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De hermelijn

Leefomgeving: Bosranden en weides met voldoende plekken om te schuilen

Familie:
Marterachtigen

Gemiddelde 
leeftijd:

2 jaar

De hermelijn is een fanatieke jager.  
Hij jaagt overdag en ook ‘s nachts.  
Hij vangt vooral woelmuizen, ratten  
en konijnen. Maar hij jaagt ook op 
dieren die groter zijn dan hijzelf! 
Bijvoorbeeld op hazen. Die worden 
gedood met een beet in de nek.  
Ook eet hij vogels en eieren.

Een hermelijn zit vaak overeind op 
zijn achterpoten. Hij strekt dan 
zijn lijfje en kijkt om zich heen. 
Hij doet dit om 
zijn omgeving te 
verkennen. Dit 
gedrag wordt 
kegelen genoemd.

Goede jager

Verkennen

De hermelijn 
leeft in zijn 
eentje in zijn 
eigen leefgebied 

(territorium). Hij woont in een holle 
boom of een oud hol van een mol of 
konijn. In zijn territorium heeft hij 
meerdere van dit soort nesten. Zo 
kan hij af en toe uitrusten tussen 
het jagen door.

Meerdere 
huisjes

Een hermelijn eet  per dag zo’n 25% van zijn eigen gewicht.

Wat doet een hermelijn 

als hij ‘kegelt’?
 Dan zoekt hij andere hermelijnen

 Dan staat hij op de uitkijk

 Dan ligt hij te slapen

In de  
winter kan ik wit worden met een zwart puntje aan mijn staart

Dan staat hij op de uitkijk

38 39
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Leefomgeving: 

overal

Familie:
Spinachti

gen

Gemiddelde 

leeftijd:

1 tot 2 
jaar

Een spin heeft ‘spintepels’ aan zijn achterlijf zitten. Dat zijn kleine 
aanhangsels waar de draden uitkomen. Als de spin aan zijn web begint, 
laat hij eerst het uiteinde van de draad door de wind wegblazen.  
Als het ergens vastplakt loopt de spin over de draad naar de andere 
kant. Hij maakt de draad daarmee goed stevig. Dan laat hij vanuit het  
midden van de draad een andere draad zakken. Het lijkt dan op een Y. 
Dan maakt hij de tussendraden die je spaken noemt. Daarna spint de 
spin rondom kleverige draden om het web af te maken.

Wanneer een vlieg of mug verstrikt raakt 
in het web, spuit de spin zijn prooi in met 
gif. Door dit gif wordt de binnenkant van de 
prooi vloeibaar. Als de spin honger heeft, eet 
hij zijn prooi meteen op. Anders wikkelt hij 
de prooi helemaal in het web en bewaart hij 
hem voor later.

Trechterwebben zijn een 
echte val voor insecten. De 
vorm lijkt op een trechter. 
In het smalle gedeelte van 
de trechter zit de spin te 
wachten. Als een prooi in 
het web vast komt te  
zitten, schiet de spin er 
naartoe en sleept de prooi in de  
trechter. Deze webben worden vaak  
in een hoek gemaakt. Je ziet ze ook  
wel in gebouwen waar langere tijd niet 
is schoongemaakt.

Web bouwen

Lekker hapje voor later

Insectenval

Een spin zweeft soms  ver door de lucht.  Dan hangt hij aan een  webdraad die door de wind wordt meegenomen.

De spin wil graag naar het midden 

van zijn web! Help jij hem?

Ik ben geen 
insect

40 41
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De koekoek

Leefomgeving: 

Een beetje
 open land

schap, 

zoals platt
eland, heid

e en duine
n

Familie: Koekoek
en

Gemiddelde lee
ftijd: 10 to

t 15 jaar

De koekoek eet vooral harige rupsen. 
Deze harige rupsen zijn namelijk giftig 
en daarom worden ze niet door andere 
vogels gegeten. Maar de koekoek heeft 
er geen last van. Zijn maag kan er  
goed tegen. De dikke maagwand kan 
zelfs afgestoten en vernieuwd worden. 
Van de haren van de rupsen maakt de 
koekoek een braakbal.

De koekoek legt haar eieren in de nesten 
van andere vogels! Die andere vogels noem je 
waardvogels. Eerst haalt de koekoek een of  
een paar eieren van de waardvogel uit het 
nest. Dan legt ze snel haar eigen ei erbij.  
Als het koekoeksjong geboren 
is, gooit hij eerst de andere 
eieren of kuikens uit het 
nest! Het koekoeksjong wordt 
gewoon door de waardvogel 
gevoerd. Hij wordt zelfs veel 
groter dan de waardvogel.

De koekoek heet zo omdat het lijkt alsof het 
mannetje ‘koekoek’ roept. Hij roept dit vanaf 
een hoge boom die middenin zijn leefgebied 

staat. Hiermee 
roept hij vooral 
in het voorjaar: 
‘Pas op, dit is 
mijn gebied!’

Giftig eten

Koekoeksjong

Roept zijn eigen naam
Waar legt een 
koekoek zijn eieren?

 In een holle boom.
 In het nest van 

 andere vogels.
 In zijn eigen nest.

In het nest van andere vogels die 
het jong dan moeten opvoeden.

In de winter ben ik in Afrika

De koekoeksklok dankt 
zijn naam aan de houten 
koekoek die elk uur naar  
buiten komt om de tijd  

te koekoeken. 

42 43
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