Informatie bosdieren

ree
Reeën leven in bossen, op open velden en in de duinen. Ze eten allerlei planten: gras,
kruiden, bramen, knoppen en bladeren van bomen en struiken, paddenstoelen en
allerlei landbouwgewassen. Ze komen voor op het vasteland en op een aantal eilanden
zoals Ameland. Er zijn reeën naar dit eiland gebracht door jagers, maar er zijn ook veel
reeën zelf over het Wad naar ons toegekomen.

duinkonijn
Ieder duintje zijn konijntje! Toch komen konijnen nog niet zo heel lang voor in
Nederland. In de Middeleeuwen zijn ze ingevoerd om de vacht en het vlees. Er leefden
tot 1950 veel konijnen in de Nederlandse duinen. Maar omdat ze veel wegvreten en
gaten graven werden ze volop bejaagd. Toen ook nog ziektes ervoor zorgden dat er rond
1990 bijna geen konijnen meer in de duinen leefden, bleek dat ze toch ook nuttig zijn. Ze
houden het gras kort en voorkomen zo dat de duinen volgroeien met hoge planten en
struiken. Gelukkig gaat het op veel plaatsen weer beter met het duinkonijn.

haas
Zo snel als een haas zijn, is niet zomaar een uitdrukking. Wanneer hazen achterna
gezeten worden, kunnen ze wel 75 kilometer per uur halen, waarbij ze vaak ook nog
haakse bochten maken. Ze springen met gemak 5 tot 7 meter en kunnen ook nog eens
goed zwemmen. Maar meestal blijven hazen bij gevaar doodstil liggen, platgedrukt tegen
de grond. Pas als het gevaar te dicht bij komt schieten ze ervandoor.

egel
Egels zijn niet te verwarren met andere dieren: ze hebben stekels op hun rug. Volwassen
egels hebben er bijna 8000. Ze jagen in het donker op kleine dieren, van insecten tot
kleine zoogdieren. Ook eten ze wel eieren, vruchten en paddenstoelen. Vaak maken ze
tijdens het eten erg veel herrie en kun je ze van verre horen smakken. 's Zomers slapen
egels overdag op beschutte plaatsen, maar 's winters slapen ze dag en nacht. Dan
houden ze een winterslaap.

bosmuis
Bosmuizen zijn een echte nachtbrakers, die dus vooral 's nachts erg actief zijn. Ze
kunnen goed klimmen en springen, tot wel 70 centimeter hoog. Nesten worden zowel
onder- als bovengronds gemaakt van bladeren, grassen en mossen. Ze eten van alles en
nog wat: zaden, granen, noten, bessen, jonge plantendelen, bast, spinnen, insecten,
slakken, eieren, wormen en paddenstoelen. Op de Waddeneilanden komen bosmuizen
vaak ook in gebouwen voor, als daar geen huismuizen zijn.

rosse woelmuis
Rosse woelmuizen zijn eerder klimmers dan gravers. Toch bouwen ze hun nest meestal
in een hol onder de grond. Ze zijn niet bang en laten zich gemakkelijk zien. Ze leven dan
ook meer bovengronds en meer overdag dan andere woelmuizen. Het menu van de
rosse woelmuis bestaat vooral uit grassen, zaden en vruchten. Daarnaast eten ze ook
wormen, spinnen en insecten.

dwergspitsmuis
De dwergspitsmuis is het kleinste zoogdier van West-Europa. Op het vasteland komen
ze op veel plaatsen voor en op een paar Waddeneilanden zoals Ameland. Ze eten
insecten, spinnen en wormen. Het zijn echte veelvraten, want ze moeten tot twee maal
hun eigen lichaamsgewicht per dag eten. Zelf schijnen ze nogal vies te smaken, waardoor
dwergspitsmuizen niet veel door andere dieren worden gegeten.

veldmuis
Deze dieren leven graag in open gebieden met grassen en/of granen, zoals
graanakkers, wegbermen, dijken, slootkanten, graslanden en klavervelden. De veldmuis
is een planteneter. Hij eet het liefst grassen, kruiden, granen en zaden. Soms eet hij ook
wel insecten en slakken. Ze zijn 's nachts en in de schemering actief. Hij woont meestal in
een zelfgegraven nest onder de grond. Het nest is gemaakt van hooi, gras en
plantenstengels.

bruine rat
De bruine rat is een van de succesvolste zoogdieren ter wereld en komt tegenwoordig
over bijna de gehele wereld voor. Hij houdt van een vochtige en niet te warme omgeving.
De bruine rat voelt zich snel ergens thuis, vooral in de buurt van de mens. Want daar zijn
vaak ook zijn lievelingsplekken zoals kelders, schuren, stallen, riolen en vuilnisbelten.

vleermuis
Vleermuizen zijn de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen. Ze zijn lekker
geheimzinnig, want ze komen pas in de schemering tevoorschijn om op insecten te
jagen. Zelfs met de beste ogen zijn die kleine insectjes in het donker niet te zien.
Vleermuizen hebben daarom goede oren. Om te 'kijken' zenden vleermuizen een signaal
uit, waarvan ze de echo weer met hun oren opvangen.

