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De grauwe gors is iets groter dan een mus. 
Hij is grijs-bruin gestreept. De grauwe gors is 
een typische bewoner van akkers. Vanop een 
iets hoger gelegen punt (een paal, een struik), 
klinkt zijn liedje over de velden: dat zijn de 
‘zangplaatsen’. Hij is verzot op zaden, maar eet 
tijdens het broedseizoen ook insecten. 

Een mannetje kneu heeft een rood voorhoofd en 
een rode borst. Het vrouwtje heeft dit niet: zij  is 
bruin van kleur. De kneu vind je in open gebieden 
met struiken. Hij maakt zijn nest in een struik op 
ongeveer 20 cm van de grond. De kneu is verzot 
op zaden.

Deze bosrandvlinder is (donker)bruin met een 
patroon van lichtgele vlekjes. Op de punt van de 
voorvleugel en op de achtervleugel zie je zwarte 
vlekken met een witte stip in het midden. Dit wor-
den oogjes genoemd. De vlinder drinkt honingdauw 
en sap van bomen. De rupsen leven op grassen.

De kievit is een forse vogel. Hij heeft metaal-
groene bovendelen en een zwart-wit verenkleed. 
Je kan de kievit makkelijk herkennen aan zijn op-
vallende kuif. Je vindt hem op akkers en weides. 
De kievit eet vooral regenwormen, slakjes, larven 
en verschillende soorten insecten.

De veldleeuwerik is een grotendeels bruine vogel 
met een gestreepte bovenzijde en kop. Hij heeft 
een kleine kuif op zijn kop. De veldleeuwerik 
maakt zijn nest op de grond in graslanden, 
akkers of andere open gebieden met korte/kleine 
begroeiing. Hij eet insecten en zaden.

De geelgors is iets groter dan een mus. Hij heeft 
een heldergele kop met donkere strepen. De 
vleugels zijn overwegend bruin. De geelgors vind 
je voornamelijk bij akkers, houtwallen, bosjes 
en bomenrijen. Hij eet voor vooral zaden, maar 
tijdens het broedseizoen bevat zijn dieet af en toe 
ook een wormpje of een insect.

De patrijs heeft een rond lichaam en korte ron-
de vleugels. De kop is oranjebruin gekleurd. 
Hij vliegt snel maar laag. Patrijzen hebben een 
voorkeur voor open gebieden. Deze akkervogels 
eten voornamelijk plantaardig: groene bladeren 
van grassen, graan, onkruiden, maar ze pikken 
soms ook wat insecten mee.

De gele kwikstaart heeft een blauwgrijze kop 
met een brede witte wenkbrauwstreep. Hij heeft 
een gele borst en geel en olijfgroene bovendelen. 
Bij het zoeken naar insecten en spinnen wipt de 
vogel voortdurend met de staart op en neer. Dit 
gebeurt met felle schokkende bewegingen: het 
typische ‘kwikken’ van de staart.

De boerenzwaluw heeft een blauw-wit veren-
kleed, een rode keel en voorhoofd, en een 
diepgevorkte staart. Hij is graag in de buurt van 
mensen en maakt zijn nest in schuren en stallen. 
De boerenzwaluw is verzot op muggen en andere 
insecten.
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Zeldzame roof- en trekvogel, die de winters 
doorbrengt in Afrika. De grauwe kiekendief is de 
kleinste van de vier kiekendieven. Het manne-
tje is donkergrijs met zwarte vleugelpunten: je 
kan er (maar) vier tellen! De grauwe kiekendief 
maakt zijn nest het liefst op de grond, meestal in 
graanakkers, en is verlekkerd op muizen, kleine 
vogels en graantjes.

De roek heeft een puntige lichtgrijze snavel. Door 
de waslaag op zijn verenkleed blinkt hij als het 
kapsel van Elvis Presley!

Het verenkleed van de grote zilverreiger is he-
lemaal wit. Hij heeft een lange gele snavel en 
doorgaans zwarte poten. De grote zilverreiger eet 
voornamelijk vis maar ook muizen, kleine vogels, 
mollen, en kikkers. 

De houtduif is de grootste van alle duiven. Hij heeft 
een witte vlek in zijn nek, een brede roze borst en 
witte streep op zijn vleugels. De houtduif eet voor-
namelijk zaden, knoppen en bladeren.

De buizerd is een grote bruine roofvogel. Je ziet 
hem vaak. Buizerd houden enerzijds van bossen 
om te rusten, te slapen en te broeden en ander-
zijds open ruimte om te jagen. De buizerd eet alles 
wat hij kan vinden: muizen, regenwormen, kevers, 
 kikkers en kleine vogels. 

De zwarte kraai is helemaal zwart. Van zijn sna-
vel tot verenkleed en poten. Het is een grotere 
kraaisoort. De zwarte kraai is een alleseter. 

De blauwe kiekendief is een relatief grote roof-
vogel. Het mannetje heeft een blauwgrijze kop en 
de uiteinden van de vleugels zijn zwart. Hij gaat 
op zoek in graanvelden naar kleine prooien zoals 
kleine vogeltjes en muizen.

De kauw is een kleinere kraaiachtige met een 
zwartgrijs verenkleed, en een lichtgrijze nek en 
achterhoofd. 

De blauwe reiger is een grote, sierlijke, grijze 
vogel. Reigers eten alles wat ze in ondiep water 
kunnen vinden, maar lusten ook wel mollen en 
muizen. 
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Elke speler trekt een geheime figuur en probeert met 
behulp van ja/nee-vragen uit te zoeken welke vogel of 
plant de tegenstander heeft als geheime figuur.

Op de trekkaartjes vind je meer informatie over de 
verschillende soorten vogels en planten.

Na het spel kunnen kinderen hun buurt ontdekken en 
zoeken naar de vogels en planten van het spel.

TARWE

Gerst is een oude graansoort. De  eerste aanwij-
zingen van gerstteelt werden ontdekt bij opgra-
vingen in Syrië en dateren van9000 jaar geleden. 
Oorspronkelijk was gerst belangrijker dan tarwe. 
Momenteel wordt gerst vooral geteeld als vee-
voer en als grondstof voor de bereiding van bier 
(brouwgerst). Gerst wordt geoogst in de zomer-
maanden (juli-augustus), altijd voor tarwe.

Meidoorn is een struik met doornen en witte bloe-
men, die in mei het landschap verfraaien.  Vogels 
maken graag hun nest in deze struiken en zijn ver-
zot op de rode bessen.

Luzerne is een plant met trosjes kleine paarse 
bloemen. Luzerneblaadjes lijken een beetje op 
klavertjes. Hij heeft héél diepe wortels en kan 
daarom goed tegen droogte. Luzerne verbetert 
ook de bodemkwaliteit: met deze plant geef je 
je bodem een ‘detox’-kuur! Koeien, maar ook 
paarden, varkens en kippen, eten graag luzerne. 

Haver wordt gebruikt als meel en in havermout, 
maar vooral als veevoeder. In de Middeleeuwen 
was haver een belangrijk voedselgewas. Er be-
staan bedekte en naakte vormen. Haver wordt 
geoogst in augustus.

Van tarwe wordt bloem gemaakt voor brood en 
gebak, maar het graan wordt ook gebruikt als 
veevoeder. Tarwe is één van oudste graansoor-
ten die door de mens werd gebruikt. De huidige 
gewone tarwe is vermoedelijk al zo’n 10 000 jaar 
geleden ontstaan in het Midden Oosten door een 
kruising en verspreidde zich tijdens de Middel-
eeuwen meer over Europa. Tarwe wordt geoogst 
rond eind juli en begin augustus.

Sleedoorn is een struik met doornen, die in april 
prachtig wit bloeit.  Vogels maken graag hun 
nest in deze struiken en zijn verzot op de blauwe 
bessen.
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INHOUD & VOORBEREIDING

Spelbord: 

- Print dit 2x dubbelzijdig 
- Snij met een breekmes/schaar de kaartjes los 

(gebruik hiervoor de stippellijn-aanwijzingen op 
het spelbord)

Trekkaartjes

- Print dit dubbelzijdig
- Knip de kaartjes uit (gebruik hiervoor de stippel-

lijnen)

DOEL VAN HET SPEL

De geheime figuur van je tegenspeler raden aan de 
hand van ja/nee vragen. En vervolgens deze soort 
ontdekken in je eigen buurt.

SPELVERLOOP

Elke speler trekt een kaartje met een geheime 
figuur. De jongste speler mag beginnen. Als je 
aan de beurt bent, mag je één vraag stellen om 
er achter te komen wie de geheime figuur van je 
tegenspeler is. De vraag die je stelt mag alleen 
met ja of nee beantwoord worden. Met je vragen 
probeer je elke keer zoveel mogelijk figuren uit 
te schakelen. Een figuur uitschakelen doe je door 
het flapje dicht te klappen. Je stelt om de beurt 
één vraag. 

Als je denkt te weten wie de geheime figuur van 
je tegenspeler is, mag je raden. Raden mag pas 
in je volgende beurt. Pas op, als je het fout hebt, 
ben je onmiddellijk verloren. De winnaar krijgt 
één punt. Het spel is afgelopen van zodra een 
speler 5 punten heeft.

COLOFON
Spelontwikkeling: Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw. 
Dit spel werd ontwikkeld in kader van het biodiversiteitsproject 
‘Grauwe gors in een duurzaam akkerland’ en met de steun van 
de provincie Vlaams-Brabant. 
VU: Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw, schoolpad 43, 
3300 Tienen
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