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BOMEN EN STRUIKEN
Het bos in herfst en winter

Het
Duits
Lijntje

De herfst is het seizoen waarin de natuur
zich voorbereidt op de komende winter.
De bladeren van de bomen krijgen vaak prachtige kleuren en vallen af; de brem kan beter tegen de kou en behoudt de blaadjes.
Het afgevallen blad en andere plantenresten dienen als voedsel
voor kleine diertjes en schimmels.
Insecten en bacteriën verteren de plantenresten en vormen zo
weer nieuw voedsel voor de bomen in het bos. Dit heet een voedselkringloop.
Je vindt misschien wel paddestoelen in het bosje, op de spoordijk of op oude boomstronken; deze schimmels zijn zo belangrijk bij het afbreken van de plantenresten dat zij wel de
opruimers van de natuur genoemd worden.
     
    

Tijdens dit jaargetijde zijn er ook volop vruchten en zaden te vinden, zoals bramen, lijsterbessen en eikels.
Voor veel dieren zijn deze vruchten en zaden ook een voedselbron. Er zijn dieren die een
voorraadje aanleggen voor in de winter.
Bekend is de gaai: deze vogel verstopt de afgevallen eikels zo goed dat hij ze soms niet
meer kan vinden; er komen op die plaats als het warmer wordt veel eikenboompjes te
voorschijn.
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BOMEN EN STRUIKEN
Het bos in voorjaar en zomer
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Het bosje bij de poel is een
Loofbosje, zoals dat op de
arme en droge zandgrond in Noord-Brabant veel
voorkomt. Het bestaat vooral uit wilgen en berken.
De struiken die er groeien zijn aangeplant. Hierdoor
ontstaat een geleidelijke overgang van lage begroeiing naar de akkers. De bramen en de brem op de
spoordijk zijn spontaan opgekomen.
Samen met de andere bomen en struiken op de spoordijk vormen ze een deel van de
ecologische verbindingszone. In de ecologische verbindingszone komen droge en natte
delen voor. De spoordijk is droog en de stukken bij de poelen zijn nat.
Een bos is niet alleen een verzameling bomen. Je kunt een bos vergelijken met een huis
met meerdere etages of lagen:
boomlaag - struiklaag - kruidlaag - moslaag - strooisellaag
In deze lagen komen verschillende organismen voor; levende dieren zoals vogels, insecten
en muizen. Deze vinden er voedsel, beschutting en nestgelegenheid.
In het voorjaar zullen op open plekken verschillende kruiden en grassen te voorschijn komen. Mossen vind je door het hele bos, ze kunnen schaduw verdragen en houden veel
vocht vast. Voel maar eens!
De strooisel- of humuslaag is belangrijk als voedsellaag voor talloze kleine diertjes en
schimmels. Deze diertjes en schimmels doen daar nuttig werk. Ze zorgen ervoor dat afgevallen bladeren en andere plantenresten worden verteerd en opnieuw voedsel voor de bomen vormen. Zo is de voedselkringloop rond.
Een boom bestaat uit wortels, een stam en takken met bladeren. Om de stam zit de schors,
deze beschermt de boom net zoals jouw huid jou beschermt. Vroeg in het voorjaar kun je
soms zien dat een boom ook kan bloeien, denk maar aan berkenkatjes. Deze bloemen
zorgen voor het zaad waaruit weer nieuwe bomen kunnen groeien.
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DE POEL IN HET VOORJAAR

Het
Duits
Lijntje

In de poel leven planten en dieren.
De dieren zitten graag in het water, vooral op de waterplanten.
Ze kunnen zich er tussen verstoppen.
Ze kunnen er van eten en ze kunnen er eitjes leggen.
Bij water zijn vaak libellen te vinden. Daar leggen ze hun eitjes en de larven leven in het
water. Een net uitgekomen larve is zeer vraatzuchtig en jaagt op kleine waterdiertjes.
Maar ook op de larven wordt gejaagd door vissen, kikkers en waterinsecten.

           
Libelle

Parende Libellen

Parende kikkers

Kikkerdril

Ook zie je wel eens ’n heleboel eitjes bij elkaar, dit noemen wij kikkerdril. De eitjes van de
pad liggen in een sliert.
     
Voordat de kikker kikker werd
en de pad pad, is er ook heel
veel gebeurd:

                                                                                                     Van kikkerdril tot kikker
In ’t water is in ’t vroege voorjaar nog weinig leven, maar op ’t land is de natuur al actief.
De dieren bouwen er al nestjes: soms in de grond, soms aan ’n takje of in ’n blad.
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DE POEL IN HET VOORJAAR

Het
Duits
Lijntje

Ook in de poel leven planten en dieren.
Alle planten en dieren hebben zuurstof nodig, dus ook waterplanten
en waterdieren.
De planten in de poel bieden bescherming en voedsel en er is plaats waar eitjes gelegd
kunnen worden.
In ’t vroege voorjaar zie je nog weinig leven in de poel, maar enkele dieren zijn al actief
zoals de kikker en de pad. Voor hen is de paartijd begonnen. In de poelen zie je dan wel
eens ’n heleboel eitjes bij elkaar, dit noemen wij kikkerdril.
Kikkerdril is doorzichtig met een zwart puntje. Uit kikkerdril komen kikkervisjes, ook wel
dikkopjes genoemd. Ze eten het liefst stukjes van de kikkerdril waar ze uitkomen en
algen, dode plantaardige en dierlijke delen, die in het water zweven.

           
Parende kikkers

Kikkerdril

Van kikkerdril tot kikker
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Pad

GALLEN
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Soms legt een klein insect haar eitje op een plant. Op het blad en
takjes van de eikenboom komt dit vaak voor. Maar ook op andere
planten.
Het eitje tast het blad of het takje aan en de boom maakt rare vergroeiingen op de tak of
onder het blad; soms knobbeltjes, knikkertjes of plaatjes. In verschillende kleuren; groen,
geel en zelfs rood. Dit zijn Gallen.
Het eitje wordt in het vergroeide stukje blad of takje een larfje en eet het plantaardige
voedsel van dit galletje. Het larfje groeit en zit veilig opgesloten in de gal, zijn “huisje”,
zodat hij niet wordt opgegeten en geen invloed van slecht weer ondervindt. Het larfje kan
maandenlang in het galletje wonen, eten en groeien. Het larfje groeit uit tot een vliegend
insect. Als het insect volgroeid is, knabbelt het een gaatje in de wand van het galletje en
vliegt uit.

Galappel
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Knikkergallen

Lensgallen

GRAS EN KLEINE PLANTEN
in het voorjaar en de zomer
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Gras is zo gewoon dat weinig mensen de moeite nemen om het te
bekijken. Grassen hebben ook bloemen, maar minder opvallend.
De wind zorgt er voor dat het stuifmeel van de ene grashalm naar de andere waait.
Sommige mensen kunnen er niet tegen als stuifmeel in hun neus komt (hooikoorts).
De berm van de weg is vochtiger dan de spoordijk en toch groeit er op beide plaatsen gras.
In het voorjaar en de zomer vormen de grassen en de bloemen een kleurrijk geheel.
De paardebloem en het madeliefje in het grasveld
luiden het voorjaar in. In de zomer staan de grassen in bloei.
Je zult bij het gras verschillende insecten
tegenkomen zoals hommel, bij en zweefvlieg.
Deze insecten zoeken de kleurige bloemen op  
voor voedsel en helpen mee aan de bestuiving
ervan. Vlinders vind je vaak op brandnetels.
Bekende kruiden of planten die je in een natuurlijk grasland kunt zien zijn paardebloem,
madeliefje, margriet, boterbloem, kamille. Wanneer je dit grasland zou gaan bemesten zouden deze planten verdwijnen. De spoordijk is opgebouwd uit zand en kiezels en daardoor
erg voedselarm. Ook is er geen mest op aangebracht, waardoor de planten weinig voedsel
kunnen vinden en snel verdrogen in droge periodes.
Bij de poel, naast de spoordijk, groeien ook grasachtige planten.
Dat zijn de russen. Het blad lijkt niet op gras maar is priemvormig en rond net als de
stengel. Het lijkt op een verzameling stengels met een punt. Aan de stengel groeit de
bloem. De bladeren zijn gevuld met een sponsachtig merg. Ze zijn heel glad en er zitten
geen knopen [verdikkingen] in. De bloem lijkt op een pluim en is groenbruin-achtig van
kleur en groeit aan de zijkant van de stengel.
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Tussen de grasplantjes zoeken muizen naar allerlei zaden. Vaak gebruiken ze daarvoor
dezelfde looppaadjes door het gras. Deze paadjes heten wissels.

De konijnen snoepen van de paardebloemen en graven een gang in het zand van de spoordijk om daar een nestje te bouwen.
De egel en de spitsmuis jagen vooral op kruipende diertjes, zoals kevers, pissebedden en
rupsen.
De mol vindt zijn voedsel, dat hoofdzakelijk bestaat uit pieren, in de mollengangen die hij
graaft in het weiland en in de berm. De molshopen verraden zijn aanwezigheid. Door het
gangenstelsel van de mol wordt er extra lucht in de bodem gebracht. De molshopen ontstaan omdat de mol luchtpijpen graaft, zodat de mollengangen van frisse lucht worden
voorzien. De aarde die de mol uit de luchtpijp graaft, vormt de molshoop.
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GRAS EN KLEINE PLANTEN
in het najaar en de winter
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Gras en planten groeien niet tijdens de herfst en de winter. De temperatuur is lager en het is minder lang licht. Pas wanneer in de lente
de dagen langer, natter en warmer worden gaat het gras weer groeien en ontkiemen de
zaden van bloemen en planten.
In deze tijd van het jaar zullen we weinig bloemen zien. De meeste zijn uitgebloeid en
zullen voor de winter afsterven.
Om een rijke plantengroei te verkrijgen en te behouden is het belangrijk dat het grasland
gemaaid en gehooid wordt. Het gras van de spoordijk wordt echter niet gemaaid. Omdat
de bodem zo arm is aan voedsel, geeft dit geen problemen. De zaden van de grassen en de
eenjarige bloemen kunnen zich hierdoor op een natuurlijke manier verspreiden. De zaden
blijven in de bodem achter en ontkiemen weer in het volgende voorjaar. Eenjarige planten
groeien, bloeien en sterven af tijdens één jaar.
Andere soorten, zoals de boterbloem de paardebloem en het madeliefje, zijn meerjarig
en komen na de winter weer terug. De bladeren sterven af in de winter, maar de wortels
blijven overleven.
Omdat we hier te maken hebben met een natuurlijke situatie, blijft de bonte verzameling
van planten en grassen bestaan. Wanneer er wel gemest zou worden, zouden deze wilde
planten verdwijnen.
Ook al groeit het gras in de winter niet, het is toch juist in die periode belangrijk voor dieren. Dieren zoals muizen overwinteren er diep in de grond. Ze hebben zich tijdens de zomer
helemaal volgegeten waardoor een vetlaag onder hun huid is ontstaan.
In de winter kunnen ze de meeste tijd in hun warme schuilplaats blijven.
De meeste insecten overleven de winter niet, maar zij hebben onder de grond hun eitjes
begraven.
De mol blijft in de winter naar voedsel, vooral pieren, zoeken. De diepte van de gangen die
hij graaft, is afhankelijk van de waterstand in de bodem. De mol houdt niet van water.
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HOOGTEMETER
METEN IS WETEN
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Als je een forse boom ziet staan vraag jij je misschien wel af hoeveel
de omvang van zijn stam is en hoeveel meter de boom hoog is. Hoe
vind je het antwoord op deze vragen?
Je meet de omvang van de stam van de boom met een touw of een centimeter. Dat is niet
zo moeilijk.
En de hoogte van de boom meet je met een hoogtemeter. Die is in de leskist aanwezig. Ook
moet je weten hoe groot je bent. Probeer het in de Buitenles.

      

Schat hoe hoog de boom is.
- Gebruik hiervoor je hoogtemeter.
- Ga een eindje van de boom afstaan (zoals op de tekening).
- Kijk langs de schuine lijn van de hoogtemeter.
- En loop zo totdat de top van de boom gelijk is met de punt van de schuine lijn.
- Tel vanaf die afstand de grootste stappen die je kunt zetten tot aan de boom. Elke stap is
ongeveer 75 cm. De afstand tot de boom is .............. stappen.
            Berekening:
            De boom is hoog ....... stappen x 75 cm + jouw lichaamslente  =  ............... cm.
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In de herfst worden de dagen korter: het is minder lang licht en de
temperatuur daalt. Ook is er minder voedsel, dus moeten de insecten maatregelen nemen om deze barre tijden door te komen.
Veel volwassen dieren sterven voor de winter, maar ze hebben via eieren, larven of poppen
voor hun voortbestaan gezorgd.
Ze hebben hun eitjes verstopt tussen stenen, in holletjes in ’t zand, tussen de schors van
bomen of in gallen. Gallen die je in de herfst vooral op de eik kunt vinden.

    Eitjes van ‘n vlinder

Bladgallen

Sommige insecten overwinteren als volwassen dier en er zijn er die wegtrekken, zoals de
atalantavlinder doet. Deze vlinder kan helemaal naar Afrika vliegen.
Als het niet te koud is, zie je nog wel mieren. Deze bedrijvige
beestjes maken in het bos heuveltjes, waaronder het nest zit met
veel gangen.
Ook vind je vast nog spinnen, maar dit zijn géén insecten.
    
          Spin
Enkele weetjes over insecten: Weet je dat:
-   De kevers de grootste groep vormen bij de insecten?
-   Een kever 100 maal zijn eigen gewicht kan dragen en daarom het sterkste dier
    op de aarde is?
-   Vlooien honderd maal hoger kunnen springen dan hun eigen hoogte?
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INSECTEN IN HET VOORJAAR
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Er zijn heel veel soorten insecten en ze zijn
overal te vinden:  op ’t land, in de lucht en in ’t
water.
In ’t voorjaar, door de warmte van de zon, zien we  plotseling weer veel
insecten te voorschijn komen, die de winter hebben overleefd.                    
Bij de spoordijk is een open ruimte: het is er licht en warm. Insecten
vinden dat prettig. Ook de bloemen lokken met hun kleuren en nectar veel vlinders, bijen
en zweefvliegen.
De vlinders zuigen met hun roltong de nectar uit de bloem,
zoals je kunt zien op dit plaatje.              
Ook hommels en bijen zoeken naar nectar, maar zij doen nog
meer: zij zorgen ook voor de verspreiding van stuifmeel.
Wat verder in het voorjaar komen de lieveheersbeestjes te
voorschijn. Zij zijn fel geel of fel rood en met deze felle kleuren
beschermen ze zichzelf: “pas op, eet me niet, want ik ben giftig”.                                                                                 
Insecten zijn nuttig: bijen en hommels bijvoorbeeld helpen bij de bestuiving van de
bloemen en lieveheersbeestjes zijn dol op bladluizen en zelf zijn ze weer een lekker hapje
voor vogels.
   
Kop Borststuk Achterlijf
Hoe ziet een insect er uit?                                                                          
-   Het lichaam bestaat uit een kop, een borststuk en ’n achterlijf.
-   Een insect heeft 6 poten.
-   De meeste insecten hebben vleugels; dat is handig als ze
voedsel gaan zoeken.
-   Een Insect heeft natuurlijk ook ogen, en daar is iets bijzonders
mee: elk oog bestaat weer uit honderden kleine oogjes en zo
kan het beestje alles zien.
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We zien in ’t voorjaar ook al gauw de eerste vlinders.                           
Ze komen af op de geuren en kleuren van de bloemen en zuigen dan met hun lange roltong
de nectar eruit. Die mooie vlinder is eerst rups geweest. De vlinder legt eerst eitjes, daar
komen rupsjes uit.                 
Die rupsjes eten zo veel en groeien dan zo hard, dat ze niet meer in hun velletje passen.
Ze vervellen. Dat gebeurt ’n paar keer. Dan is de rups helemaal ingepakt, ’n pop wordt dat
genoemd en daaruit komt die prachtige vlinder.

                                                                         
Eitjes leggen
Eitjes en rupsen		

Pop		

Vlinder

Enkele weetjes over insecten:
Weet je dat:        
• Alleen vrouwtjes muggen bloed drinken?                   
• Sommige insecten wel duizenden kilometers vliegen?
• Er insecten zijn, die wel zo groot als je hand kunnen worden?
• Ontwikkelingsstadia: ei - rupsje - cocon - vlinder. Lees verder bij Metamorfose.
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METAMORFOSE
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Als ’n vlinder op zoek gaat naar een
geschikt plekje om eitjes te leggen, laat
Moeder Natuur een grote goocheltruc zien:
de verandering van een rups in een vlinder.
Het gaat hier om een totale gedaanteverandering of metamorfose, zoals die verandering
wordt genoemd. ’n Vlinder legt niet zomaar haar eitjes, maar zoekt ’n geschikte plant.
Rupsen zijn erg kieskeurig en lusten vaak maar één soort plant en tussen al het groen
moeten de vlinders die plant vinden. Het leven van een rups is niet altijd gemakkelijk; hij
heeft veel vijanden: vogels, muizen, reptielen en amfibieën,  en
zelfs soortgenoten eten elkaar soms op. Een bekende vijand is de
sluipwesp, die de rups verlamt en haar eitjes afzet in het rupsenlichaam. Nadat de larven zijn uitgekomen eten ze de rups levend en
van binnenuit op.
Bij een aantal soorten vlinders leven de rupsen in groepen.
De bekendste soort is de eikenprocessierups, die er zelfs zijn naam
aan te danken heeft. De rupsen volgen elkaar in een lange rij of
een optocht, of vormen een soort mat van rupsen.
Sommige vlinders leggen de eitjes in groepjes bij elkaar en sommige leggen elk eitje apart.
Zodra de rups uit het eitje komt, begint hij te eten en hij blijft maar eten tot zijn vel werkelijk op knappen staat. Gelukkig heeft de rups daaronder
een nieuw vel, zodat hij door kan gaan met eten.
De meeste rupsen vervellen 4-5 keer. Als de rups genoeg
heeft gegeten, spint hij een stevige cocon. Dan gebeurt
er iets vreemds. Het vel begint weer te scheuren, maar
nu komt er iets anders te voorschijn. Het lijkt wel alsof
de rups in een stevig harnas is ingepakt. We noemen dit
een ‘pop’. Na verloop van tijd barst de pop open.
Pop 		
Vlinder kruipt De vlinder kruipt eruit; de vleugeltjes moeten nog even
		
uit pop
drogen en het vlinderleven kan beginnen.
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Soms vind je op plaatsen waar het zand vochtig is, kleine groene
plantjes. Die kleine groene plantjes houden ook van een plaatsje in
de schaduw. We komen ze tegen onder de bomen, bij de poel maar soms ook wel
onderaan op de boomstammen.
Weet je wat dat voor plantjes zijn?
Het zijn mossen.
Mossen groeien met een groot aantal, dicht tegen elkaar aan. Daardoor kunnen ze er voor
zorgen dat in de zomer, als het heel warm is, de grond onder de mosplantjes, niet
uitdroogt. En in de winter, als het vriest, zorgen de mosplantjes er voor, dat de grond niet
heel erg koud wordt. Het mos is net een dekbedje, dat de zaden en kleine plantjes in de
aarde beschermt. Ook kan het mos heel veel water opzuigen, waardoor de aarde niet zo
snel uitdroogt.
Mossen behoren tot de sporenplanten omdat ze zich voortplanten door middel van sporen
in plaats van door zaden. De sporen zitten opgeborgen in het sporenkapsel, zoals afgebeeld
hieronder.

Sporenkapsel				
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Mosplantjes

REIZEN VIA ECOLOGISCHE
VERBINDINGEN
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Misschien heb je wel eens van een ecologische verbindingszone
gehoord.
Dit is een strook natuur die aangelegd is om de natuurgebieden met elkaar te verbinden.
In de natuurgebieden leven veel dieren. Zowel grote als kleine dieren. En er groeien veel
soorten planten, struiken en bomen. Als al die dieren en planten in dat zelfde natuurgebiedje moeten blijven, is de kans groot, dat er een gebrek aan voedsel gaat ontstaan.
Ook is er kans op uitsterven van een soort. Zeker wanneer er een ziekte uitbreekt onder de
dieren maar ook onder de planten.
Als het lukt om twee of meer natuurgebieden met elkaar te verbinden, hebben de dieren
en de planten meer kans om geschikt en voldoende voedsel te vinden. Zeker als in het
gebied andere soort planten en bomen kunnen groeien omdat de bodem natter of droger
is. Of anders van samenstelling is.
Er zullen meer plantensoorten groeien. De dieren kunnen meer gevarieerd voedsel
vinden. Ook kunnen ze paren met dieren uit het andere gebied waardoor hun soort sterker
wordt. De dieren worden minder snel ziek en kunnen dus beter overleven.
De mogelijkheden om goede schuilplaatsen en nestgelegenheid te vinden is groter
geworden. Hierdoor kan het aantal jonge dieren toenemen.
Je hebt wel eens gehoord van het Natuurgebied de Maashorst,
van Bedaf, De Kleuter, de bossen aan de rand van vliegbasis Volkel
en van de Trentse Bossen. Al deze natuurgebieden zijn met elkaar
verbonden omdat er ecologische verbindingen zijn aangelegd.
Op de landkaart van deze streek kun je zien, dat de spoordijk van
het Duits Lijntje hierin heel belangrijk is. De treinreizigers van
vroeger zijn verdwenen. Daarvoor in de plaats reizen de dieren en
de planten over de oude spoordijk. Natuurlijk kun je als wandelaar
nog steeds gebruik maken van de spoordijk.
Je kunt kilometers wandelen zonder in een dorp te komen.
Dat betekent dat er veel rust is voor de mensen en de dieren die
daar zijn.
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SCHIMMELS, PADDENSTOELEN
en de VOEDSELKRINGLOOP
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Zwammen is een andere naam voor
schimmels. Het afgevallen blad, dode boomstammen en andere plantenresten dienen als voedsel voor kleine
diertjes en schimmels. Insecten en bacteriën verteren de plantenresten en vormen zo weer nieuw voedsel voor bomen en planten.
Dit noemen we een voedselkringloop.

De schimmels zijn zo belangrijk bij het afbreken van de plantenresten, dat ze wel de
opruimers van de natuur worden genoemd. Het zijn de “vuilnismannen” in de natuur.
De grote opruimers al zijn ze meestal erg klein.
De schimmeldraden leven van het voedsel dat ze ontvangen door het opeten van de
plantenresten. Als de schimmeldraden zich goed kunnen voeden, maken ze vruchten.
Dat gebeurt hoofdzakelijk in de herfst, omdat er dan veel dode bladeren en vruchten
liggen. Ook is dit het jaargetijde waarin de temperatuur buiten nog niet laag is en het wel
vochtig is. Schimmels groeien goed in een warme, vochtige omgeving.
Maar op dood hout, kun je het hele jaar door
schimmels tegen komen. De vruchten die de schimmeldraden maken noemen wij paddenstoelen. In de
paddenstoelen zitten geen zaden zoals bij veel andere
vruchten maar sporen. Het zijn hele kleine korreltjes, die heel erg weinig wegen. Ze zijn in miljoenen
aantallen aanwezig. Ze groeien tussen de lamellen
of plaatjes, of in de gaatjes aan de onderkant van de
paddenstoel. Bij paddenstoelen die bolvormig zijn, de
buikzwammen, zitten de sporen in de buik van de paddenstoel. Als de sporen rijp zijn, vallen ze uit de paddenstoel. Bij de buikzwammen, komt er een gaatje in de bol en stuiven de
sporen eruit. De wind en het regenwater zorgen voor de verspreiding van de sporen.
Op deze manier zorgen de sporen ervoor, dat de schimmels zich uitbreiden.
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SPINNEN
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Je hebt vast wel eens een spinnenweb
gezien. De spin kan met zijn 4 paar
poten en met de zijde, dat zijn lichaam maakt, een web
spinnen van plakkerig draad. Onvoorzichtige insecten lopen in
deze val en dan is het smullen voor de spin.
Spinnen vallen onder de ‘geleedpotigen’.

Het spinnenlichaam bestaat uit ’n kop-borststuk
en een achterlijf. Dit in tegenstelling tot de insecten.   
Deze hebben ’n kop, ’n borststuk en ’n achterlijf.                                  
’n Ander verschil is het aantal poten; ’n spin heeft er                         
acht en een insect zes.               
Ook zijn de ogen van een spin eenvoudiger dan de samengestelde ogen van insecten.
De spin heeft links en rechts van de kop gevoelige tasters.
Daartussen liggen de sterke kaken met aan het eind de gifklauwen. Net als andere geleedpotigen hebben spinnen een
uitwendig skelet: de weke delen van het lichaam worden
omsloten en beschermd door ’n hoornachtig pantser.
Dit uitwendige skelet kan niet groeien en wordt regelmatig
afgeworpen, zodat de spin kan groeien, voordat het nieuwe
skelet weer verhard is.

Insect

Spin

Het meest opvallende kenmerk van spinnen is toch wel; het zelf kunnen maken van zijde:
-   ze bouwen er nesten van om te kunnen overleven
-   ze verpakken er eieren in
-   ze maken er een web van
-   jonge spinnetjes laten zich door een zijden draad door de wind verspreiden.
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Alle spinnen zijn roofdieren en ze leven van insecten. Het insect wordt door een
spinnenbeet verlamd of gedood en de spin peuzelt het zachte binnenste deel op.
In de tuin zijn ze nuttig, want ze vangen veel insecten weg. De huisspin leeft in huis en
is niet aan seizoenen gebonden. De enige spin, die in ’t water woont is de waterspin.                
Deze spint ’n soort koepeltje tussen dichte waterplanten. Telkens als de spin naar het
wateroppervlak gaat om adem te halen, neemt hij ’n verse luchtbel mee naar beneden,
die onder het koepeltje opgeslagen wordt.
                                                                                        

Waterspin

Hooiwagen

Zwarte Weduwe

Het dier dat wel op ’n spin lijkt, maar dat niet is, is de hooiwagen.
  
Enkele weetjes over spinnen:
-   Ook spinnen kunnen goed prooien vangen; ze doen het allemaal op hun eigen  manier:
sommige  springen, maken ’n val of web of stinken gewoon.
-   De Namibische jachtkrabspin leeft in de woestijn en kan kilometers in het zand afleggen
om een partner te vinden.
-   De eitjes van een vrouwelijke wolfsspin zitten achteraan en ze warmt ze vaak op in de
zon. Als de jongen uitkomen, kruipen ze op haar rug.
-   De Zwarte Weduwe is een van de meest gevreesde spinnen ter wereld. ’n Beet kan
dodelijk zijn. Het vrouwtje dankt haar naam aan een akelige gewoonte: soms valt ze na
het paren het mannetje aan en doodt hem.
-   De tijgerspin is ’n geel met zwart gestreepte spin. Zij komt sinds enkele jaren in ons land
voor. Haar eitjes legt ze in ’n urntje en bevestigt dat aan ’n plantenstengel.
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SPOREN VAN DIEREN
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Als de dieren ergens geweest zijn
of nog zijn, laten ze vaak sporen
achter.
Soms zijn het pootafdrukken op de grond. Soms hebben
ze een poepje achter gelaten. Weer andere dieren laten
hun geur achter, hebben veren verloren of aan dennenappels geknabbeld.
Aan het soort spoor van een dier
kun je zien welk dier aanwezig
was.
Om je hierbij te helpen kun je
gebruik maken van de zoekkaart:
Van wie zijn die sporen?
Ook kun je zonder een zoekkaart
op speurtocht gaan en gebruik
maken van je oren, ogen en je
neus.
Soms zijn sporen groot zoals bij
een molshoop en soms wat kleiner zoals bij een voetafdruk van een veldmuisje.
De geursporen zet het dier vaak uit om zijn territorium af
te bakenen. Dat doet hij vaak met een plasje of een poepje. Dat zie je soms ook bij honden en katten.
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VOGELS
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Elke vogel heeft zijn eigen plek in de natuur. De omgeving waarin
de vogel leeft, voedsel zoekt, slaapt en een nest bouwt, noemen we
zijn biotoop.
Vogels bouwen meestal hun nesten in bomen en struiken. Soms in een holte in de
boomstam of tussen de takken van de bomen. Er zijn echter ook vogels die hun nest op
de grond bouwen, bijvoorbeeld op een akker of in een weiland.
En weer andere vogels bouwen hun nest aan de waterkant of drijvend op het water.
Daar waar de vogel zijn voedsel vindt, bouwt hij zijn nest.
Bij de spoordijk vinden we veel struiken. Daarin voelen de kleine zangvogels zich thuis.
Maar ook zien we de merel, de duif en de gaai aan de rand van de spoordijk.

Roodborst				

Merel			

Vogelnest

De zangvogels zijn voor een deel in de herfst en winter vertrokken naar het zuiden. Het
voedsel van deze trekvogeltjes bestaat uit insecten en omdat de insecten in de winter niet
zo talrijk zijn, vertrekken de vogels naar warme landen. In het voorjaar komen ze weer terug en bouwen hier hun nest. Je ziet dat het echte reizigers zijn. Ze leggen grote afstanden
af, sommigen tot in Zuid Afrika.
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ZAND EN WATER
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We wonen in noordoost Brabant.
In deze streek bestaat de bodem uit zand.
Op de zandgronden groeiden vroeger veel heidestruiken.
Het zand is niet in staat om het regenwater lang vast te houden. Dat kun je goed zien als
het heel hard geregend heeft. Het regenwater verdwijnt in korte tijd tussen de grove zandkorrels. De voedingsstoffen die in het water opgelost zijn, verdwijnen daarom ook heel
snel. Hierdoor hebben de wortels van de planten maar weinig tijd om het voedsel en het
water op te nemen. Omdat de heide maar weinig water en voedingsstoffen nodig heeft om
te groeien, komt ze veel op onze zandgronden voor.
Kijken we op de spoordijk, dan zie je ook hier vooral planten die weinig voedsel en water
nodig hebben. Er groeien bramen, brem, grassen en soms nog heideplanten.

              Zandkorrels

Bramen

Poel

Om de natuur een handje te helpen zijn er poelen gegraven. Het water in de poel zorgt
voor meer variatie in plantensoorten. Maar ook geeft de poel leefmogelijkheid aan dieren.
Zowel in als bij de poel komen dieren voor die van het water afhankelijk zijn zoals kikkers,
padden, salamanders, muggen, libellen, eenden en in het water de waterdiertjes.
Weer andere dieren komen uit de poel drinken of nemen er een bad. Denk aan vogels,
konijnen, reeën maar ook vlinders. Je ziet hoe belangrijk de droge spoordijk is samen met
het water in de poelen.
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ZON EN BLADGROENKORRELS
Zonne-energie en groene planten
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Waarom is het zonlicht zo belangrijk voor de natuur. En waarom
hebben de groene planten zonlicht nodig? Dat heb jij je misschien
wel eens afgevraagd. Die vraag gaan we nu beantwoorden ook al is dat niet gemakkelijk.
Via de wortels nemen de groene planten water op uit de bodem. Met de bladeren nemen
ze de koolstofdioxide op uit de lucht. In de bladgroenkorrels (kleine orgaantjes in de bladcellen) worden deze stoffen met zonlicht als energiebron, opgebouwd tot glucose (suiker).
Bij dit proces ontstaat zuurstof als afvalproduct. Dit proces noemen we fotosynthese.
Daarbij zijn de bladgroenkorrels de “fabriek”, zijn water en koolstofdioxide de grondstoffen,
is glucose het beoogde eindproduct en komt zuurstof als afvalproduct vrij. De lichtenergie
van de zon is de krachtbron waarop de “fabriek” functioneert.
De glucose [suiker] die de plant maakte, wordt in de plant opgeslagen in de vorm van
zetmeel. Daarna zal de plant de glucose gebruiken als brandstof of bouwstof;
-   Als brandstof om energie te leveren voor de levensprocessen van de plant zelf bij voor
    beeld groei, bloei en zaadvorming.
-   Als bouwstof om er definitief zetmeel of vetten van te maken. En ook om met zouten,   
    die de wortels van de plant uit de bodem opnemen, vitamines en eiwitten van te maken.
Omdat de fotosynthese de basis is voor het maken van nieuwe stoffen zoals zuurstof en voedingsstoffen, is het de basis van ons bestaan.
Ook zorgt de fotosynthese ervoor dat de koolstofdioxide in de lucht
vermindert en dat de zuurstof vermeerdert. Heel erg belangrijk voor
mens en dier.
Begrijp je nu ook hoe belangrijk het groen in de natuur is? Zonder bladgroen geen fotosynthese. Ga dus goed om met bomen en planten maar ook met de gewassen op het veld
van de boer. Een maïsveld levert heel veel zuurstof, net als een bos met heel veel bladeren
of naalden aan de bomen.
De vrucht of de plant zelf is ons voedsel, of het sla is of boontjes of maïs voor de dieren.
Nu begrijp je hoe belangrijk de zonne-energie en de groene planten voor ons zijn.
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ZOEKKAARTEN OVERZICHT

BERMPLANTEN; ‘Hoe heet die BERMPLANT?’
BLADEREN; ‘Van welke boom is dat BLAD?’
BLADGALLEN; ‘Hoe heet die BLADGAL?’
BODEMDIERTJES; ‘Hoe heet dat BODEMDIERTJE?’
BOOMVRUCHTEN; ‘Hoe heet die  BOOMVRUCHT?’
GRASSEN; ‘Hoe  heten die GRASSEN, VARENS en MOSSEN’
HOMMEL; ‘ Wat is dit voor een HOMMEL’
INSECTEN; ‘INSECTEN’
KNOPPEN; ‘Van welke boom is die KNOP’
LIBELLEN; ‘Zoekkaart LIBELLEN’’
MOSSEN; ‘Hoe heten die GRASSEN, VARENS  en MOSSEN?’
MUIZEN; ‘MUIZEN’
SPINNEN; ‘Wat zit daar voor een SPIN’
SPOREN; ‘Van wie zijn die SPOREN?’
PADDESTOEL; ‘Hoe heet die PADDESTOEL’
RUPSEN; ‘Wat zit daar voor een RUPS?’
VARENS; ‘Hoe heten die GRASSEN, VARENS  en MOSSEN?
VLINDERS; ‘Hoe heet die VLINDER?’
VOGELS; ‘Hoe heet die VOGEL?’
WATERDIERTJES; ‘Hoe heet dat WATERDIERTJE?’
WATERPLANTEN; ‘Hoe heet die PLANT? In of bij het WATER’
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