
Natuur inlevingsopdracht
Volg de spiegel: de kinderen binden met een 
touwtje om hun middel, een bosje felgele 
herfstbladeren als een spiegel aan hun 
achterkantje. Loop achter elkaar aan en maak 
een tocht door het bos. De spiegel zal helpen 
om elkaar goed te kunnen volgen.
Zoek tijdens de tocht naar diersporen zoals 
pootafdrukken, poep, veren of holen. 
Let in het bijzonder op sporen van reeën: 
je kunt ligplekken, wissels, veegplekken 
aan boompjes, een afgeworpen gewei, 
hoefafdrukken en keutels vinden. 

Leer het van de boswachter
Reeën leven in bossen met open plekken en omliggende velden. 
In de schemering zoeken ze voedsel, zoals kruiden, gras, jonge bladeren 
en boomknoppen op de open plekken. Overdag zoeken reeën de beschutting 
van het bos, waar ze rusten en hun voedsel herkauwen. Daar liggen ze vaak 
op een ligplaats: een vrijgemaakt ovaal stukje grond, vlak naast een dunne 
boom. Ze lopen langs vaste paden door de bossen en velden, dat noemen 
we wissels. 
Een ree heeft een bruine vacht. Op het achterwerk zit een grote witgele vlek, 
de spiegel. Bij een reegeit (vrouwtje) is de spiegel hartvormig en opvallender 
dan bij de reebok (mannetje). Bij gevaar zetten de witte haren uit als 
poederdons, waardoor de spiegel nog opvallender wordt. De reeën kunnen 
elkaar dan gemakkelijk volgen als ze moeten vluchten. 
Reebokken hebben een klein gewei tot ongeveer 25 cm, dat ze elk jaar 
afwerpen tussen oktober en januari. In de winter groeit er dan een gewei 
terug onder een basthuid. Die basthuid schuren ze in het voorjaar van het 
gewei af. Je ziet dan veegplekken aan jonge boompjes. Die veegplekken 
dienen ook om een geur af te geven om het territorium van de reebok af 
te bakenen. Dat noemen we een geurvlag.

Volg de spiegel
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Materialen: touw
Begeleid: ja

Spoor van een ree.

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
94. Ree 
117. Poep zoeken
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http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html

