
Dwaal door onze 
groene wereld

LEMNISCAAT        ROTTERDAM

Christiane Dorion

DE

IN
BOSSEN



Inhoud
Wereldbossen
Van zaadje tot boom
Bladeren, stammen en wortels
Van boom tot bos
Loofbossen
Een boom tijdens de seizoenen
Schuilplaatsen en veilige holen
Een verborgen wereld
Een boswandeling
Herken loofbomen
Naaldbossen
Kegels en naalden
Onder de bomen
Stille winter
Winterwoningen

 
                                   

4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 

Groene reuzen
Herken naaldbomen
Tropische regenwouden
Herrie!
Felle veren en knusse nesten
De donkere bosbodem
Een regenachtige plek
Kleuren en camouflage
Nacht in het bos
Herken tropische bomen
Samenwerken
Dit doen bossen voor onze planeet
Zo plant je een boom
Bosdieren
Woordenlijst

34  
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62

Voor Geneviève, Timothé en Archie – C.D. 
Voor Rich en Comet, die boswandelingen met me maken – J.M.



4 5

Van de uitgestrekte wouden met eeuwig 
groene naaldbomen in het noorden tot de 

stomend hete jungles rond de evenaar — bossen 
zijn fantastische plekken om op ontdekkingstocht 
te gaan. Afhankelijk van de plaats waar ze 
groeien en de beschikbare hoeveelheid zon en 
water zijn ze allemaal verschillend. Ga mee op 
reis door de belangrijkste bossen van de wereld 
en ontmoet de wonderlijke wezens die er leven.

Wereldbossen
Naaldbossen

Loofbossen

Tropisch regenwoud

Evenaar
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Stel je voor dat je door een dicht bos wandelt. 
Zie je de hoge bomen en donkere schaduwen 

voor je? In een bos wonen allerlei planten, dieren, 
paddenstoelen en kriebelbeestjes die van elkaar 
afhankelijk zijn om te overleven. Iedere boom is een 
wereld vol leven.

Van zaadje  
tot boom

Een bomenleven

Aan een eik kunnen 
tot wel 50.000 eikels 
per jaar groeien, maar 
er worden maar een 

paar echte bomen. 

Hout
du

if

Grote bonte specht

Volgroeid 
Na vele jaren is de boom oud genoeg om te 
gaan bloeien. De bloesem bevat een speciale 

stof, die ‘pollen’ heet, waardoor nieuwe bomen 
kunnen ontstaan. De poederachtige pollen 

waaien mee op de wind of worden door bijen, 
vogels of andere dieren naar de bloesem van 

andere bomen gebracht.
Als de bloesem is bestoven, verandert die 

langzaam in fruit, dat de kostbare zaadjes bevat 
en beschermt. Het fruit valt op de grond, wordt 

door de wind meegevoerd of meegenomen 
door dieren — weg van de boom, naar een 
plek waar meer ruimte en licht is. En als de 

omstandigheden precies goed zijn, gaan ook 
deze zaadjes open en beginnen er 

nieuwe bomen te groeien.

Zaadje 
Zoals bij de meeste planten 

begint het leven van een boom 
als klein zaadje dat in de aarde 
belandt. In het zaadje zit een 
miniplantje verstopt, en het 

bevat genoeg voedselvoorraad 
om te kunnen groeien. Het 

zaadje kan dagen — en soms 
zelfs weken of jaren — in de 

aarde liggen slapen.

Uitloper 
Als er genoeg warmte en 
water is, gaat het zaadje 
open en begint het kleine 

plantje te groeien. Een wortel 
zet zichzelf vast in de aarde 
en een klein sprietje klimt 

omhoog, de lucht in.

Kiemplantje 
De eerste frisse, groene 

bladeren ontvouwen zich. De 
uitloper wordt een kiemplantje. 

Nu loopt het al gevaar: zo 
kan het opgegeten worden 
door een hongerig konijn, 

ontworteld door een rukwind 
of platgereden door een 

tractor.

Jong boompje 
Met een beetje geluk blijft 

het plantje groeien en wordt 
het een jonge boom. Die 

groeit jaren door, in weer en 
wind, en wordt steeds groter, 
tot hij een sterke, prachtige, 

volwassen boom is.

Kleine helpers 
Vogels en andere kleine dieren 
helpen de zaadjes van de boom 
te verspreiden. Ze begraven ze 
bijvoorbeeld als voorraad voor 
de winter, als het moeilijker is 

om voedsel te vinden. Veel van 
die zaadjes worden vergeten, en 
sommige daarvan groeien uit tot 

nieuwe bomen.

Gaai
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Net als alle andere levende dingen hebben 
bomen voedsel nodig om in leven te 

blijven, te groeien en te bloeien. Dieren kunnen 
rondlopen om naar bladeren en sappige besjes 
te zoeken, of om op andere dieren te jagen, 
maar bomen en planten staan vast op hun 
plek in de grond. Ze maken hun eigen voedsel 
en gebruiken daarvoor zonlicht, koolstofdioxide 
uit de lucht en water uit de grond.

Bladeren, stammen 
en wortels

De bladeren 
Bladeren zijn kleine voedselfabriekjes 

die hun energie van de zon 
krijgen. Ze ademen zonlicht en 

koolstofdioxide in. Daarmee maakt 
de boom zijn eigen voedsel. 

Tegelijkertijd ademen de bladeren 
zuurstof uit, die van levensbelang is 
voor alle dieren op aarde. Dit proces 

heet ‘fotosynthese’.

Eten voor 
iedereen 

Insecten, konijnen, woelmuizen en 
andere dieren leven van planten. 
Dieren zoals uilen en vossen eten 
andere dieren. Als levende dingen 
doodgaan, worden ze voer voor 
de wormen en allerlei andere 

kriebelbeestjes die in de aarde leven.

De wortels 
De lange wortels verspreiden zich 

door de aarde om de boom op zijn 
plek te houden. Ze verzamelen ook 

water en voedingsstoffen uit de 
aarde, die de boom nodig heeft om 
te groeien. Ze vormen een goede 

voedselopslag voor de plant.

De stam 
De stevige, houten stam 

ondersteunt de boom en zijn 
zware takken. Er zitten speciale 
cellen in, die water en voedsel 

naar de verschillende delen 
van de plant voeren. De ruwe 
bast beschermt de boom tegen 

aanvallen van insecten en 
slechte weersomstandigheden.

Het bos is rijk 
aan voedsel.
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