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Diersporengids

Welkom op de Online Diersporengids van GEOlution. Op deze website
verzamelen wij tekeningen, foto’s en informatie over de sporen die dieren achterlaten. De
verschillende soorten sporen zijn onderverdeeld in groepen. Per groep vind je een aparte
pagina van waaruit je naar de pagina’s over specifieke diersoorten kunt gaan. De sporen die
momenteel beschikbaar zijn: schedels, prenten, veren, vraatsporen, behuizing, braakballen
en uitwerpselen. Je kunt ieder onderdeel herkennen aan de onderstaande icoontjes.

Schedels
Op deze aparte pagina vind je een overzicht van 26 dieren waarvan schedel tekeningen
beschikbaar zijn. De tekeningen zijn met pen getekend door Arjan van den Bosch en tonen
over het algemeen de schedels van bovenaf gezien en van op zij. In enkele gevallen zijn ook
andere tekeningen beschikbaar. In totaal vind je hier 63 apparte afbeeldingen. [schedels]
Prenten
Een ander woord voor pootafdrukken, loopsporen en footprints is prenten. Je vind hier
prenten van 36 dieren waaronder de Eland. Kennis van pootafdrukken is onmisbaar als je
meer over dieren te weten wilt komen. Door het vinden van prenten kun je niet alleen
vaststellen welk dier daar heeft gelopen. Je kunt er ook uit aflezen hoe lang dat geleden is,
hoe groot en hoe oud het dier ongeveer was, waar het naar toe liep en of het dier gezond,
ziek of gewond is. Het vinden van prenten geeft aan dat het dier daar voor komt, zonder dat
je het in levende lijve gezien hebt. [prenten]
Veren
Dit onderdeel van de diersporengids is helaas nog erg beperkt. Je vind hier foto’s van veren
van 6 verschillende algemeen voorkomende vogels[veren]
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Vraatsporen
Vraatsporen zijn zeer interessant voor mensen die de natuur in gaan. Vraatsporen vertellen
iets over de diersoort, de omvang en in sommige gevallen ook over de beschikbaarheid van
voedsel. Op de vraatsporenpagina vind je vraatsporen aan noten en dieren van 18
verschillende diersoorten. Aangevuld met foto’s en tekeningen een goed overzicht.
Binnenkort zal dit worden uitgebreid met nieuwe foto’s. [vraatsporen]
Behuizing
Holen en bouwwerken vertellen iets over het dier dat er woont. Op deze nog beperkte
pagina vind je er 4 van. [behuizing]
Uitwerpselen
Uitwerpselen, oftewel poep of ontlasting herkennen is erg handig voor biologen en
dierenkenners. We hebben het hier dan niet over hondenpoep maar over uitwepselen van
wilde dieren. Momenteel slechts 2, maar binnenkort zullen meer foto’s beschikbaar komen.
[uitwerpselen]
Citeer dit artikel als: Brouwers, C.I.J. (2009) Diersporen herkennen. GEOlution.
https://www.geolution.nl/dieren/sporen.htm
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