
Puzzeltocht 12 okt 2019.  Zwarte mezenroute.  

Startpunt parkeerplaats 

  1          Wat is het leefgebied van de zwarte mees? 

       2           Waarvan leeft de zwarte mees in de winter? 

       3           Welke mezensoort begint in het voorjaar als eerste te broeden? 

       4           Hoe noemen we vogels die in nestkastjes broeden? 

        5          Waarom is het kerstliedje o dennenboom……. eigenlijk fout? 

        6          Hoe heet het hout van de fijnspar? 

        7          Waarvoor wordt het hout van de fijnspar gebruikt? 

        8          Waarom waait bij een harde storm een fijnspar vaak om? 

        9          Hoeveel nestkasten zijn er in het Staphorster bos opgehangen? 

       10         Noem  3 dieren die behalve vogels ook wel gebruik van deze nestkasten? 

       11          Waarom gaan mezen steeds vroeger broeden? 

       12          Waar broeden mezen wanneer er geen nestkastjes hangen? 

       13          Kijk in de nestkastjes, de kastjes zijn genummerd? 

                     Welke vogel zit in welk huisje?                                                                                                                               

      14          Waarvoor werd het hout van de zwarte den gebruikt en waarom? 

      15         Hoe noemt men de Grove Den op de heide? 

      16          In welke maand worden de reekalveren geboren? 

      17          Welke kleur heeft de Ree in de winter? 

      18         De Lariks is geen echte Nederlandse boom maar komt uit de bergen van centraal Europa en …… 

      19         Welke vogels zijn gek op de kegels van de Lariks? 

      20         Wat doen deze vogels met deze kegels? 

     21        Welke naaldhout soort dat uit Amerika komt groeit hier? 

     22         Wat voor kleur hout heeft deze boom? 

     23        Er komen hier 3 soorten mossen voor. Dat zijn Haarmos – Korstmos en ………….. 

     24         Welk dier leeft hier rond de vennen tussen de pijpestro en pitruspollen? 

     25         Bij welke temperatuur zijn ze al actief? 

     26         Je ziet hier de oude vijver, gegraven in …………. 



     27         Hier leven in het voorjaar kikkers en padden. Welke pad heeft een knorrende paringsroep? 

    28          Hier bij de vijver groeit een heel bijzonder plantje. Hoe heet dat plantje? 

    29          Waarmee voedt dat plantje zich? 

    30          Waardoor ontstond 2 eeuwen geleden heide? 

    31          Wat kunnen we doen om de heide te behouden (min. 3 antwoorden) 

    32          Noem 4 bijzondere dieren die hier op de heide voorkomen. 

    33          Schrijf het liedje op dat op het bankje staat bij het bordje heide. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antwoorden puzzeltocht 12 okt 2019.  Zwarte mezenroute.  

Startpunt parkeerplaats    

1 naaldbossen 

2 Kleine insecten en allerhande zaden 

3 Zwarte mees 

4 holenbroeders 

5 de kerstboom is geen den maar een spar 

6 Vurenhout 

7 heipalen 

8 Kwetsbaar het Nederlandse klimaat is te warm en te droog 

9 meer dan 1000 

10 Veermuizen, wespen, hommels, muizen 

11 Door de opwarming van ons klimaat 

12 In gaten in bomen b.v. oude spechten gaten 

13 1 koolmees 

 2 papegaai 

 3 pimpelmees 

 4 roodborstje 

5 vink 

Startpunt vijverweg 

    14        kraken 

    15       vliegden 

    16       mei 

    17        donkerbruin 

    18       Japan 

    19       sijzen  

    20        Zaden uit de kegels peuteren met hun spitse snavels 

    21       douglas                                                                                                                                                                                                                            

     22      warmrood 



     23      sterremos 

start bankje vijver 

      24         adder  

      25        10 graden 

      26        1935 

      27       rugstreeppad 

      28       kleine zonnedauw    

      29       muggen vliegen                                                                                                                   

Startpunt 2e kruising vijverweg 

     30        overbeweiding met schapen en koeien voor de komst van de kunstmest 

     31       Meerdere antwoorden mogelijk. Af plaggen, boompjes rooien, beweiden met schapen afbranden 

     32         Adder, nachtzwaluw, roodborsttapuit, heide kikker 

     33      zing, vecht, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder on 

 


