Limburgs Landschap

natuurboekje
van

winter 

Hoi! Je loopt door het bos. Nergens dieren te
bekennen. Maar ze zijn er wel. Dat weet je
door hun sporen.
Zie je verse keutels? Dan is er een konijn in
de buurt. Of een haas of een ree.
Een afgeknabbelde dennenappel? Die kan
van een eekhoorn zijn of een muis.
Jij bent nu detective. Ga met dit boekje
diersporen zoeken. Neem een potlood mee.
Ook een tas of een zak om een paar mooie
sporen in te doen:
voor je sporen-verzameling.
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Van welk dier? Een goeie detective vindt
allerlei sporen.
voetsporen
eetsporen
graafsporen
poep- en piessporen
Een veer, een pluk haar, een braakbal, een
molshoop… Ook dat zijn sporen.
Maar van welk dier is die keutel? Wie heeft
aan die spar-appel geknaagd? Van welke
vogel is dat veertje? Dat is vaak moeilijk te
zeggen. Kijk maar of je erachter komt.
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Speurtocht Welke sporen vind jij? Zet elke keer e
dat hier niet getekend is? Teken dat spoor dan in het
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een streepje onder het goeie hokje. Zie jij een spoor
t lege hokje.
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Pootafdruk Als er een laagje sneeuw ligt,
zijn voetsporen ’t best te zien. Maar ook in
vochtige aarde zie je van alles.
Hoe ziet
het spoor
van jóuw
pootje
eruit?
Teken
hier de
afdruk
van je
hand of
je voet.

Kijk naar de
pootafdrukken
op deze bladzij.
Op welk
dierenpootje
lijkt jouw pootje het meest?
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Post In het herfstboekje
vroegen we jullie een
paddestoelen-rebus op te
lossen én er zelf een te
maken.
De oplossing van de
rebus was: eekhoorntjesbrood. Dat was een
makkie. Bijna iedereen had het goed.
Dit is de rebus van Kelly Hintzen ( jaar) uit
Pey-Echt. En háár rebus is géén makkie.
Misschien heb je zelfs nog nooit van die
paddestoel gehoord! Hij is zeldzaam maar
bestaat echt.

Oplossing: hoorn des overvloeds
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Doe je mee? Van
welk dier is dit
voetspoor?
Wij weten het niet. Maar jij vast wel. Teken
het dier dat volgens jou dit voetspoor heeft
gemaakt. Stuur je tekening vóór  februari
naar het Limburgs Landschap en kijk in het
komende lenteboekje. Misschien staat jouw
dier er dan in.
Sporen-weetje Hoog in de bergen in Azië
zijn wel eens heel grote voetsporen gevonden.
Ze zeggen dat die van de verschrikkelijke
sneeuwman zijn. Hij is half mens, half dier.
Of het waar is?
Stichting het Limburgs Landschap
Kasteel Arcen
postbus ,   Arcen
telefoon []   
fax []   
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Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Guida Joseph
Deze kinderbijlage is mogelijk
gemaakt door de Postcodeloterij

