten, maak ik gebruik van sonar. Ik zend
klikgeluiden uit, die mensen niet kunnen horen. Ik gebruik de echo van deze ‘kliks’ om te weten
waar ik ben of om een prooi te op te sporen. Ik zoek mijn voedsel in de buurt van de zeebodem. Ik
heb verschillende soorten vis op het menu staan, bijvoorbeeld: sprot, haring, grondel en ansjovis,
maar ook inktvis en schaaldieren. Ik spring bijna nooit uit het water zoals dolfijnen dat doen.

Wist je dat:

• De dikke speklaag mij goed beschermt tegen het koude water.
• Bruinviskalfjes net als mensen moedermelk drinken. Wij zijn dan ook (zee)zoogdieren.
• Ik 8 tot 10 jaar oud kan worden. Sommige dieren worden zelfs veel ouder, wel meer
dan 20 jaar!
• Visserij met staande netten, hard onderwatergeluid en snelle boten een gevaar kunnen
zijn voor mij.

Zou je mij willen zijn voor één dag?

Als jij een dagje bruinvis mocht zijn zou je heel lang onder water blijven zonder adem te halen. Wel
vijf minuten! Je zou dan ademen uit een blaasgat boven op je hoofd. Je zou onder water de weg
kunnen vinden zonder je ogen op te doen, met je oren! En je zou supersnel kunnen zwemmen.
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DE HAAS

Hoe zie ik eruit?

Veel mensen zien mij als een groot
konijn, maar ik ben natuurlijk een
trotse haas! Mijn lichaam, oren
en poten zijn langer dan van een
konijn en mijn achterpoten veel
krachtiger! Mijn grote oren, waarmee
ik supergoed kan horen worden
lepels genoemd. Mag jij raden
waarom! Mijn vacht is grijzig geeltot roestbruin.
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Kun je mij zien of horen?

Mijn vacht zorgt ervoor dat ik niet opval als ik me plat tegen de grond
druk. Ik heb namelijk geen hol om me in te verstoppen. Ik slaap, rust
en schuil in een ondiep gat in een open veld of onder struiken, dat
ze ook wel een ‘leger’ noemen. Om mij te kunnen zien moet je dus
flink zoeken of goed opletten als ik de velden oversteek. Dit doe ik
heel snel, want ik kan enorm hard rennen en maak daarbij grote
sprongen en haakse bochten. Horen zal je mij niet vaak. Ik maak
namelijk alleen een hoog hard geluid als ik in nood ben en dat is
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gelukkig niet zo vaak.

Waar leef ik?

Ik ben het liefste op open vlaktes en kleine gras- en akkerbouwlanden aan het grazen van alle
heerlijke grassen, kruiden en granen. Drinken doe ik niet veel, omdat ik bijna al het vocht uit mijn
eten kan halen.

Welke gevaren zijn er voor mij?

Naast mijn scherpe gehoor helpt mijn goede neus mij bij gevaren. Ik snuffel constant in
de lucht zodat ik alle geuren uit de omgeving opneem. Mijn goede gehoor helpt ook, maar
auto’s zijn wel lastig. Die snelle beweging en felle lichten snap ik niet zo goed. Ook zijn er
nog steeds mensen die het nuttig vinden om op ons te jagen, daar ben ik wel een beetje bang
voor. Zeker omdat veel van de veilige struiken en bosjes langs de velden zijn weggehaald
door mensen en ik dus niet zo makkelijk meer kan schuilen. Als je naar me op zoek bent en
je ziet een nest (leger) met jonge haasjes, laat ze dan lekker liggen. Ze zijn niet zielig want de
moeder komt elke dag voeden en is alleen maar even weg om zelf te eten.

Zou je mij willen zijn voor één dag?

Als jij een dagje haas zou kunnen zijn dan zou je kunnen voelen hoe tof het is om zo snel te rennen
en zulke vette sprongen en wendingen te maken. Ook zou je supergoed verstoppertje kunnen
spelen, want jezelf onzichtbaar maken kan je dan goed en met je lange oren die alle kanten op
kunnen draaien hoor je wel alle anderen!
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DE OTTER

Wat eet ik?

Hoe zie ik eruit?

Ik ben helemaal aangepast aan het leven
in het water. Dat zie je aan mijn soepele
gestroomlijnde lichaam, dat perfect is om te
zwemmen, te duiken en te jagen. Ik gebruik
mijn staart bij het zwemmen. Ik ben veel in
het water te vinden voor voedsel en ook om
te spelen. Mijn vacht is bijna helemaal bruin,
alleen mijn buik is wat lichter van kleur. Als
ik uit het water kom glim ik helemaal. Mijn
vacht heeft een waterdichte onderlaag die
ervoor zorgt dat ik het niet koud krijg!
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Ik lust van alles! Ik eet vooral vis, maar ook rivierkreeften, kikkers, padden, wormen en slakken.
En soms ook vogels en kleine zoogdieren. Onder water zijn mijn ogen mijn belangrijkste zintuig.
In troebel water maak ik ook gebruik van mijn snorharen. Hiermee kan ik de bewegingen van
prooidieren voelen en zo aan mijn dagelijkse kostje komen.

Waar leef ik?

Wij otters hebben veel ruimte nodig. Ik leef langs oevers van rivieren, meren, plassen en kanalen
met schoon, zoet water. Er moeten dan wel voldoende voedsel en genoeg rust- en schuilplaatsen
te vinden zijn. Overdag zijn de otters meestal in hun ‘holts’ te vinden. Dit zijn plaatsen tussen
de wortels van bomen, onder bruggen, tussen het riet en in dicht struikgewas. Ook gebruiken ze
wel eens een konijnenhol dat ze verder uitgraven. De otter leeft alleen. We noemen dat ook wel
‘solitair’. Alleen als ze willen paren, zoeken de mannetjes en vrouwtjes elkaar op.

Hoe maak ik contact met andere otters?

Ik maak contact met mijn soortgenoten via mijn poepjes. Deze poepjes heten ‘spraints’ en raar
maar waar: ze ruiken een beetje zoetig. Ik poep op speciale plekjes in mijn gebied om anderen te
laten ruiken dat dit stuk land van mij is. Zo’n stuk gebied noemen we een territorium. Ik kan als
vrouwtjesotter 1 tot 3 jonge ottertjes per keer krijgen. De eerste weken zijn mijn jongen nog blind.
Pas als ze 2 maanden oud zijn, komen ze voor het eerst uit het hol. Het klinkt misschien gek, maar
in het begin zijn de kleine ottertjes nog bang voor water!

Wist je dat ik:

• Familie van de marterachten ben, net als de das, wezel en hermelijn?
• Gemiddeld een kilo vis per dag eet?
• Niet zo goed kan zien? Best gevaarlijk als op pad ben!
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Zou je mij willen zijn voor één dag?

Als je een dagje otter zou zijn dan kon je lekker rondzwemmen, glijbanen maken op steile oevers,
vissen vangen en natuurlijk overal poepjes achterlaten om te laten zien waar jouw territorium is. Je
moet wel heel goed opletten bij het oversteken van wegen, want je ziet niet goed!
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DE SCHOTSE
HOOGLANDER

Wie ben ik?

Ze noemen mij een ‘grote grazer’. Ik ben
inderdaad fors en ik heb lange haren en grote
hoorns. Mijn haren kunnen van kleur wisselen,
maar zijn meestal roodbruin. Doordat ik veel
gras eet, houd ik de duinen mooi open en
kan het zand goed stuiven. Mijn grazen zorgt
voor een afwisselend landschap. Ook zorgt
het ervoor dat er meer verschillende soorten
planten en dieren kunnen leven. Zo wonen
nachtzwaluwen, de korhoen, konijnen en veel
insecten en reptielen graag in open gebieden.
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Wat eet ik?

Ik eet niet alleen gras, maar ook kleine, dunne struiken of bomen. Hierdoor groeien de struiken
of bomen minder hard. Ik houd van hoog gras, maar niet van stekelige planten zoals distels en
meidoorns. Doordat ik deze laat staan trekken deze planten vlinders aan. Ik eet vooral met mijn
tong. Ik scheur grasstengels en dunne planten af door mijn tong eromheen te draaien.

Waarom begrazing?

Gras groeit heel snel en op veel plekken. De boswachter wil graag dat er veel verschillende bloemen
en planten in de duinen groeien. Dan kunnen er ook veel insecten en vogels leven. Daarom moest
de boswachter vaak het gras maaien. Maar het was heel veel werk. Toen heeft hij ‘grote grazers’ in
de natuur gelaten om het gras voor hem kort te houden. Dat kunnen wij namelijk hartstikke goed.

Ik ben een wild dier, dus pas wel op!
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Op school en thuis zijn er regels. Hier in de natuur zijn er ook
regels. Ik loop in veel gebieden vrij rond. Ik ben niet gevaarlijk
maar wel een wild dier. Het is belangrijk als je mij tegenkomt dat
je altijd afstand houdt.

Wist je dat:

• Ik ook wel de ‘grasmaaier van Nationaal Park Zuid-Kennemerland’ wordt genoemd?
• Mijn poep op poffertjes lijkt?
• Het verschil tussen mij en de wisent is dat de wisent korte, bruine wollige haren en
kleine hoorns heeft.
• Ik net als de koe aan de onderkant van mijn hoef twee ‘tenen’ heb? Kijk maar eens
naar mijn hoefafdruk!

Zou je mij willen zijn voor één dag?

Als jij een dagje Schotse hooglander zou kunnen zijn, dan zou je kunnen loeien net als een koe en
lekker veel gras eten. Je zou een van de grootste dieren in het nationaal park zijn. In de winter krijg
je het niet koud, door je dikke langharige vacht!
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DE ZEEAREND

Hoe zie ik eruit?

Ik ben de grootste roofvogel van Nederland. Als
ik mijn vleugels uitsla heb ik een spanwijdte van
bijna 2,5 meter. Ik ben bruin van kleur met een
lichtbruine kop en een prachtige witte staart. En
ik heb een indrukwekkend grote gele haaksnavel
en gele poten met grote scherpe klauwen. Ik ben
een nogal zwijgzaam type en je hoort me dan
ook niet zo vaak. Maar als ik mijn partner weer
zie, wil ik hem/haar in mijn enthousiasme nog
wel eens luidruchtig begroeten. Dat klinkt als
een hoog keffend geluid. Het lijkt wel een beetje
op het geluid van een zeemeeuw. Maar dan
natuurlijk veel mooier!

Waar leef ik?

Ik hou van rust, ruimte en overzicht. Er moet natuurlijk wel wat te eten zijn! Vooral waterrijke
gebieden, daar hou ik van. Om te broeden moet er wel een grote stevige boom op een rustige plek
in de buurt staan. Want ik hou van een groot nest. Samen met mijn partner bouw ik een nest van
wel 2 meter in doorsnede en zo’n nest weegt al gauw meer dan 100 kilo!

Wat eet ik?

Ik ben een echte liefhebber van vlees en vis. Naast vis ben ik dol op watervogels, zoals ganzen
en meerkoeten. Maar ook dode dieren en soms een haas of konijn gaan er best in. Heb ik mijn
maaltijd eenmaal met mijn grote klauwen te pakken, dan is er geen ontsnappen meer aan.

Welke gevaren zijn er voor mij?

Met mijn lange, brede vleugels kan ik heel goed vliegen en zweven, maar door mijn grootte
ben ik niet super wendbaar. Ik heb dan ook een bloedhekel aan hoogspanningsleidingen en
windmolenparken. Ik snap er niets van, maar er zijn nog steeds mensen, die een hekel aan mij
hebben. Zo wordt er soms zelfs op mij geschoten of leggen mensen vergiftigd aas neer om mij
te doden. Gelukkig gebeurt dat de laatste jaren steeds minder vaak en vliegen er steeds meer
zeearenden in Nederland rond.

Wist je dat ik:

• Wel 20 jaar oud kan worden. Dat is voor een mens natuurlijk niet
zo oud, maar onder de vogels is dat toch een behoorlijke leeftijd.
• Door mijn lange brede vleugels heb ik als bijnaam “de vliegende
deur”. En dat beschouw ik als een compliment.

Zou je mij willen zijn voor één dag?

Als jij een dagje zeearend mocht zijn dan kun je heerlijk door de lucht zweven en alles van bovenaf
goed zien met je scherpe ogen. Met je grote gele klauwen kun je zo een vette vis uit het water
vangen. Mocht je in de lucht een vervelende kraai tegenkomen, laat je dan niet wegjagen want jij
bent veel groter!
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