Natuur spotten rondom heide en vennen
Met deze kaart van OERRR en Landal GreenParks leer jij de bekendste dieren en planten op en rondom de heide en
vennen kennen. Heb je iets gezien? Zet een kruisje in het vakje. Heb je iets niet gezien? Neem de kaart mee naar huis
of zoek een volgende keer verder.

Blauwborst

En nu…naar buiten! Neem deze kaart mee als je in
de buurt van heide en vennen bent.

Eerst willen we weten wie je bent.

Steek je vinger in de modder. Zet in het vak hieronder
je vingerafdruk. Schrijf je naam erbij.

Leeuwerik

Valk

Kokmeeuw
Geelgors

Specht

Wilde eend
NACHTZWALUW

LEEUWEN?

Geen echte natuurlijk maar een mierenleeuw. Een
mierenleeuw is de larve van een insect. Het diertje
graaft valkuilen om insecten te vangen. Een mier
glijdt per ongeluk in zo’n kuil. De mierenleeuw
gooit zand naar zijn slachtoffer, zodat ze niet uit
de kuil kan klimmen. Let maar eens op of je ergens
zo’n kuiltje ziet.

Nachtzwaluw

Als je op een windstille,
warme zomeravond over de
heide of zandverstuiving loopt
kun je deze geheimzinnige
vogel horen. Hij maakt een
langgerekt ratelend geluid dat
heel bijzonder klinkt.

Fuut

Kiekendief

Fazant

VOETSPOREN

Ieder dier heeft andere ‘voeten’ dus ook
andere sporen. Een reeënspoor ziet er heel
anders uit dan een hondenspoor. Kijk goed
op de grond om je heen, wat zie je? Wie
hebben hier allemaal al rondgeneusd? En
hoe ziet jouw (blote) voetafdruk eruit?

GRASBOEKET

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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Heb je al een schaapskudde gezien? Schapen houden
met hun gegraas de heide open. Grassen en jonge
boompjes eten ze op. Ze knabbelen trouwens ook
aan de heideplantjes. Dat zorgt ervoor dat de plantjes
beter groeien. Zie jij veel grassen? Help de hei dan
een handje en pluk een mooi grasboeket.
OERRR is een initiatief van
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Heb je alles gevonden? Goed gedaan, speurneus!

Kikker

Ga dan nu op zoek naar deze dingen:

Dopheide

Distelvlinder

w
Kleine Zonnedau

Biggenkr
uid
Watersalamander

Zandhagedis

Libelle
WEETJE

WAT VOELT DE MOL?

Mollen zijn zo goed als blind.
Maar dankzij hun reuk en
gevoelige snorharen weten ze
alles toch uitstekend te vinden!
Kun jij dat ook, voelen wat je
tegenkomt? Doe je ogen dicht en
laat iemand je veilig langs dingen
leiden om aan te voelen. Een
boomstam, mos, bladeren
of bessen. Ben je klaar?
Ruil dan van rol.

Meidoorn

Varen

Braam

WIST JE DAT...

In Nederland zijn er een aantal
soorten heide. Dopheide, kraaiheide,
lavendelheide en struikheide. Als je in de
zomer paarse heide ziet dan zijn het vaak
de plantjes van de struikheide.

schoon water heel belangrijk is voor libellen?
Hoe schoner het water is, hoe meer libellen je
er in de buurt ziet vliegen.

NATUURPARFUM

Iedere boom, plant of struik ziet er niet alleen
anders uit, maar ruikt ook anders! Ruik maar
eens aan een blad. Hoe ruikt het? Ga op zoek
naar dingen die lekker ruiken. Wrijf het nu een
paar keer tussen je handen. Hoe ruikt het nu?

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

DE KIKKERSPRONG

Teken met een stok een lijn op het pad.
Wie springt er het verst overheen? En hoe vaak lukt dat?
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