Natuur spotten aan de heide en vennen
Met deze kaart van OERRR en Landal GreenParks leer jij de bekendste dieren en planten van de heide en vennen
herkennen. Heb je iets gezien? Zet een kruisje in het vakje. Heb je iets niet gezien?
Neem de kaart mee naar huis en zoek een volgende keer.
En nu…naar buiten! Neem deze kaart mee als je in de buurt
bent van de heide of waar veel water is bijvoorbeeld
een sloot, meer of rivier.

Eerst willen we weten wie je bent.

Steek je vinger in de modder. Zet in het vak hieronder
je vingerafdruk. Schrijf je naam er bij.
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Herfstspinnen

WEETJE

Vennen vind je vooral bij
heidevelden. Het is een
klein en meestal ondiep
meer. Kijk maar eens in het
heldere water. Zie je iets
zwemmen?
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Kokmeeuw

Ree

Wilde eend

Lekker vroeg in de ochtend op de hei? Kijk eens
of je een spinnenweb ziet. Vaak met de dauw van
de ochtend op het web is dat een mooi gezicht.
Spinnen willen nog voor de eerste nachtvorst
zoveel mogelijk vliegjes vangen en spinnen er
dus op los. Zie je een web? Kijk dan of je de spin
ook ergens in een hoekje ziet zitten.

Rood bekermos

WEETJE

Zie je een mestkever
aan een stekel van een
struik of prikkeldraad
gespietst? Dan weet
je dat de klapekster
hier is geweest...

Maak een
windvanger

Wilde zwijnen zijn alleseters, ze
houden van wortels en eikels,
maar ook larven van insecten.
Heb je hun wroetsporen gezien?

Zoek dode takken.
Gebruik een dikke,
rechte tak van ongeveer 20 cm als hanger.
Knoop hier met touw droge takken of
bamboe van verschillende diktes aan. Maak
de ruimte tussen de takken niet te groot,
ongeveer 1 cm. Je kunt ook afwisselen met
steentjes of schelpjes. Hang je windvanger
aan een boomtak in de tuin. Klingelen maar!
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Heb je de alles gevonden? En spinnen gezien of toevallig
een mestkever betrapt met een balletje mest?
Goed gedaan, speurneus! Ga nu op zoek naar deze planten en dieren.

Jeneverbes

Kleine vos

Grasmaaiers van de hei

Op de hei groeit gras en dat gras
verdringt de heideplantjes. Daarom
helpen graseters als schapen, schotse
hooglanders, reeën en konijnen
ervoor dat de hei niet verdwijnt. Ga
maar eens kijken welke dieren er
hier op de hei rondlopen.
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Vogeltrek

In de herfst trekken veel vogels naar het
zuiden. Anderen uit het noorden komen naar
ons land, omdat het hier warmer is. Heb je een
verrekijker? Ga dan eens een tijdje in het open
veld staan en kijk in de lucht. Vogels trekken
het liefst als het een mooie, rustige dag is.
Sommigen vliegen hoog en anderen vliegen in
groepjes wat lager over het veld.
Tel maar eens hoeveel je er ziet vliegen.

Brem

Heidehaantje

Maak een insectenvanger
WEETJE

Wist je dat er nog maar heel weinig
korhoenders in Nederland zijn? Jammer
genoeg is het gebied waarin ze graag
leven niet meer geschikt voor hen.

In een boom zitten meer beestjes dan je
denkt. Hang een paraplu ondersteboven
aan een niet te dikke tak. Trek een aantal
keer goed aan de paraplu, waardoor je
van alles uit de boom schudt. Wat komt
er allemaal in je boomvanger terecht?
Tip: Geen paraplu? Gebruik dan een wit
laken onder de boom of struik en schud
hard. Op het wit kun je alles goed zien.

herfst/winter versie

WEETJE
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Het heidehaantje is een klein insect
dat gek is op heide. Hij eet van de
heideplanten. In de winter kruipen ze
in de grond en laten ze zich niet zien.

Klaar?
Heel goed!

Jij bent een Super Speurder!
Ontdek alle OERRR
activiteiten op onze parken en
meld je aan voor OERRR.
Kijk op
landal.nl/oerrr
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