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De natuur leren kennen
Alleen door in de natuur op stap te gaan,
leer je de natuur echt kennen!

Natuurtochten maken
Een wandeling in de natuur is niet
hetzelfde als een natuurtocht. Je
vertrekt met een bepaald doel voor
ogen, bijvoorbeeld het onderzoek
van een sloot of een plas, het
bestuderen van vogels, het verzamelen van bladeren... In deze gids
vind je tal van tips die je daarbij
kunnen helpen.

geschikt is om dieren te observeren
en planten te onderzoeken.

* Dieren observeren

Deze gids helpt je bij het vinden
van dieren en leert je hun sporen
kennen. Hij vertelt je ook over hun
levenswijze en geeft je tips om
onzichtbare dingen zichtbaar te
maken.
* Planten onderzoeken

Planten zijn gemakkelijk te vinden,
maar weet je ook hoe ze leven?
Waarvoor hun bloemen dienen?
Welke planten je mag eten en
welke niet? Pas door de planten in
hun biotoop te onderzoeken, leer
je ze echt kennen.
* Handen uit de mouwen
*De voorbereiding

Natuurlijk moet je zo’n natuurtocht
goed plannen. Je moet weten waar
je naartoe gaat, wat je moet meenemen, welk seizoen het meest
8

Het weer nodigt niet altijd uit tot
een natuurtocht. Maar ook thuis
kun je bezig zijn met de natuur.
Kijk maar in het laatste hoofdstuk
van deze gids.
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Waar ga je naartoe?
Je kunt een natuurtocht plannen
naar een bepaalde biotoop. Dat is
een gebied waar planten en dieren
samen een levensgemeenschap
vormen.
Enkele belangrijke biotopen zijn:
het bos, de heide, het open veld,
de sloot, het strand... In elk van
die biotopen zul je zowel planten
als dieren vinden, maar niet altijd
dezelfde. Daarom is het nodig je
tocht goed voor te bereiden.

Miniwandeling
Om een biotoop of leefgemeenschap van planten
en dieren te bestuderen,
hoef je geen grote wandeling
te maken. Eén grote boom kan
een leefgemeenschap op zichzelf vormen, met muizen die
tussen de wortels huizen, een
eekhoorn die van tak naar tak
springt, vogels die in de kruin
hun nest maken, rupsen die
van de bladeren eten, mossen
die de schors groen kleuren,
paddenstoelen aan
zijn voet...

7 natuurregels
Als je van plan bent het waterleven
van een sloot te bestuderen, heb je
een schepnet nodig om waterdiertjes te vangen.
Trek je de velden in om bloemen
te verzamelen, dan is een blikken
doos handig.

1. Verstoor de dieren niet.
2. Laat vogelnesten en woonplaatsen van andere dieren
met rust.
3. Pluk geen beschermde planten
of planten waarvan er maar
enkele staan.
4. Snijd niet in boomstammen
en breek geen takken af.
5. Laat nergens je eigen sporen
achter in de vorm van afval.
6. Blijf zoveel mogelijk op de
wandelpaden.
7. Maak geen vuur. Elk jaar gaan
hectaren bosgebied verloren
door brand.
9
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Boeiende natuurtochten
Hier lees je wat er allemaal komt kijken
bij het plannen van een natuurtocht.

Voordat je begint te plannen
Als je zonder enige voorkennis op
stap gaat, zul je maar weinig te
zien krijgen. Dat klinkt gek, maar
toch is het zo. Als je niet weet dat
er in een bos muizen leven, zul je
nooit hun holletjes vinden. Als je
denkt dat er in het zand van het
strand niets leeft, zul je geen
enkele strandworm ontdekken. Je
moet dus weten waarnaar je op
zoek gaat. En dat kan op verschillende manieren:
- door natuurboeken
en -tijdschriften te lezen,
- door naar natuurdocumentaires
te kijken,
- door deel te nemen aan een
geleide natuurwandeling...

Stafkaarten

Neem op je natuurtocht een
stafkaart mee. Alleen al door zo’n
kaart te bestuderen kom je heel
wat te weten over de natuur.
Want niet alleen wegen en waterlopen staan erop vermeld. Je vindt
aan de hand van symbolen ook
gegevens over het landschap en de
begroeiing:
moeras
rotsen
duinen
loofbos
naaldbos
heide
Tip: maak een fotokopie van dat
deel van de stafkaart dat je nodig
hebt. Je kunt daar dan met gekleurde stift je weg op uitstippelen.
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Een kaartenhoes

Een kompas

Maak van twee vellen stevig plastic een hoes om je kaart te
beschermen. Plak drie zijden met
plakband aan elkaar en schuif de
kaart in de hoes.

Stafkaarten worden niet elk jaar
bijgewerkt. Vooral in landbouwgebieden kan dat problemen geven.
Paadjes verdwijnen soms om plaats
te maken voor landbouwgrond,
een weiland kan een boomgaard
geworden zijn...
Wil je niet verdwaN
len, neem dan een
O
W
kompas mee.
Dan vind je altijd het
Z
noorden terug!

Je eigen kaart

Denk ook aan...

Voor kleinere gebieden (bijvoorbeeld het stadspark of je tuin) is
het leuk zelf een kaart te maken.
Je hoeft daarvoor niet alles op te
meten. Probeer gewoon alles in de
juiste verhouding te tekenen.

•
•
•
•

een picknick voor onderweg,
een volle drinkbus,
deze gids,
kleding die tegen een stootje
kan (zie pagina 15),
• materiaal voor observatie
(zie pagina’s 16 en 17).

Net zoals op een echte kaart kun
je met symbolen werken voor de
dingen die in het gebied te zien
zijn: grote bomen, een haag, een
bloemperk, een rustbank.
11
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Tochten in vier seizoenen
In elk seizoen kun je in de natuur
andere dingen beleven.

LENTE

ZOMER

Dit is het ideale seizoen voor een
bezoek aan...

Organiseer in de zomer een
verkenningstocht...

… vijvers, plassen en beken

… op het strand

Tal van insecten, zoals libellen en
muggen, brengen het grootste
deel van hun leven in het water
door. Je kunt hier ook genieten
van kikkerconcerten.

Schelpen zoeken kun je in elk
seizoen, maar in de zomer is het
lekker warm, dus...

… loofbossen
Lentebloeiers kunnen hier voor een
echt bloementapijt zorgen.

… heg en houtwal
Veel vogels bouwen hun nest in
het struikgewas. Zoek een goede
schuilplaats om ze te observeren.

… langs akkers en velden
Waar men geen onkruidverdelgende middelen heeft gebruikt,
kun je nu prachtige veldbloemen
zoeken.

… in de tuin
Ver hoef je niet te lopen om
insecten te vinden. Vliegen, bijen,
kevers, vlinders... Ze vliegen van
bloem naar bloem.

… naar de vijver
Dit is het ideale tijdstip om wateren oeverplanten te bestuderen.
12
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HERFST

WINTER

Natuurverkenners trekken nu allemaal naar...

In de winter is de natuur in rust.
Maar dat wil niet zeggen dat de
natuurverkenner in winterslaap
gaat. In de winter kun je...

… de heide
Vanaf augustus tot in het begin
van de herfst staat de heide in
bloei. Adembenemend!

… het park
Omdat in het park vaak veel verschillende soorten loofbomen te
vinden zijn, is dit de beste plek om
herfstbladeren te verzamelen.

… loof- en naaldbossen

… sporen zoeken
In de sneeuw vallen voetsporen
van dieren heel goed op. Probeer
ze te volgen om te ontdekken
waar de dieren zich schuilhouden.

… bomen tekenen
Als de bomen kaal zijn, krijg je een
goed zicht op de stam en de
takken. Nu kun je bomen leren
herkennen alleen maar door naar
hun vorm of silhouet te kijken.

… je verzamelingen in orde
brengen
Haal nu eens alles uit je zakjes,
doosjes en potjes. Je hebt nu tijd
om je natuurvondsten te ordenen.

Wie goed zoekt, vindt het hele jaar
paddenstoelen. Maar vooral in de
herfst kun je er niet naast kijken.
Op pagina 125 vind je een leuk
idee om je verzameling tentoon
te stellen: een natuurmuur!
13
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Een natuurlogboek
Wie de planten en dieren echt wil leren kennen,
moet beslist een logboek aanleggen.

… of een ringmap
EK
LOGBO

Wil je in je logboek ook foto’s,
bladeren, gedroogde bloemen,
veren of andere vondsten plakken,
kies dan voor een ringmap met
losse vellen stevig papier of zelfs
karton. Je kunt ook verscheidene
ringmappen aanleggen, bijvoorbeeld per biotoop.

Een schrift...
Als je in je natuurlogboek alleen
maar waarnemingen wilt opschrijven, is een gewoon schrift
geschikt. Vermeld wel telkens
duidelijk de datum.
Om vlug iets te kunnen terugvinden, werk je best met titels. Je
kunt met gekleurde stift aangeven
welke biotoop je op een bepaalde
dag bezoekt en over welke dieren
of planten je waarnemingen doet.
Bijvoorbeeld:
tober
4 ok aa n het
ek
Bezo bos
k
Muzie mingen:
e
Waa rn toelen
ns
padde

Gebruik symbolen
Om vlug iets te kunnen terugvinden, zijn symbolen erg handig.
Kies symbolen die je later nog kunt
begrijpen.
Zonnig weer
Waarneming om 2 uur
Mannelijk dier
Vrouwelijk dier
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