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1
a De schedel heeft een snavel Klasse vogels

b er zijn tanden aanwezig, ofwe zien 
waar ze gestaan hebben 2

2

a De tanden zijn puntig en staan in 
een aaneengesloten rij

Orde insekteneters
t = langte tandenrij van 

boven- en onderkaak
l = lengte onderkaak (voorste 

tand niet mee meten)

(3)

b
Per kaak maar één snijtand en 
tussen deze snijtand en de kiezen is 
een ruime opening

Orde knaagdieren
(5)

3

a
                           3     1     7
Tandformule      S—H—K—
                           3     1    7

Familie mollen

b
Er zijn zes kiezen of minder per 
halve bovenkaak en 4 kiezen per 
halve onderkaak

Familie spitsmuizen
(4)

4

a

Het bovenvlak van de snijtand in 
de onderkaak is vlak (niet gelobd). 
Tussen de eerste kies van de 
bovenkaak en de snijtand zitten 4 
kleine tandjes

Geslacht waterspitsmuis
(Neomys)

b

Het bovenvlak van de snijtand in 
de onderkaak vertoont 3 bultjes. 
Bovenkaan > 7 mm; lengte 
onderkaak 8,8 - 9,7 mm

Geslacht bosspitsmuis
(Sorex)

5
a Het kauwvlak van de kiezen ver-

toont knobbeltjes en richeltjes
Familie ware muizen

(6)

b Het kauwvlak vertoont gesloten 
veelhoekjes en driehoekjes

Familie woelmuizen
(8)

ONDERZOEK VAN BRAAKBALLEN

Benodigdheden
• een pincet
• een loep (vergroting 10 à 12 x)
• een schuifmaat of mm-papier om de schedels te meten
• oude tandenborstel om het gebit schoon te maken
• stuk wit papier waarop de boven- en onderkaken verzameld worden
• doosjes of enveloppen waarin de schedelresten worden bewaard (voorzien van datum en 
vindplaats)

Determineertabel
(bewerkt naar een tabel uit het werkboek “Macro/micro in de biologie” 4 van J. Geuns e.a.)
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6

a Lengte kiezenrij in de onderkaak < 
5 mm; geen inkeping in snijtand

Geslacht bosmuis
Soort gewone bosmuis
(Apodemus sylvaticus)

b Lengte kiezenrij in de onderkaak < 
5 mm;  inkeping in snijtand

Soort huismuis
(Mus musculus L.)

c Lengte kiezenrij in de onderkaak 
> 5 mm

Geslacht rat
(7)

7

a
Aan de buitenzijde van de eerste en 
de tweede kies van de onderkaak 
staan knobbeltjes

Soort zwarte rat
(Rattus rattus L.)

b Geen dergelijke knobbeltjes Soort bruine rat
(Rattus norvegicus B.)

8
a De lengte van de kiezenrij in de 

onderkaak is > 7 mm
Soort woelrat

(Arvicola terrestris L.)

b De lengte van de kiezenrij in de 
onderkaak is < 7 mm

Geslacht woelmuis
(9)

9

a

het gaatje onder de gewrichtsknob-
bel van de onderkaak ligt dicht te-
gen de achterkant van de kaak; de 
middelste kies van de bovenkaak 
heeft aan de achterzijde een klein 
gesloten rechthoekje

Soort aardmuis
(Microtus agrestis L.)

b

Dit gaatje ligt ongeveer in het mid-
den tussen beide kaakranden;
gesloten rechthoekje zoals bij de 
aardmuis ontbreekt

Soort veldmuis
(Microtus arvalis P.)


