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  LES 1    L E V E N  I N  H E T  D O N K E R

In tegenstelling tot dagdieren hebben de zoogdieren die ’s nachts actief zijn relatief grote ogen. 
Achter het netvlies in hun ogen zit een refl ecterende laag. Die laag werkt als een spiegel en werpt 
het licht terug, zodat het nogmaals op de zintuigcellen in het netvlies valt. Dit is goed te zien als er 
’s nachts licht op de ogen van bijvoorbeeld een kat valt. Door de refl ectie lichten de ogen op. Ook 
heeft het netvlies van nachtdieren relatief veel meer lichtgevoelige zintuigcellen, waardoor ze in de 
schemering goed zien.
Het gevolg hiervan is wel dat nachtdieren het volle daglicht uit de weg gaan, omdat dat hun 
ogen kan beschadigen. Dit is ook de reden dat de pupillen van een kat in het volle licht tot smalle 
streepjes vernauwd worden.
Bij veel dieren die ’s nachts leven is ook de tastzin (voelen) sterk ontwikkeld. Snorharen of 
baarddraden vergroten het gebied dat ze kunnen aftasten rond hun kop. In tegenstelling tot 
andere haren kunnen snorharen soms doelgericht worden bewogen. Zo kunnen katten hun 
snorharen zo bewegen dat ze in totale duisternis de afstand tussen voorwerpen kunnen bepalen.

De neus is ook een belangrijk zintuig voor veel nachtdieren. Zoogdieren die ’s nachts leven, ruiken 
veel beter dan de mens. Ze gebruiken de reuk voor het vinden van voedsel of als waarschuwing 
voor gevaar. Het aardvarken bijvoorbeeld jaagt alleen ’s nachts en gebruikt zijn neus en oren om 
in het donker termieten en mieren te vinden.
Ook voor de vleermuis zijn de oren erg belangrijk. Vleermuizen zijn het actiefst bij schemerlicht: 
dus bij zonsopkomst en zonsondergang. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hebben 
vleermuizen goede ogen. Maar die gebruiken ze niet bij het vangen van insecten. Daarvoor 
gebruiken ze hun goede oren. Ze zenden heel hoge tonen uit en luisteren tussen het uitzenden 
van die tonen door naar hun echo. Ze horen zelfs de echo van een mug en weten de mug 
daardoor in het halfduister te vinden.
Mensen kunnen de tonen die de vleermuizen maken niet horen, omdat de toonhoogte daarvoor 
te hoog is. Om elkaar te waarschuwen, maken vleermuizen geluiden die de meeste kinderen wel 
kunnen horen. Vleermuizen zijn nuttige dieren. In Nederland zijn ze wettelijk beschermd. Er is 
steeds minder voedsel voor ze, omdat er veel chemische middelen gebruikt worden om insecten te 
doden.
Veel mensen vinden vleermuizen griezelig. Ze denken dat ze in je haren vliegen. Maar dat is niet 
zo. Dankzij de echo’s die ze opvangen weten ze waar je bent en vliegen ze langs je heen. Er wordt 
wel eens beweerd dat vleermuizen leven van opgezogen bloed. Er bestaan wel vleermuizen die 
zich voeden met het bloed van warmbloedige dieren, zoals koeien, geiten en honden, maar die 
komen niet in Nederland voor.

De mol is strikt genomen geen nachtdier, maar hij leeft wel vrijwel altijd in het donker. Daarom zijn 
de snorharen van de mol sterk ontwikkeld (zijn belangrijkste zintuig) en heeft hij juist heel kleine 
ogen met een doorsnee van slechts een millimeter, waarmee hij niet veel kan zien. De mol brengt 
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het grootste deel van zijn leven in ondergrondse gangen door. Hij is zowel overdag als ’s nachts 
actief en graaft met zijn graafpoten door de bodem. Zijn grote graafpoten hebben vijf vingers met 
puntige nagels en een kleine duim. De mol leeft meestal alleen. Hij communiceert met andere 
mollen door middel van geluiden en geuren. Alleen in de paartijd zoekt de mol een maatje om 
mee te paren.

De dieren van de diepzee leven in een van de donkerste en koudste leefomgevingen op aarde. 
Daardoor weten we nog vrij weinig van de diepzee en worden er doorlopend bizarre ‘nieuwe’ 
levensvormen ontdekt. In de diepzee dringt geen licht door en daarom zijn de meeste bewoners 
voor hun voedsel aangewezen op ‘zeesneeuw’, dood materiaal dat de diepte in dwarrelt. Toch 
komt er zelfs in de diepste kommen in de zeebodem nog leven voor.
Om te voorkomen dat ze opgemerkt worden in de diepzee, hebben sommige dieren hun 
kleur aangepast. Dieper dan 200 meter dringt geen zonlicht meer door. De eerste golfl engten 
die verdwijnen uit het licht zijn de rode en de meeste diepzeerovers hebben het vermogen 
verloren om deze kleur te zien. Daarom zijn veel dieren hier rood waardoor ze onzichtbaar zijn. 
De roofdieren hier hebben meestal grote monden en ongewoon lange tanden, waarmee ze 
onzichtbare prooien grijpen.
Ter compensatie van hun ogen (die dus vrijwel niets zien in de diepzee) hebben veel vissen 
een uiterst verfi jnde reuk. Van alle vissen hebben haaien de fi jnste neus. Zij registreren één 
bloeddeeltje in een miljoen waterdeeltjes, waardoor ze een gewonde prooi op meer dan 500 
meter afstand kunnen traceren.
Sommige dieren, zoals zeeduivels en hengelvissen, produceren hun eigen licht om prooien of 
andere leden van de eigen soort aan te trekken. Sommige schaaldiersoorten hebben gecodeerde 
signalen die alleen voor de eigen soort te ontcijferen zijn. Enkele dieren maken licht om zich 
te camoufl eren tegen de kleine hoeveelheid licht die er nog doordringt, zoals de bootsmanvis. 
Deze heeft op zijn buik lichtorganen die aan de knopen van een marine-uniform doen denken. 
Vanonder gezien gaat het licht op in de fl auwe gloed van het oppervlak, zodat de vis moeilijker te 
zien is. Andere dieren in de diepzee hebben enorme ogen om toch nog wat licht op te vangen – 
de meest lichtgevoelige zijn de ogen van de diepzeemosselkreeft.
De draakvis heeft op zijn kin een lange voeldraad met aan het uiteinde een lichtgevend orgaan. 
Hij schakelt het in en uit en wuift ermee heen en weer om prooien tot dicht bij zijn bek te lokken, 
binnen het bereik van zijn hoektandachtige tanden. Hengelvissen hebben een loklicht op hun 
kop. Ze schieten niet op hun prooi af, maar steken bliksemsnel hun kaken naar voren om de 
buit te pakken. Bij de reuzenbekhaai zitten de lichtorganen zelfs in de bek. Zijn garnaalachtige 
diepzeeprooien zwemmen recht in zijn geopende bek.

  LES 2    D A G  E N  N A C H T

De aarde draait in 365 dagen om de zon en in 24 uur om haar eigen as. Van die draaiing merken 
wij niets, maar hierdoor zien wij wel de zon aan de hemel van plaats veranderen en ontstaat het 
dag-nachtritme. Steeds wordt maar de helft van de aarde door de zon verlicht. Op de door de zon 
verlichte helft is het dag, op de donkere zijde van de aarde is het nacht. De aarde draait, als we 
vanuit de ruimte boven op de noordpool kijken, linksom (tegen de klok in). We zien daardoor de 
zon in het oosten opkomen (zonsopkomst) en in het westen ondergaan (zonsondergang).
De aarde draait niet alleen om haar eigen as, maar draait ook in een jaar tijd om de zon.

Deze beweging is de oorzaak van het wisselen van de seizoenen die ons jaarritme bepalen. 
De evenaar verdeelt de aarde in een noordelijk en een zuidelijk halfrond. Nederland ligt op het 
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noordelijk halfrond. De aardas (de lijn die de noord- en de zuidpool met elkaar verbindt) staat niet 
loodrecht op de baan die de aarde om de zon maakt, maar een beetje schuin. Hierdoor staat de 
aarde licht gekanteld ten opzichte van de zon. Afwisselend is het ene halfrond meer naar de zon 
gericht dan het andere. Op het halfrond dat meer naar de zon is gericht, duren de dagen langer 
dan de nachten. Op dit halfrond is het dan zomer. Op het halfrond dat minder naar de zon gericht 
staat, duren de nachten langer dan de dagen. Daar is het dan winter. 21 juni is de langste dag op 
het noordelijk halfrond; 21 december is de kortste dag op het noordelijk halfrond. Op het zuidelijk 
halfrond is het net andersom.
Op 21 maart en 21 september zijn de dagen en nachten op het noordelijk en zuidelijk halfrond 
ongeveer even lang. De halfronden zijn dan allebei ongeveer evenveel naar de zon gericht.

De hogere temperaturen in de zomer worden niet veroorzaakt doordat een gedeelte van de aarde 
dichter bij de zon staat (de zon staat zo ver weg van de aarde dat het hierdoor veroorzaakte 
temperatuursverschil verwaarloosbaar is), maar vooral doordat de hoek waaronder de 
zonnestralen op de aarde vallen verschillend is.
Op het halfrond dat meer naar de zon is gekeerd, vallen de zonnestralen in een rechtere hoek op 
het aardoppervlak dan op het andere halfrond. Hierdoor wordt een zelfde hoeveelheid energie 
(zonlicht) over een kleiner gebied verspreid. Dat zorgt ervoor dat de temperatuur daar het meeste 
stijgt. 
Op het gebied dat minder naar de zon gericht is, vallen de zonnestralen in een schuinere hoek 
op het aardoppervlak. Hierdoor wordt een zelfde hoeveelheid energie over een groter gebied 
verspreid. De temperatuur is daar dan lager.

De veranderingen in daglengte, temperatuur en zonne-uren in elk seizoen hebben een sterke 
invloed op de levenscycli van planten en dieren. De seizoenen bepalen wat planten en dieren doen 
en, vooral, wanneer. Ze stimuleren dieren om te paren, te trekken of een winterslaap te houden, 
en planten om te kiemen, te groeien, te bloeien en hun bladeren te laten vallen. Het afstemmen 
op de seizoenen is cruciaal voor alle levensvormen. Elke soort is erop gericht om te profi teren van 
gunstige omstandigheden en zich terug te trekken als het weer ongunstig wordt.
Veel soorten vermeerderen zich in de lente, zodat hun jongen geboren worden op het moment 
dat er volop eten aanwezig is. Tijdens de zomer kunnen de jongen sterker worden en in de 
herfst bereiden ze zich voor op de winter die gaat komen. Sommige dieren houden een lange 
winterslaap en komen pas weer tevoorschijn als het voorjaar wordt. Andere dieren doen het in de 
winter heel rustig aan (er is immers bijna geen voedsel). Weer andere dieren trekken in de winter 
juist naar warmere oorden om daar voedsel te vinden.

  LES 3    M A G N E T E N

De hoek waaronder het zonlicht op het aardoppervlak valt, bepaalt niet alleen de 
temperatuurverschillen tussen zomer en winter, maar ook de temperatuurverschillen tussen het 
gebied rond de evenaar en dat van de zuid- en noordpool. In het gebied rond de evenaar valt 
het zonlicht in een vrijwel loodrechte hoek op het aardoppervlak. Bij de polen valt het zonlicht in 
een erg schuine hoek op het aardoppervlak, waardoor het gebied waarop dezelfde hoeveelheid 
zonlicht valt veel groter is en de temperatuur veel minder oploopt.

Als het zuidelijk halfrond meer naar de zon gekeerd is en het daar dus zomer is, ligt door de 
schuine stand van de aarde de zuidpool in een gebied dat voortdurend door de zon wordt 
beschenen. Tijdens de pooldag gaat de zon dan op de zuidpool niet onder en is het er voordurend 
licht. De noordpool ligt in dezelfde periode in een gebied dat voortdurend onbereikbaar is voor licht. De noordpool ligt in dezelfde periode in een gebied dat voortdurend onbereikbaar is voor 
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het zonlicht. Tijdens de poolnacht komt de zon niet op en is het er voortdurend donker. Na een 
halfjaar is de situatie precies omgedraaid: het is dan pooldag op de noordpool en poolnacht op de 
zuidpool.

Niet alleen de aarde heeft een noord- en een zuidpool, ook magneten. Dat is geen toeval: 
de aarde is ook een magneet. De uiteinden van een (staaf)magneet noemen we noordpool 
en zuidpool. Een magneet kan ijzeren en stalen voorwerpen van enige afstand naar zich 
toetrekken. Gelijknamige polen (dus twee noordpolen of twee zuidpolen) zullen elkaar afstoten; 
ongelijknamige polen (een noordpool en een zuidpool) trekken elkaar aan.
Het gebied om de magneet heen wordt het magnetisch veld genoemd. Bij de polen van de 
magneet is het magnetisch veld het sterkst. Verder van de pool af, wordt het veld steeds zwakker.
Magnetische kracht werkt op afstand en ook door andere stoffen heen. Het beste door stoffen 
die zelf niet door een magneet worden aangetrokken. Dat betekent dat ijzer en staal door 
bijvoorbeeld hout of papier heen worden aangetrokken. De magnetische kracht werkt ook door 
dun karton, plastic zakken, een stuk glas enzovoort.
IJzer bestaat uit kleine deeltjes (moleculen). Elke molecuul is een klein magneetje. In een niet-
magnetisch stuk ijzer wijzen de polen van de minimagneetjes verschillende kanten op. In een 
magneet wijzen de noordpolen van de ijzerdeeltjes grotendeels dezelfde kant op, evenals de 
zuidpolen van de ijzerdeeltjes. Daarom gedraagt dit stuk ijzer zich als een magneet (en andere 
stukken ijzer niet).
Als een ijzeren spijker in de buurt van een magneet komt, worden de moleculen van de spijker 
door de kracht van de magneet grotendeels dezelfde kant op gericht. Daardoor wordt de spijker 
zelf ook een magneet. De spijker wordt aangetrokken doordat de zuidpolen van de moleculen 
van de spijker naar de noordpool van de magneet gaan staan. Door een aantal malen met een 
magneet in dezelfde richting langs een stuk ijzer te strijken, kan een stuk ijzer een tijdje ook 
magnetisch worden gemaakt (de noord- en zuidpolen van de moleculen blijven tijdelijk allemaal in 
dezelfde richting wijzen). Dit noemen we magnetiseren.

Een van de bekendste instrumenten waarbij gebruik wordt gemaakt van magnetisme is het 
kompas. In een kompas draait een ijzeren naald over een kompasroos waarop de windrichtingen 
af te lezen zijn. De naald van het kompas wijst altijd naar het noorden. Als je de kompasroos 
zo draait, dat de punt van de naald naar de N van noord wijst, weet je waar het noorden is. 
(Het is interessant om te bedenken dat de kant van de magneet die naar het noorden wijst, een 
noordpool is. De aardse noordpool is dus eigenlijk een magnetische zuidpool. De noordpool van 
een magneet kan immers uitsluitend door een zuidpool worden aangetrokken. Dit houdt dus in 
dat de aardse zuidpool een magnetische noordpool is.)
Het kompas werd in Europa voor het eerst in de 15e eeuw gebruikt om te navigeren op zee, 
maar in het jaar 2200 voor Chr. werd het in China al gebruikt om te bepalen wat een gunstige 
ligging zou zijn van een gebouw (wat van belang is voor Feng Shui). Dankzij het kompas hoefden 
zeevaarders niet langer langs de kusten te varen om te weten waar ze (ongeveer) waren, maar 
durfden ze het ook aan om oceanen over te steken.

Een bijzondere toepassing van de magneet is een koeienmagneet. Deze bestaat uit een kooitje 
van kunststof waarin een magneet zit. De boer laat de koe de koeienmagneet inslikken. De 
magneet is zo groot dat hij in de maag van de koe blijft zitten. IJzeren voorwerpen (spijker, stukjes 
prikkeldraad) die de koe binnenkrijgt, blijven aan de magneet hangen en komen daardoor niet 
terecht in de darmen van de koe. Een fl inke darmbeschadiging zou de koe niet overleven. Als de 
koe geslacht wordt, wordt de vrijgekomen koeienmagneet opnieuw gebruikt voor een andere koe.
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