14 Speuren naar dieren

Handleiding voor begeleiders 01
Ten opzichte van 50 jaar geleden zijn veel diersoorten verdwenen. Dit is vooral een gevolg van de
toename van de bevolking en de steeds grotere ruimte waarop mensen beslag leggen zoals voor
huizen, fabrieken en wegen. Toch zijn er nog heel veel dieren om ons heen. Vaak zien we ze echter
niet of we zien ze over het hoofd. Dieren verstoppen zich vaak omdat er overal vijanden op de loer
liggen. Maar als we goed zoeken vinden we wel de sporen van dieren en hun schuilplekken. Naar
al die dieren en hun sporen gaan de kinderen zoeken. Op die manier worden ze gestimuleerd om
in de natuur op ontdekkingtocht te gaan.
Welke materialen zijn nodig?
• klembord, werkblad 1 en 2, (kleuren)potloden
• zoekkaart Beestjes op struiken
• zoekkaart Wie is hier geweest?
• loeppotje

Wat gaan ze doen?
Stimuleer ze vooral om zelf aan de slag te gaan. De kinderen gaan op zoek naar dieren en sporen
van dieren. Ze moeten daarbij letten op bijvoorbeeld holletjes in de grond (zoals van konijnen en
muizen, maar ook insecten). Nesten in bomen en struiken. Pootafdrukken in modder of zand. Laat
ze zoeken in struiken, tussen planten en in het gras, maar ook in kieren en gaten, bijvoorbeeld
onder schors van dode bomen (kevers, duizendpoten en pissebedden). Veel kleine dieren
camoufleren zich, ze zoeken een omgeving die overeenkomt met hun kleur en/of vorm.
Ze noteren of tekenen de dieren of sporen van dieren die ze vinden op werkblad 1. Wanneer ze
de naam van het dier niet weten, mogen ze zelf een naam verzinnen. Verder zijn er nog een aantal
vragen. De antwoorden kunnen ze op werkblad 2 noteren.
Voeg eventueel een wedstrijdelement toe; Wie wordt de beste speurder? Wie vindt het eerste
spoor?

Op het volgende blad en aan de achterzijde van het opdrachtenblad is nog meer informatie over
dieren te vinden. Hier zijn ook antwoorden te vinden op vragen van het opdrachtenblad
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14 Speuren naar dieren

Handleiding voor begeleiders 02
Dieren zijn vaak kwetsbaar. Toch laten ze zich niet zomaar pakken! De kinderen leren door de
opdrachten hoe dieren zich verbergen voor vijanden. Maar dieren hebben nog veel meer manieren
waarop ze aan vijanden proberen te ontkomen.
Hieronder worden er een aantal genoemd.
• Ze kunnen steken of bijten zoals bijvoorbeeld bijen en mieren. Of ze hebben scherpe tanden,
klauwen of snavels zoals ratten of roofvogels.
• Ook wordt er gespoten met bijtende of stinkende stoffen. Dat doen sommige mieren en kevers.
• Bepaalde dieren zijn giftig of smaken erg vies. Vaak hebben deze dieren opvallende kleuren om
te waarschuwen. (wespen, lieveheersbeestjes en bepaalde rupsen)
• Sommige dieren zijn vermomd als giftige of stekende dieren. Zoals veel zogenaamde
zweefvliegen die er uitzien als wespen of bijen. Maar het zijn vliegen en ze kunnen niet steken.
• Er zijn dieren die zich ‘groot’ maken. Padden gaan hoog op hun poten staan en blazen zich nog
wat op.
• Dieren maken vaak ook dreigende geluiden om vijanden af te schrikken.
• Een aantal dieren kan snel rennen en gaat er als een speer vandoor. Hazen bijvoorbeeld
kunnen niet alleen erg snel rennen maar ook nog eens scherpe bochten maken waardoor ze
aan honden of vossen kunnen ontkomen.
• Dieren die een hol in de grond maken blijven meestal dicht in de buurt van dat hol om er bij
gevaar onmiddellijk in te duiken.
• Bekend is dat hagedissen hun staart kunnen loslaten wanneer ze gegrepen worden. Die staart
groeit dan later gewoon weer aan al is die dan niet meer zo groot als eerst.
• Veel insecten laten zich plotseling ‘uit de lucht’ vallen als ze worden aangevallen. Daardoor
kunnen ze vaak aan vogels of vleermuizen ontkomen.
• Vlinders hebben soms zogenaamde ‘oogvlekken’ op de vleugels. Met de vleugels samengeklapt
zijn ze weinig zichtbaar. Door de vleugels open te klappen en plotseling de felle ‘ogen’ te tonen
schrikken de aanvallers. Ook zijn er vlinders met onopvallende voorvleugels met daaronder fel
rode of oranje achtervleugels die ze bij bedreiging laten zien.
Enkele voorbeelden:

afschrikken

waarschuwen				

    camoufleren

imiteren
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14 Speuren naar dieren
Voor struiners 01

Toen jullie opa en oma net zo oud waren als jullie, leefden er meer diersoorten in Nederland dan
nu. Toch zijn er nog heel veel dieren om ons heen. Soms laten dieren zich zomaar zien, maar vaak
vind je wel sporen zoals pootafdrukken of poep.

Wat gaan jullie doen?
Ga op zoek naar dieren en sporen van dieren. Veel van de kleine diertjes en pootafdrukken
vind je op de zoekkaarten. Noteer de namen of maak een tekening van de dieren die je
ontdekt of van hun sporen. Wanneer je de naam van een dier niet weet, mag je zelf een
mooie naam verzinnen.
Wat hebben jullie nodig?
• klembord, pen en de werkbladen 1 en 2 bij deze opdracht
• zoekkaart Beestjes op struiken
• zoekkaart Wie is hier geweest?
• loeppotje
Kleine diertjes kan je voorzichtig vangen in het loeppotje. Zet ze nadat je ze
bekeken hebt wel weer terug in de natuur!
Dieren verstoppen zich vaak omdat er overal vijanden op de loer liggen.
Voorbeelden van verstoppen:
1. een holletje in de grond (bijvoorbeeld een mol)
2. een nest in een boom (vogel, eekhoorn)

3. in kieren en gaten, zoals onder schors van dode bomen (kevers en pissebedden)
4. camouflage. Ze zoeken een omgeving die dezelfde kleur en/of
heeft. (zoals sommige vlinders en sprinkhanen).

vorm

Wie wordt de beste spoorzoeker?
Veel succes!

Om over na te denken:
Natuurlijk leven er ook dieren in de stad en bij jou in de straat . Je weet nu				
hoe dieren zich verstoppen dus kan je ze ook gemakkelijker vinden. 					
(Meer informatie over dieren vind je op volgende bladzijde)

Vraag 1: Kan jij een reden bedenken waarom sommige dieren juist heel erg opvallen door
hun felle kleuren? (bijvoorbeeld Lieveheersbeestjes en Wespen)
Vraag 2: Waar denk je dat meer dieren wonen, in een ‘nette’ tuin met een glad grasveld of
met veel tegels of in een ‘rommelige’ tuin met veel bomen struiken en bloemen?
Vraag 3: Dat natuurgebieden belangrijk zijn voor dieren wist je natuurlijk al, maar is natuur
ook belangrijk voor mensen? Waarom?
Je ziet dat er heel wat in de natuur te beleven en te ontdekken valt. Wil je vaker op
avontuur in de natuur, sluit je dan aan bij de Jeugdnatuurgroep van het IVN. Kijk
voor informatie meer op de website van het IVN: www.ivn-s-hertogenbosch.nl
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14 Speuren naar dieren
Voor struiners 02

Dieren zijn vaak kwetsbaar. Toch laten ze zich niet zomaar pakken! Ze verbergen zich voor
vijanden. Maar dieren hebben nog veel meer manieren om aan vijanden te ontkomen.
• zo kunnen ze steken of bijten zoals bijvoorbeeld bijen en mieren. Of ze hebben scherpe tanden,
klauwen of snavels zoals ratten of roofvogels.
• Ook wordt er gespoten met bijtende of stinkende stoffen. Dat doen sommige mieren en kevers.
• Bepaalde dieren zijn giftig of smaken erg vies. Vaak hebben deze dieren opvallende kleuren om
te waarschuwen. (wespen, lieveheersbeestjes en bepaalde rupsen)
• Sommige dieren zijn vermomd als giftige of stekende dieren. Zoals veel zogenaamde
zweefvliegen die er uitzien als wespen of bijen. Maar het zijn vliegen en ze kunnen niet steken.
• Er zijn dieren die zich ‘groot’ maken. Padden gaan hoog op hun poten staan en blazen zich nog
wat op.
• Dieren maken vaak ook dreigende geluiden om vijanden af te schrikken.
• Een aantal dieren kan snel rennen en gaat er als een speer vandoor. Hazen bijvoorbeeld
kunnen niet alleen erg snel rennen maar ook nog eens scherpe bochten maken waardoor ze
aan honden of vossen kunnen ontkomen.
• Dieren die een hol in de grond maken blijven meestal dicht in de buurt van dat hol om er bij
gevaar onmiddellijk in te duiken.
• Bekend is dat hagedissen hun staart kunnen loslaten wanneer ze gegrepen worden. Die staart
groeit dan later gewoon weer aan al is die dan niet meer zo groot als eerst.
• Veel insecten laten zich plotseling ‘uit de lucht’ vallen als ze worden aangevallen. Daardoor
kunnen ze vaak aan vogels of vleermuizen ontkomen.
• Vlinders hebben soms zogenaamde ‘oogvlekken’ op de vleugels. Met de vleugels samengeklapt
zijn ze weinig zichtbaar. Door de vleugels open te klappen en plotseling de felle ‘ogen’ te tonen
schrikken de aanvallers. Ook zijn er vlinders met onopvallende voorvleugels met daaronder fel
rode of oranje achtervleugels die ze bij bedreiging laten zien.
Enkele voorbeelden:

          afschrikken

waarschuwen					

     camoufleren

imiteren					
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14 Speuren naar dieren
Werkblad 1 voor struiners

Maak op dit blad je tekeningen. Schrijf hier ook de namen van de dieren die je hebt gezien of
waarvan je sporen hebt gevonden.
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14 Speuren naar dieren
Werkblad 2 voor struiners

Schrijf hier je antwoorden bij de vragen
Vraag 1: Kan jij een reden bedenken waarom sommige dieren juist heel erg opvallen door hun felle
kleuren? (bijvoorbeeld Lieveheersbeestjes en Wespen)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Vraag 2: Waar denk je dat meer dieren wonen, in een ‘nette’ tuin met een glad grasveld of met veel
tegels of in een ‘rommelige’ tuin met veel bomen struiken en bloemen?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Vraag 3: Dat natuurgebieden belangrijk zijn voor dieren wist je natuurlijk al, maar is natuur ook
belangrijk voor mensen? Waarom?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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