natuurboekje
van

herfst 2019

HOI!
SEPTEMBER EN oktober… appeltijd! Veel

appels zijn rijp om geplukt te worden.
Wordt er te laat geplukt, dan vallen ze uit
de boom. Ook wind en storm doen mee.
De grond raakt bezaaid met appels. Val-
appels. Jij denkt misschien: zonde dat al
die appels daar liggen. Maar voor dieren
is het anders. Allerlei dieren zijn gek op
val-appels. Van alle kanten komen ze naar
hun Eethuis de Val-appel. Knaag, slurp,
knabbel, slik…
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In dit boekje
lees je over
appelbomen en
welke dieren
op val-appels
afkomen.

OP VEEL
PLEKKEN in

Limburg stonden
vroeger hoge
appelbomen.
De meeste zijn
omgehakt. De mensen wilden
lage appelbomen. Die kun je makkelijk
snoeien en niemand hoeft in hoge ladders
te klauteren.
Hier en daar zijn nog boomgaarden met
hoge fruitbomen. Ze horen bij het landschap van Limburg en zijn supermooi
om te zien. Ook Het Limburgs Landschap
verzorgt een paar van die boomgaarden.
Gaat daar een oude boom dood, dan komt
er een jonge hoogstam voor in de plaats.

3

DE DIEREN DIE op val-appels afkomen,

zijn bijna niet te tellen. Dieren in allerlei
soorten en maten. Merels en andere vogels
zijn vaste gast. Ook insecten zoals vliegen,
wespen en vlinders. Ze eten hun buikjes
vol. Soms zie je alleen nog de schil van een
uitgeholde appel liggen.
Als het donker wordt, komen grotere
dieren naar Eethuis de Val-appel. Egels,
muizen, reeën, dassen…
De opruimdienst moeten we niet vergeten.
Wormen, slakken en pissebedden. Zij eten
alle restjes.

4

ZOEK EEN APPELBOOM in een tuin

of boomgaard of ergens in de natuur.
Vul maar in:
Waar staat de appelboom?

Is het een hoogstam of een laagstam?

Liggen er val-appels? Zo ja, veel of weinig?
Schat eens hoeveel.

Zie je beestjes of andere dieren in de appelboom of bij de val-appels? Zo ja, welke?

Wat valt je verder op?
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SOMS RUIK JE een drankluchtje onder

de appelboom. Appels die overrijp zijn,
gaan soms gisten. Er komt dan alcohol in
de appels. Dieren kunnen daar dronken
van worden. Dus zie je in de herfst een
waggelende egel? Wie weet is hij een
beetje tipsy. Hij moet zijn roes uitslapen!
Teken allerlei dieren die jij van de appels
laat smikkelen.

6

POST
Hier dan de antwoorden op
jullie vragen aan de schaapsherder.
Een schaapsherder moet van schapen
houden en moet graag buiten in de natuur
willen zijn. Een schaapsherder verzorgt
de schapen, let op hun gezondheid, houdt
hun hoeven kort, scheert hun vacht en
helpt als er lammetjes worden geboren.
Wat ook moet gebeuren… alle keutels
opruimen als de schapen op stal staan.
Schaapsherders weten precies waar en
hoe lang hun schaapskudde ergens mag
lopen. Ze weten veel over de natuur
en het landschap en vertellen
graag over hun
beroep.

7

Het Limburgs Landschap
Postbus 4301, 5944 ZG Arcen
T 077 - 473 75 75
info@limburgs-landschap.nl
www.limburgs-landschap.nl
Samenstelling en tekst
Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
Extra natuurboekjes zijn
voor scholen en natuurgroepen
gratis te bestellen bij
Het Limburgs Landschap.

☺︎
DOE
JE MEE? Er zijn veel spreekwoorden
waar appels in voorkomen. Kennen jullie
er een paar? Is dit een appeltje-eitje voor
jullie? Stuur of mail dan je appel-spreekwoord(en) voor 15 november 2019 naar
Het Limburgs Landschap en kijk of jouw
inzending in het volgende natuurboekje
of op onze website staat.
VAL-APPELS-WEETJE Dit boekje had ook
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kunnen heten: val-peren. Lees in plaats
van appel het woordje peer en je hebt
twee boekjes in één.

