Egel
(Erinaceus Europeaus)

De egel is een insecteneter, maar hij lust ook graag wormen, slakken, kleine reptielen en amfibieën, eieren,
vruchten en zaden. Hij kan erg goed ruiken en weet zelfs insecten te vinden die zich 3 cm onder de grond
bevinden. Als er gevaar dreigt, rolt hij zich op tot een stekelige bal.

Januari
WOENSDAG 1
NIEUWJAARSDAG

Poolvos
(Vulpes lagopus)

In de zomermaanden heeft de poolvos vaak een grijsbruine vacht, in de winter is de vacht wit. Je vindt hem
op de gehele arctische toendra, van Noord-Europa, Noord-Azië tot Noord-Amerika. Als er in de winter te
weinig voedsel is, trekken de dieren naar de zuidelijkere gebieden.

Januari
DINSDAG 14

Bever
(Castor)

De Canadese bever heeft een donkerder vacht en een kortere snuit dan zijn Europese soortgenoot. Hij kan een
kwartier onder water blijven. Zijn waterdichte vacht beschermt hem goed tegen het ijskoude water. Met hun
grote voortanden knagen ze boomstammen om waarmee ze dammen en burchten bouwen in rivieren en meren.

Januari
WOENSDAG 22

Ree
(Capreolus capreolus)

Het mannetje, de reebok, heeft een eenvoudig gewei dat in de herfst wordt afgeworpen. Ieder jaar komt het
gewei in een andere samenstelling en grootte terug. Een ree eet o.a. bessen, twijgjes, grassen en bladeren,
maar het is geen grazer zoals zijn soortgenoot het hert.

Januari

ZATERDAG 25/ ZONDAG 26

Rode Eekhoorn
(Sciurus vulgaris)

De vacht van de rode eekhoorn is niet altijd rood van kleur, maar kan variëren van geel tot zwart. Met zijn
pluizige staart stuurt hij zichzelf de juiste richting op tijdens het balanceren tussen bomen en het maken
van sprongen op grote hoogtes. De eekhoorn is een dagdier, maar op gure winterdagen blijft hij liever in zijn
warme nest en komt hij alleen ’s morgens vroeg tevoorschijn.

FEBruari
VRIJDAG 7

Rode Vos
(Vulpes vulpes)

De vos heeft zich over het gehele noordelijk halfrond verspreid. Hij past zich dan ook makkelijk aan en
bewoont woestijnen, moerassen, duinen en landbouwgebieden. In Engeland kun je hem ook tegenkomen in
stadsparken en grote tuinen.

FEBruari
VRIJDAG 14
VALENTIJNSDAG

Aziatische olifant
(Elephas maximus)

De Aziatische olifant is kleiner dan zijn Afrikaanse soortgenoot. Ook hebben ze kleinere oren en alleen een
‘vinger’ aan de bovenkant van de slurf. 150 kilo plantaardig voedsel en rond de 120 liter water is wat deze
soort op een dag nodig heeft.

FEBruari
MAANDAG 24

Regenboogsprinkhaan
(Romalea guttata)

Op verschillende plekken in de Verenigde Staten kun je deze mooie oranje gestreepte regenboogsprinkhaan tegenkomen. Met zijn felle kleuren waarschuwt hij andere dieren dat ze giftig zijn. Hij kan wel 7 cm groot worden.

maart
MAANDAG 9

Wilsons Zanger
(Cardellina pusilla)

Dit grappige gele vogeltje behoort tot de Amerikaanse zangers. Hij komt voor in Canada en de Verenigde
Staten. Hij eet vooral insecten zoals torren, bijen en rupsen die hij van takken en bladeren pikt of vangt
terwijl hij vliegt.

maart
DONDERDAG 12

Kraaghagedis
(Chlamydosaurus)

De kraag waar deze hagedis zijn naam aan dankt heeft wel iets weg van een paraplu, door het stevige frame
van - in zijn geval - kleine botjes. Het opzetten van de kraag dient om zijn vijanden af te schrikken. Werkt dat
niet voldoende, dan neemt hij de benen en vlucht uiteindelijk een boom in.

maart
WOENSDAG 25

