Wie woont er in het huisje in de Heemtuin Malden?

NIEMAND woont in dit huisje.
Het huisje heet het HEEMHUIS en is voor de mensen die in de Heemtuin
werken. Er is allerlei informatie over de natuur.
Je bent welkom in het Heemhuis als de deur open staat.
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Informatie bij de extra vragen
1) Weet jij wat ‘vergeten groenten’ zijn?
‘Vergeten groenten’ heten zo omdat we ze niet goed meer kennen. We zijn steeds meer groenten gaan eten uit verre
landen. Die kunnen we gemakkelijk kopen in de supermarkt. Maar mensen gaan weer meer zelf groenten kweken in
eigen moestuintjes. Nu zijn de ‘vergeten groenten’ weer hip en gezond. Je kunt ze ook kopen in de winkel. Er zijn veel
lekkere recepten.
A: Pastinaak
B: Schorseneren
C: Meiraap/knolraap
D: Rammenas
E: Postelein
F: Aardpeer/topinamboer
G: Koolraap
H: Snijbiet
I: Mierikswortel
https://schooltv.nl/video/vergeten-groenten-liedje-van-groenteman-gijs/
Ook leuk:
https://schooltv.nl/video/wanneer-is-het-groente-wanneer-is-het-fruit-liedje-van-groenteman-gijs/
2) Weet jij waarom deze dieren NIET in deze NATUUR-vijver horen?
Goudvissen en schildpadden horen niet in de natuur. Het lijken wel roofdieren in een natuurvijver of ven. Ze eten heel
veel eitjes en larven van waterdiertjes en kleine vissen die in de natuur leven waardoor de waterdiertjes die er wel
horen (zoals kikkers, salamanders, libellen) zich niet goed kunnen voortplanten.

3) Heb je wel eens een mierenleeuw gezien?
Mierenleeuwen zijn geen leeuwen en zijn geen mieren!
Ze hebben deze naam omdat ze mieren vangen. Ze doen dit met
behulp van een valkuiltje in het zand. Ze vangen en eten vooral
mieren, maar ook andere op de grond kruipende kleine insecten.
Volwassen mierenleeuwen hebben vleugels en worden
mierenleeuwjuffers genoemd. Ze zijn te herkennen aan de lange
en dikke antennes die lijken op een hockeystick.
De volwassen dieren eten geen mieren, maar vangen vliegende
insecten of drinken plantensappen.
https://schooltv.nl/video/mierenleeuw-vangt-mier-een-leeuw-in-nederland/
Mooi: https://schooltv.nl/video/vlinders-een-vlinder-is-een-insect/
4) Weet jij waar kruiden voor gebruikt worden?
Kruiden kunnen worden gebruikt om eten en drinken een speciale smaak te geven. Gewoon omdat het lekker is, maar
ook omdat je dan minder zout hoeft te gebruiken. Minder zout in eten is gezonder.
Heel, heel lang geleden gebruikte men kruiden in plaats van pillen uit de apotheek. Nog steeds worden kruiden
gebruikt om de natuurlijke gezondheid te stimuleren. Bijvoorbeeld: Kamille.
De geur van kruiden is aantrekkelijk voor insecten zoals bijen en vlinders. Ze gaan nectar halen in de bloemen.
Mensen houden ook van lekkere luchtjes. Zet eens een mengsel van gedroogde kruiden in een schaaltje op tafel of
doe bijvoorbeeld lavendel in een waszakje in je kledingkast.

5) Weet jij of deze dieren gevaarlijk kunnen zijn?
-Slang: in de Heemtuin leven geen slangen!
In de Nederlandse natuur leven 3 soorten slangen die je kan tegenkomen:
de adder is de enige giftige slang in Nederland. Hij zal niet snel bijten, dat doet hij alleen als hij zich bedreigd voelt.
de ringslang is niet giftig, hij houdt van water en ligt graag te zonnen op dijkjes.
de gladde slang is zeer zeldzaam in Nederland.
-Mier: er zijn veel soorten mieren, ook in de Heemtuin. Het zijn harde werkers met grote nesten onder de grond. Laat
ze rustig hun gang gaan dan plagen ze jou ook niet.
-Oorworm: Oorwormen kruipen graag in nauwe spleten, maar echt NIET in oren van mensen.
Op hun achterlijf hebben ze een soort tangetje waarmee ze prooidiertjes kunnen vangen. Als de oorworm bang is
dreigt en knijpt hij daarmee.
-Kruisspin:
Een kruisspin is niet gevaarlijk, hij kan wel bijten en daardoor kan je jeuk krijgen. Meestal zit de
kruisspin rustig te wachten op een prooi, midden in zijn wielweb dat hij gemaakt heeft tussen de
takken van struiken. Je kunt hem dan goed zien zitten. Er zijn veel soorten kruisspinnen, ook in de
Heemtuin.
https://schooltv.nl/video/spinnendraad-een-proefje-voor-in-de-klas/

6) Weet jij nog meer namen van kleine kanjers die meehelpen opruimen in het bos?
Er leven heel veel kleine kanjers in het bos en in de hele Heemtuin. Ook in de tuin bij jouw thuis. Ze eten het afval van
de natuur zoals blaadjes, dode boomstammen en dode beestjes. Wat ze uitpoepen heet compost, daarmee maken ze
de grond vruchtbaar zodat planten en bomen goed kunnen groeien. Namen van kleine kanjers: pissebedden,
regenwormen, slak, duizendpoot,…….

https://schooltv.nl/video/tegeldieren-wat-leeft-er-onder-een-tegel/
7) Weet jij waar je dit WEL kan achterlaten?
In de prullenbak natuurlijk! Verpakkingen (en ook sinaasappel- en bananenschillen) zijn heel slecht voor de natuur.
Kleine kanjers kunnen er geen compost van maken. Dieren proberen het toch op te eten maar worden er ziek van.
Vogels pikken het op en laten het ergens anders weer vallen waardoor er nog meer dieren in de problemen komen.
Help de Heemtuin en de natuur schoon te houden door afval altijd in de prullenbak te doen.
https://schooltv.nl/video/de-afvalrap-anic-en-anouar-rappen-over-afval/

