
WÂLDPykpaad

We gaan katjes zoeken!

Zie jij het kleine torretje?

SPEUREN IN DE ELZENSINGELS

ELZENHAANTJES

Kijk eens goed naar de begroeiing in de elzensingel. 
Herken je de bladeren en de elzenpropjes van de elzen?

In de els woont een torretje dat het elzenhaantje heet. 
Het haantje is een glanzend blauw torretje.

5. Wat eet een elzenhaantje? 

6. Waaraan kun je dat zien?

1. Jonge takken zitten vol lichte / donkere stippen

2. De els is een katjesboom. Hiernaast zie je een plaatje 
     met mannetjes- en vrouwtjeskatjes. Kun je ze allebei vinden?

3. De mannetjeskatjes

           Bungelen los aan de takken
           Zitten in grote trossen
           Staan boven de tak (rechtop) 

4. De vrouwtjeskatjes zijn:  

           (Donker)paars / bruin
           Rood / Oranje
           Glad
           Ruw, ze hebben schubben

 Welkom in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden! Een bijzonder gebied met 
duizenden kilometers van rijen met bomen. Dit zijn elzensingels en dykswâlen (houtwallen). 
In het weiland zie je ook plasjes water. Dit zijn pingoruïnes, overblijfselen uit de ijstijd, en 
poelen. Uniek in Europa! Mensen die hier wonen, worden ook wel Wâldpyk genoemd. Dat 
betekent woudkip of boskip. Voel je een echte Wâldpyk en ontdek wat er hier groeit en leeft. 
Loop het Wâldpykpaad! 

 

Wâldpykpaad



De Wâldpykpaadjes zijn een initiatief van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Een 
vereniging met bijna 800 leden, boeren en particulieren, die het Nationaal Landschap 
tussen Dokkum en Drachten beheren. Zij snoeien de bomen en struiken en kappen de 
bomen om de 21-25 jaar. Zo houd je gezonde elzensingels en houtwallen. Dat is goed 
voor de biodiversiteit. Zij zorgen ook voor goede weide- en akkervogelgebieden en het 
onderhoud van sloten. Kijk ook op www.noardlikefryskewalden.nl

Word vriend

We gaan vogels spotten!

Welke bomen en struiken groeien er in de elzensingel?

VOGELS

BOMEN EN STRUIKEN

TipTip
Kijk niet alleen in de bomen en Kijk niet alleen in de bomen en 
struiken maar ook in het gras.struiken maar ook in het gras.

Het landschap is prachtig. 
Help ons het gebied mooi te houden. 
Word vriend! Ga snel naar www.watmoai.nl.

SPEUREN IN DE ELZENSINGELS

ELZENHAANTJES

INSECTEN

We gaan katjes zoeken!

Zie jij het kleine torretje?

We gaan s peuren naar inse cten!

Kijk eens goed naar de begroeiing in de elzensingel. Herken je de bladeren en de elzenpropjes van de elzen?

In de els woont een torretje dat het elzenhaantje heet. Het haantje is een glanzend blauw torretje.

Deze diertjes heb ik gezien: 

PISSEBED ELZENHAANTJE LIEVEHEERSBEESTJE

1. Jonge takken zitten vol lichte / donkere stippen

5. Wat eet een elzenhaantje?

6. Waaraan kun je dat zien?

2. De els is een katjesboom. Hiernaast zie je een plaatje met mannetjes- en 
     vrouwtjeskatjes. Kun je ze allebei vinden?

3. De mannetjeskatjes

A. Bungelen los aan de takken A. (Donker)paars / bruin

B. Zitten in grote trossen B. Rood / Oranje

C. Staan boven de tak (rechtop) C. Glad

D. Ruw, ze hebben schubben

4. De vrouwtjeskatjes zijn:

Tip: 
Zoek een plekje in de zon bij een 

struik of kleine boom
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We gaan speuren naar insecten!
INSECTEN
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Kruis aan welke insect, vogel, boom en struik je hebt gezien
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