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Ranger in 
de kijker

hey, ik ben WWF-ranger eline. elke zondag maak 
ik een wandeling om afval op te rapen. superleuk! 
echt triest hoeveel afval mensen op straat gooien.

Eline (7 jaar) uit Hoei

Dankjewel eline. Je bent 
een echte natuurbeschermer!

agenda

Winnen
Vind jij vogelkijken ook zo leuk? Deze handige 
zakgids helpt jou om de vogels gemakkelijk 

op naam te brengen. Wil jij ook kans maken 
op deze zakgids? Laat ons dan weten hoe 

die mooie vogel in de cirkel heet. 
(tip: het antwoord vind je ergens in dit magazine).

surf naar www.rangerclub.be/
wedstrijdmagazine of stuur jouw antwoord 

vóór 15 december 2020 naar het adres 
op pagina 23. Vergeet niet je naam,

leeftijd en adres te vermelden 
en dat het gaat om de 
Prijsvraag ‘Zakgids’.
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Het Zwin Natuur Park

ZoNdag 29 November

In actie voor de heide, 
Kalmthout
We steken de handen uit de mouwen 
om de heide beter te maken voor de 
dieren en planten die er leven. Alle 
helpende handen, groot en klein, 
zijn van harte welkom. 

meer info en inschrijven: 
www.rangerclub.be/activiteiten

ZoNdag 13 december

Wintervogeltocht Zwin, Knokke
In de winter is de natuur doods? Dat had je gedacht! 
samen met een gids gaan we op zoek naar de 
wintervogels in het Zwin Natuur Park.

meer info en inschrijven: 
www.rangerclub.be/activiteiten
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Ik ga ook helpen op de hei.
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ZoNdag 25 oktober

Rangerdag in Forestia, Theux
WWF nodigt alle rangers en hun familie uit voor de 
rangerdag in het dierenpark Forestia! ontdek de 
wilde dieren van europa, wat WWF doet om de 
dieren te beschermen en laat zien dat je een echte 
WWF-ranger bent. Dit mag je niet missen!

voor wie? Alle rangers en hun familie
meer info en inschrijven: 
www.rangerclub.be/rangerdag
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WWF-Rangerclub 
is powered by 

Hallo Ranger,
Denk je dat je ver moet reizen om 

bijzondere dieren te spotten? Neen hoor! 
Ook in België leven gevaarlijke beesten, 

kleurrijke types en giftige gasten. 
Je leest er alles over in dit magazine. 

Veel leesplezier!



Hello ranger!
Dier in de kijker: 

DE NAUTILUS
Deze vreemde snuiter is geen 

slak maar … een soort inktvis 
met een uitwendige schelp. Deze 

dieren bestaan al eeuwenlang en 
leven enkel in bepaalde warme delen 
van de grote oceaan, in de buurt van 
Australië en indonesië. een NautIlus 
zwemt achteruit, met zijn schelp eerst.

WINNEN! 
Wafels voor 
de koala’s 
Hey, wij zijn WWF-Rangers CaRlOtta 
en ROBIN (10 jaar) uit Brussel en wij bakten 
wafels. Die verkochten we om de koala’s in 
Australië te helpen. in totaal haalden we
€ 220,- op voor WWF!

Wat een superactie, dankjewel!

Afri-
kaanse 
savanne

Hallo, mijn naam is 
ClémeNt en ik heb deze 

savanne getekend
 voor WWF!

Clément, 10 jaar
uit Warsage

Wat mooi! ik wou dat 
ik ook in jouw tekening 

kon wonen!

Wil je weten wat 
WWF doet om de 
koala’s te helpen 
na de bosbranden
in australië? Blader 
snel naar pagina 14.

Hallo mijn naam is meRlijN 
(12 jaar) en ik ging deze zomer 
op kamp met WWF. samen met 
mijn mama fietste ik van bij ons 
thuis in torhout via een omweg 

naar cadzand. in totaal wel 60 km.

Wauw merlijn! We zijn trots op jou!

Raadsel
Wat krijg je als je een slang en 

een kangoeroe met elkaar kruist?

een springtouw!

Rangercake 
We maakten deze taart voor de WWF-

rangerclub. Dat was echt smullen!

Groetjes van Doortje (8 jaar) en 
Jolijn (10 jaar) uit achel

het water loopt me al in de mond…

Nieuwe thuis voor bizons 
sinds kort vind je in saNCtuaRy De ZONNeGlOeD bizonstier 
Anoki en drie vrouwtjes. De dieren komen uit een zoo die moest 
sluiten door de coronacrisis en kunnen niet terug naar het wild. 
Nu hebben ze een thuis gevonden!

OOk Op uItstap NaaR De ZONNeGlOeD? 
Als WWF-ranger heb je gratis toegang met je bon!

We geven vijf van deze schattige sleutelhangers weg. 
Wil jij kans maken op een exemplaar? 

geef dan antwoord op de volgende vraag:

Hoe Heet de grootste kever vaN oNs laNd?
(tip: het antwoord lees je ergens in dit magazine!)

stuur vóór 15 december 2020 het juiste antwoord door naar 
www.rangerclub.be/wedstrijdmagazine of naar het adres op 
pagina 23. Vergeet niet je naam, leeftijd en adres te vermelden, 

en dat het gaat om de ‘Prijsvraag Wolf ’.
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Op vertoon van je WWF-Rangerlidkaart en tegen inlevering van deze bon. Geldig van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020.

Niet cumuleerbaar met andere acties en niet inwisselbaar tegen contant geld.

1 GRATIS TOEGANGvoor WWF-Rangersmits begeleiding van 2 betalende volwassenen

Oostvleterenwww.dezonnegloed.be

Op vertoon van je WWF-Rangerlidkaart en tegen inlevering van deze bon. Geldig van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020.

Niet cumuleerbaar met andere acties en niet inwisselbaar tegen contant geld.

30% KORTINGop het toegangsticketvoor het Wildpark en op de PassHan
voor WWF-Rangers en de begeleidende familieleden

Han-sur-Lesse www.grotte-de-han.be
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Wil jij ook iets vertelleN?
stuur je post naar rangers@wwf.be of naar WWF-Rangerclub, 

emile Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel. Vergeet niet om je 
naam, adres en leeftijd te noemen. en wie weet kom jij

in het volgende Rangerclub magazine!

hoe noem je een 
teek die van dansen 

houdt? 

een 
discoteek!

WWF-Rangerclubkamp 2020



special

Voor spectaculaire dieren kun je 
natuurlijk naar verre landen. maar dat 
hoeft niet. Kijk maar eens welke stoere, 
mooie en vreemde dieren hier voorkomen. 
Had je niet gedacht, hè?

Een gewei van

 een edel
hert 

bestaat ui
t been

 of bot.

koNINg vAN HET boS
eDelheRteN zijn machtige dieren! De mannetjes dragen een 
groot gewei met veel zijtakken. Dat gebruiken ze in de herfst, 
het liefdesseizoen van de edelherten, om te vechten met andere 
mannetjes. elk jaar, na de winter, verliest het mannetje zijn gewei. 
in de lente groeit er een nieuw gewei aan. De meeste edelherten 
in ons land leven in het zuiden en westen van Wallonië. 
maar ook in de Voerstreek en het noorden van Limburg kan je er 
met wat geluk één spotten.

vLIEgEND jUWEEL
als je zijn naam hoort, denk je dat hij bij de 
Noordpool leeft. en als je zijn kleuren ziet, 

denk je dat het een vogel is uit het tropisch 
regenwoud. maar de ijsVOGel hoort echt in 
ons land thuis. met zijn oranje borst, blauwe 
kop en vleugels is het een juweeltje. en dan 

die rug: blauwer bestaat niet. Hij kan ook nog 
eens fantastisch vissen. Als een speer duikt de 

ijsvogel het water in en komt dan met een 
visje in zijn snavel weer boven. Prachtig én 

handig: echt een dubbele knapperd.

MEER WETEN?
www.rangerclub.be/natuurinbelgie

76



De grote

knaagta
nden 

van de b
ever 

zijn ora
nje

SUpERkNAgER
het grootste knaagdier van de wereld is de capibara. 

Die kom je bij ons niet tegen. maar de op-een-na 
grootste knager wel: dat is de BeVeR. en eerlijk is 
eerlijk, in knagen is de bever nummer één. met zijn 

tanden krijgt hij hele bomen om. Zwemmen en duiken 
kan hij ook goed. Zijn vacht is zo dicht, dat zijn huid niet 
nat wordt. Zo krijgt hij het niet koud. Vroeger ging het 
niet zo goed met de bever in ons land. mensen jaagden 
namelijk op het dier voor de mooie pels en het vlees. 
maar nu gaat het steeds beter. in elke provincie in 

ons land leven bevers in het wild. 

special

REUzENvIS MET SNoR
Als je deze zomer een keer gaat zwemmen in een plas of meer, neem dan 
je duikbril mee. Voorntjes en baarzen kun je daar vaak zien, misschien 

zelfs een snoek! De kans dat je de grootste vis van ons zoete water ziet, 
is klein. maar het kan wel. Die zoetwaterreus is de meeRVal. sommige 

meervallen zijn meer dan twee meter lang en hebben een bek zo groot als 
een flinke emmer. meestal scharrelt een meerval ’s nachts over de bodem. 
Dan voelt hij met de lange draden aan zijn bovenlip en onder zijn kin of er 
iets eetbaars ligt, kruipt of zwemt. maar hij gloept soms ook wel eens een 

dobberende eend of watertrappelende rat naar binnen.

gRoTE 
vRIENDELIjkE REUS
misschien wist je al wel dat er haaien in de 

Noordzee zwemmen. ook vlak voor de kust van 
ons land komen ze voor. Van de hondshaai kun 
je zelfs lege eierschalen op het strand vinden. 

maar je wist vast niet dat je de haai die je hier 
ziet ook in de Noordzee tegen kan komen. Het 
is de ReuZeNhaaI. Die naam is terecht: hij 

wordt tien meter lang! Bij engeland en Ierland 
wordt deze reus vaak gezien, af en toe zwemt 
hij langs onze kust. Bang hoef je niet te zijn, 

want hij eet alleen kleine zeebeestjes 
die hij met zijn enorme muil 

uit het water zeeft. 
98



Een wezel is 

zo lang a
ls een 

potlood e
n zo 

dun als e
en 

bezemsteel

SUMo-WoRSTELAAR
Herten die kunnen vliegen? Die bestaan natuurlijk niet. maar het VlIeGeND heRt bestaat wel: 
dat is een kever. en geen kleintje. Het is de grootste kever van ons land. Wat een gewei lijkt, 

zijn eigenlijk de kaken. alleen de mannetjes hebben van die grote knijpers en dan snap je 
vast al waarvoor. inderdaad, net als echte herten vechten ze om een vrouwtje. het is een

 trage worstelpartij, op de tak van een eik. Ze haken hun kaken in elkaar en proberen 
hun tegenstander dan van de tak te gooien. Wie blijft, die wint. 

DAppERE RovER
sinds een paar jaar jagen er wolven in 

ons land, maar er is een roofdier dat hier 
al veel langer leeft: de WeZel. Hij is een 
paar maten kleiner dan de wolf, maar 

minstens even stoer. meestal jaagt de wezel 
op muizen. Die achtervolgt hij tot in hun 
eigen hol, zo slank is dit roofdiertje. maar 
een wezel vangt ook wel eens een konijn: 
een dier dat twintig keer zo zwaar is als 

hij zelf! alsof een wolf in zijn eentje 
een olifant zou vangen...

gIFSLANg
met die zigzag op zijn rug en met die

 strenge blik ziet de aDDeR er gevaarlijk uit. 
en dat is hij ook. Het is een gifslang.

en geloof het of niet: hij komt in de Belgische 
natuur voor. Vooral op de heide. op een 

zonnige ochtend in de zomer kun je wel eens 
een adder op een wandelpad zien liggen. 

maak gerust een foto, want een mens 
aanvallen doet de adder niet. maar pak 

hem niet beet, want dan gebruikt hij 
zijn giftanden wel. Dan moet je 
onmiddellijk naar het ziekenhuis

 voor een prik met tegengif.

special
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erg grappig hoor, 
maar zet me nu 
maar weer neeralsjeblieft.

Oh, ik vond het 

net leuk worden!

Een vliegend 
vliegend hert 
klinkt als een 
helikopter
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Niet alleen brandweerlieden hebben fantastisch werk 
gedaan: ook de speurhonden missy (links) en taz 
(rechts) zijn helden! Na de branden snuffelden ze 
samen het rampgebied af, op zoek naar koala-
strontjes. Daardoor wisten dierenbeschermers dat er 
koala’s in de buurt waren en konden ze die helpen.

fotostrip

De kleine koala kevin was zo’n geluksvogel. Samen met zijn 
moeder mia werd hij vlak na de branden gevonden, hoog in 
een verkoolde boom. Dierenbeschermers redden de twee eruit 
en brachten ze naar een ziekenhuis voor wilde dieren in de
staat Queensland.  

Zoals je ziet gaat het wel inmiddels heel goed met Kevin en mia! 
Hun verzorgers denken dat ze over een tijd weer terug kunnen 
naar het bos.

en ja hoor: hier zit een 
gewonde koala hoog in de 
boom! Dierenbeschermers 
hebben hem eruit gehaald. 
met hun superneuzen 
hebben missy en taz een 
heleboel gewonde koala’s 
gered. 

14 15

Weet je het nog? Begin dit jaar stond een groot deel van australië in brand. Bijna drie miljard 
dieren werden gedood of moesten op de vlucht. een ramp! WWF deed een noodoproep en heel 
wat kinderen kwamen in actie. In totaal werd meer dan € 600.000 opgehaald! met dat geld 
worden geweldige dingen gedaan.

tijdens de bosbranden werd een gebied van 10 miljoen hectare 
verwoest. Dat is nog groter dan drie keer Belgiê! ongeveer een 
miljard dieren kwamen om in de vlammen. gelukkig zijn er ook 
een heleboel beesten gered.

en koala maryanne? 
het gaat goed met haar! 
Ze kan alweer knuffelen 
met DaRReN GROVeR
van WWF in australië. 
als ze een beetje dikker 
en sterker is, mag ze 
terug de wildernis in.

en dit is maryanne. Zij verloor haar 
moeder in de vlammen en haar 
pootjes waren helemaal verbrand. 
een Australische brandweerman 
bracht haar naar een dierenopvang. 

“De hulp kwam 
precies op het 

goede moment. 
hiermee kunnen 
we alle gewonde 
dieren helpen!”



Een wilde kat 
      in onze bossen

de Wilde kat leeft iN Het bos
in België leven enkele honderden wilde 
katten (vooral in Wallonië), maar het
is niet gemakkelijk om er eentje te zien. 
Wilde katten leven ’s nachts en 
verstoppen zich meestal, bijvoorbeeld 
in de klimop hoog in een boom of 
tussen bramen of varens. heel soms 
kan je er één spotten als hij jaagt in 
een veld aan de rand van een bos. een 
wilde kat eet vooral kleine knaagdieren 
zoals woelmuizen en veldmuizen.

coreNtiN, een expert van WWF die 
vaak op zoek gaat naar wilde dieren, 
vertelt ons meer over de wilde kat.

dag corentin, waarom is de 
wilde kat zo belangrijk?
“het is de enige wilde katachtige 
die leeft in België. het is een heel 
bijzonder dier en prachtig om te zien. 
Bovendien eten ze vooral kleine 
knaagdieren en helpen ze zo de boeren 
die velden hebben dicht bij een bos.”

Wat is het gevaar als een wilde 
kat en een huiskat elkaar 
ontmoeten?
“ten eerste kunnen de twee dieren 
ziekten op elkaar overdragen. ten 
tweede, als ze met elkaar paren, zijn  
de jongen een mengeling of kruising 
van een wilde kat en een huiskat. Als 
dat vaak gebeurt, krijg je minder en 
minder echte wilde katten. Zo kan het 
zijn dat de zeldzame wilde kat 
verdwijnt in ons land.” 

jij hebt onderzoek gedaan naar 
wilde katten. kan je ons daar iets 
over vertellen?
“in de provincie Luik hebben we houten 
stokken in de natuur geplaatst met olie 
van de valeriaanplant. katten houden 
van die geur en strijken met hun 
lichaam langs de stok, net zoals een 
huiskat ook langs onze benen strijkt.  
Zo kunnen we gemakkelijk haren 
verzamelen van wilde katten. We 
onderzochten het DNa in het haar  

en vonden wel 65 verschillende wilde 
katten! slechts enkele haren waren  
van nakomelingen van een kruising. 
Dat toont aan dat er best nog veel 
wilde katten zijn in onze bossen.  
goed nieuws!”

de wilde kat is een beschermde 
diersoort, hoe kunnen we hem 
helpen?
“Dat kan op verschillende manieren. 
Door onze huiskatten te steriliseren, 
doorgangen te maken onder auto-
wegen en onze bossen op een natuur-
lijke manier te beheren. Zo zijn er veel 
dode bomen, varens en bramen waar 
de wilde kat zich kan verstoppen. 
ook is het belangrijk om verschillende 
stukken bos met elkaar te verbinden. 
op die manier kunnen de wilde katten 
veilig van het ene naar het andere 
bos trekken.”

hou jij van katten? Wij ook! Bij de WWF Rangerclub zijn we heel erg 
fan van de wilde kat, een bijzondere soort kat die leeft in de bossen 
van europa, ook bij ons in België.  FotogrAFie: PhiLiPPe moËs @ WWF BegLium

Corentin, 
dierenexpert 
van WWF-

België

corentin, 
dierenexpert 

van WWf-bel-
gië

De stokken met 
valeriaanolie op zijn 
ruw. Dan blijven de 
haren van de kat 

gemakkelijker 
hangen.

een wilde kat herken je aan zijn dikke vacht, 
zijn grote kop en een zwarte lijn die van de kop 

tot het puntje van de staart loopt. De staart 
is dik en heeft zwarte ringen.

heel lang geleden waren er twee ondersoorten 
van de kat. De ene leefde in Afrika en de andere 
in europa. De Afrikaanse kat werd door de mens 
tam gemaakt en werd mee naar europa gebracht.  
Deze ‘huiskatten’ zijn dus heel verre voorouders 
van jouw kat. De wilde kat die in onze bossen 
leeft, stamt af van de europese kat. 
De WIlDe kat en de huIskat zijn dus 
twee verschillende kattensoorten!
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Reportage

Heb jij eeN 
Wilde kat geZieN? 

meld dat dan via

www.waarnemingen.be.



 De beer heeft een ongezellig hol.  
Hij gebruikt het alleen om de winter 
slapend door te komen. Soms schuift hij 
nog wat droge bladeren naar binnen, 

maar op de kale grond slapen vindt hij ook best. 

Hooibergjes
De FluIthaas maakt heel wat meer werk van zijn 
inrichting. Fluithazen zijn grappige diertjes uit de 
bergen: een soort konijntjes met korte oren. De hele 
zomer zijn ze druk bezig op de bergwei. Ze knagen gras 

af en leggen het te drogen op een zonnig plekje. Van het 
gedroogde gras maken ze bergjes. in de herfst bekleden ze hun 

hol met dat hooi. hun behang is niet alleen warm en zacht, maar 
ook eetbaar. Dat is handig voor als er sneeuw ligt.

lekker lucHteN
het mooiste hol heeft de Das: een ondergronds kasteel (burcht) met gangen en kamers. het is er een 
gezellige boel, met een hele familie bij elkaar. ’s Nachts gaan ze op pad, de dag besteden de dassen met 
dutten en klussen. een wandje bijwerken, een kamertje erbij. De vloerbedekking krijgt extra aandacht. op de 
grond ligt een dikke laag droge planten, vooral gras en varens. Is het herfst? Dan houden ze een grote schoonmaak. 
De dassen slepen alles naar buiten om te luchten. Daarna richten ze hun hol weer opnieuw in.

vogel met museum
Bij BRuINe tuINIeRVOGels bouwen de mannetjes

geen nest, maar een museum! het is een knap gemaakt 
afdak op de grond. De vloer maakt de vogel keurig schoon 

en dan gaat hij kleurige spulletjes verzamelen: bessen, 
bloemen, keverschilden, maar ook snoeppapiertjes, 
pennendoppen en aanstekers. Daarmee richt hij een 

tentoonstelling in: kleur bij kleur. Dan nodigt hij vrouwtjes 
uit. Vindt mevrouw het maar matig, dan vliegt ze verder. 

Vindt ze het prachtig, dan mag meneer paren. 

Behang en 
  vloerbedekking

18 19

wat 
wil  jij    

  weten?

‘maken dieren als beren, vossen of konijnen hun hol ook gezellig?’aretha (10 jaar) uit Borgerhout

Wij richten ons huis in met een tapijt, lampen 
en schilderijtjes. al die spullen hebben dieren 

niet. slapen ze dan in een kaal hol?

Fluithaas

Das



 

Doen
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Klik ik heb je!
machtige bomen, grappige insecten, 
de mooiste bloemen, bijzondere dieren 
en adembenemende landschappen. 
Je ziet heel wat moois als je gaat 
wandelen in de natuur. klik! met een 
foto kan je die momenten vastleggen 
en delen met vrienden. maar waar moet 
je op letten om een mooie natuurfoto 
te maken? thomas, een WWF-Ranger die 
houdt van foto’s maken, legt het ons uit.

 Wie is tHomas?
thomas is een enthousiaste WWF-ranger van 11 jaar met 
twee passies: de natuur en fotografie. Hij combineert de 
twee en maakt mooie natuurfoto’s die hij op zijn blog 
plaatst (in het Frans). Hij toont zijn foto’s en deelt zijn 
ervaringen: waar de foto’s zijn gemaakt, zijn lievelings-
fotografen, welk materiaal hij gebruikt… Interessant!

kijk voor meer foto’s van thomas 
op www.coupdoeilnature.net.

‘Voor mooie natuurfoto’s hoef je echt 
niet naar verre landen. ik ga regelmatig 
wandelen in België en het kan ook 
gewoon in je tuin. om bijvoorbeeld 
een foto te maken van een vogel, leg ik 
graantjes op een tafel en wacht ik af. 
Als je dat elke dag doet, komen de 
vogels terug en zijn ze de beste 
fotomodellen.’

tiP 1: ga oP verkeNNiNg
ga eerst zonder camera. Je moet 
namelijk eerst de goeie plekjes vinden. 
Dus zwerf door je tuin, je buurt, een 
park of een bos en ontdek waar je goede foto’s 
kunt maken. Waar groeien bijvoorbeeld mooie 
bloemen? op welke plek zie je veel vlinders? 
Waar vliegen welke vogels langs? Hoe staat het 
licht daar?

tiP 2: regel eeN smartPHoNe 
Heb je een goeie plek gevonden? Zorg 
dan dat je een smartphone van iemand 
kunt lenen. of misschien heb je er zelf 
eentje. met een telefoon kun je tegen-
woordig echt mooie foto’s maken. laat 

hem gewoon op de automatische stand 
staan en ga lekker aan de slag!  

tiP 3: Wees geduldig
geduld en een beetje geluk zijn twee 
belangrijke ingrediënten voor een mooie 
foto. Stel, je kent een plek waar altijd 
reeën langslopen. Die dieren zijn super-
schuw. maar als je ze geduldig in de gaten houdt, 
weet je na een tijdje precies waar je moet zitten 
om ze niet weg te jagen. Dan kun je daar, heel stil, 
wachten op het juiste moment. 

tiP 4: Zoom uit!
Zie je iets moois? Dan wil je vast meteen inzoomen 

maar het is niet altijd een goed idee. Zulke 
foto’s worden al snel een beetje saai. Neem 

ook een keer die boom erbij. en dat huis. 
of dat grasveld. Dan blijf je kijken! 

tiP 5: doe eeNs gek
Probeer een beetje te spelen met je telefoon. 
kies een keer voor een heel rare hoek, ga 
languit op je buik liggen en fotografeer 
alles van onderen of maak een selfie 
met een vlinder. Je moet vooral plezier 
hebben als je foto’s maakt!

Deze foto is gemaakt door thomas Dennemont.



Hoe Heet de grootste uil 
die leeft iN oNs laNd?
■ De laplanduil = s

■ De ransuil = k

■ De oehoe = e 4

puzzels
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ColoFoN

Quiz  Wilde 
    buren!

In België leven veel 
prachtige en stoere dieren. 
hoe goed ken jij deze 
buren? Doe de quiz! gekke geluiden

Dieren maken verschillende geluiden. soms heeft 
dat zelfs een grappige naam. Weet jij hoe we de 

geluiden van onderstaande dieren noemen?

Dier:_____________________

geluid:___________________

Dier:_____________________

geluid:___________________

Dier:_____________________

geluid:___________________

Dier:_____________________

geluid:___________________

Hoe Heet deZe vogel die 
leeft tusseN Het riet?
■ Baardman = o

■ snor = F

■ rietgors = L

3

de euroPese boomkikker is 
ZeldZaam iN belgië. Waar viNd 
je Hem iN de WiNter?
■ Hij doet een winterslaap  = t

■ Hij trekt naar warmere landen = R

■ Hij sterft op het einde van de zomer = e

5
eeN ZeeHoNd is eeN ecHt 
roofdier. Hij jaagt oP 
visseN. Hoe sPoort Hij ZijN 
Prooi oP iN Het Water?
■ met zijn snorharen = R

■ Door te ruiken  = t

■ met de haren op zijn flippers = l
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deZe kleiNe Zorro is de eikelmuis, 
eeN soort slaaPmuis. Wat eet Hij?
■ Alleen eikels = o

■ granen, noten en vruchten (planteneter) = i

■ insecten, kleine vogels, noten en vruchten (alleseter) = t
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Als je alles goed hebt ingevuld, lees je de naam 
van een speels waterdier dat ook in België leeft!

■ ■ ■ ■ ■ 
 1     2     3     4    5

hmmm... 

weet jij h
et?

graven!
Vind net als een mol je weg door de tunnels en graaf een weg naar buiten 
door de juiste route in het doolhof te volgen. De letters die je tegenkomt 
vormen een Belgisch roofdier dat zich óók goed door nauwe ruimtes 
en tunnels kan bewegen.
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Oplossing: Hermelijn
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zoek de 5 verschillen
en kruis ze aan.
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