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Spelregels

PRINCIPE VAN HET SPEL

De bedoeling van AYA is samen te werken om zoveel mogelijk Landschapstegels 
en dierenfoto-penningen te verbinden door middel van een keten van verticaal en 
naast elkaar geplaatste dominostenen. Aan het einde van het spel zullen ze tegen 

elkaar vallen in een domino-cascade met de bedoeling een zo groot mogelijk aantal 
landschappen en dieren te onthullen en er de mooiste foto’s van terug te brengen.

Julien Hanoteaux (illustratie) & Cédric Michiels (design)

Vaar stromen en rivieren op in een zoektocht naar de schatten van 
de natuur. Blijf stilstaan bij de diversiteit aan landschappen en wilde 
dierendie u langs het water ontdekt. Werk slim samen en uw foto’s 
zullen van deze ongelooflijke reis kunnen getuigen. Welkom in de 

wereld van Aya, godin van het water. De tijd van een droom, de tijd 
van een spel om met familie of vrienden van te genieten.
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MATERIAAL

•  16 ronde landschapstegels : 1 Starttegel, 3 Woudtegels, 
3 Bergtegels, 3 Woestijntegels, 3 Pooltegels en 3 
Veldtegels. Elke landschapstegel heeft een neutrale 
voorzijde en een achterzijde. Op de voorzijde is 
de waterloop zichtbaar.

•  156 Rivierdominostenen : 30 Wouddomino’s, 
30 Bergdomino’s, 30 Woestijndomino’s, 30 Pooldomino’s, 
30 Velddomino’s en 6 Wondertuindomino’s.  
25 domino’s dragen het Fotoapparaat symbool.

•  25 ronde dierenfoto-penningen : 5 Woud-, 5 Berg-, 
5 Woestijn-, 5 Pool-, en 5 Veldpenningen. Elke 
penning heeft een voor- en achterzijde. Op de 
voorzijde ziet men het dier.

•  15 rechthoekige landschapsfoto-penningen : 3 Woud, 
3 Berg-, 3 Woestijn-, 3 Pool-, en 3 Veldpenningen. 

•  10 relance-penningen.
•  Een zandloper van 10 minuten.

Starttegel
Landschapstegels

Landschapsfoto-penningen

Dominostenen

Wondertuindomino

Relance-penningen
Zandloper van 
10 minuten

Dierenfoto-
penningen

Een 
Landschapsfoto 
tussen elke 
tegel

OPSTELLING

Het speelveld bevindt zich binnen de randen van 
je spelruimte... die je zelf bepaalt!
1.  Leg de starttegel ergens op het speelveld, binnen 

het bereik van iedereen.
2.  Leg de dierenfoto-penningen en de landschapstegels 

verdekt en groepeer ze per type in stapels 
aan de rand van het speelveld. Plaats een 
landschapsfoto-penning van hetzelfde type tussen 
elke landschapstegel.

3.  Plaats de stapel relance-penningen aan de kant. 
Wees efficiënt... en je zal ze bijhouden! (zie 
aftelfase).

4.  Plaats de zandloper naast de stapels, zodat hij 
voor iedereen zichtbaar is.

5.  Verdeel de dominostenen met zichtbare zijde naar 
beneden onder de spelers die er hun VOORRAAD 
mee samenstellen : 
• 78 domino’s aan 2 spelers
• 52 dominos aan 3 spelers
• 39 dominos aan 4 spelers
•  31 dominos aan 5 joueurs (32 voor het startspeler)

Wijs een startspeler aan, de jongste bijvoorbeeld.         

SPELVERLOOP

Het spel verloopt in 3 fasen :
A. Een installatiefase van de dominostenen, de 
landschapstegels en de dierenfoto-penningen. 
Dit is de kern van het spel. Het duurt de tijd van 
2 zandlopers van 10 minuten en mag worden 
onderbroken door een pauze.
B. Een cascadefase. Die duurt… enkele seconden 
en vormt de uitkomst van het spel!
C. Een aftelfase. Die duurt een minuut en betekent 
het einde van je spel.

Tip
Aya biedt de spelers veel vrijheid en er zijn weinig 

strikte regels. Als je echter efficiënt wil zijn, raden we 

je aan zorgvuldig de adviezen (de tips) van bevestigde 

domino-cascade specialisten te volgen.

Tip
Vooraleer te beginnen met het eerste spel, nodigen 
wij je uit wat te oefenen met de dominostenen door ze 
naast elkaar te plaatsen en ze in cascade tegen elkaar 
te doen vallen. Hierdoor zal je makkelijker de nodige 
afstand tussen 2 dominostenen kunnen inschatten. 
Als die afstand te groot is, zullen ze niet tegen elkaar 
vallen en zal je een relance nodig hebben! Als die 
afstand te klein is, kan het gebeuren dat 
je teveel dominostenen gebruikt 
en er zodoende te weinig 
overhoudt om alles 
te kunnen verbinden. 
Je moet hiervoor dus de “gulden 
middenweg” vinden.

Tip
We raden je aan de dominostenen 
van uw VOORRAAD in stapels 
van 5 voor je uit te plaatsen, met 
de zichtbare zijde naar beneden. 

RESERVE

VOORRAAD
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Tip
Om landschappen met elkaar te verbinden, is het 
aangeraden rekening te houden met hun “oriëntatie” 
en zich de rivierdominostenen in te beelden die de 
connectie kunnen vormen tussen de twee tegels.

Tip
Om uw ruimte te optimaliseren, is de aanbevolen 

afstand tussen de verschillende tegels ongeveer 

gelijk met de diameter van een tegel.

Tip
Om een “bufferzone” in de domino-keten te maken 
(in het geval van een voortijdige en ongewenste 
cascade), kan de speler de dierenfoto-penning en 
de “ fotoapparaat “ domino plat leggen, vlak naast 
de plaats waar ze later terug rechtop gezet zullen 
worden. 
Waarschuwing: vergeet niet deze 
domino recht te zetten en 
de dierenfoto-penning 
erop te plaatsen voor 
het einde van de 
installatiefase (tweede 
verstreken zandloper)! 
Daarna zal het te laat zijn!

want dit brengt punten op aan het einde van het 
spel!) en mag hij de landschapstegel niet meer 
verplaatsen. Hij zet dan de fotoapparaat domino 
rechtop, net buiten de landschapstegel en tegenover 
een rivier (in de stromingsrichting om ervoor te zorgen 
dat deze “fotoapparaat” domino later wel degelijk op de 
landschapstegel valt. Zie fase B).
Sommige landschapstegels bevatten vertakkingen 
en verschillende ingangen of uitgangen. Het is de 
taak van de spelers om de tegel correct te oriënteren 
om de in- en uitgangen te bepalen. 

Dierenfoto-penning
De speler plaatst de dierenfoto-

penning schrijlings op het 
breukvlak van een fotoapparaat 
domino en een andere eerder 

geplaatste domino om een soort 
brug te vormen. 

  

De Wondertuindomino’s
Een speler die een “ Wondertuindomino” neemt, 
MAG hem gebruiken om:
•  HETZIJ om een vertakking aan te brengen in 

de domino-keten;        
•  HETZIJ als een klassieke dominosteen.
In de 2 gevallen, is de Wondertuindomino een 
“joker” dominosteen: hij is gelijk aan om het even 
welke andere dominosteen.
Een vertakking maakt het mogelijk 2 dierenfoto-
penningen op de keten te plaatsen, en dit aan beide 
zijden van de Wondertuindomino.

4. De installatiefase komt onmiddellijk ten einde 
wanneer aan één van deze twee voorwaarden is voldaan:
•  OFWEL is de 2de zandloper leeggelopen (het meest 

voorkomende geval); 
•  OFWEL is een speler niet meer in staat 

eendominosteen uit zijn VOORRAAD te nemen 
(zelfs als zijn RESERVE niet leeg is!)

Tip
Profiteer van deze pauze om rustig te 
overleggen en je strategie aan te passen.  
Koel blijven is een van de sleutels op de weg naar 
het succes ! 

Tip
Aarzel niet om te zeggen welk type domino je genomen hebt om het overleg en de samenwerking vlotter te doen verlopen.

Tip
Je mag een dominosteen naast andere domino’s 
plaatsen om de keten te verlengen, of hem elders 
plaatsen om met een nieuwe keten te beginnen.

Tip
Op de landschapstegels plaats je best dominostenen 
van hetzelfde type om ze aan het einde van het spel 
te kunnen valideren! Op de starttegel mag je om het 
even welk type dominosteen plaatsen.

A. INSTALLATIEFASE

1. Om te beginnen, draai de zandloper om!
Als de zandloper leeggelopen is, draai hem opnieuw om 
voor nog eens 10 minuten. Tussen de twee zandlopersessies 
hebt u het recht niet om domino’s of tegels te plaatsen 
of te verplaatsen.
2. Neem EEN domino:
•  HETZIJ uit je VOORRAAD, willekeurig, met de 

zichtbare zijde naar beneden;
•  HETZIJ uit je RESERVE, de eerste zichtbare domino 

van de stapel. (Let op: in de 1ste spelronde heeft geen enkele 
speler een domino in zijn RESERVE)

3. Vervolgens, plaatst elke speler op zijn beurt, te beginnen 
met de eerste, de dominosteen die hij in de hand heeft, hetzij:
•  verticaal, om het even waar op het speelveld;
•  op een reeds aanwezige landschapstegel (met inbegrip 

van de starttegel!);
•  bovenop zijn RESERVE stapel, met zichtbare zijde 

naar boven. 
Eens hij zijn dominosteen geplaatst heeft, mag speler 
onmiddellijk de volgende domino nemen om de 
volgende spelronde voor te bereiden.

Een speler mag slechts een dominosteen tegelijk 
nemen (en dus in de hand houden). Hij mag in geen 
geval de dominosteen die hij genomen heeft terug in zijn 
VOORRAAD plaatsen om er een andere te nemen.

Als een speler de dominostenen ten val brengt, moeten 
deze laatste zo snel mogelijk terug gepositioneerd worden, 
en dit voor het einde van de installatiefase. Alle spelers 
mogen hierbij een handje toesteken.

De oriëntatie van een dominosteen kan altijd gewijzigd 
worden door de speler die aan de beurt is, maar zijn positie 
binnen de keten mag niet worden gewijzigd.

De waterloop op de stenen is slechts aan een zijde zichtbaar. 
De dominostenen moeten dus zodanig geplaatst worden dat 
de stromingsrichting van de rivier altijd wordt gerespecteerd.

De dominostenen met een fotoapparaat
Een speler die een domino neemt met het 
“fotoapparaat” symbool MAG:
•  HETZIJ een landschapstegel 

nemen evenals de landschapsfoto-
penning (van hetzelfde type die erop 
ligt), van het type dat overeenstemt 
met de dominosteen (zie de regels 
betreffende de landschapstegels);

•  HETZIJ een dierenfoto-penning 
nemen van het type dat overeenstemt met de 
dominosteen (zie de regels betreffende de 
dierenfoto-penningen);

• HETZIJ hem als een “klassieke” dominosteen 
gebruiken.
Landschapstegel

De speler legt de 
landschapstegel waar 
hij wil op het speelveld 
en oriënteert hem zoals 
hij wil. Eens de tegel 
in positie is, plaatst de 
speler de landschapsfoto-
penning (vergeet het niet,
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B. CASCADEFASE

Ieder houdt zijn adem in... Met een vingertop geeft 
een speler een stootje tegen de eerste dominosteen op 
de starttegel om het tegen de volgende en vervolgens 
alle andere in een mooie domino-cascade te doen 
vallen. De val van dominostenen zal ook leiden tot 
die van de dierenfoto-penningen die schrijlings op 
de dominostenen geplaatst werden. 

Het is mogelijk dat de domino-cascade stopt vanwege 
een “gat” in de keten of omdat de stenen slecht geplaatst 
werden (te dicht of te ver van elkaar, te schuin, enz.). 
In dit geval geeft de volgende speler een nieuw stootje 
(relance) tegen een domino die nog overeind staat om 
een nieuwe domino-cascade op gang te brengen. 

Bij elke relance (elk stootje), behalve de eerste, 
wordt een relance-penning uit je stapel verwijderd. 
Wees gerust, je kan er niet meer dan 10 verliezen. 
Belangrijk: je moet absoluut met de relances doorgaan 
tot er geen enkele dominosteen meer rechtstaat!

C. AFTELFASE

Dit is het moment waarop de landschapsfoto- en 
dierenfoto-penningen die je tijdens je reis gemaakt 
hebt al dan niet gevalideerd worden. Begin van de 
starttegel, vaar de rivieren op en tel je punten. 

 Validering van de dierenfoto-penningen
Een dierenfoto-penning wordt gevalideerd als 
voldaan wordt aan AL deze voorwaarden:
•  Hij raakt de keten met minstens een dominorand 

(hij is niet helemaal aan de zijkant uitgestoten).
•  Hij is verbonden met een landschapstegel van 

hetzelfde type door domino’s van hetzelfde type. 
Ter herinnering, een Wondertuindomino kan als 
“joker” dienen en “verbreekt” dus de continuïteit 
niet van het type domino’s in een keten.

•  Hij bevindt zich strikt buiten een landschapstegel.
•  Er is slechts één dierenfoto-penning op de keten 

tussen twee landschappen tenzij een vertakking 
(door middel van een Wondertuindomino) de twee 
foto’s scheidt.

Een gevalideerde dierenfoto-penning wordt 
behouden. 

DANKWOORD
Voor hun kostbare tijd en raadgevingen aan: Sarah Fitton, Amandine Pourbaix, Valérie Vancaeneghem, Sabrina Messahel, Nicolas Ovigneur, 
Cécile Thoulen, Typhaine et Charlotte Calais Marie-Germaine Mapessa, Jean-Luc Tricot, Frédéric Rupf, Christine Beriaux, Charline 
Wansart, Ivana Krunic, Felipe Reina,Lucian, Julie, Nicolas, Daniela et Jean-Christophe, Sophie Joniaux, Maïlis Quintens, Marc Sibille, Jim 
Dratwa, Yannick Gobert, Jean-Ba Bourgeois, Charles Hanus & Noémy Daury, Hugo et Jeanne Grégoire, Bénédicte Lescalier, Cyril Marbaix, 
Ilya Knudsen, Muriel Lejuste, Charlotte Van Driessche, Charlotte Urger, Jean-Marc Piron en de deelnemers aan de opleiding “Jouer pour 
coopérer”, de deelnemers aan het Ludoweekend, Nounet, Cedrox et Kettch, David Clerc, Aurélien et Nathalie Bollin, Yahndrev en het hele 
team van Blackrock Games. 

Validering van de landschapsfoto-penningen
De landschapsfoto-penningen die geplaatst werden, 
worden gevalideerd als voldaan wordt aan AL deze 
voorwaarden:
•  ALLE dominostenen die er zich op bevinden en 

die hem aanraken zijn van hetzelfde type als de 
landschapstegel.

•  ALLE in- en uitgangen van de landschapstegel 
worden doorstroomd, dat wil zeggen bedekt door 
een dominosteen van hetzelfde type. 

Een gevalideerde landschapsfoto-penning wordt 
behouden. 
Belangrijk: als je 3 landschapsfoto-penningen van 
hetzelfde type kan valideren –verrassing! – dan 
kan je een panoramisch drieluik verwezenlijken!

Het aftellen
•  Elke gevalideerde dierenfoto-penning brengt je 
1 punt op.

•  Elke gevalideerde landschapsfoto-penning brengt 
je 1 punt op.

•  Elk landschapsfoto drieluik brengt je 1 bonus punt 
op.

•  Elke behouden relance-penning brengt je 1 punt op.

HET AANTAL VERZAMELDE PUNTEN BEPAALT HET SUCCES VAN JE REIS:

10 punten: Valse start! Je bent vertrokken maar 
je hebt je filmrolletjes vergeten. Geen reden tot 
ontmoediging. Het overkomt zelfs de besten.
15 punten: Beginnersfout!  Eens je ter plaatse was 
heb je vastgesteld dat je batterijen niet geladen 
waren. Maar bravo voor de geleverde inspanning.
20 punten: Veel potentieel!  Je bent bang voor niets. 
Spijtig genoeg zijn de meeste foto’s onduidelijk. 
Maar het is een goed begin... Volhard!  
25 punten: Niet slecht! Het begint te komen, 
er zitten enkele heel mooie clichés bij! 
30 punten: Heel goed!  Je team kent zijn vak en werkt 
goed samen. Enkele buitengewone foto’s zullen zelfs 
in de in de plaatselijke krant gepubliceerd worden!

35 punten: Bijna dream team! Mits enkele 
instellingen wordt je volgende reportage wereldwijd 
verkocht!
40 punten: fantastisch!   Alle agentschappen bellen 
je op. Ze staan te trappelen om je reportage te 
kunnen verkrijgen.
45 punten: we staan vol bewondering!                 
Je staat op de voorpagina van alle magazines. Je 
carrière is verzekerd.
50 punten: respect! Stuur ons een foto. Zelfs wij 
(de auteurs) zijn er nooit in geslaagd !
55 punten: Het was een droom!  Eh... er is iets 
mis... dit is onmogelijk voor een menselijk wezen. 
Of heb je vals gespeeld?
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De buitengewone fauna 

in de wereld van AYA

WOUD

Euraziatische lynx
De Euraziatische lynx (Lynx lynx) 
weegt tot 35 kg en kan tot 1,35 m 
lang worden. Hij leeft in gematigde 
en noordelijke wouden. Hij eet vooral 
kleine hoefdieren.  

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
De lynx werd in de middeleeuwen 
gelijkgesteld met de wolf en werd 
daarom in het Frans ook wel 'loup-
cervier' (hertenwolf ) genoemd. Hij 
werd voorgesteld als een wild beest. 
Dat beeld strookt helemaal niet met 
de werkelijke aard van dit discrete en 
schuchtere dier.

[Niet bedreigd]

Okapi
De okapi (Okapia johnstoni) kan een 
schofthoogte tot 1,80 m hebben. Hij 
weegt maximaal 230 kg. Hij leeft in de 
tropische regenwouden van Centraal-
Afrika. Hij is een planteneter en voedt 
zich met de meest uiteenlopende 
planten en vruchten.

Beschermingsstatus volgens UICN

 
Wist je dat?
Toen hij pas ontdekt was, dachten de 
onderzoekers dat de okapi een soort 
zebra was. Later stelden zij vast dat 
het om een nieuw soort zoogdier ging, 
verwant met de giraf. 

[Bedreigd]

Morpho aurora
De morpho aurora is een grote vlinder 

met een vleugelbreedte tot 20 cm. Aan 

de binnenkant hebben de vleugels een 

blauwe metaalachtige glans. Hij leeft 

in de tropische wouden van Centraal- 

en Zuid-Amerika.

Beschermingsstatus volgens UICN

 
Wist je dat?
Volgens de indianen vertegenwoordigt 

de morpho aurora de ziel van de 

overledenen en lokt hij met zijn blauwe 

kleur de mensen het woud in, zodat 

ze verdwalen. Dat is natuurlijk maar 

een legende.

[Niet geëvalueerd]

Blauwe pauw
De blauwe pauw (Pavo cristatus) is 
afkomstig uit Azië (Pakistan, India, 
Sri Lanka en Bangladesh). Zonder 
zijn staart, die wel 1,5 m lang kan zijn, 
meet hij tot 1,1 m. Hij weegt maximaal 
6 kg. Hij is thuis in loofwouden nabij 
waterlopen.

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
De blauwe pauw werd waarschijnlijk al 
meer dan 3000 jaar geleden ingevoerd 
in Europa, met name door koning 
Salomon.  

[Niet bedreigd]

Gouden gifkikker
De gouden gifkikker (Dendrobates 
auratus) leeft in Centraal-Amerika. Je 
herkent hem aan zijn felle, goudgroene 
huid met zwarte vlekken. Hij wordt 
niet groter dan 4 cm. Hij is thuis in 
vochtige, tropische wouden.

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
De dendrobates maken een erg 
krachtig gif aan. Sommige giffen 
bevatten alkaloïden met een 
pijnstillende werking die 200 keer 
sterker is dan morfine.

[Niet bedreigd]

De buitengewone fauna 

in de wereld van AYA

BERGEN

Lammergier 
De lammergier (Gypaetus barbatus) 
is een grote giersoort. Hij kan een 
vleugelbreedte van 2,85 m hebben 
en tot 7 kg wegen. Je herkent hem 
aan de bos pluimen onder zijn bek 
en de oranjeachtige buikveren. Zijn 
leefgebied reikt van de Europese 
bergen tot Azië.

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
Hij voedt zich vooral met botten, die 
hij tijdens het vliegen op de rotsen laat 
vallen om ze te breken, zodat hij het 
merg eruit kan halen. Let op voor je 
hoofd als je hem tegenkomt!

[Gevoelig]

Sneeuwpanter
De sneeuwpanter (Panthera uncia) leeft 
in de bergen van Centraal- en Oost-
Azië. Deze katachtige heeft een dikke, 
langharige, licht- tot donkergrijze 
vacht. Hij wordt tot 1,3 m lang en weegt 
zo'n 55 kg.

Beschermingsstatus volgens UICN

 
Wist je dat?
De sneeuwpanter vormt een 
uitzondering onder de grote 
katachtigen, omdat hij spint zoals 
kleine katachtigen.

[Bedreigd]

Vicuña
De Vicuña (Vicugna vicugna) is een 
klein hoefdier van de familie van de 
kameelachtigen. Zijn schofthoogte 
bedraagt maximaal 1 m en hij weegt 
40 tot 60 kg. Hij woont op de 
hoogplateaus van het Andesgebergte.

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
De scheerwol is bijzonder fijn en 
warm. Met deze wol wordt luxekleding 
gemaakt.

[Niet bedreigd]

Jak
De jak (Bos grunniens mutus) is een 
grote herkauwer met een lange vacht, 
die momenteel enkel nog in Tibet 
voorkomt. Hij kan tot 1000 kg wegen 
en haalt een schofthoogte van 2 m.

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
De jak werd al meer dan 10.000 jaar 
geleden getemd. De bevolking van de 
Himalaya gebruikt de getemde dieren 
vaak als last- en rijdier en voor de 
productie van melk, vlees en wol 

[kwetsbaar]

Alpenboktor
De alpenboktor (Rosalia alpina) 
is een kever met lange voelers, die 
gemakkelijk te herkennen is aan zijn 
grijsblauwe kleur en groot formaat: 
hij kan tot 3,8 cm lang worden. Hij 
komt voor in de Europese bergen en 
de Kaukasus.

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
Deze met uitsterven bedreigde soort 
lijdt sterk onder de verdwijning van 
de oude beukenbossen, waar de larven 
zich ontwikkelen in afgestorven 
stammen..

[kwetsbaar]
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De buitengewone fauna 

in de wereld van AYA

WOESTIJN

Fennek
De woestijnvos of fennek (Vulpes 
zerda), een kleine vos met grote oren, 
is thuis in de woestijngebieden van de 
Sahara. Het is de kleinste hondachtige 
ter wereld. Hij wordt niet groter dan 
40 cm en weegt maximaal 1,7 kg.

Beschermingsstatus volgens UICN

 
Wist je dat?
De woestijnvos heeft haar op de 
onderkant van zijn poten, als 
bescherming tegen het hete zand, 
maar ook om zijn prooi in alle stilte 
te besluipen.

[Niet bedreigd]

Arabische oryx
De Arabische oryx (Oryx leucoryx) is 
een hoefdier dat verwant is met de 
antilope en in woestijnachtige zones 
leeft. Hij heeft een schofthoogte tot 
1 m en kan 70 kg wegen. Vroeger kwam 
hij op het hele Arabische schiereiland 
voor. Vandaag overleeft hij enkel in 
bepaalde zones (Saoedi-Arabië, 
Oman), waar hij geherintroduceerd 
werd.

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
De oryx kan wekenlang overleven 
zonder te drinken, maar detecteert 
regen van op lange afstanden.

[kwetsbaar]

Onymacris unguicularis 
De onymacris unguicularis behoort 
tot de familie van de kevers. Hij meet 
ongeveer 2 cm en heeft erg lange poten 
waarmee hij zijn lichaam ver boven 
het hete zand kan tillen en razendsnel 
lopen. Hij leeft in Namibië. 

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
Deze kever voedt zich met de 
ochtendmist van de Namibische 
woestijn die op zijn lichaam 
condenseert.

[Niet geëvalueerd]

Texaanse ratelslang
De Texaanse ratelslang (Crotalus 
atrox) behoort tot de familie van de 
adders. Hij komt voor in de Verenigde 
Staten, Canada en Noord-Mexico. Hij 
wordt tot 2,5 m lang. Je herkent hem 
gemakkelijk aan de punt van zijn staart, 
die een ratelend geluid maakt wanneer 
hij zich opwindt. 

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
Dit is de gevaarlijkste Noord-
Amerikaanse slang. Hij maakt elk jaar 
talrijke dodelijke slachtoffers met zijn 
uiterst giftige beet..

[Niet bedreigd]

Grote renkoekoek
De grote renkoekoek (Geococcyx 
californianus) is een loopvogel uit het 
zuiden van de Verenigde Staten en het 
noorden van Mexico. Hij wordt 62 cm 
lang, met een vleugelbreedte van 56 
cm. Hij weegt maximaal 380 g. Hij 
voelt zich thuis in de dorre Noord-
Amerikaanse woestijn.  

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
Deze soort werd wereldberoemd 
dankzij het personage Road Runner 
uit de tekenfilm Road Runner en Wile 
E. Coyote.

[Niet bedreigd]
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Narwal
De narwal (Monodon monoceros) is een 
Arctische tandwalvis. De bovenste 
linkersnijtand van de mannetjes groeit 
uit tot een enkele slagtand van wel 3 m 
lang. Volwassen dieren zijn maximaal 
4 m lang.

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
De slagtand is bezaaid met 
miljoenen zenuwuiteinden in buisjes. 
Waarschijnlijk helpt hij de mannetjes 
om voedsel te zoeken en vrouwtjes op te 
sporen aan de hand van hun hormonen.

[Gevoelig]

Keizerspinguïn
De keizerspinguïn (Aptenodytes forsteri) 
is de grootste en zwaarste pinguïnsoort. 
Hij leeft in Antarctica. Mannetjes en 
vrouwtjes worden beiden tot 1,2 m groot 
en wegen ongeveer 40 kg.

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
De keizerspinguïn is een uitstekende 
zwemmer die tot 500 m diep kan 
duiken en bijna 20 minuten lang onder 
water kan blijven.

[Gevoelig]

Ijsbeer
De ijsbeer (Ursus maritimus) is het 
grootste vleesetende landzoogdier. 
De mannetjes worden tot 3 m lang 
en wegen tot 800 kg. Hij leeft in het 
noordpoolgebied, van Noord-Canada 
tot Noord-Rusland.

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
De ijsbeer en de grizzlybeer zijn 
verwante soorten en zouden kunnen 
paren indien ze elkaar tegenkomen. 
Ze zijn waarschijnlijk pas 200.000 
jaar geleden aparte soorten geworden.

[kwetsbaar]

Zadelrob
De zadelrob (Pagophilus groenlandicus) 
is thuis in het noordpoolgebied. Hij 
onderscheidt zich van de andere 
robben door de witte vacht van de 
jongen. Volwassen dieren meten tot 
1,6 m en wegen tot 150 kg.  

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
Omdat de witte vacht van de jongen 
felbegeerd is, werd er verwoed 
op gejaagd, met de dood van 
tienduizenden dieren als gevolg. Die 
jacht is nu nagenoeg overal verboden, 
onder andere dankzij de acties van 
beroemdheden zoals Brigitte Bardot.

[Niet bedreigd]

Sneeuwuil
De sneeuwuil (Bubo scandiacus) herken 
je gemakkelijk aan zijn witte veren 
en grote gele ogen. Hij heeft een 
vleugelbreedte van 1,8 m en weegt 
tot 2,5 kg. Hij is thuis in de toendra 
in het noorden van Amerika, Azië en 
Europa. 

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
De serie 'Harry Potter' heeft het 
behoud van de soort in het gedrang 
gebracht, omdat hij erg gegeerd is 
door heel wat fans, terwijl hij toch al 
kwetsbaar en zeldzaam is.

[Niet bedreigd]
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Aardhommel
De aardhommel (Bombus terrestris) 
is een vliesvleugelige van maximaal 
23 mm lang. Je herkent hem aan het 
witte uiteinde van zijn buik. Hij leeft 
in de gematigde gebieden van Europa. 

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
De aardhommel is heel wat efficiënter 
dan de bij voor de bestuiving van 
de lenteplanten. Deze soort schiet 
namelijk in actie bij temperaturen 
onder de 15ºC en bij bewolkt weer, 
in tegenstelling tot de bijen.

[Niet geëvalueerd]

Putter of distelvink
De putter of distelvink (Carduelis 
carduelis) is een kleine zangvogel met 
een typisch kleurrijk verenkleed. Hij 
meet ongeveer 25 cm en weegt tot 
18 g. Hij komt voor in Europa, het 
noorden van Afrika en Azië, tot in 
Japan. 

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
De distelvink is te zien op heel 
wat schilderijen van de Italiaanse 
renaissance. Hij is de symbolische 
aankondiging van de doornenkroon 
en de opoffering van Christus.

[Niet bedreigd]

Gewone dwergvleermuis
De gewone dwergvleermuis 
(Pipistrellus pipistrellus) is de kleinste 
Europese vleermuis. Hij komt vaak 
voor rond huizen en in schuren. Zijn 
lichaam meet amper 2 cm en hij heeft 
een vleugelbreedte van een twintigtal 
centimeter. Hij weegt maximaal 8 g. 

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
Tijdens de voortplantingsperiode 
organiseert het dier heuse 
kraamklinieken waar talrijke vrouwtjes 
samen voor hun jongen zorgen.

[Niet bedreigd]

Witgerande tuinslak
De tekeningen op de schelp van de 
kleine witgerande tuinslak (Cepaea 
hortensis) zijn erg gevarieerd, waardoor 
hij soms moeilijk te herkennen is. Hij 
wordt niet groter dan 2 cm. Je vindt 
hem in bossen, hagen en tuinen. Hij 
is thuis in Centraal- en West-Europa.

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
De tuinslak overwintert onder 
de grond en sluit zijn schelp dan 
hermetisch af met een wand van 
verhard slijm.

[Niet bedreigd]

Europese haas
De Europese haas (Lepus europeaus) 
herken je aan zijn grote oren met zwarte 
punt. Hij is groter en langwerpiger 
dan het konijn en kan bijna 4 kg 
wegen. Zijn verspreidingsgebied 
reikt van Europa tot de vlakten van 
Centraal-Azië. 

Beschermingsstatus volgens UICN

Wist je dat?
Hij kwam vroeger erg frequent 
voor, maar gaat nu sterk achteruit 
in Europa, door het gebruik van 
pesticiden, de vernietiging van zijn 
habitat en nieuwe ziekten.

[Niet bedreigd]

De identificatiefiches van deze dieren werden opgesteld door onze wetenschappelijk adviseur 
Johan Michaux, onderzoeksdirecteur van het FNRS.
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