Diersporen:
achtergrondinformatie in het kort

In het bos wonen veel dieren, maar de meeste zien we nooit. Zeker niet in de winter!
Redenen hiervoor zijn:
-

Er zijn nacht- of schemerdieren bij
Sommige dieren houden een winterslaap
Dieren zijn bang voor mensen (en voor roofdieren)
Veel dieren kruipen weg voor de kou

De dieren moeten zo nu en dan hun veilige schuilplaats verlaten, bv. om voedsel te
zoeken. Ze laten dan vaak sporen na. Aan deze sporen kun je zien welk dier ze
achterliet.

1

Pootafdrukken (of loopsporen, prenten)

Afdrukken in zand, modder of sneeuw. We onderscheiden:
-

Zoolganger, die op de hele voet loopt, bv. een egel
Teenganger, die zich meestal rennend op de tenen voortbeweegt, bv. hond of kat
Hoefganger, die op de punt van de teen of tenen loopt, bv. een ree

Vaak zie je vogelprenten: meestal 3 tenen naar voren wijzend, één naar achteren. Bij bv.
een muis zie je soms het sleepspoor van de staart.
2

Vraatsporen

Hieraan zie je dat er gegeten is en vaak ook door wie.
-

-

3

Aan bomen en struiken: haas, muis en konijn knagen aan takken, knoppen en
schors. Eekhoorn schilt de schors boven in de boom af. Specht zoekt in de schors
naar insecten.
Aan vruchten en zaden, zoals eikels, beukennootjes, bessen, rozenbottels, distels.
Vraatsporen aan kegels van spar en den:
 Eekhoorn: basale punt, slordig afgescheurde schubben
 Muis: ronde basis, netjes glad afgeknaagd
 Specht: onderste deel onbeschadigd, warrige schubben (klemt
dennenappel in spleet in de schors)
Prooiresten

Roofdieren eten meestal niet de hele prooi op. Met name veren worden niet opgegeten.
-

Uitgetrokken veren: door roofvogel
Afgebeten veren: door vos

4

Uitwerpselen
-

5

… vertellen door vorm en vindplaats welk dier daar was
… tonen soms aan welk voedsel gegeten is
… bakenen soms een territorium af (geur)
Wissels

Dit zijn paden en paadjes gemaakt door dieren, omdat ze i.v.m. veiligheid vaak dezelfde
route kiezen.
6

Breed: gemaakt door bv. herten
Smal: gemaakt door bv. een muis
Diverse andere sporen

-

Molshopen (veel in de winter!)
Lijstersmidse (gesloopte slakkenhuisjes, vaak op of bij een grote steen)
Nesten en holletjes
Spinnenwebben
Gangen van insecten in schors
Gallen
Braakballen (niet met je handen aankomen i.v.m. vossenlintworm!)

