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Natuurdetectives
Heb jij wel eens geheimzinnige dierensporen in de sneeuw of een pootafdruk in de modder gezien en je afgevraagd wie die gemaakt zou hebben? Dan is dit boek voor jou. Wilde dieren laten overal waar ze komen
sporen achter. Dat kunnen de resten van een maaltijd zijn, een gat in de
grond, een plukje vacht of misschien een hoopje poep. Dit boek helpt je
aanwijzingen te vinden en te ontdekken wat ze betekenen. Zo word je
een natuurdetective die allerlei wilde dieren kan opsporen!
En ondertussen leer je van alles over dieren: van kleine rupsjes tot enorme, logge A
 frikaanse
zoogdieren. Je zult straks de sporen kunnen onderscheiden van vogels, insecten, reptielen
en allerlei andere beesten – en het is nog hartstikke leuk om te doen ook.
Dus… trek je schoenen aan, neem een fototoestel mee, ga naar buiten en speur poep!
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Speurspullen

Het belangrijkste wat je nodig hebt, is een scherpe blik om dieren
sporen te ontdekken, maar de volgende dingen kunnen ook handig zijn:

Kleine rugzak

Om alles in mee te nemen, zodat je je
handen vrij hebt. Ook handig om je
lievelingsboterhammen droog te houden!

Fototoestel of telefoon

Je zult vaak sporen of aanwijzingen tegenkomen die je niet meteen
herkent. Als je een foto neemt, kun je
later opzoeken wat je precies hebt gezien.

Opschrijfboekje en potlood

Met deze tools uit de oude doos kun
je schetsen, aantekeningen maken, de
afmetingen van dingen noteren en allerlei
belangrijke zaken opschrijven, zoals wanneer je wat zag. Dat is ook leuk om later
nog eens terug te lezen.

Kleine plastic zakjes

Vooral het soort dat je dicht kunt
zippen is handig om van alles in te
verzamelen: uilenballen, beknabbelde
notendoppen, zeldzame veren of een
elandskelet. (Het is wel even zoeken
naar een zak die daar groot genoeg voor is.)

Geweldig om mee in gaten of holle
boomstammen te turen. Ook handig als
het donker wordt.

Pincet

Om kleine voorwerpen mee op te pakken
die je niet met je blote handen
aan wilt raken.

Een stok

Van het grootste belang om mee in dingen
te prikken! Als je een dood dier vindt en
je wilt aanwijzingen zoeken voor wie hem
heeft aangevallen, dan heb je een stevige
stok nodig. Je hoeft er geen te kopen – ze
liggen overal in het bos.

Verrekijker

Niet noodzakelijk, maar wel handig om
mee naar vogels te kijken, of naar andere
vliegende dieren, of naar… nou ja… eigenlijk
alles in de verte.

Overlevingsdingen

Dit is waarschijnlijk ook wel handig:

Meetlint of meetlat

Als je een spannende pootafdruk vindt,
kun je die niet meenemen, maar je kunt
hem wel opmeten om erachter te komen
welk dier hem heeft achtergelaten. Je
kunt ook foto’s van sporen nemen, met
de meetlat ernaast, zodat je ziet hoe
groot ze zijn.

Klein vergrootglas

Je hoeft echt geen enorm Sherlock Holmes-
vergrootglas mee te nemen. Er bestaan ook
goedkope, uitklapbare lensjes,
waarmee je allerlei details
scherp kunt bekijken.
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Kleine zaklantaarn

• Water
• Iets te eten
• Papieren zakdoekjes
• Jas, muts of laarzen als het koud, nat of mod	derig is

NIET MEENEMEN

Een strandbal
Een ladder
Een luidruchtig broertje of zusje
Een piano
Een kudde gnoes
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