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《动物智力全解》

En wat voor een continent: het is kolossaal en volstrekt uniek. De natuur kon 
er haar gang gaan zonder enig ingrijpen van de mens. Met een onvoorstel bare, 
overweldigende rijkdom aan soorten en levensvormen tot gevolg.

Ontdekkingsreiziger Raoul Deleo vond Terra Ultima na een jarenlange 
zoektocht. Met kleurrijke, gedetailleerde tekeningen doet hij verslag van zijn 
expedities en van de wonderbaarlijke dieren, planten en landschappen die 
hij aantrof. Zijn dagboeknotities tonen de ontberingen die een ontdekkings-
reiziger moet doorstaan en de bijzondere ontmoetingen waartoe reizen  
kan leiden.

Terra Ultima zorgde al voor grote opwinding binnen de wetenschap. Maar 
nu kan iedereen kennis maken met het onbekende werelddeel. Speciaal  
voor dit boek kreeg Noah J. Stern, collega-ontdekkingsreiziger en bioloog, 
 toegang tot het archief van Deleo. Hij maakte een representatieve selectie 
van prenten en aantekeningen, zodat iedereen zich een betrouwbaar beeld 
van dit fascinerende, nieuwe werelddeel kan vormen.

www.lannoo.com
 www.deleo.nl 
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‘De aardbol leek in alle 
 wind  richtingen doorkruist en 
minutieus in kaart gebracht. 

Maar er bleek iets over het hoofd 
te zijn gezien, iets aan de atlassen 

 te zijn ontsnapt. Een heel continent 
nog wel: Terra Ultima.’

《终极之地》 《奇迹森林》



《动物智力全解》

   《动物智力全解》是一本由法国著名动物学家
杰西卡·塞拉（Jessica Serra）携手百年老社拉
鲁斯打造的一本动物科普。与普通的动物百科书
不同，该作品集合了最新科学研究发现，通过解
读动物的智力、情感与感知方式，为读者一一解
开多个有趣的动物谜题；譬如：动物会坠入爱河
吗？ 或者物种之间存在什么交流？蜘蛛会模仿蚂
蚁？
     出版上市即大获好评，受众多读者认可，为
适合大众读者及青少年读者阅读的精品科普书。

 뻿 聚焦动物智力与感知方式的图文科普书，内
容清晰有条例，含丰富的图解，趣味十足！

 뻿 由法国知名权威动物学家诚意编写。

 뻿 篇幅适中，文字简单易懂，易适合小学高年
级孩子阅读，为绝佳的家庭科普读物。

 뻿 法国亚马逊5星高分好评！

文字：
尺寸：

装帧：

页数：

出版日期：
原版定价：
适读人群：

（法）劳拉·卡尔迪罗尼(Laura Caldironi)
22.8 cm × 27.7 cm

全彩精装

144 页 

2021年
19.95 €

动物科普读者、大众读者

关于作者

     杰西卡·塞拉为是一名法国动物行为学博士，
与欧洲多所大学及研究机构合作，领导过个研
究项目。研究过不同种类的哺乳动物（灵长类动
物、兔子、啮齿动物），专攻猫和狗的研究。为
法国电视台人气科普节目“猫的秘密生活”指导专
家，出版过多本动物专题的科普书籍，活跃于各
个国际动物行为学研讨会。

 -  2022年4月图文科普 -
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《动物智力全解》

读者评论

  “这本书插图非常丰富，被我 10 岁的儿子拿去看了。
我得买第二本！内容非常丰富，充满了迷人的发现，动
物的情感，它们感知世界的方式，它们的语言，还有它
们非凡的智慧。

   我必须说这本既具有教育意义又很有趣。不管你是
小孩还是大人，都会觉得很有意思！我喜欢最后关于动
物和人类之间关系的那一章，让你思考我们对它们的责
任。”

—— 亚马逊读者Laëtitia B. 2021年12月

“我们发现了带有如此精美插图的动物科普书，真是令
人高兴。我们细细品味每一页的发现，最重要的是，我
们可以和孩子一起阅读，让他们以有趣的方式发现动物
的技能！”
                    ——亚马逊读者Marmande 2021年12月
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《终极之地》

     人类自以为征服了世界，绘制了精细的地图，
却偏偏遗漏了“终极之地”！ 
   
    《终极之地：探索未知的世界角落》是一本富
有奇幻色彩的“伪”动物科普精品书，向我们展示
了那个不受人类干扰，动植物随时间自由进化的
神秘国度。作者以探险日志的形式，记录了这次
探险的惊奇发现：各种奇形怪状的杂交动物，未
知属性的花草植被以及一幅幅壮丽奇特的风景。

     由荷兰探险家及生物学家诺亚·J·斯特恩倾情
创作，搭配荷兰知名获奖艺术家拉乌尔·德勒的惊
艳插画，适合作为成人及孩子共同探索的精品科
普书！

En wat voor een continent: het is kolossaal en volstrekt uniek. De natuur kon 
er haar gang gaan zonder enig ingrijpen van de mens. Met een onvoorstel bare, 
overweldigende rijkdom aan soorten en levensvormen tot gevolg.

Ontdekkingsreiziger Raoul Deleo vond Terra Ultima na een jarenlange 
zoektocht. Met kleurrijke, gedetailleerde tekeningen doet hij verslag van zijn 
expedities en van de wonderbaarlijke dieren, planten en landschappen die 
hij aantrof. Zijn dagboeknotities tonen de ontberingen die een ontdekkings-
reiziger moet doorstaan en de bijzondere ontmoetingen waartoe reizen  
kan leiden.

Terra Ultima zorgde al voor grote opwinding binnen de wetenschap. Maar 
nu kan iedereen kennis maken met het onbekende werelddeel. Speciaal  
voor dit boek kreeg Noah J. Stern, collega-ontdekkingsreiziger en bioloog, 
 toegang tot het archief van Deleo. Hij maakte een representatieve selectie 
van prenten en aantekeningen, zodat iedereen zich een betrouwbaar beeld 
van dit fascinerende, nieuwe werelddeel kan vormen.

www.lannoo.com
 www.deleo.nl 
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‘De aardbol leek in alle 
 wind  richtingen doorkruist en 
minutieus in kaart gebracht. 

Maar er bleek iets over het hoofd 
te zijn gezien, iets aan de atlassen 

 te zijn ontsnapt. Een heel continent 
nog wel: Terra Ultima.’

 뻿 荣获2022年荷兰最高儿童文学奖Woutertje 
Pieterse Prijs！

 뻿 入选2021年荷兰年度最佳自然书籍奖（Jan 
Wolkers Prijs）。

 뻿 精致细腻的手绘插图及引人入胜的文字，打
破认知与想象力界限，给读者一场前所未有的自
然发现之旅！

 뻿 Goodreads 近5星高分好评！

文字：
尺寸：

装帧：

页数：

出版日期：
原版定价：
适读人群：

（荷）诺亚·斯特恩；绘图：拉乌尔·德勒
27 cm × 37 cm

全彩精装

80 页 

2021年
24.9 €

8岁+、动物科普读者、大众读者

关于作者&绘者

   拉乌尔·德勒为荷兰知名艺术家及探险家，拥
有近三十年插画经验，获多项荷兰及国际艺术大
奖。《终极之地》的原型为其二十年来创作的奇
幻动植物画稿，由同行生物学家及探险家诺亚·J·
斯特恩负责整理，并用简洁易懂的语言创作出这
本特别的自然科普探险读物。

 -  2022年4月图文科普 -



De hersenen van de toekantweelingkrab zijn verdeeld over de koppen. Met de linker-
kop neemt hij waar, met de rechter- stuurt hij zijn bewegingen aan. De koppen wisselen 
informatie uit, door hun snavels  ritmisch tegen elkaar te tikken.

Tucanogemina carcinoformaToekantweelingkrab

De eerste expeditie 
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《终极之地》
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INLEIDING  
OP TERRA ULTIMA

Door Dr. Noah J. Stern, bioloog

Erelid van het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen, lid van de expeditie naar Terra Australis

Dit boek had misschien beter niet 
kunnen bestaan. Begrijp me niet 
verkeerd, er is niks mis mee. Abso-
luut niet. Het is een lust voor het 

oog. Belangwekkend bovendien. Nee, er speelt 
iets anders. Wat me dwarszit, is het staartje dat 
dit boek zou kunnen krijgen. Laat me dat even 
uitleggen.

Mensen staan in de rij voor een reisje naar de 
maan. Miljoenen hebben ze ervoor over. Terwijl 
het daar slechts een kale, saaie bedoening is. Er 
valt niks bijzonders te zien, je kunt er niet eens 
normaal lopen of ademen. En dan schijnt er ook 
nog eens een zware kaaslucht te hangen.

Als mensen dus al warmlopen voor zoiets 
armzaligs als de maan, dan moet Terra Ultima 
helemaal onweerstaanbaar zijn. Wat als lezers 
van dit boek het in hun hoofd zouden halen om 
massaal af te reizen? Wat als ‘compleet verzorgde’ 
trips naar dit ongerepte continent ineens zouden 
opduiken in reisgidsen? Terra Ultima zou platge-
treden worden, uitgerekend door dit boek. Dat 
wil ik niet op mijn geweten hebben.

Toch ligt dit boek er. Waarom? Nu, eerst en voor-
al omdat ik een man van mijn woord ben. Mij is 
gevraagd om dit boek samen te stellen, en ik heb 
ja geantwoord. Het is m’n eer te na om vervolgens 
te zeggen: ‘Ik heb me bedacht. Ik stop ermee.’ 
 Alleen omdat het boek wat toeristen zou kunnen 
opleveren.

Dit boek hee� me bovendien bloed, zweet en 
tranen gekost. Het leek nochtans zo simpel: ik 
zou het archief ontvangen van de man die Terra 
Ultima hee� ontdekt en in kaart gebracht, de 
heer Deleo. Mocht het nodig zijn, dan zou ik zijn 
materiaal een beetje ordenen. Wellicht zou ik hier 
en daar wat uitleg moeten geven, voor mensen 
die niet, zoals Deleo en ik, gepokt en gemazeld 
zijn in avonturen en ontdekkingstochten.

De werkelijkheid was anders. Aanmerkelijk 
anders.

Wat voor een archief ik aantrof, beschrijf ik een 
paar bladzijden verderop. Voor nu is het voldoen-
de om te weten dat ik me uit de naad heb moeten 
werken om orde te scheppen en een boek te ma-
ken van al dat materiaal. Had ik, na al die moeite, 
dit boek moeten laten schieten? Om  Terra Ultima 
te beschermen?

11
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De eerste expeditie 

Een schip op dri�, lading die uit de 

spanbanden breekt, bedorven drink-

water… Wie zelf weleens onderweg is 

of weet hoe het reizigers als Tasman, 

Roggeveen of Gulliver verging op zee, zal veel 

herkennen in de aantekeningen van Deleo.

Ook zijn humeur volgt het bekende patroon. 

Bij vertrek is de stemming opperbest. Het leven 

aan boord lijkt zoveel beter dan dat aan land. Maar 

na een paar dagen treedt de moeheid in, als Deleo 

zeilen moet bijzetten of water uit het ruim moet 

lozen. Alles om het schip op snelheid en koers te 

houden, of soms simpelweg boven water. Zijn aan-

tekeningen worden schaarser, de toon vlakker: 

‘Uren gezelschap van hamerhaaien. Paartje?’

Tegen het einde van de reis, op dag drieënveer-

tig, steekt, geheel voorspelbaar, de opwinding de 

kop weer op. Dat gebeurt opvallend  genoeg niet, 

zoals we meestal zien, omdat er land in zicht 

komt. Nee, Deleo hee� iets anders opgemerkt: een 

 schittering hoog in de lucht die met hem mee-

beweegt. Vanaf dat moment komt hij weer tot 

 leven.

De schittering was verblindend. Wat 

vloog, klom en dook daar aan de hemel? 

Het leek me te groot voor een zilvermeeuw 

en te klein voor een albatros. Voor een 

fregat vogel was het weer te licht van kleur. 

Door de afstand en beweeglijkheid kon ik 

onmogelijk vaststellen wat het wel was. 

Vanaf het moment dat ik de verschijning 

opmerkte, sloeg mijn stemming om. 

Vreugde maakte zich van me meester.   

Ik had mijn poolster gevonden.

Deleo trekt op met zijn metgezel aan de hemel en 

bespeurt al snel een nauwelijks te onderscheiden 

donkere reep aan de horizon. Zijn eerste reactie 

is ongeloof.

Haastig greep ik naar kaart en kompas, 

om zeker te stellen dat het om Terra 

 Ultima ging en niets anders. Ik berekende 

mijn positie, en daarna nog eens. 

 Opge togen stelde ik vast dat elke andere 

mogelijkheid uitgesloten was. Dit moest 

inderdaad Terra Ultima zijn.

De volgende dag schui� er strand onder de boeg. 

Met een do�e zucht en een schok zet de boot zich 

erin vast. Op de grens tussen water en land valt 

Deleo stil, met de oude wereld in de rug en een 

nieuwe voor zich.

Op mijn hurken staarde ik vanaf de boeg 

in het water. Urenlang. Stram werd ik 

 ervan. Schelpjes en wier rolden af en aan 

over de bodem. De zon brandde in mijn 

rug. Toen keek ik langzaam op. Mijn blik 

kroop over het strand tot aan 

de voet van een rotspartij en 

klom vandaar omhoog.

21

Ik nam het tafereel in me op. De rots 

had de vorm van een olifant, die onbewo-

gen op me wachtte. Olifantstrand, schoot 

het door me heen. Welke naam paste beter 

bij deze plek van aankomst?

De rotspartij laat Deleo niet meer los. Ze wordt 

het baken waarop hij zich oriënteert. Vanaf hier 

verkent hij Terra Ultima, hier keert hij naar te-

rug, hier vindt hij troost.

Deleo vindt zijn weg met de eenvoudige, maar 

beproefde methode van M. la Bonne Foi. Deze 

Franse maarschalk wist in 1853 al dat je het best je 

neus achterna kunt lopen (suivre son nez), waar je 

ook gaat.

De eerste dagen brengt Deleo’s neus hem niet 

veel verder dan het Olifantstrand. ’s Morgens, als 

het nog koel is, beklimt hij de �anken van de rots. 

Hij schraapt er mossen van het steen. Om de zon 

te ontlopen bekijkt hij ’s middags de rots vanbin-

nen. In manshoge grotten, waaruit de zee zich 

voor even hee� teruggetrokken, stuit hij op zee-

egels. ‘Ze liepen zijwaarts als krabbetjes. Als je niet 

oppaste, trapte je erop.’ Hij struint over het strand 

en door palmbosjes waar hij even snel in als uit is, 

alles op zijn dooie gemak.

‘Ik kwam op adem van de reis’, zo schrij� hij. 

‘Hier vond ik rust.’

De vijfde dag leidt zijn neus hem hoger de rots op, 

via ‘een geleidelijk stijgend, prettig begaanbaar 

pad’. (Dat is niet gelogen, hij schrij� het werkelijk: 

prettig. Zijn expeditie begint op een pleziertochtje 

te lijken.) Van boven op de rots ziet hij voor het 

eerst het binnenland. Een onmetelijk gebied strekt 

zich voor hem uit: vooraan grasvlakten in oker, 

bruin en groen, golvend in de wind. Op wat ver-

spreide groepjes palmbomen na, ontbreekt elke 

andere vorm van vegetatie. Verder landinwaarts 

wordt de begroeiing dichter en gevarieerder.  Deleo 

ziet wouden liggen, die ondoordringbaar ogen. 

Nog verder weg steken bergen de lucht in. Het 

landschap is niet te overzien.

Daar, boven op die rots, wordt Deleo zich be-

wust van welk avontuur hij is aangegaan. Voor 

het eerst voelt hij twijfel, iets van angst zelfs. Uit 

het veld geslagen keert hij terug naar de enige 

vertrouwde plek die hij hier kent.

Wat stond me hier te wachten? Hoe moest 

ik in godsnaam een heel continent in kaart 

brengen? Door er gewoonweg in rond te 

lopen? Nooit had ik me dat afgevraagd, 

druk als ik was met de voorbereiding van 

de reis en met mijn ambitie om Terra Ulti-

ma te vinden. Het liefst was ik ter plekke 

in rook opgegaan. Over en uit.

Terra Ultima zet Deleo weer met beide benen op 

de grond. Hij besluit het achterland voorlopig 

links te laten liggen en te bewaren voor een vol-

gende expeditie – als die er nog komt. Nu richt 

hij zich op de kust. In zes weken legt hij 842 kilo-

meter langs de vloedlijn af. Op de heenreis hee� 

hij de zee op links en het land rechts, op de terug-

weg is het precies andersom. Zijn keuze voor de 

kust stelt niet teleur: de gorillrus loopt hem er te-

gen het lijf.

Nadat hij is teruggekeerd uit het oosten dur� 

Deleo toch nog een uitstapje landinwaarts aan. 

Ten zuidwesten van het Olifantstrand stuit hij op 

een riviermonding. Vandaar loopt hij stroom-

opwaarts de vlakte in, één kilometer lang en geen 

stap verder. Het is ver genoeg om een foerageplek 

van het �amingohert te ontdekken.



《奇迹森林》

     放下包袱，带上一双发现的眼睛，让森林里的
禽鸟虫兽唤醒你内心的平静！ 
   
    深邃的午夜蓝色，透出明亮的黄色字母，犹如
黑夜森林中的一束生命之光，象征着平静之下的
勃勃生机。《奇迹森林》是一本能勾起读者探索
欲望的科普书：近乎照片的精致写实绘图，各种
动物躲在树叶的灰色阴影下，让读者不费吹灰之
力便进入到画境中。那些关于自然界的知识，如
自然循环规律、生命的奥秘、隐秘角落里的未知
等等，将由作者拨开画卷，以轻松简单的文字向
读者娓娓道来。

    一本适合成人及孩子共同探索的精品科普书！

 뻿 荣获2020年荷兰儿童文学银笔奖（Zilve-
ren Griffel ）！

 뻿 精美的写实手绘插图，搭配清晰简洁的文
字解读，给读者一趟沉浸在森林中的自然科普之
旅！

 뻿 细腻入微的绘图隐藏着许多令人兴奋的秘
密，极具观赏性及趣味性！

 뻿 荷兰儿童图书大使、非虚构读物畅销作家、
多项重要儿童文学大奖获奖作家扬·保罗·舒腾诚
意打造！

文字：
尺寸：

装帧：

页数：

出版日期：
原版定价：
适读人群：

（荷）扬·保罗·舒腾；绘图：梅迪·奥伯伦多夫
24 cm × 32 cm

全彩精装

76 页 

2020年
24.9 €

8岁+、自然科普读者、大众读者

关于作者&绘者

     扬·保罗·舒腾为荷兰知名作家，拥有近二十年
童书创作经验，致力于创作儿童科普书籍，尤其
是科学、自然以及食物等主题。获多项荷兰及国
际艺术大奖。多次获得荷兰重要儿童文学奖项（
两次金笔奖，金郁金香奖等）。
     梅迪·奥伯伦多夫为荷兰插画家，毕业于马斯
特里赫特美术与设计学院，并获得科学插图硕士
学位。作画耐心，细腻入微，擅长以其独特的方
式描绘大自然。

 -  2022年4月图文科普 -



《奇迹森林》
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Zwijnensporen
Overdag houden zwijnen zich liever gedeisd. Je kunt dan wel  makkelijk sporen van ze vinden. Zwijnen houden er bijvoorbeeld van om te wroeten in de grond, op zoek naar knollen en regenwormen. Goed voor de bossen, want zo komen er allerlei mineralen vrij die de zaden makkelijker laten ontkiemen. Je kunt ook plukjes vacht van ze tegenkomen langs struiken met doorns. Of modderige schuurplekken op bomen. Zwijnen nemen vaak modderbaden en hebben een favoriete boom waar ze hun vacht tegenaan schuren om van de kriebel  af te komen. 

Wereldreddende groene machines
In films zijn het altijd gespierde mannen en  vrouwen die de wereld redden van de ondergang. Rennend, springend en vechtend verslaan ze de slechteriken en komt alles weer goed. In werkelijkheid wordt de wereld juist gered door buitengewoon rustige helden. Groene giganten die geen stap verzetten en niemand aanvallen. Het enige wat ze doen is de aarde elke dag weer een beetje mooier en schoner maken. 

Airco’s voor de aarde
De aarde warmt op. Poolgebieden en gletsjers smelten, de zeespiegel stijgt en het weer wordt steeds onberekenbaarder. Dat is natuurlijk niet goed. Een belangrijke oorzaak van die opwarming is koolstofdioxide. Door de olie, gas en steenkool die we verbranden voor auto’s en energiecentrales komt er te veel koolstofdioxide in de lucht. Die vormt een laag in de dampkring die de warmte om de aarde heen vasthoudt. We moeten die koolstofdioxide dus terugdringen. Gelukkig zijn er machines die dat kunnen. Ze bouwen zichzelf, zijn helemaal gratis en zetten die enorme hoeveelheden koolstofdioxide om in zuurstof. Je raadt het al: dat zijn bomen en planten. Dus hoe meer bomen en planten, hoe minder koolstofdioxide. En ze zien er  nog mooi uit ook. Lang leve  de bossen!

Meer bomen, maar minder goed nieuws…Goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er meer bomen zijn dan enkele jaren geleden. Het slechte nieuws is dat enorm veel van die bomen al vroeg worden omgezaagd en voor een deel zelfs worden verbrand. Daardoor krijg je uiteindelijk juist meer koolstofdioxide in de lucht. Ook bestaat een belangrijk deel van die bomen uit bijvoorbeeld oliepalmen. Daar maken we palmolie van die we voor van alles kunnen gebruiken, van hazelnootpasta tot zeep. Maar op de plaatsen waar nu die oliepalmen staan, stonden vroeger hele oerwouden waar ontelbaar veel bomen-, planten- en diersoorten leefden. Die zijn verdwenen en nu vind je er alleen nog maar kilometerslange rijen met oliepalmen, oliepalmen en oliepalmen. 

Wat is er mooier dan groen?
Bomen en planten zijn prachtig om te zien met hun frisse groene kleur. Hoewel, misschien zijn veel bomen juist op hun mooist in de herfst, als ze van kleur veranderen. Eigenlijk zie je op dat moment de kleur van het blad zonder het groen. Sommige bladeren of naalden kleuren dan rood, andere geel, oranje of bruin. Die kleuren zitten al in het blad. Je ziet ze alleen niet omdat al die knalgroene bladgroenkorrels ’s zomers verreweg in de meerderheid zijn. In de herfst trekken bomen die bladgroenkorrels terug. De korrels worden afgebroken en opgeslagen in de stam, zodat ze het jaar daarop de blaadjes weer groen kunnen kleuren. 

Zand erover
Bomen zijn voor dieren minstens zo belangrijk als voor ons.  Voor een eekhoorn zijn de zaden een onmisbare bron van voedsel.  Het probleem is dat die meestal alleen in het najaar te vinden zijn. Daarom verstoppen de eekhoorns een voorraad in de grond voor in de winter. Maar soms vergeten ze nog wel eens een zaadje hier en daar. Een deel blijft dus gewoon in de grond zitten. Dat is goed nieuws voor de bomen, want daaruit kunnen weer nakomelingen groeien. Dankzij de eekhoorns belanden de zaden op plaatsen waar ze anders nooit terecht zouden komen. En soms zitten daar de beste nieuwe groeiplaatsen tussen. 

Van de tak op de tak
Omdat we edelherten vooral in de bossen zien, denken veel mensen dat ze zich daar het best thuis voelen. Dat klopt maar een beetje. Tussen de bomen zijn ze mooi beschut en vallen ze niet op. Maar als je moet vluchten voor gevaar, dan zitten al die takken behoorlijk in de weg als je zelf een flink gewei op je kop hebt. Eigenlijk houden ze dus meer van het grasland in de omgeving van rivieren en meren. Daar is meestal voldoende te eten en in elk geval genoeg te drinken. Edelherten zijn schuw, dus je ziet  ze niet snel. Maar vooral ’s winters kun je goed zien dat ze er zijn. Dan kunnen ze  hele stukken schors van een boomstam hebben afgeknaagd. 
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Lichtgevende ogen

Onze ogen en die van de meeste zoogdieren 

hebben twee soorten cellen: kegels en staafjes. 

Kegels zijn handig om scherp te zien en 

kleuren te onderscheiden. Daar hebben wij 

er meer van. De staafjes onderscheiden geen 

kleur, maar zien wel meer in het donker. 

Staafjes komen dus vooral voor in de ogen 

van nachtdieren. Je kunt eenvoudig zien of 

een dier meer staafjes of kegeltjes heeft: dieren 

met veel staafjes hebben reflecterende ogen. 

Als je in het donker met een lamp in hun 

ogen schijnt, dan lijken die licht te geven. 

De geheimen van het nachtbos

Je kunt nog zo vaak het bos in 

gaan, je mist natuurlijk alles wat 

er gebeurt als je ligt te slapen.  

’s Nachts gebeuren er in de bossen 

heel andere dingen dan overdag. Zo heeft 

de nacht voor ons een paar geheimen die goed 

verborgen blijven…

Slaap lekker, boom

Mensen slapen, honden slapen, ossen slapen, vogels slapen (sommige 

zelfs hoog in de lucht), dolfijnen slapen (met één hersenhelft tegelijk), 

vissen slapen. Zowat alle dieren slapen. Zelfs bloemen sluiten zich als 

het donker wordt. Maar hoe zit het met bomen? Hebben die ook rust 

nodig? Het lijkt er wel op. Onderzoekers hebben ontdekt dat bomen 

hun takken ’s nachts wat meer laten hangen. Bij een boom van vijf 

meter hoog hangen de takken zo’n tien centimeter lager in het donker. 

Een uur voordat de zon opkomt gaan de takken weer omhoog. 

Langs de dierensnelweg

Als je de moeite neemt om ’s nachts het bos in te gaan, dan wil je er 

wel zeker van zijn dat je dieren ziet. Daarvoor moet je twee dingen 

doen. Ten eerste moet je geen geluid maken. Zodra ze je horen rennen 

ze weg. Ten tweede moet je een goede plek uitkiezen, zoals in de 

buurt van een pad. Bospaden zijn niet alleen voor jou prettiger om 

op te lopen, maar ook voor dieren. Daarnaast hebben dieren hun 

eigen paden, de wissels. Wissels zijn de wegen die alleen de dieren 

zelf gebruiken. Als je er een paar gezien hebt, herken je ze zo. Ze zijn 

vooral handig als je niet al te grote zoogdieren wilt zien, zoals dassen, 

marters en hazen. 

Buitenwc’s voor dassen

Een van de diersoorten die het meest  

de moeite waard is om in het donker te  

bekijken is de das. Dassen zie je vaak in 

treintjes voorbij komen. Ze wonen in 

burchten, ondergrondse ‘kastelen’ die wel 

zo groot kunnen zijn als een voetbalveld als 

je alle gangen bij elkaar telt. Het is voor de 

dassen beter als je daar uit de buurt blijft, 

maar je kunt wel sporen van ze vinden. 

De burchten worden zorgvuldig schoon 

gehouden. Er mag geen voedsel naar binnen, 

en ze doen hun behoefte keurig op speciale 

buitenwc’s: kuilen in de grond vol met 

dassendrollen. Zo kun je overdag toch  

iets van ze zien, zonder ze te storen.

Een en al oor
Stel je voor dat je net zulke grote oren hebt als een muis, in vergelijking 

met de rest van je hoofd. Dat zou er niet uitzien, toch? Maar het geeft 

wel aan hoe goed het gehoor van muizen is. Ze horen veel meer dan 

wij, vooral hoge tonen. Die oren komen natuurlijk goed van pas als je 

wilt luisteren of er vijanden in de buurt zijn. Als een vos een muis ziet, 

houdt hij zich een tijdje helemaal stil en duikt er dan op af. Maar uilen 

zijn nog gevaarlijker. Die hebben kleine veertjes op hun vleugels die 

alle geluiden dempen. De vlucht van een uil is volkomen geluidloos. 

Nog voor de muis het in de gaten heeft, is hij al opgeslokt. 

Echo-ogen
Vleermuizen zijn de absolute heersers 

in het donker. Ze kunnen met hun ogen 

goed zien, maar hun opmerkelijkste gave 

is echolocatie: ze maken hoge geluiden en 

kunnen via het weerkaatsende geluid hun 

omgeving ‘afluisteren’. Dat is vooral handig 

op plaatsen waar geen enkel licht is, zoals in 

grotten. Komt de echo gauw terug, dan is iets 

dicht in de buurt, duurt het langer, dan is het 

verder weg. Vleermuizen kunnen er zelfs de vorm 

van een voorwerp mee horen. Onderzoekers hebben 

ontdekt dat mensen dit ook kunnen leren. Door hoge 

klikgeluiden te maken, kunnen wij de techniek van 

vleermuizen een beetje nadoen. Een man is er zelfs  

zo goed in dat hij ermee kan fietsen, terwijl hij 

volkomen blind is…
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