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1. Inleiding 

Het belangrijkste doel van dieren in de natuur is overleven. 
Door te overleven blijft de soort voortbestaan. In leven 
blijven betekent immers jongen krijgen. En jongen zorgen 
ervoor dat de soort blijft bestaan. 
Hoe overleef  je als dier in de natuur? 
Een belangrijk hulpmiddel bij het overleven is camouflage 
of  schutkleur.  Het is een middel om als dier minder 
zichtbaar te worden in de leefomgeving. 
Een jagend dier is onzichtbaar voor zijn prooi. Daardoor 
wordt de kans op eten, dus overleven, groter. 
Een prooidier met schutkleur heeft grotere kans ongezien, 
dus in leven, te blijven.  
 
In dit e-boek lees je meer over camouflage.  Je krijgt o.a. 
antwoord op de vragen: 
 Wat bepaalt de soort camouflage bij een dier? 
 Waarom zijn zebra’s met die opvallende strepen toch 

gecamoufleerd? 
 Wat is mimicry? 



2. Camouflage 

De meeste dieren in het dierenrijk 
maken gebruik van een manier van 
camouflage om voedsel te vinden of  
om vijanden te misleiden. 
Er zijn een paar factoren die 
belangrijk zijn voor het bepalen van 
de soort van camouflage van een dier: 
 
A. De lichaamsbouw en het gedrag 
Een dier met een vacht zal een ander 
soort camouflage ontwikkelen dan 
een dier met schubben. Een dier dat 
onder water zwemt in een grote 
school (1) ontwikkelt een ander soort 
camouflage dan een dier dat helemaal 
alleen in het water zwemt (2). 
 
B. De leefomgeving van het dier 
De simpelste vorm van camouflage is 
dat een dier op de achtergrond lijkt (3) 
van zijn omgeving. De achtergrond 
vormt het model van de camouflage. 
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C. Het gedrag van de vijand. 
Camouflage is een middel om te over-
leven en je  vijand te misleiden.  
Een dier ontwikkelt geen camouflage als 
het hem niet helpt. Daarom vallen niet 
alle dieren weg tegen de achtergrond 
van hun leefomgeving.  
Als je vijand kleurenblind is, hoef  je geen 
gebruik van de achtergrondkleur te 
maken. 
Een voorbeeld is een zebra.  
Die valt voor ons erg op, omdat we 
kleuren kunnen zien.  
Voor een leeuw echter is een zebra niet 
gemakkelijk te zien in het hoge gras.  
De leeuw is kleurenblind.  
Bovendien leven zebra’s in grote 

kuddes. 
Zo’n kudde maakte alle dieren één 
gestreepte massa. Eén enkele 
zebra is  voor iemand die kleuren-
blind is bijna niet meer te onder-
scheiden in zo’n grote gestreepte 
massa. 
 

 

 



3. Camouflage bij zoogdieren 

Aardkleur 
Bijna de meeste zoogdieren zijn behaard.  
Daarom zorgt de kleur van de vacht voor 
de camouflage.  
Bij veel zoogdieren is dat een aardkleur. 
Denk maar aan de eekhoorn (1), het hert 
(2) en de vos (3) met hun aardkleuren. 
Andere zoogdieren, zoals de tijger (4) 
hebben weer een  aardkleur met strepen. 
 
 
Winter– en zomervacht 
Soms zie je bij zoogdieren dat de kleuren 

in winter en zomer verschillen. 
De winter verandert het land-
schap in witte kleuren.  
De poolvos (5) heeft een zomer– 
en een wintervacht die sterk van 
elkaar verschilt.  
Het veranderen van de vacht 
gebeurt door verharing aan het 
eind van de seizoenen. 
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4. Camouflage bij vogels 

Mannetje 
Bij vogels bestaat bij de meeste soorten een 
groot verschil tussen het mannetje (1) en het 
vrouwtje (2). 
De mannetjes zijn veel kleuriger.  
Zij moeten opvallen om een vrouwtje te 
lokken in de paringstijd. Met hun vaak bonte 
kleuren trekken ze juist de aandacht van het 
andere geslacht. 
 
Vrouwtje 
De vrouwtjes hebben juist een veel betere 
schutkleur. De vrouwtjes zitten lange tijd op 
hun nest te broeden.  
Die broedzorg maakt de vrouwtjes kwets-
baar voor vijanden. 
De natuur heeft er voor gezorgd dat de vogel-
dames niet opvallen.   
Bijvoorbeeld: De Egyptische nachtzwaluw (3) 
en de roerdoemp (4) 

Vogels zijn regelmatig in de rui.  
Ze veranderen dan langzaam van veren-
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5. Camouflage bij insecten 

Nummer 1 op het menu 
Insecten vormen de grootste diergroep 
in het dierenrijk.  Ze staan daarom bij 
veel andere dieren op het menu (1).  
Het is dus belangrijk voor insecten een 
goede camouflage te hebben met zoveel 
vijanden. 
 
Kleur en vorm 
Insecten die op de grond leven hebben 
meestal een aardkleur. Insecten in 
bomen en struiken hebben vaak een 
groene kleur of  een kleur die gelijk is aan 
het hout van de takken. 
Sommige insecten nemen niet alleen de 
kleur over van de omgeving, maar zelfs 
de vorm. Deze insecten hebben vleugels 
in een bladvorm of  een lijf  in de vorm van 
een tak.  
Voorbeelden: De nachtvlinder het eiken-

blad (2), de citroenvlinder (3) en de 
wandelende tak (4) 
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6. Camouflage bij vissen 

Tegenlicht 
Bij vissen bestaan verschillende soorten van 
camouflage. Sommige vissen maken gebruik 
van tegenlicht. De buik van deze vissen is 
lichter dan de rug (1).  
Vijanden die onder deze vissen zwem-men 
kijken tegen het licht van het wateroppervlak in. 
De witte buik zorgt ervoor dat de vis wegvalt 
tegen het licht. Vogels die op vissen jagen zien 
de donkere kant. Die kant zorgt ervoor dat de 
vis tegen de donkere diepte niet te zien is. 
Scholen 
Andere soorten zijn felgekleurd en gestreept. 
Het lijkt niet echt een schutkleur. Deze vissen 
leven vaak in scholen. Door  zo’n grote 
gestreepte massa (2) raakt een vijand in de war 
en is het moeilijk om één afzonderlijke prooi te 
onderscheiden. 
Bodemkleur 
Andere vissen nemen de kleur van de bodem 

over en nemen soms bodemvormen als 
stenen en schelpen aan. De schar (3) en de 
steenvis  (4)zijn mooie voorbeelden. 
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7. Camouflage bij reptielen en amfibieën 

Groen of  bruin 
Veel slangen en amfibieën hebben aard-
kleuren of  een groenachtige kleur (1), 
afhankelijk van de plekken waar ze 
leven. Dat is meestal op de grond of  
tussen de bladeren van de bomen. 
De kameleon 
Sommige reptielen kunnen zelfs hun 
kleur aanpassen als ze naar een andere 
omgeving verhuizen. De kameleon (2) is 
daarvan het bekendste voorbeeld. 
De krokodil 
Verder is de krokodil (3) een voorbeeld 
van een dier dat zich bewegingsloos net 
onder de oppervlak van het water 
bevindt. De kleur is aangepast aan het 
troebele water en valt weg tegen de 
bodem. Als je niet beter weet, zou je die 
krokodil voor een drijvend stuk hout 
houden. 
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8. Mimicry 

Mimicry werkt iets anders dan camouflage, maar 
heeft wel hetzelfde doel: ontsnappen aan de 
vijand. 
Mimicry of  nabootsing betekent dat een dier op 
een ander dier lijkt. Het dier doet letterlijk dat 
dier na en hoopt zo andere dieren te misleiden.  
Er bestaan meerdere soorten mimicry: 
A.  Mimicry van Bates (zeg: Beets) 
Bij deze vorm doet een ongevaarlijk dier een 
gevaarlijk dier na. Daarmee wil het dier vijanden 
waarschuwen. Deze vorm van mimicry komt het 
meest bij insecten voor.  
Wespen (1) zijn bijvoorbeeld voor veel dieren 
onaantrekkelijk. Ze smaken niet lekker.  
Bovendien kunnen ze ook nog eens gemeen 
steken. Zweefvliegen zijn een grote familie van 
insecten.  Zij maken daar handig gebruik van.  
Ze lijken op wespen, maar kunnen helemaal niet 
steken. Het alleen lijken op een wesp is al 
genoeg. Enkele soorten zweefvliegen zijn: 

De grote fopwesp (2), de kleine bandzweef-
vlieg (3), de pyjamazweefvlieg (4) en de 
blinde bij (5). 
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B. Mimicry van Müller 
Bij deze vorm van mimicry lijken verschillende 
onsmakelijke insectensoorten op elkaar (1).  
Door hun kleurpatronen geven ze een signaal aan aan-
vallers dat ze onsmakelijk zijn. 
Veel vlindersoorten maken gebruik van deze soort van 
mimicry.  
Door de kleurencombinaties op de vleugels weten andere 
dieren dat ze niet lekker zijn om te eten, want ze hebben 
een vieze smaak. 
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C. Agressieve mimicry 
Rovers en parasieten maken gebruik van deze 
vorm. Ze zijn er uit als iets onschuldigs en lijken 
ongevaarlijk, maar niets is minder waar.  
Ze zijn de z.g. wolf  in schaapskleren. 
De bidsprinkhaan (2) lijkt op een onderdeel van 
een plant en lokt zo de prooi in de val. 
Spinneneters (2) zijn een spinnenfamilie die 
andere spinnen in hun eigen web opeten. Hoe?  
Ze laten het web trillen en de spin denkt dat er 
een prooi in het web zit. Helaas, de spin wordt nu 
zelf  de prooi. 
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9. Mens en camouflage 

Het leger en camouflage (1) 
Ook de mens keek goed naar de natuur. 
Vanaf  de Eerste Wereldoorlog (1914) gaat 
camouflage in het leger een grote rol spelen. 
Voor die tijd vochten legers in een open 
slagveld man tegen man. De tacktiek van 
oorlogvoeren wordt anders. Hinderlagen, 
misleiding en verrassing zijn belangrijk. Niet 
gezien worden is daarbij belangrijk. Maar 
soms is juist wel gezien worden weer 
belangrijk. Een voorbeeld is het neerzetten 
van opblaasbare neptanks om de vijand om 
het verkeerde been te zetten. 
Jacht (2) 
Jagers willen ongezien blijven, terwijl ze het 
wild besluipen. Ook hier is camouflage van 
geweer en kleding belangrijk. 
Camouflage als kunst (3) 
Er zijn ook kunstenaars die camouflage als 
kunstmiddel gebruiken. Het gaat meestal om 
fotografie waarbij een model beschilderd 
wordt en zo opgaat in de omgeving. 
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10. Filmpjes 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/waarom-

zijn-badeendjes-geel-een-goede-

Een goede schutkleur 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/de-ijsvogel

-knalblauw-met-oranje/#q=schutkleur 

De ijsvogel 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/waarom-
heeft-een-zebra-strepen-een-unieke-

Zebrastrepen 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/waarom-
zijn-mannetjesdieren-vaak-mooier-dan-

Mannetjes en vrouwtjes 

http://www.schooltv.nl/video/waarom-zijn-badeendjes-geel-een-goede-schutkleur/#q=schutkleur
http://www.schooltv.nl/video/waarom-zijn-badeendjes-geel-een-goede-schutkleur/#q=schutkleur
http://www.schooltv.nl/video/de-ijsvogel-knalblauw-met-oranje/#q=schutkleur
http://www.schooltv.nl/video/de-ijsvogel-knalblauw-met-oranje/#q=schutkleur
http://www.schooltv.nl/video/waarom-heeft-een-zebra-strepen-een-unieke-streepjescode/#q=schutkleur
http://www.schooltv.nl/video/waarom-heeft-een-zebra-strepen-een-unieke-streepjescode/#q=schutkleur
http://www.schooltv.nl/video/waarom-zijn-mannetjesdieren-vaak-mooier-dan-vrouwtjes-mannetjes-moeten-opvallen-vrouwtjes-niet/#q=schutkleur
http://www.schooltv.nl/video/waarom-zijn-mannetjesdieren-vaak-mooier-dan-vrouwtjes-mannetjes-moeten-opvallen-vrouwtjes-niet/#q=schutkleur






Bronnen 

http://animals.howstuffworks.com/animal-facts/animal-camouflage3.htm 

http://dorakmt.tripod.com/evolution/mimicry.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Camouflage 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Camouflage 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mimicry 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mimicry 



Colofon en voorwaarden 
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