Contact: Schoolhuisweg 24, 5466 PG Eerde | T: 0413 366950 | E: info@eerdsebergen.nl |
www.eerdsebergen.nl

Herfstwandeling Eerdse Bergen 20 oktober 2013.
Algemene vragen voor onderweg: meerdere goede antwoorden zijn mogelijk
1) Hoe kan het gevarieerde landschap met veel natuurlijke rijkdom goed
blijven bestaan?
○ Zandpaden en wegen met natuurlijke bermen in stand houden.
○ Boswachter meer toezicht laten houden.
○ natuurgebieden helemaal afrasteren

2) Er is een initiatief voor hakhout beheer, wat is dat.
○

Een ander woord voor bosbouw, bomen oogsten

○

Dunne eiken een stukje boven de grond afzagen voor geriefhout

○

Vroeger hout voor mijnbouw

3) Er is al lang veel te doen om de Eerde Bergen, in welk jaar schreef
Bernard van Dam in het Brabants Dagblad, Redt wat er te redden
valt” Er gaat in Eerde een uniek stukje natuur verloren”
○ 1952

○ 1954

○ 1956

○ 1958.

4) In deze omgeving komen veel spechten voor dat duidt op een rijke
insecten leven, welke specht zoekt vooral op de grond naar voedsel
en vindt mieren een lekkermij.
○ bonte specht

○ groene specht

5) Er groeien veel varens in de Eerdse bergen, welke varen blijft
wintergroen?
○ Eikvaren

○ Koningsvaren

○ Stekelvaren

6) Waarom zij de MOP complexen goede leefomgeving voor
vleermuizen.
O half open landschap

o blusvijvers

o oudebomen

7) Waarom is 2013 is door de vogelbescherming uitgeroepen tot het jaar
van de patrijs?

○ 95% afgenomen ○ Veel op gejaagd

○ Te weinig akkers ○ te weinig afwisseling

8) Hoeveel eieren legt een patrijs
○ ca 5

○ ca 10 ○ ca 15

○ ca 20

○ ca 25

9) Waar leven patrijzen?
○ weilanden ○ akkers

○ zaad- en insectenrijke randen

○ bossen

Vragen op bepaalde plekken tijdens de route:
10)Welke onderstaande paddenstoelen zie je onderweg?

○. Boleet ○. Berkenzwam ○. Mandiet ○. Parasolzwam ○. Russula ○. Bovist
○. Elfenbankje ○. Vliegenzwam ○. Eekhoorntjesbrood ○. Champignon
11) Herken de boom aan de schors.
a. 6. Berk
b5. Zomereik c. 8 Robinia d . 1 .Sporkehout e.4. grove den f. 2fijnspar.
G. 3 Am.eik O
………………………………………………………………………………………………………

.

Herfstwandeling 2013 Quiz VOOR DE KINDEREN
1.Hoeveel poten heeft een insect? …6……………………………………………. ……
2. Hoeveel stekels heeft een egel
ongeveer?........3000....................................................
3. Hoe heet het kleinste roofdier in
Nederland?...........wezel............................................
4. De lepelaar heeft een speciaal soort snavel, Waar lijkt deze
op?.......lepel..............
5. Waarom laten bomen hun bladeren vallen in de herfst/winter? Omdat:…kou,
vorst……...
6. Hoe heet de beroemde paddenstoel rood met witte stippen..
a Rood met witte stippen paddenstoel
b Vliegenzwam

c Rode zwam

7. Waarom krijgt een specht geen hoofdpijn van het tikken tegen de boom. Heeft
een bumper(schokbreker) in zijn hoofd……….
8. Noem drie zaden of vruchten van bomen die je vindt in het bos…eikel
dennenappel, kastanje, braam, lijsterbes, vogelkers, ………………..
9. Hoe vangt een vleermuis zijn prooi?........sonar,
geluid...............................................................
10. Zet in de goede volgorde: vlinder- rups - pop – ei …ei rups pop
vlinder………………………………

