Natuur spotten aan het water
Met deze kaart van OERRR en Landal GreenParks leer jij de bekendste dieren, planten en
andere waternatuur te herkennen. Heb je iets gezien? Zet een kruisje in het vakje.
Heb je iets niet gezien? Neem de kaart mee naar huis en zoek daar verder.
En nu…naar buiten! Neem deze kaart mee als je in
de buurt bent van water, bijvoorbeeld een sloot,
meer of rivier. Pas op dat je niet in het water valt
tijdens het speuren!

Aalscholver

Meerkoet

Knobbelzwaan

Eerst willen we weten wie je bent.

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

Nijlgans

Wilde eend

Kleine zilverreiger

BOOTJE MAKEN

Zoek takjes die je aan
elkaar bindt, of zoek
een stuk schors van een
boom. Maak van een dun
takje een mast. Zoek een
mooi blad uit en prik het
op je mast.
En: blijft je bootje
drijven?

Ooievaar

Fuut
Blauwe reiger

LUCHT TANKEN

Wat doe je als je onder water wilt jagen maar
daar niet kunt ademen? Dan neem je gewoon
lucht mee onder water! Het bootsmannetje (of
rugzwemmer) ‘tankt’ lucht onder zijn dekschilden.
Zo kan hij makkelijk jagen op (kikker)visjes en
insecten.

HOUD-JE-ADEM-IN-TIKKERTJE

Speel dit spannende tikspel. Eén persoon is
het bootsmannetje. De anderen zijn prooi. Het
bootsmannetje moet met zijn ronddraaiende
armen zoveel mogelijk prooien (andere
deelnemers) ‘vangen’. Hoeveel prooien vangt
het bootsmannetje binnen één ademteug?

OPBLAASBOOT

Weet je waarom een eend blijft drijven? Hij smeert het vet dat bij zijn staart
wordt gemaakt over zijn hele verendek. Omdat vet water afstoot blijft er lucht
tussen zijn veren zitten. Zo’n eend lijkt wel een opblaasboot!

Bootsmannet
je
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Heb je alles gevonden? Goed gedaan, speurneus!
Ga dan nu op zoek naar deze dingen:
Kikker

WEETJE

Gele Lis

Klein Kroos

e
Waterleli

Schrijvertje

Kikkerdril

Kroos is de verzamelnaam voor
heel veel kleine waterplantjes.
Soms bestaan die maar uit één
blaadje! Bij veel zonlicht groeit
kroos heel snel. Dan zit het
water er helemaal vol mee! Ook
plakt kroos makkelijk vast aan
het lijf van waterdieren, zoals
kikkers en eenden. Nóg een
reden dat het zich zo razendsnel
verspreidt!

Voorn
Libelle
Koningsvaren
WEETJE

MAAK JE EIGEN SCHEPNET

Zoek een lange stok. Vraag of je een metalen
zeef uit de keuken mag gebruiken. Zet de
zeef met stevige klemmen aan de stok vast.
Klaar is je schepnet. Gebruik een teiltje of
emmer om de gevangen waterdiertjes in te
doen. Zo kun je ze goed bekijken.

Hou jij van concerten in de buitenlucht?
Ga dan ‘s avonds op zoek naar een
kikkerconcert. De kikkermannen proberen
een vrouwtje te lokken en laten zich horen.
Wat vind jij van hun concert?

RIETVERSTOPPERTJE

Gele Plomp

PLUK EN RUIK

Langs de waterkant groeit watermunt.
Kijk maar eens of je het kunt vinden.
Als je het ruikt, weet je of je de goede
plant hebt. Doe een paar takjes in kokend
water en je hebt heerlijke muntthee!

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

Langs de waterkant groeit veel riet.
Mensen gebruiken riet om het dak van hun huis
te bedekken. Maar ook dieren gebruiken riet. Ze
maken er hun nest, zoeken voedsel of verstoppen
zich erin. Ga stil zitten langs de kant van het water.
Hoeveel dieren zie of hoor jij? En pas natuurlijk op
dat je niet in het water valt.
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