Spoorzoeken
De dieren die in het bos leven zijn lang niet altijd zichtbaar voor ons,
maar je kunt wel zien dat ze er geweest zijn. Als je er naar op zoek gaat
dan ben je aan het ´spoorzoeken´. Spoorzoeken is het makkelijkst als het
gesneeuwd heeft, dan zie je zóveel sporen!
Van vogels zie je veel pootafdrukken, maar ook van muizen en ratten.
Heel misschien zie je ook het spoor van een ree, want die wonen hier
ook. Ze zijn wel heel schuw hoor.

Vogels in het kabouterbos
Naast kabouters zijn er ook veel soorten vogels in het Steendamster bos.
We noemen er een paar op: merel, mus, lijster, spreeuw, vink, kraai,
ekster, koolmees, roodborstje, winterkoninkje, groenling, uil, buizerd,
specht…... Hoeveel soorten ken jij van de vogels die hier
voorkomen? Heb je die al eens in het echt gezien? Weet je de namen
van de vogels op de foto’s hier onder?

Ook (grote en kleine) honden komen hier wandelen met hun baasje: hún
pootafdrukken kun je vast wel vinden! Ook al ligt er geen sneeuw, in het
zand of de modder zie je ze vast wel. Zie je ze?

Kaboutersporen ………
Als je geluk hebt, kom je in het bos misschien ook wel kaboutersporen
tegen: kleine voetstapjes in de sneeuw of in de modder! Kabouters zijn
heel klein en maken
maar hele kleine lichte voetafdrukjes: net zo groot als een
vogelpootje. Je vindt ze het makkelijkst aan de zijkanten van mensenpaden, daar waar geen gras
groeit. Als er sneeuw ligt, kun je ze makkelijker vinden.
Maar psst….. als je geen kaboutersporen tegen komt, kun je ze natuurlijk
ook zelf maken, met je vingers in de sneeuw of in de natte aarde. Probeer
maar eens ;-)

In het bos hoor je ook vaak het krassen van een kraai. Kraaien zijn grote,
zwarte vogels die hun nesten hoog in de bomen
maken. De kraai is zwart van kleur en wordt
ongeveer 47cm groot. Hij heeft een volledig zwarte
snavel. Het is een alles-eter, hij lust wormen,
insecten en allerlei etensafval. Ze komen vaak
in een groep voor, je ziet wel eens een hele
zwerm kraaien vliegen én krassen..…. Kráááah!
Kraaaah!

