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Doe mee!

Over dit boek
Ben jij ook net zo nieuwsgierig als Toni? 
Behalve spannende informatie vind je in dit 
boek veel ideeën om te spelen, knutselen en 
experimenten te doen. Vraag wel een volwas-
sene om je daarbij te helpen. Als je goed kijkt, 
is er op elke bladzijde veel te ontdekken:

Hier wordt een vraag 
gesteld. Het antwoord 
staat ondersteboven.

Hier lees je allerlei onge-
looflijke dingen.

Aan het eind van elk 
hoofdstuk kun je herha-
len wat je hebt geleerd.

Passend bij het thema 
vind je hier aanwijzingen 
om te knutselen, spelle-
tjes te doen en te experi-
menteren.

Op elke bladzijde zie je links- en rechtsboven 
een klein plaatje. Dit maakt het gemakkelijker 
om te zoeken naar onderwerpen die je 
interessant vindt:

In de stad en  
op het platteland

In de tuin

In het bos

Rivieren, beken en meren

Zeeën en 
kustgebieden

Bescherm de natuur

Toni

Spelidee

Welke dieren wonen er in het bos? 
Hoe ziet een linde eruit? 

Hoe wordt een rups een vlinder?

Experiment

Knutselidee

Nee maa
r!
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In de stad en op het platteland

Wilde dieren leven in de vrije natuur in 
weilanden en in bossen. Maar je komt 
ze ook in de stad tegen tussen de hui-
zen en auto’s.
In een stad met veel mensen is er voor 
de dieren veel te eten en een warm 
plekje om te slapen.

Welke dieren wonen in de stad?
In de vrije natuur wordt er gejaagd op 

kleine roofdieren, zoals vossen en marters. In 
straten en huizen kunnen ze ongestoord op 
jacht gaan naar voedsel. Ze moeten alleen 
goed op de vele auto’s letten. 
Ook vleermuizen vinden tegenwoordig het 
leven in de stad geweldig: overdag slapen ze 
onder luiken en daken en ’s nachts gaan ze 
op pad. In de parken en groene zones 
hebben veel insecten en vogels 
een thuis gevonden.

Heb je weleens 
een wild dier in de 

stad gezien?

In een grote stad wonen vaak verras-
send veel vossen – ook al zien we er 

bijna nooit eentje. Dat komt omdat 
ze meestal ’s nachts op zoek gaan naar 

voedsel, terwijl wij in ons bed liggen.

Nee maar
!

Wilde dieren in de stad

rode vos

rat
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In de stad en op het platteland

Waar wonen de dieren in de 
stad?

Ratten en muizen leven in de rioolbuizen 
onder de grond. Ze eten de ontzettend vele 
etensresten die voorbijstromen. Steenmarters 
en vossen leven in leegstaande tuinhuisjes of 
schuurtjes. Hier brengen ze ver van de drukte 
hun jongen ter wereld. Vlinders en eekhoorns 
wonen in de parken.

De vleermuis maakt geluiden die door het insect als een 
echo worden teruggekaatst. Hij kan de echo met zijn 
grote oren horen.

Hoe vindt een vleermuis ’s nachts 
zijn weg?

Een vleermuis slaapt overdag en gaat ’s nachts 
eropuit. In het donker vindt hij zonder proble-
men zijn weg. Daarvoor zendt hij in zijn vlucht 
hoge, schrille tonen uit die wij niet kunnen 
horen. Als deze tonen tegen een obstakel 
zoals een boom of een insect botsen, worden 
ze als een echo teruggekaatst. De vleermuis 
leest de echo en ‘ziet’ daardoor zijn omge-
ving. Zodra hij een nachtvlinder heeft her-
kend, slokt hij die op.

Vossen, marters en ratten gaan ’s nachts in onze 
vuilnisbak op zoek naar eten.

vleermuis

steenmarter
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In de stad en op het platteland

Veel wilde dieren vinden een thuis in 
de buurt van onze huizen. Vaak leven 
ze zelfs met ons onder één dak, omdat 
het daar lekker warm is en zo hebben 
ze geen last van weer en wind.

Wie rommelt ’s nachts op zolder?
Marters slapen overdag graag op zol-

der. Je hoort ze stommelen als ze ’s avonds 
naar buiten gaan. In de herfst sluipt ook de 
relmuis graag naar binnen. Om contact te 
houden met zijn soortgenoten knort, piept 
en snurkt hij.

Hoe maakt een 
mus zijn nest?

Huismussen broeden het 
liefst in nissen en spleten of 
onder de dakbalken. Het 
mussenpaar zoekt grassprieten, 
bladeren en papiersnippers en bouwt daarvan 
een kogelvormig nest. In het nest legt het 
vrouwtje haar eieren en broedt die uit met 
haar lichaamswarmte. In de schaal groeit het 
kuiken. Als het groot genoeg is, pikt het kui-
ken de schaal kapot met zijn eitand en komt 
naar buiten.

Vooral in oude huizen zijn veel gaten waar-
door dieren op zolder kunnen komen.

Een huis voor dieren

spreeuwen

stadsduiven

marter

gierzwaluw

huismussen

relmuis

huiszwaluw
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In de stad en op het platteland

Welke vogels leven in steden en dorpen?

Bij huismussen zien 
het mannetje en het 
vrouwtje er verschil-
lend uit.

Stadsduif
Uiterlijk: grijsblauw, bij 
de hals groenig en lila; 
vleugels met zwarte stre-
pen en vlekken
Nestplaats: in nissen en 
spleten en tegen gevels
Roep: ‘roekoe’ en varia-
ties hierop
Standvogel

Overal ter wereld 
bevolken groepen 
duiven de steden.

Zwarte roodstaart
Uiterlijk: grijs met rode 
staart; het mannetje heeft 
een witte vlek op de vleu-
gels
Nestplaats: in gaten in 
muren en rotsen en onder 
overstekende daken
Roep: bij gevaar ‘tsip-tek-
tek-tek’
Trekvogel

Je herkent deze vogel 
aan zijn roestrode 
staart.

Huiszwaluw
Uiterlijk: blauwzwart, 
witte onderkant; korte 
staart die slechts licht 
gevorkt is
Nestplaats: onder daken 
van huizen en in stallen
Roep: tjilpt zacht ‘tschrrip’ 
in zijn vlucht
Trekvogel

De huiszwaluw vangt 
insecten in zijn vlucht.

Huismus
Uiterlijk: het mannetje 
heeft een grijze kap en 
een donkere vlek in de 
hals; het vrouwtje heeft 
een lichtbruin verenkleed
Nestplaats: onder dakbal-
ken en in spleten
Roep: ‘tjilp-tjilp’
Standvogel

Spreeuw
Uiterlijk: in het voorjaar een 
zwart verenkleed en een 
lange gele snavel; in de herfst 
lichte spikkels en een donker-
bruine snavel
Nestplaats: in holle bomen, 
spleten in muren en onder 
daken
Roep: fluitende, klakkende en 
brommende geluiden
Trekvogel

In de herfst zie je 
soms grote zwer-
men luidruchtige 
spreeuwen.

Gierzwaluw
Uiterlijk: lange, sikkelvor-
mige vleugels; korte 
staart; zeer korte snavel; 
roetkleurig verenkleed
Nestplaats: onder de 
daken van huizen en in 
muurspleten
Roep: ‘sriih’ of ‘sprih’ als 
ze op zoek zijn naar een 
partner
Trekvogel

Gierzwaluwen zijn 
dankzij hun lange 
vleugels meesters in 
snel vliegen.
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