Avonturenpad

Ketliker Skar #itfryskegea
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Op stap

In dit bos leven reeën, dassen, spechten
en eeuwenoude bomen! Ben jij klaar om
ze te ontdekken? Met een flinke portie
stoerheid verkennen we het gebied.
De route duurt 1,5 á 2 uur.
Start route
Dit is een groot bos, je kunt er zomaar verdwalen.
Maar als je de blauwe paaltjes volgt, kom je
weer veilig thuis. Het avonturenpad bestaat uit 9
opdrachten. Langs het pad staan blanke paaltjes met
nummers er op, bij elk nummer hoort een opdracht.
Loop vanaf It Beekpronkje met de ingang in de rug,
het verharde pad op richting de p-plaats. Zoek bij de
p-plaats het eerste paaltje met ‘start’ erop en volg de
blauwe paaltjes route.

1. Vogelconcert
Hoor je de specht al timmeren?
Of de koekoek roepen?

N a t u u rl ij k

Is het droog? Ga hier dan lekker op de grond liggen.
Deze opdracht duurt een minuut. Vraag iemand om
op de klok te kijken. Doe je ogen dicht en probeer
alle verschillende vogelgeluiden te onthouden. Klaar?
Start! Hoeveel verschillende vogels hoorde je?
Doe dezelfde opdracht nog eens. Deze
keer luister je niet naar de vogels, maar
naar de andere geluiden. Wat heb je
allemaal gehoord?
Route: Loop na de brug naar rechts
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2. Boomhoogte meten

Kijk eens hoe hoog deze oude beuken zijn.
Hoe vaak pas jij er in? En hoe lang zouden ze er al staan?
1. Zoek een stok die even lang is als jouw gestrekte arm.
2. Houd de stok met gestrekte arm loodrecht voor je ogen (zoals op het plaatje).
3. Ga staan op een plaats waar de voet en de top van de boom samenvallen met de onder- en
bovenkant van de stok.
4. De afstand tussen jou en de boom is nu gelijk aan de hoogte van de boom. Meet de
afstand door het aantal
voetstappen tot de
boom te tellen. Dat getal
vermenigvuldig je met de
lengte van één voetstap.
Route: loop na het bankje
verder op het verharde pad.
Ga voor opdracht 3 ca. 10 m
voorbij de slagboom.

3. Bomen voelen

Als het donker wordt in de natuur, is het ook écht donker. Stel je
voor dat je hier gaat overnachten en je helemaal niets meer ziet!
Gelukkig kun je dan nog voelen en horen.
1. Zoek langs dit pad naar de paaltjes met namen van bomen er
op. Bekijk ze goed en voel aan de stammen. Voel je de verschillen?
Onthoud heel goed hoe ze voelen.
2. Maak groepjes van twee of drie kinderen.
3. Doe om de beurt je ogen dicht en begeleid elkaar naar de
bomen.
4. Raad met je ogen dicht door te voelen, welke boom het is.
Route: Ga weer terug naar de slagboom en loop dan het pad verder af naar opdracht 4

4. Wat beweegt daar onder die boom?

Bomen gaan dood, maar dan hebben ze nog steeds een belangrijke functie. It
Fryske Gea laat dood hout in het bos liggen. Kijk maar eens!
Dode bomen en takken zijn een huis voor zoogdieren, vogels, insecten en
paddenstoelen. Je hebt vast wel eens zwammen zoals elvenbankjes op een
boomstam gezien. En wist je dat boommarters zich verstoppen in spleten in holle
bomen? Maar dat is niet alles! Onder het dode hout bevindt zich de wereld van
insecten.
1. Zoek een liggende boomstam op de grond en
probeer hem om te keren.
2. Welke insecten zie je? Zoek ze op de zoekkaart
“bodemdieren” op de volgende pagina

5. Wat is biodiversiteit?
In de natuur is het belangrijk dat er zoveel mogelijk verschillende soorten planten en dieren
leven. Dat heet biodiversiteit. Grote grazers zoals damherten en reeën hebben verschillend
lievelingseten. Damherten eten hoge grassen en kruiden, de reeën kleine jonge plantjes.
Hierdoor gaan er meer verschillende soorten planten groeien dan wanneer er geen grazers
in het gebied lopen. De biodiversiteit wordt dus groter door de
aanwezigheid van deze dieren!
1. Zoek 4 verschillende voorwerpen, zoals een tak of een
dennenappel waarmee je een vierkant kunt markeren.
2. Zoek een plek met veel soorten planten en grassen
3. Meet een vierkant uit door een kleine stap te zetten (ong. een
halve meter) en leg op elke hoek een voorwerp.
Route: Sla aan het einde van het pad rechts af. Kijk na ongeveer 100 meter (dus
100 voetstappen) links, hoog in de bomen. Zie je daar de grote roofvogelnest?
Dat is van de buizerd! Volg de blauwe paaltjes route verder, totdat je bij een
rood paaltje komt. Sla daar links af de rode paaltjes route op naar opdracht 6.

Tel alle verschillende soorten
planten (dus ook grassen en
struikjes) in het vierkant.
• Hoeveel soorten tel je?
• Hoe ziet de mooiste er uit?

6. Het Wapendroppings veld
Zie je die gekke palen in het veld. Die staan er omdat
dit veldje een bijzondere geschiedenis heeft. Tijdens
de tweede wereldoorlog werden hier met vliegtuigen
wapens gedropt door de Engelsen. Boven op de palen
zitten kokers. Zo zagen de kokers eruit waar de wapens
inzaten. Nu is het een plekje waar vleermuizen in kunnen
overnachten.
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Kun jij je net zo goed verstoppen als de vleermuis? Eén van jullie mag
zich gaan verstoppen en de anderen mogen na 20 tellen gaan zoeken. Wie de
verstopper vindt, mag erbij gaan zitten. Net zo lang tot iedereen zich op de
verstopplek heeft verzameld. Degene die de verstopper als eerst vond, heeft
gewonnen en mag zich verstoppen voor de volgende ronde. Laat iedereen een
keertje aan de beurt.
Route: Loop nu weer 20 grote stappen terug en volg weer de blauwe paaltjes
route naar het volgende paaltje. Let op: deze staat rechts van het pad, iets
verder het bos in.

7. Voorspel het weer
In de natuur moet je het weer goed in de gaten houden. Het kan
zomaar omslaan van zonnig naar een flinke onweersbui. Gebruik deze
oude wijsheden om het weer te voorspellen.
Loop naar de open plek in het bos, zodat je de lucht goed ziet. Welke weersvoorspeller is
vandaag van toepassing.
Route: loop op de hoek
van het pad 20 grote
stappen naar rechts.
Zoek daar naar het
volgende paaltje
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8. Spoorzoeken naar wilde dieren
In dit bos leven veel wilde dieren! Hoor je daar geritsel? Misschien is het wel een ree of
een das. Ze kunnen zich goed verstoppen, maar laten sporen achter op de grond en in
bomen.
Speur zandbodems
en modder af op
pootafdrukken van wilde
dieren. Wat kan je
vinden?
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9. Nachtdieren camouflage
In de nacht komt een deel van dit bos tot leven. De nachtdieren
zie je overdag niet, maar in het donker komen ze tevoorschijn.
Waar zouden ze zich nu schuil houden?
Dit is de laatste opdracht. Zoek vanaf hier tot aan It Beekpronkje
naar onderstaande schuilplaatsen en tel hoeveel je er vindt.
• De boommarter verstopt zich overdag in grote spleten in
boomstammen.
• De bosuil rust uit in een groot gat in de boom. Met zijn schutkleur
valt hij niet op.
• Bij vleermuizen zijn de pootjes aangepast om te kunnen vliegen.
Tussen de botjes zit een vlieghuid. Ze kunnen daardoor zelf geen
hol maken. Ze gebruiken verlaten spechtenholen om in te rusten.
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Tot de volgende keer!
We zijn aan het einde gekomen van het
Avonturenpad. Wat vond je ervan?

Wil je weten wat er verder nog allemaal te doen
is in de gebieden van It Frysle Gea neem dan een
kijkje op onze website: https://www.itfryskegea.nl/

