
 

 
 

Dieren in dorp of stad 

Bijzondere dieren als buurman of buurvrouw 

 

Er leven niet alleen dieren in leefgebieden zoals bossen, heide, duinen of 

wadden. In bebouwde gebieden leven ook veel bijzondere dieren. Daar 

zijn leefgebieden zoals parken, grachten en tuinen van mensen. Hier 

leven onder andere vleermuizen, salamanders, egels en verschillende 

soorten vogels, zoals: zwaluwen, mussen en kerkuilen. Als je weet waar 

je op moet letten en waar je naar moet kijken, zie je ze vanzelf. 

 

Vleermuizen 

Vleermuizen zijn nachtdieren. Dat betekent dat ze 's nachts wakker zijn. Dan gaan ze op 

zoek naar voedsel. Ze eten vooral muggen en nachtvlinders. Overdag slapen ze. Je kunt ze 

vinden in torens en op donkere zolders. Plaatsen waar ze rustig kunnen slapen, zonder 

gestoord te worden. 

 

We breken veel torens en kerken 

af. Zolders worden steeds beter 

geïsoleerd en zijn dus dicht. 

Daarom vinden de vleermuizen 

steeds minder slaapplaatsen. 

Toen mensen merkten dat er 

steeds minder vleermuizen 

kwamen, maakten ze 

vleermuizenkasten. Dat zijn 

kasten die je buiten aan een huis 

kunt hangen, net als nestkastjes. 

Daarin kunnen vleermuizen hun 

slaapplaats maken. Daardoor 

gaat het nu weer beter met de 

vleermuizen in Nederland. 

 

Salamanders 

In vijvers en poelen vind je vaak vissen, kikkers en padden. Soms heb je geluk en zitten er 

ook salamanders. Salamanders zijn kieskeuriger als ze een geschikte vijver of poel zoeken. 

Ze vinden een goede waterkwaliteit erg belangrijk. Salamanders eten wormen, kikker- en 

paddenvisjes, larven van insecten, watervlooien en ga zo maar door. 

 



 

 
 

 
 

Egels 

Egels eten slakken, wormen, insecten, eikels, paddenstoelen en eieren. Als je egels naar je 

tuin wilt lokken, moet je het natuurlijk egelvriendelijk maken. Er moet dus voldoende te eten 

te vinden zijn voor de egel. 

Als je een vijver in de tuin hebt, vindt een egel een egeltrapje wel makkelijk, zodat hij weer 

uit de vijver kan klimmen. En je kunt ook zelf een nest voor de egel bouwen. 

 

 
 

 

Vogels 

Overal zijn vogels, dus ook in steden en dorpen. Gebieden waar mensen wonen, zijn ook 

voor vogels vaak goede leefgebieden. De vogels vinden er genoeg voedsel, er zijn bijna 

geen vijanden en ze kunnen er nesten bouwen. Vogels die je veel ziet in woongebieden zijn 

duiven, zwaluwen, roodborstjes, mussen, merels, mezen en eenden. Je kunt zelf vast nog 

wel een aantal soorten noemen, die bij jou in de buurt wonen. We hangen voor 

verschillende kleine vogelsoorten zelfs nestkastjes op. 

  

 



 

 
 

Wist je dat er ook roofvogels zoals torenvalken en kerkuilen in gebouwen nestelen en dus in 

de stad wonen? Omdat ook voor kerkuilen en torenvalken steeds minder goede 

nestelplekken te vinden zijn, zijn er ook voor die dieren, net als voor vleermuizen, speciale 

kasten. 

Gierzwaluwen nestelen graag onder de dakpannen van onze huizen. Alleen maken we 

daken tegenwoordig anders dan vroeger. De gierzwaluwen kunnen er minder goed tussen 

komen. Daarom zijn er nu speciale dakpannen gemaakt met een opening en ruimte eronder 

voor een gierzwaluw om in te kunnen nestelen.  

 

 

  



 

 
 

Kleine diertjes 

Natuurlijk komen in de bebouwde gebieden ook kleine diertjes voor. Wormen, slakken, 

pissebedden, spinnen en insecten, zoals: bijen, vlinders en kevers vind je bijna overal. Die 

kleine diertjes zijn voedsel voor de grotere dieren die hierboven staan, maar ze eten zelf 

ook. Ze eten van gevallen bladeren, oud hout en gevallen zaden en vruchten en ruimen zo 

de tuinen op. Ze maken van hun voedsel humus. En humus is weer voedsel voor nieuwe 

planten. 

 

Vliegende insecten, bijvoorbeeld bijen zijn ook belangrijk voor de bestuiving. Als planten 

bloeien, vliegen de bijen van bloem naar bloem om nectar te halen. De bloem kan dan 

stuifmeel op het lijfje van de bij plakken. Als de bij dan weer op een ander bloemetje landt, 

komt dat stuifmeel op de stamper van de andere bloem. Die kan nu weer nieuw zaad 

maken. 

 

 
 

 

 


