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gemeente Houten. Met dank aan de Groene Maatjes.

Gaai
De gaai is een vrachtvliegtuig voor noten.
In de herfst verzamelt hij een grote
voorraad zaden en noten voor de winter.
Vooral eikels en beukennootjes. De gaai
heeft een goed geheugen. Hij onthoudt
elk plekje waar hij zijn noten verstopt en
hij kan ze altijd terugvinden. Hij verzamelt
veel meer dan hij nodig heeft. Hier eten ook andere dieren van. Uit de nootjes
die hij niet opeet, groeien in het voorjaar nieuwe bomen. In Nieuw Wulven
staan veel hazelaars, beuken en eiken. Daarom leven er veel gaaien.
Haas
Hazen leven aan de rand van Nieuw Wulven
en in aangrenzende weilanden. Daar
verschuilen ze zich tussen het hoge gras. Een
haas is ongeveer twee keer zo groot als een
konijn. Je herkent hem aan zijn lange
achterpoten en zijn lange oren met een
zwarte punt. Hazen kunnen enorm hard
rennen. Ze doen dit in de paringstijd en als er
gevaar dreigt. Een rennende haas kan wel 65 km per uur rennen. Dat is bijna
net zo hard als een auto op de Rondweg. Hij maakt sprongen van wel 3 meter.

Ree
Reeën leven in familieverband: een vrouwtje
(reegeit), een mannetje (reebok) en de
reekalveren. Soms horen daar ook nog
zussen of oudere dochters bij. Zo’n familie
heet een sprong. In mei worden de
reekalfjes geboren. Als je in juli of augustus
naar Nieuw Wulven komt, kun je de
reebokken horen blaffen. Het is dan bronsttijd, paartijd. Overdag verschuilen
de reeën zich in het bos. Tegen de avond komen ze naar de bosrand om te eten
van het zachte gras. Bij verstoring waarschuwen ze elkaar. Dan hollen ze met
sierlijke sprongen weg. Hierbij springen ze met gemak over hekken heen. In
Nieuw Wulven kun je zelfs overdag reeën spotten. Maar dan moet je wel heel
stil zijn!
Fazant
De Romeinen brachten de fazant mee
toen Nederland deel was van het
Romeinse rijk. De mannetjesfazant
heeft een opvallend kleurrijk
verenkleed en een lange staart. Hij ziet
er zo mooi uit om indruk te maken op
de vrouwtjes. De vrouwtjes hebben een
onopvallend bruin verenkleed. Die
camouflagekleuren maken haar bijna
onzichtbaar. Het nest is een onopvallend kuiltje in het groen op de grond. Zij
legt wel 10-14 eieren. Er zijn veel fazanten in Nieuw Wulven.
Bosmuis
De bosmuis eet planten en dieren.
Bijvoorbeeld zaden van grassen en
kruiden, bessen, noten, paddenstoelen
en wortels van planten. Maar ook kleine
dieren, zoals spinnen, slakken, kevers,
rupsen en vlinderpoppen. De bosmuis
kan goed klimmen. Hij klimt in bomen
en grashalmen om voedsel te
verzamelen. Hij legt voedselvoorraden aan. Een deel bewaart hij in zijn nest. De

rest in kleine putjes in de buurt. Deze putjes zijn goed verstopt. Hij eet graag op
een rustig plekje, bijvoorbeeld onder struiken of in een oud vogelnest. Er zijn
heel veel bosmuizen in Nieuw Wulven. Ga maar eens kijken onder
notenbomen. Misschien vind je er muizenholletjes of voedselputjes.

Kikker
In Nieuw Wulven komen veel soorten
kikkers voor: de bruine, de groene en
ook de bijzondere heikikker. In de
paartijd krijgt het mannetje van de
heikikker een blauwe kleur. Je kunt
dan hun lokroep goed horen. Het
klinkt als wuob...wuob...wuob. Net
alsof je een lege fles onder water vol
laat lopen. Ga maar eens luisteren
halverwege maart!
Alle kikkers gaan in het voorjaar naar het water waar ze geboren zijn.
Onderweg zoekt het mannetje een leuk vrouwtje uit. Hij wil zeker weten dat hij
met haar kan paren. Daarom klimt hij onderweg op de rug van het (grotere)
vrouwtje. Zo lift hij mee naar het water. Het vrouwtje legt de eieren in het
water. Het mannetje bevrucht ze meteen door zijn zaad eroverheen te spuiten.
Ringslang
De ringslang verplaatst zich
kronkelend op het land én in het
water. Bij het zwemmen houdt hij zijn
kop net boven water. Een volwassen
dier jaagt voornamelijk op kikkers en
salamanders langs de oevers van het
water. Hij vindt zijn prooi op de reuk.
Ruiken doet hij niet met zijn neus,
maar met zijn tong. Hij steekt zijn tong
uit zijn bek en kwispelt ermee (tongelen). Zo neemt hij geurdeeltjes op. Daarna
strijkt hij zijn tong over een speciaal plekje in zijn mond (orgaan van Jacobson).
Dit orgaan herkent de geuren. Zo ‘ruikt’ de ringslang zijn prooi. In Nieuw
Wulven zijn veel ringslangen. De Ringslangenwerkgroep legt ieder jaar
broeihopen aan waar de ringslang zijn eieren in legt. Wil je een keer
meehelpen? Kijk op de site voor meer informatie.
http://www.milieuwerkgroephouten.nl/werkgroepen/ringslang-in-houten/

