Rondreizende tentoonstelling
Didactisch dossier

Inhoudstafel

1.

Voorstelling van het project.

2.

Wat maak je allemaal mee in onze tentoonstelling?

• Deel 1: De schemerkamer
Tracht uit te vinden op welke tijdsstippen de verschillende dieren ontwaken en actief worden
en ontdek de verschillende redenen en voordelen van het nachtleven voor onze nachtdieren
en planten.

• Deel 2: De donkere kamer
Benieuwd hoe de dieren zijn aangepast aan het nachtleven en wil je zelf je zintuigen
aanscherpen? Laat je meeslepen bij de verschillende spelletjes rond onze zintuigen en laat
het nachtwezen in je los!

• Deel 3: Het grote onderzoek spel
Observeer in dit deel samen met ons de verschillende kenmerken van een aantal
nachtdieren en tracht als een echte detective de verschillende juiste eigenschappen, gevaren
en meer te achterhalen!

• Deel 4: Dokter braakbal
Onderzoek de verschillende braakballen van onze 4 uilen en ‘pluis uit’ wat ze op het menu
hadden staan.
3.

De acht nachtdieren van het grote onderzoekspel

4.

Nuttige webadressen

5.

Nuttige adressen

6.

Bibliografie

7.

Technische fiche van de tentoonstelling

2

Nachtwak(k)er - didactisch dossier

1. Voorstelling van het project.
De meeste dieren zijn, net als de mens tijdens de dag actief. Maar bij valavond, na de drukte
van de dag, ontwaakt een heel andere wereld. Bij het ondergaan van de zon en het opkomen
van de maan verandert het actieve leven op aarde. De dieren die overdag actief waren, zoeken
rust op en gaan slapen. Maar niet alle dieren slapen ’s nachts. Een heel aantal dieren worden
net op dat moment actief. De aanpassingen van de nachtdieren en planten aan het nachtleven
geven ons een goed idee hoe deze dieren en planten in deze donkere wereld leven. Welkom
in de wereld van de nachtdieren en nacht-actieve planten!
Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM) zet het Museum voor Natuurwetenschappen zich in om de kinderen
wegwijs te maken in de wereld van de nachtdieren en de nacht-actieve planten. We doen dit
aan de hand van de reizende tentoonstelling: Nachtwak(k)er. Het Brussels Natuur Educatie
Centrum (BNEC), een dienst van het Museum voor Natuurwetenschappen, biedt deze
interactieve tentoonstelling aan aan de lagere scholen van de 19 Brusselse gemeenten. Dit
vanaf september 2012, gedurende 2 jaar. Een bezoek aan onze tentoonstelling is volledig
gratis!
Nachtwak(k)er is een doe-tentoonstelling over nachtdieren in België. Ze is bedoeld voor
klasgroepen van de lagere school, dus van 6 tot 12 jaar. Bij een doe-tentoonstelling wordt de
nadruk vooral gelegd op het (inter)actief ontdekken. Onze tentoonstelling is volledig tekstloos
en door de animator aan de leeftijd van de kinderen aangepast. Op deze manier bepaalt de
klasgroep in zekere mate zelf wat en hoeveel ze leren. De inhoud is op een kindvriendelijke
manier visueel voorgesteld zodat zowel jonge als oudere kinderen zich kunnen inleven. De
inhoud kadert binnen de eindtermen voor het basisonderwijs. Samen met een animator van
het Museum voor Natuurwetenschappen doorlopen de leerlingen de expo. Zo zullen ze in het
eerste deel kennismaken met een aantal nacht-actieve planten en dieren en de verschillende
perioden in de dag en nacht leren onderscheiden en benoemen. In het tweede deel leren
ze de verschillende aanpassingen kennen die het makkelijker maken om in de duisternis te
leven. We ontdekken samen een aantal aan het nachtleven aangepaste zintuigen en gaan ook
onze eigen zintuigen aanscherpen. In het derde deel gaan we dieper in op het doen en laten
van enkele nachtdieren in België. We leren de dieren beter kennen en gaan ze hier via een
educatief spel ook zelf voorstellen. We Ontrafelen de geheimen van een braakbal en ontdeken
de eigenaar en de inhoud ervan in het vierde deel.

Vorige tentoonstellingen die het BNEC organiseerde:
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2.

Wat maak je allemaal mee in onze tentoonstelling?
Nachtwak(k)er: de boeiende wereld van nachtdieren en planten.

Deel 1 - De schemerkamer

De nacht begint voor ons wanneer de zon
volledig is ondergegaan en de maan opkomt.
De mens kan goed zien bij daglicht. Zo kunnen
onze ogen heel goed kleuren waarnemen.
Maar als de nacht valt worden de kleuren
onduidelijk en heeft dit ‘kleurenzicht’ nog maar
weinig nut. De mens is ook niet aangepast aan
het leven in het donker en zal dan ook moeten
vertrouwen op andere zintuigen om zich
veilig in de duisternis te kunnen verplaatsen.
De mens heeft dankzij de uitvinding van
de lamp gezorgd voor licht in de duisternis.
Maar daarnaast bestaan er ook natuurlijke
lichtbronnen zoals de zon en de maan.
Het decor van dit eerste deel bestaat uit een
hele reeks afbeeldingen (24) van nachtdieren
en nacht-actieve planten. Ze staan in een
halfdonkere kamer: de schemerkamer. In
dit eerste deel maken de leerlingen meteen
kennis met het leven in de duisternis. Hier
ontdekken ze samen met de BNEC-animator
wat de voordelen van het nachtleven zijn en
hoe het komt dat sommige dieren en planten
het nachtleven boven het leven overdag
verkiezen. Ze leren hier ook de benamingen
kennen van de verschillende perioden die we
onderscheiden in deze donkere tijdsspanne.
Het moment van de overgang tussen dag en
nacht, tussen licht en duisternis, noemen we
de schemering. De schemering is de periode
waarin zeer veel van onze nachtdieren hun
activiteiten aanvatten.
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Tijdens de nacht zijn de
enige lichtbronnen de maan
en de flonkerende sterren.
Bij het einde van de nacht
verlaten de nachtroofdieren
hun schuilplaats om op jacht
te gaan naar hun favoriete
hapjes.

Reeën zoeken de rust op,
ver van alle menselijke
geluiden. Bij uilen is dit om
de simpele reden dat hun
maaltijd pas bij valavond
actief wordt. In het voorjaar
beginnen de vogels aan de
broedperiode en sommige
onder hen verkiezen de
koelte van de schemering
om hun zeer verschillende
geluiden te brengen. De zanglijster is één
van deze vogels die je bij schemering zijn
lied zal horen zingen, terwijl hij op zoek is
naar allerlei insecten. Het gezang van vogels
wordt het vaakst gehoord ongeveer twee uur
vóór zonsopgang. Deze periode noemen we
de dageraad.
Elk van de nachtdieren heeft zo zijn reden om
’s nachts te leven.

Ontkomen aan de vele
dagroofdieren is dus niet
het enige voordeel van het
nachtleven. Het verdwijnen
van de zon en warmte biedt
de aarde wat afkoeling en
zorgt hierdoor ook voor een
hogere
luchtvochtigheid.
Tijdens deze periode van
schemering komen allerlei
dieren zoals amfibieën en
insecten pas echt in actie. Het tjirpen van
insecten zoals de krekel en het kwaken
van kikkers verstommen geleidelijk aan
tijdens de nacht. De reden hiervoor is
het
temperatuurverschil
tussen
deze
schemerzone en de werkelijke nacht. Voor
vele van de nachtdieren die gevoelig zijn
voor vochtigheidsverschillen is dit een enorm
voordeel. Hun huid raakt zo niet makkelijk
uitgedroogd (een voorbeeld hiervan is de
kikker).

Nachtvlinders vermijden de
grote groep van dagroofdieren.
En de bloemen, zoals de
kamperfoelie,
verspreiden
pas
bij
valavond
hun
zeemzoete geur om zich zo
te laten bestuiven door de
vele nachtvlinders die hier op
afkomen.

Leuke weetjes
• De maan straalt in tegenstelling tot de zon zelf geen licht uit, maar
reflecteert het licht van de zon.
• De tijdstippen van zonsopkomst en zonsondergang zijn verschillend van
dag tot dag en van plaats tot plaats.
• Rond 21 maart en rond 23 september, het begin van de lente en herfst, duurt
de dag niet juist 12 uur, maar iets langer: 12 uur en 15 minuten.
• De duur van de schemering is: ‘s avonds het tijdsinterval tussen
zonsondergang en het ogenblik waarop de zon een aantal graden onder de
horizon staat. ‘s Morgens is de schemering het interval tussen het ogenblik
waarop de zon een aantal graden onder de horizon staat en de zonsopkomst.
Op het einde van de avondschemering of in het begin van de ochtendschemering
is het nog niet echt donker.
• De periode van schemering verschilt in de verschillende seizoenen.
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Deel 2 - De donkere kamer
opvangt. Zo kan ze haar omgeving ‘zien’ en
prooien waarnemen.
In dit deel van onze workshop-expo gaan
we de zintuigen bij de leerlingen testen. De
leerlingen krijgen een aantal uitdagingen om
hun zintuigen aan te scherpen. De testen
bestaan erin hun tast-, gehoor- en reukorgaan
te optimaliseren. Ze gaan hiervoor op een
andere manier om met hun zintuigen dan dat
ze gewoon zijn. De leerlingen maken kennis
met verschillende geluiden van nachtdieren,
geuren van verschillende planten en ze gaan
zelf door te voelen moeten ontdekken welke
dieren in onze tastzakjes verborgen zitten!

Daar waar de mensen in de duisternis
relatief hulpeloos zijn, hebben de nachtdieren
zich perfect aan het gebrek aan daglicht
aangepast. Bij sommigen nachtdieren is
de lichtgevoeligheid van hun ogen in die
mate versterkt dat ze vele malen beter in
de duisternis zien dan de mens. De huiskat
kan bijvoorbeeld al zien met maar 1/6 van
de lichtinval die de mens nodig heeft. Ze
gebruikt hiervoor het licht van de maan en de
sterren. Ook uilen hebben aan de duisternis
aangepaste ogen. Hun grote ogen vangen
het licht op en weerkaatsen dit als een
spiegel, waardoor het licht versterkt wordt.
Hierdoor kunnen ze goed in het donker zien.
Nachtdieren die geen specifieke aanpassingen
aan de ogen hebben, vangen dit op door
andere scherpe zintuigen. Zoals de vleermuis,
die als het ware zijn omgeving ‘scant’ door
middel van echolocatie. Ze maakt ultrasone
geluiden die in de omgeving weerkaatsen
en die ze dan met haar gevoelige oren terug
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Beeld je eens in dat je in een volstrekt duistere
kamer zit. Hoe ga je de uitweg terugvinden?
Als het zicht wegvalt moet je andere zintuigen
aanwenden. Het zicht is voor de mens het
belangrijkste zintuig. Het gehoor is een
zeer belangrijk zintuig als het zicht wegvalt.
Door aandachtig te luisteren kunnen we
verre geluiden onderscheiden van geluiden
van dichtbij. Voor ongetrainde mensen is
de overweldiging van geluiden evenwel zo
een chaos dat ze er moeilijk wijs uit raken.
Buiten die twee zeer belangrijke zintuigen
kunnen we ook nog gebruik maken van onze
tastorganen. Je kan met de handen dingen
aanraken en dus ook soms herkennen. Op
deze manier kan je alsnog een beeld vormen
van de omgeving. Tenslotte hebben we ook
nog het reukorgaan. Met onze neus kunnen
we bijvoorbeeld gevaar detecteren. Als je een
brandgeur waarneemt ga je deze meteen
met gevaar associëren. Bij elk individu zijn
deze organen echter niet altijd even goed
ontwikkeld. De ontwikkeling van de zintuigen
hangt ook vaak samen met onze opgedane
kennis en ervaringen.

Om zich voort te planten gebruiken nachtactieve planten een aantal verschillende
manieren van bevruchting. De meest

voorkomende zijn bestuiving door insecten
en in iets mindere mate, bestuiving door de
wind. Ongeveer 80% van de bevruchtingen
wordt uitgevoerd door middel van een dier, in
België vrijwel altijd door een insect. De bloem
communiceert met insecten op verschillende
manieren; de belangrijkste zijn geur en kleur.
Voor de insecten die overdag leven, is er een
overvloed aan geurende, gekleurde bloemen.
Maar ook bij valavond zijn er planten die hun
geuren verspreiden: zoals de teunisbloem en
de kamperfoelie. De teunisbloemen gaan zelfs
pas open wanneer de zon ondergaat. Als de
zon weer opkomt, verslenst de teunisbloem.
Pas wanneer de zon weer ondergaat zal er
een nieuwe teunisbloem opengaan. Ook
de nacht-actieve planten trekken insecten
aan met hun geur en zorgen zo voor hun
bestuiving: de insecten die vanaf valavond
actief worden kunnen die geuren vanop een
grote afstand waarnemen. Ze maken hiervoor
gebruik van hun antennes. Die zijn vaak
ongelooflijk gevoelige detectoren.

Leuke weetjes
• Nachtdieren hebben elk hun eigen geluiden met een specifieke betekenis. Ze
communiceren ermee met soortgenoten of ze schrikken eventuele rovers af.
• Uilskuikens huilen om hun ouders, om hen aan te moedigen hen te voeden.
Volwassen uilen reageren dan weer op de roep van een soortgenoot.
• De kerkuil heeft een ingenieuze aanpassing aan de gezichtsveren. Die zijn als
het ware een versterker voor de invallende geluiden. Dit stelt hem in staat om
volledig op het gehoor te kunnen jagen. Zijn belangrijkste prooi, de veldmuizen,
kan hij dus werkelijk horen lopen. Hier gaat het gezegde ‘muisstil’ niet op!
• Voor vele van de kleinere prooidieren is er een groot nadeel aan het maken
van veel geluid: Ze trekken niet enkel soortgenoten aan, maar ook mogelijke
roofdieren.
• De ultrasone geluiden waarmee de vleermuis prooidieren opspoort, heeft de
mens toegepast bij de radar van bijvoorbeeld duikboten.

Nachtwak(k)er - didactisch dossier
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Deel 3 - Het grote onderzoekspel

Bij de ondergaande zon en bij de opkomende
maan verstommen menselijke geluiden
en komt de wereld van nachtdieren en
nacht-actieve planten tot leven. Dit is het
uitgelezen moment om even tot rust te
komen en de natuur te horen leven. Deze
stilte wordt enkel doorbroken door het
geritsel van de wind door de bladeren in
de bomen, het eventueel kabbelen van een
riviertje of beekje in de buurt en af en toe
een nachtdier dat zijn schuilplaats verlaat.
Maar als je goed luistert, een beetje geduld
en wat geluk hebt, hoor je een enorme
verscheidenheid aan dierengeluiden in de
nacht.

In het derde deel van onze doetentoonstelling maken de leerlingen
kennis met acht verschillende nachtdieren.
Aan de hand van een spel moeten de
leerlingen, verdeeld in acht groepen, een
aantal kenmerken van die nachtdieren
achterhalen. Ze krijgen hiervoor een aantal
meerkeuze-mogelijkheden. Elke groep
afzonderlijk zal na het onderzoek van hun
nachtdier het dier met zijn kenmerken kort
voorstellen. Op deze manier maken ze
op een didactisch verantwoorde manier
kennis met een aantal nachtdieren. De
leerlingen worden zich niet alleen bewust
van de aanwezigheid van deze nachtdieren,
maar zullen ze ook leren herkennen en
benoemen.

Vervolg: 3. De acht nachtdieren van het grote onderzoekspel
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Deel 4 - Dokter braakbal
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Braakballen opsporen is niet zo makkelijk.
Het is een werk van veel geduld en geluk.
Ze zijn moeilijk te vinden omdat ze zo klein
zijn en veelal een grondkleur hebben.
Braakballen bestaan uit de onverteerde
prooiresten, zoals beentjes, klauwen,
tanden, vogelbekjes, insectenschildjes…en
dat alles ingebed in een massa haartjes
en soms ook veertjes. Deze braakballen
bevatten een schat aan informatie over de
producent van de braakbal. Uit braakballen
kunnen we afleiden wat de grootte van de
maaltijd was, wat hij juist heeft gegeten en
het tijdstip van de maaltijd.
In het vierde en laatste deel van onze
workshop-expo
gaan
de
leerlingen
‘uitpluizen’ wat een braakbal juist is en
welke informatie je eruit kan halen. Hier
ontdekken ze vier verschillende uilen met
hun bijhorende specifieke braakballen.
Ontdek welke braakbal van welke uil is en
wat deze uilen gegeten hebben!
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Leuke weetjes
• Uilen produceren één tot twee braakballen per dag. Afhankelijk van hoeveel
ze eten per dag.
• De braakballen worden een dag na de jacht uitgebraakt.
Tips om zelf braakballen te zoeken
• Uilen gaan vaak terug naar dezelfde
plek om te rusten. Onder deze plek kan je
meestal wel enkele braakballen vinden.
• Als je weet waar er een uil broedt, kan je
ook daar braakballen vinden.
• Zoek onder een boom bij een
boswandeling. Ook holle bomen zijn goede
schuilplaatsen voor een uil.
• Neem een plastic zakje mee om de
eventueel gevonden braakballen in te
bewaren.
• Steek bij thuiskomst de gevonden braakballen
in de diepvriezer zodat alle ongewenste
beestjes in en op de braakbal sterven.
Nachtwak(k)er - didactisch dossier
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3. De acht nachtdieren van het grote onderzoekspel
1. Steenmarter

De steenmarter: kippendief, autovernieler of gewoon een nachtdier op zoek naar voedsel
en een rustplaats?
Uiterlijk: De steenmarter kan je herkennen
aan zijn grijsbruine vacht, een witte tot
lichtbruine keelvlek en een vleeskleurige
neuspunt. De steenmarter weegt tussen
één en twee kilogram en meet ongeveer 45
tot 50 cm. Zonder de staart meegerekend
die op zich nog eens 25 à 30 cm meet.
Voedsel: Steenmarters staan bekend als
opportunistische omnivoren. Opportunistisch
in die zin dat ze werkelijk alles eten wat ze
kunnen vinden. Dit gaat van allerlei soorten
bessen en andere vruchten tot muizen,
vogels en hun eieren, insecten en wormen.
Muizen en vogels vormen het hele jaar door
een belangrijk onderdeel van hun dieet. Ze
eten niets dat groter is dan jonge konijnen,
ratten, duiven en kippen. Grote legkippen
laten ze meestal met rust, zolang die niet in
paniek raken wanneer een steenmarter hun
eieren weghaalt.
Woonplaats: De naam ‘steenmarter’
verwijst naar hun oorspronkelijke biotoop:
rotsachtige gebieden met spleten en holten
tussen de stenen. In de huizen van mensen
heeft hij echter een passende vervanging
gevonden: spouwmuren, ruimten onder
daken en boven plafonds en kruipkelders
vormen ideale schuilplaatsen voor de
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steenmarter. Steenmarters slapen overdag,
op veilige, donkere plaatsen, zoals holten
van bomen, holen van dassen, konijnen
en andere dieren, maar evengoed in de
dichte begroeiing van een klimop. De enige
voorwaarde is dat ze er bij kunnen raken.
Daarbij komt het goed uit dat ze uitstekend
kunnen klimmen en dat een opening van 7
cm al voldoende is om ergens binnen te
glippen.
Voortplanting: De paartijd valt tussen half
juni en half augustus. ’s Nachts kunnen ze dan
zeer luidruchtig zijn en hun voorzichtigheid
verliezen.
Steenmarterjongen
worden
meestal geboren in maart of april.
Steenmarters zijn territoriale dieren. Ze
claimen een leefgebied en verdedigen dit
tegen soortgenoten. Soortgenoten van
hetzelfde geslacht: vrouwtjes verdedigen
hun gebied alleen tegen andere vrouwtjes
en mannetjes tolereren geen andere
mannetjes in hun gebied, maar wel
vrouwtjes.
Gevaren: Steenmarters kunnen de leeftijd
van 14 jaar halen, maar meestal sterven
ze vroeger door ziekte, het verkeer, vergif,
maar ook honden en vossen grijpen soms
een jonge steenmarter.

Leuke weetjes
• Steenmarters zijn geen gravers: ze maken geen holen maar maken een nest
(leger) door nestmateriaal te verzamelen en er zich in rond te draaien. Zo
vormen ze een ligkom. Jammer genoeg maakt de steenmarter geen onderscheid
tussen natuurlijk materiaal en door de mens vervaardigd materiaal. Soms
durft de steenmarter dan ook isolatiemateriaal uit het dak of de spouwmuur te
gebruiken voor het nest.
• Steenmarters kunnen voor de mens een grote last betekenen. Dit kan gaan
van gestommel in huis, vervuiling met uitwerpselen, urine en prooiresten tot het
vernielen van dakbedekking en loshangende kabels en snoeren. Ook schade aan
auto’s komt voor.
• De territoria van de mannetjessteenmarter zijn bijna altijd groter dan die
van de vrouwtjes. Vrouwtjes proberen een gebied te claimen waar voedsel en
veiligheid het meest gunstig zijn voor het opgroeien van hun jongen. Mannetjes
proberen een gebied te verdedigen met zo veel mogelijk vrouwtjes in. Meestal
hebben mannetjes twee tot drie vrouwtjes in hun gebied.
• De marter bakent zijn territoria af met geurmerken. Hij laat deze geurmerken
achter bij elke stap die hij zet. In de eeltkussentjes onder de achterpoten zitten
kliertjes die een geurstof produceren.
Bron: Sim Broekhuizen, D. K. (2010). De Steenmarter. Zeist: KNNV Uitgeverij.
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2. Gewone dwergvleermuis

Uiterlijk: De gewone dwergvleermuis is
een klein (5 cm en spanwijdte 20 cm),
vliegend zoogdier met behaard lichaam en
leerachtige vleugels. Dit kleine vliegende
zoogdier heeft een gewicht van maar 4 tot 8
g. De vleugels (vlieghuid) van de vleermuis
zijn gespannen tussen de voorpoten (met
verlengde vingers) en de romp van de
vleermuis. Zijn staart zit vast aan deze
vleugels. Deze staart gebruikt hij om te
manoeuvreren tijdens het vliegen. Tussen
de vleugelbotten, de achterpoten en de
staart strekt zich een dunne, leerachtige
huid uit. De achterpoten gebruiken ze
om ondersteboven te hangen wanneer
ze rusten. Het lichaam is bedekt met een
bruine vacht die hen warm houdt. Oliën op
de vacht houden hen droog. Vleermuizen
hebben grote, uitwendige oorschelpen.
Hun ogen zijn echter zeer klein en ze
kunnen er niet goed mee zien. Ze hebben
daarentegen wel een goede reukzin, die
ze gebruiken om andere vleermuizen en
voedsel te vinden.
Voedsel: Vleermuizen
hebben
een
uitstekend gehoor. Ze gebruiken het voor
echolocatie, waarmee ze prooien opsporen
en hun weg in het donker vinden. Ze stoten
hiervoor ultrasone geluiden uit die in de
omgeving weerkaatsen. De echo’s worden
opgevangen door de gevoelige oren van
de vleermuis en zo vormt hij zich een
duidelijk ‘geluidsbeeld’ van zijn omgeving
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en mogelijke prooien. Met hun scherpe
puntige tanden vangen ze insecten en
eten ze op.
Voortplanting: Jonge vleermuizen worden
geboren in de periode juni tot half juli. De
meeste vleermuizen brengen slechts één
klein, onbehaard jong ter wereld, hoewel
heel af en toe een tweeling geboren
wordt. In de zomer zitten de vrouwelijke
vleermuizen in een gat in een muur of dak,
in een boom, of achter wat planten. Het
vrouwtje deelt deze ‘kraamkamer’ meestal
met een groot aantal andere vrouwelijke
vleermuizen die ook zwanger zijn. ’s Nachts
laat de vrouwelijke vleermuis haar jong
in de kraamkamer achter en gaat ze met
de andere vrouwtjes mee om insecten
te vangen en te eten. De vrouwelijke
vleermuizen keren verscheidene keren
terug op een nacht om hun jongen melk
te geven. Wanneer ze de kraamkamer
binnenkomen, roepen de jongen. Elk
vrouwtje herkent haar jong aan zijn roep
en wanneer ze dichterbij komt aan zijn
geur. Overdag blijven de vrouwtjes in de
kraamkamer, waar ze slapen en hun jongen
voeden.
Woonplaats: Dwergvleermuizen leven in
verschillende habitatten. Je vindt ze onder
meer in bossen en landbouwgebieden.
Ze komen echter ook in huizen en andere
gebouwen voor. In de steden zoeken ze

tuinen en parken op. Tuinen en parken
zijn voor dwergvleermuizen favoriete
plaatsen om te eten. Vleermuizen maken
geen nesten maar een plek waar ze veilig
zijn voor roofdieren en beschut zijn tegen
hitte of kou. Zulke plaatsen noemen
we roestplaatsen. Omdat ze elke nacht
moeten drinken, vinden we ze ook vaak
aan een stroom, rivier, vijver of andere
waterpartijen.

Gevaren: Na één week gaan de ogen
van de jongen open. Ze groeien snel, op
een leeftijd van drie weken hebben ze
een vacht. Dan zijn de jongen klaar om
de kraamkamer te verlaten en voor het
eerst te gaan vliegen. In het begin is dit
nog gevaarlijk want ze kunnen dan nog
niet goed vliegen. Vele vallen op de grond,
waar ze door roofdieren, zoals katten,
gepakt kunnen worden. Buiten deze
natuurlijke vijanden zijn het verdwijnen
van zijn natuurlijke habitat en vergiftiging
(pesticiden) de grootste doodsoorzaken
van de vleermuis.

Leuke weetjes
• De duim heeft een klauw die wordt gebruikt om de vacht te verzorgen, om te
kruipen, te klimmen en soms om voedsel vast te pakken.
• Pasgeboren dwergvleermuizen zijn zo’n 2 cm lang en wegen ongeveer 1,3 g.
Hun ogen en oren zijn dan nog volledig gesloten.
• De jonge onbehaarde dwergvleermuizen kruipen tegen elkaar aan om warm
te blijven. Hoe warmer ze het hebben, hoe sneller ze groeien.
• Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Net als vogels
hebben ze hiervoor lichte botten.

Bron: Savage, S. (2006). Dieren om ons heen: Vleermuis. Etten-Leur: Ars Scribendi.

Nachtwak(k)er - didactisch dossier

13

3. Egel

Egels: iedereen kent ze, maar toch zie je
hen zelden. Laat staan dat je weet hoe dit
mysterieuze dier leeft. Meestal hoor je hem
voor je hem ziet. Je ziet er ook zeer zelden
meer dan één. Egels zijn dan ook echte
eenzaten. De reden waarom je zo zelden
egels ziet, is dat ze vooral ’s nachts leven.
Uiterlijk: De egel is een klein beige zoogdier
dat tussen 500 g en 1500 g weegt, afhankelijk
van het seizoen (na of voor winterslaap). Hij
is ongeveer 20 tot 30 cm groot en is bedekt
met ongeveer 5000 stekels op zijn rug.
Buiten die grote stekels op zijn rug heeft de
egel nog andere zachtere beharing. Hij heeft
een opvallende neus die eruit ziet als een kort
slurfje.
Woonplaats: Overdag slapen ze in een
moeilijk te vinden nest van bladeren, mos
of ander materiaal dat zich vaak onder
(braam)struiken of takkenbossen bevindt. En
van november tot en met april slapen ze zelfs
maandenlang aan één stuk door.
Voedsel: Een egel moet zich na dit ‘schoonhe
idsslaapje’(winterslaap) weer lekker volvreten
om op krachten te komen. Hij maakt hiervoor
handig gebruik van zijn oren en zijn neus, een
kort slurfje waarmee hij allerlei kleine diertjes
weet op te sporen. De geringste geluiden die
door kleine diertjes worden gemaakt, merkt
hij op. Gelukkig maar, want als schemer- en
nachtdier moet hij het hebben van zijn neus

14
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en oren. De egels zijn echte alleseters. Dat
wil zeggen dat hij alles eet wat hij tegenkomt.
Elke nacht eet hij zo’n 70 g voedsel. Eén van
zijn lievelingshapjes zijn huisjesslakken. Verder
eet hij ook mieren, wormen, pissebedden,
oorwurmen, spinnen, kikkers, padden en
soms zelfs bijen, wespen en slangen! Geen
wonder dus dat tuinmannen de egels graag
zien komen. De egels zijn vooral vleeseters,
maar ze lusten zo af en toe ook wel eens
planten, vruchten en paddenstoelen. Je ziet
ze niet veel maar, als je dan toch een egel
tegenkomt, laat hem dan met rust. Als de
egels gestoord worden, rollen ze zich op en
dit kost energie die hij beter kan gebruiken bij
het zoeken naar eten. Per nacht loopt de egel
toch enkele kilometers op zoek naar lekker
eten.
Voortplanting:
Het
voortplantingsseizoen bij ongeveer 10 maanden oude egels
(geslachtsrijp) loopt van mei tot en met
september. Als het mannetje het vrouwtje,
in haar met geuren gemarkeerde territorium
vindt, wil ze niets van hem weten! Ze maakt
proestende en kuchende geluiden, maar
de mannetjesegel laat zich niet zomaar
afschrikken. In een poging om de vrouwtjes
te versieren loopt de mannetjesegel
onvermoeibaar rondjes om haar heen.
Deze draaimolen kan soms tot twee dagen
volgehouden worden, tot ze uiteindelijk
toegeeft! Na een draagtijd van 34 dagen krijgt
de vrouwtjesegel ongeveer vijf kale, dove,

blinde jongen. De witte stekeltjes liggen nog
in de huid verborgen. Gelukkig maar! Je zal
maar eens vijf keer, zesduizend stekels in je lijf
moeten verdragen en er dan nog van bevallen
ook! De jonge egeltjes drinken de eerste zes
weken melk bij hun moeder uit één van haar
tien tepels. Na een week of drie krijgen de
jongen hun melktanden. Dat is het moment
dat je de jonge egeltjes achter de moeder aan
kan zien lopen. Wat en hoe ze moeten eten,
leren ze niet van hun moeder; dat ontdekken
ze zelf. Na een maand of twee, drie zijn de
jongen zelfstandig. Moeder egel loopt nu
weg op zoek naar een geschikte plaats voor
haar winterslaap. Dat klinkt wreed, maar dat
is juist een ultieme daad van moederliefde.
Op deze manier biedt ze iedereen de grootste
kans op overleven. Broers en zussen blijven
bij elkaar in het nest waar ze geboren zijn.
Daar brengen ze hun eerste winter door en zo
vergroten ze hun overlevingskansen.

Gevaren: De mannetjes lopen tot wel drie
kilometer op zoek naar het ideale vrouwtje.
Met gevaar voor eigen leven, want tijdens
deze zoektocht steken ze vaak drukke wegen
over. Mannetjesegels zijn rond deze periode
dan ook zeer vaak het slachtoffer van het
drukke verkeer. Hiernaast is de egel ook vaak
het slachtoffer van vergiftiging. Hun favoriete
hapje, de slakken worden vaak vergiftigd door
de mens. Bij het opeten van deze slakken zal
ook de egel sterven aan dit vergif. Maar de
egel heeft ook natuurlijke vijanden zoals de
das en sommige honden.
Er overleeft tijdens de eerste winterslaap
slechts één op twee jonge egels. Vóór ze
aan hun winterslaap beginnen moeten egels
vetreserves aanleggen. Dat is hard nodig,
omdat er in de winter te weinig eten is
voor egels. Insecten gaan met winterslaap
en bovendien is het lastig wroeten in de
bevroren grond.
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Leuke weetjes
• Tijdens de winterslaap kan de egel tot dertig procent van zijn lichaamsgewicht
verliezen!
• Egels kunnen ultrasone geluiden horen
• Egels krimpen vaak ineen bij het horen van een aansteker of het flitsen van
een fototoestel, omdat daarbij veel ultrasone geluiden vrijkomen.
• Een egel slaapt gemiddeld achttien uur op een dag! Daarmee is hij, samen
met de vleermuis titelhouder ‘langslaper’.
• Het paren zelf kan wel meer dan een uur duren. Als het vrouwtje het dan
beu is, zet ze haar stekels recht en ‘gooit’ zo het mannetje van haar af.
• Na het paren blijven het mannetje en vrouwtje hooguit een paar uur samen.
Het mannetje speelt verder geen rol bij de geboorte en het grootbrengen van de
jongen.
• Tijdens de winterslaap leeft de egel op een laag pitje. De spijsvertering
stopt, de hartslag vertraagt, de ademhaling neemt af, het lichaam koelt af
van 35 naar slechts 10°C. Het hart klopt dan nog maar negen slagen per
minuut in plaats van 180. De egel eet niet, ontlast zich niet. Alleen op deze
manier overleeft hij de winter en heeft hij genoeg aan de vetlaag in zijn
lichaam. Tijdens zijn winterslaap ‘eet’ hij deze vetlaag op.
• Tussen het eten door doet de egel ook enkele slaapjes. Zijn eerste actieve
periode start in de schemer en duurt ongeveer drie uur. Rond middernacht en
in de ochtendschemering gaat hij ook een paar uur op stap.
Bron: Hoogeveen, T. (2011). Egels onze vriendelijke tuinbezoekers. Utrecht: De Fontein/Tirion BV.
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4. Vos

Uiterlijk: De rode vos is de meest wijd
verspreide vossensoort ter wereld. Hij heeft
een slank, gespierd lichaam, met lange poten
waardoor hij hard kan rennen. Zijn gewicht
varieert tussen drie en zeven kilogram en
hij meet ongeveer 70 tot 80 cm. Met zijn
scherpe nagels heeft hij een goede grip op
de ondergrond. De meeste vossen hebben
een roestkleurige of roodbruine vacht, maar
de buik is grijswit tot wit en ze hebben een
lange pluimstaart.
Voedsel: Vossen hebben een uitstekend
gehoor en zicht, waarmee ze hun prooi goed
kunnen lokaliseren. Met hun scherpe en
puntige snijtanden kunnen vossen prooien
goed in stukken scheuren. De vos is een
omnivoor. Dat wil zeggen dat ze behalve
wormen, insecten, muizen, ratten, konijnen
en een heleboel andere kleine dieren, ook
plantaardig voedsel als gras en bessen eten.
Soms eten ze ook dode dieren (roadkills),
maar vossen durven ook wel kippenhokken
te roven, met zowel de kippen als de eieren
als doel.
Voortplanting: In de lente gaat een
hoogzwanger vrouwtje (moervos) op zoek
naar een nestplaats of hol, de ‘burcht’, om
haar jongen te werpen. Dit kan een nieuwe
gang zijn die ze zelf graaft, of een oude gang
die door een das of een ander dier gegraven
is. In dorpen en steden maakt de moervos
soms een nest in de berm van de weg, of

soms zelfs in een tuin. De moervos blijft
het grootste deel van de tijd bij haar jongen,
zodat die verschillende keren per dag bij
haar kunnen drinken. Ze gaat enkel weg om
te jagen. Als het nest verstoord wordt door
mensen , honden of andere vijanden, draagt
de moervos haar welpen naar een veiligere
plek, soms wel een kilometer verder. Na drie
weken laat de moervos haar jongen langere
tijd alleen. Na een maand komen de welpen
voor het eerst uit het nest. Dat is ook meteen
het moment dat ze vast voedsel gaan eten.
Hun moeder brengt in haar maag vlees mee
naar de burcht. Zodra de welpen hun moeder
zien, beginnen ze te bedelen. De moeder
hoest het vlees op, en de jongen grijpen dit
vliegensvlug uit haar bek en schrokken het
naar binnen. In het begin blijven de welpen
dicht bij de ingang van de burcht, zodat ze
razendsnel onder de grond kunnen verdwijnen
als er gevaar dreigt. Ze brengen heel veel
tijd door met stoeien met elkaar, graven en
spelen. Na acht maanden zijn de welpen bijna
volgroeid en één voor één verlaten ze hun
moeder en worden ze zelfstandig. Nu gaan de
jonge vossen een eigen territorium zoeken.
Woonplaats: Elke vos heeft een eigen
leefgebied nodig waar geen andere vos leeft
en waar hij genoeg voedsel en bescherming
kan vinden. Elk jaar strijden de jonge vossen
dan ook om een territorium. De sterkste vossen
veroveren de beste jachtgronden. Het voordeel
voor vossen is dat ze in verschillende habitats
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kunnen leven. Ze kunnen zowel in bossen,
weiden, steden als vuilnisbelten leven. Eens
de vos zijn plek heeft gevonden blijft hij hier
ook zijn hele verdere leven. Een vos markeert
zijn territorium met urine en keutels. Dit
wordt een geurvlag genoemd. Deze geurvlag
waarschuwt andere vossen uit de buurt te
blijven

Gevaren: De vos is vaak het slachtoffer van
het drukke verkeer. Maar ook honden en de
mens kunnen een gevaar vormen voor de
vos (jacht en wegnemen van zijn natuurlijke
habitat).

Leuke weetjes
• In tegenstelling tot katachtigen kunnen vossen hun nagels niet intrekken.
• De lange pluimstaart wordt gebruikt voor het evenwicht en om signalen uit te
zenden. Een vos houdt de staart naar beneden als hij bang is of niet wil vechten.
• Vossen eten hun prooien meestal meteen op, maar als ze een groot dier hebben
gedood verbergen ze meestal het vlees dat ze over hebben. Ze graven met hun
voorpoten een ondiep gat in de grond en dekken het terug af.
• Bij de geboorte zijn de welpen helemaal blind en doof. Ze worden geboren met hun
ogen en oren gesloten. Het enige zintuig dat ze bij de geboorte hebben, is de reukzin. Als
ze ongeveer 10 dagen oud zijn gaan hun ogen en oren langzaam open.
• Oorspronkelijk was de vos een dier dat in de bossen leefde. Hij was hier
ook perfect aan aangepast. Met zijn camouflagekleuren viel hij niet op in de
bosbegroeiing.
• Vossen die aan de rand van dorpen en steden leven zijn gemakkelijk te zien
tegen een achtergrond van asfalt en beton. Aangezien vossen honkvast zijn, zijn
‘stadsvossen’ meestal nog nooit in een bos geweest. Het gedrag van ‘stadsvossen’
is dan ook aangepast aan het stadsleven. Overdag slapen ze in leegstaande
gebouwen, onder struiken en soms zelfs op daken. Ze komen pas tevoorschijn als
de meeste mensen binnen zijn. Vossen op het platteland jagen ook wel overdag,
vooral dan in de winter, als het moeilijk is voedsel te vinden.
• Het voorjaar is een goed moment om vossen met welpen te spotten.
Bron: Leach, M. (2003). Dieren om ons heen: Vos. Etten-Leur: Ars Scribendi.
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5. Kerhuil

Woonplaats: De kerkuil wordt algemeen
beschouwd als ’s werelds sterkst verspreide
landvogel. Het leefgebied van de kerkuil
bestaat bij ons vooral uit houtwallen,
heggen of bosjes. Ook ruig begroeide, slecht
onderhouden graslanden, ruige grasstroken
en wegbermen worden als jachtgebied benut.
Naast deze diversiteit aan landschappen
zijn een rijkdom aan kleine zoogdieren en
geschikte broedplaatsen essentieel voor de
aanwezigheid van de kerkuil. In een goed
muizenjaar met een overvloed aan muizen
heeft onze kerkuil niet meer dan achthonderd
tot vijftienhonderd meter nodig rond zijn
broedplaats. Na hun nachtelijke activiteiten
gaan onze uilen ‘op stok’. Bij uilen spreekt
men dan van roesten. De kerkuil heeft een
breed gamma aan roestplaatsen: van stenen
schoorstenen, verlaten gebouwen, open
hooischuren, holtes in kliffen en bomen tot
kerktorens.

Uiterlijk: Een kerkuil zien, is iets om nooit
meer te vergeten. Wat het meest in het oog
springt, is zijn wit gezicht met hartvormige
sluier. Bij de kerkuil is het wijfje donkerder
dan het mannetje. De kerkuil is een echt
nachtdier. Wanneer je dus uilen wil zien moet
je op pad wanneer de meeste mensen gaan
slapen. Zowat de opvallendste aanpassing van
de kerkuil is zijn hartvormige gezichtssluier.
Die speelt een belangrijke rol bij het gehoor
van de kerkuil. De gezichtssluier werkt als
een hoogontwikkelde geluidsontvanger.
Door de vorm en stand van de veren in deze
gezichtssluier wordt het geluid afgebogen
naar zijn ooropeningen. Die ooropeningen
staan asymmetrisch tegenover elkaar
waardoor hij echt een ruimtelijke geluidskaart
van zijn jachtgebied kan maken. De uil kan
zijn kop 270° draaien en de grote ogen staan
vooraan in het gezicht waardoor hij goed de
afstand tot zijn prooi kan inschatten. Uilen zijn
dus ultieme nachtjagers.
Voedsel: Zowel in onze bossen als op de
velden, zelfs in onze steden en dorpen gaan
heel wat kleine knaagdieren op zoek naar
hun eten. Voor onze uilen is dat dus het
ideale moment om die kleine knaagdieren te
vangen en op te eten. De levensloop van onze
kerkuil, zijn groei, ontwikkeling, voortplanting,
bewegingen, zelfs zijn levensduur worden in
belangrijke mate bepaald door het voedsel dat
hij eet, de manier waarop hij eraan komt en de
plaats waar hij voedsel zoekt. Het dieet van
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de uilen is wereldwijd intensief onderzocht.
Dit komt doordat uilen de onverteerde resten
van hun prooien, via braakballen, uitbraken.
De kerkuil is goed aangepast om zijn prooien
te vangen. Zo gebeurt de vlucht van de kerkuil
nagenoeg geruisloos en kan hij onopgemerkt
tot bij zijn prooi vliegen.
Gevaren: Uilen hebben maar één echte
vijand en dat is de mens. En misschien is
het beter om te spreken over ‘lastbezorgers’,
dan wel over echte ‘vijanden’. Uilen gebruiken

hun ‘schreeuw’- en ‘oehoe’-geluiden bijna
uitsluitend om indringers en buren op de
hoogte te brengen dat ze in hun territorium
zitten. De andere reden is het aantrekken
van een partner. Er zijn echter wel, buiten
de natuurlijke doodsoorzaken (waaronder
bijvoorbeeld een strenge winter en ouderdom)
een aantal andere doodsoorzaken. Af en toe
zijn uilen het slachtoffer van bijvoorbeeld
de hoogspanningskabels waartegen ze
aanvliegen.

Leuke weetjes
• In Europa is er een sterke terugval (tot 20%)van de kerkuil duidelijk, die
vooral te wijten is aan de moderne landbouwpraktijken, het gebruik van
pesticiden en het verdwijnen van bruikbare nestgelegenheden.
• In België wordt de kerkuilenpopulatie gekenmerkt door regionale verschillen:
in Wallonië schommelen de aantallen, omdat de Waalse kerkuilen zich vooral
voeden met woelmuizen die in de loop van het jaar niet altijd even veel voorkomen.
De Vlaamse kerkuilenpopulatie is stabieler omdat hun voedsel vooral bestaat
uit veldmuizen, waarvan de aantallen relatief stabiel zijn.
• De kerkuil jaagt natuurlijk niet heel de nacht door! Hij heeft drie actieve
periodes doorheen de nacht. Eén rond zonsondergang, één rond middernacht en
een laatste rond zonsopkomst.
• Een uil die op het punt staat om een braakbal uit te braken, ziet er wat lusteloos
uit. Hij gaat op dat ogenblik ook nooit voedsel opnemen.
Bron: Laet, J. D. (2003). Uilen, mannen van de nacht. Brussel: VUBPRESS.
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6. Glimworm

Woonplaats: De glimworm komt in België
niet zo veel meer voor. De oorzaak hiervan
ligt waarschijnlijk bij het verlies aan biotoop.
De glimworm leeft in bosweiden en ruige
graslanden langs bosranden. Die zijn jammer
genoeg, grotendeels verdwenen.
Uiterlijk: De glimworm dankt zijn naam aan
het wijfje, dat een gesegmenteerd achterlijf
heeft en licht kan geven. Overdag houden
de vleugelloze wijfjes zich verborgen voor
hun vijanden, maar ’s avonds kruipen ze
in de begroeiing omhoog om zo hun licht
zichtbaar te maken voor soortgenoten. Het
licht wordt nogmaals versterkt door een laag
reflectorcellen. De glimworm is een insect
met een gewicht, van niet meer dan een
rijstkorrel en een lengte van ongeveer 6 mm.
Voortplanting: Het licht dat het vrouwtje
uitstraalt, om de mannetjes te lokken, is zeer
fel voor zulk een kleine lichtbron. Het mannetje
kan echter heel goed zien en dit licht al van op
een afstand van 10 meter waarnemen. Zijn
samengestelde ogen tellen acht maal zoveel

facetten als die van het wijfje: 2500 tegen 300.
Hij vliegt naar haar toe, sluit zijn vleugels en
wanneer hij precies boven haar is, laat hij zich
op haar vallen. Het mannetje bezit een paar
dekschilden. Het wijfje heeft geen vleugels en
heeft een gesegmenteerd achterlijf. Zij is de
grootste van de twee en is ongeveer 16 mm.
De eieren worden in juni en juli dicht bij de grond
op de begroeiing gelegd. Zowel de larve als het
wijfje kunnen aan de laatste drie segmenten
van het achterlijf een gelig licht verspreiden. Het
wijfje draait hierbij het achterlijf omhoog.
Voedsel: De larve eet kleine slakken. Hij giet
een verteringsenzym in het huisje, waardoor
het weefsel van de slak vloeibaar wordt en hij
dit kan opzuigen. Het volwassen vrouwtje en
mannetje eten helemaal niet.
Gevaren: De mens is de grootste vijand van
de glimworm. Niet alleen insecticide (tuin en
landbouw) maar ook een teveel aan licht (menselijke
verlichting) zorgen ervoor dat de glimworm minder
en minder gezien wordt in België.

Leuke weetjes
• Het licht van de glimworm wordt voortgebracht door cellen die zuurstof,
water en een enzym gebruiken voor de productie van de lichtgevende stof
oxyluciferine.
• Vroeg in de avond is dit licht geelgroen, later wordt het helder geel.
Bron: Dr John Feltwell, D. K. (1986). Vlinders en andere insecten van West- en Midden-Europa.
Brussel: NV Reader’s Digest.
Nachtwak(k)er - didactisch dossier

21

7. Doodshoofdvlinder

Uiterlijk: Deze reusachtige nachtvlinder
is onze zwaarste nachtvlinder en meteen
ook een van de grootste. Met zijn dik
lichaam, zichtbare klauwtjes en lichtgele
doodshoofdtekening op het borststuk ziet
hij er vervaarlijk uit. Deze indruk wordt nog
versterkt door het feit dat, wanneer je hem
aanraakt, hij een hoog piepend geluid maakt.
Ook de rups ziet er indrukwekkend uit! Die
kan maximaal 12 cm worden en heeft op het
uiteinde van zijn achterlijf een stekel of doorn
staan. De vlinder zelf is ongeveer 12 cm groot
en heeft een gewicht van ongeveer 5 g.

Voortplanting: De doodshoofdvlinder is een
zeldzame verschijning. Zij die worden gespot
in het voorjaar en in het begin van de zomer zijn
immigranten uit Afrika. De doodshoofdvlinders
die we in de herfst waarnemen, kunnen
zich wel bij ons hebben ontwikkeld. De
doodshoofdvlinders die hier geboren worden,
kunnen zich echter niet voortplanten, omdat
de pop niet vorstbestendig is. De pop wordt
gevormd nadat de rups zich heeft ingegraven
en een tere cocon heeft gesponnen. De
eieren worden vaak afzonderlijk op bladeren
van de aardappelplant gelegd.

Voedsel: Zijn voedselplant is de aardappel
en in de tijd dat er met de hand nog werd
geoogst, zaaide hij meermaals paniek onder de
aardappelrapers. De rups maakt een klikkend
geluid als hij verstoord wordt. De rups leeft
niet alleen op aardappelplanten, maar af en toe
ook op tomatenplanten. Zowel de vlinder als
de rups zijn volkomen onschadelijk.

Gevaren: De vlinder wordt door de geur van
honing aangetrokken en dringt bijenkasten
binnen. Hij gebruikt zijn korte roltong om in de
cellen van de honingraten binnen te dringen.
In de bijenkasten loopt hij echter de kans
gedood te worden door de bijen. Maar ook
vergiftiging door herbicide en pesticide zijn
veel voorkomende doodsoorzaken.

Leuke weetjes
• Vroeger geloofde men dat deze vlinder een voorteken was van de dood of
ernstige tegenspoed.

Bron: Carter, D. (1992). Vlinders. Londen: Dorling Kindersley.
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8. Bramensprinkhaan

Woonplaats:
De
donkerbruine
bramensprinkhaan leeft bij bosranden, in
heggen, op open plaatsen en in de bossen. Ze
leven zeer graag op braamstruiken en komen
daar vaak voor, vandaar ook hun naam.
Uiterlijk: Dit kleine insect van minder
dan een gram en ongeveer 13 tot 18 cm
is zeer moeilijk te vinden, omdat ze een
goede camouflage hebben en omdat ze
zich terugtrekken als ze verontrust worden.
Indien de bramensprinkhaan nog verder
gestoord wordt, laat hij zich vallen en dan
is hij nog moeilijker terug te vinden. De
bramensprinkhaan wordt actief bij valavond en
maakt hierbij een tsjirpend geluid dat bestaat
uit gescheiden tjirpen: “sri…sri…sri…”. De
antennes van de bramensprinkhaan zijn veel
langer dan zijn lichaam. Ook de achterpoten
zijn lang en smal.Vrouwtjes hebben een vrij
korte, iets omhoog gerichte legbuis.

Voortplanting: Ze leggen hun eieren in de
grond, in rottend hout, in schorsspleten,
tussen bladscheden of in het merg van droge
plantenstengels. Bij eileg in de grond wordt
vochtige tot natte, onbegroeide zandbodem
of aarde geprefereerd.
Voedsel: De bramensprinkhaan is een
omnivoor. De dieren eten allerlei kruiden,
insecten en spinnen.
Gevaren: De bramensprinkhaan heeft een
heleboel natuurlijke vijanden waaronder
sommige vogels, spinnen en mieren.
Hiernaast zijn insecticide en algemene
vervuiling van zijn habitat de grootste
doodsoorzaken.

Bron: Kruseman, M. D. (1983). De krekels en sprinkhanen in de benelux. Amsterdam:
Koninklijke Nederlandse natuurhistorische vereniging.
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4. Nuttige webadressen
• Soortenlijst België
http://species.be/nl/index.php
• Lesvoorbeeld van een les “braakballen uitpluizen”
http://avifauna.nl/_upload/educatie/7B.pdf
• Kerkuilenwerkgroep met informatie en tips hoe braakballen pluizen
http://www.kerkuilenwerkgroep-flevoland.nl/kerkuil/braakballen/braakballen.htm
• Kerkuilenwerkgroep met informatie en tips hoe braakballen pluizen
http://www.driesdevries.com/Kerkuil/braakballen.htm
• Determineren van schedelresten in uilenballen
http://www.repository.naturalis.nl/document/148557
• Determineerhulp
http://www.determineer.be
• Interactieve site voor braakballen pluizen en uilen herkennen
http://www.classify-it.eu/kdn/index.php?les=braakballen
• Site met filmmateriaal rond uilen en hun braakballen
http://natuureducatie.com/uilen-en-braakballen/Braakballenpluisspel
http://www.wildzoekers.nl/uilenmuizen/index2.htm
• Nederlandstalige documentatiecentrum
http://www.docukit.nl/inhoud/docukit.asp?zoeken=ja&guid={93CF2C74-4CDE-40BA-BC81198A4DC80B23}
• Greenpeace voor kinderen
http://www.greenpeacekids.nl/nachtdieren.html
• Natuurwacht Nederland (Delft)
http://www.natuurwacht.nl/thema.php?id=14

5. Nuttige adressen
• Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
Museum voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29, 1000 Brussel
Tel: 02/ 627 42 38
www.natuurwetenschappen.be
E-mail: info@natuurwetenschappen.be
• Leefmilieu Brussel – BIM (De milieuadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Gulledelle 100, 1000 Brussel
Tel: 02/ 775 75 75
www.leefmilieubrussel.be
E-mail: info@leefmilieubrussel.be
• Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Gemeenschap dienst
educatie
Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel
Tel: 02/ 553 03 71
www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie
E-mail: nme@lne.vlaanderen.be
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• Natuurpunt
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
Tel: 015/ 29 72 20
www.natuurpunt.be
E-mail: info@natuurpunt.be
• Natuurpunt
Educatie
Graanakker 11, 2300 Turnhout
Tel: 014/ 47 29 50
E-mail: educatie@natuurpunt.be
• Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO)
Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
Tel: 02 525 02 00
E-mail: info@inbo.be
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7. Technische fiche van de tentoonstelling
Titel: Nachtwak(k)er
Oppervlakte: ca.100 m²
Vorm: Veranderlijk tot 3 verschillende afmetingen
Benodigde elektriciteitsvoorziening: Minimum vier contactpunten vereist
Publiek: Kinderen van 6 tot 12 jaar (uitsluitend groepen) + één maal per maand
gezinsrondleiding
Duur van het bezoek: 120 minuten (indien aangevraagd aanpasbaar)
Begeleiding: begeleid bezoek in het Nederlands of het Frans
Informatie: telefonisch op nummer 02/ 627 44 10
Op onze website: www.natuurwetenschappen.be/museum/exhibitions/travelling
niko.schmit@natuurwetenschappen.be
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