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NME-veldlessen najaar 2019
Het was weer een succesvol najaar: 53 veldlessen.
Groepen 1 /2 :
23
Groepen 3 /4 :
14
Groepen 5 /6 :
9
Groepen 7 /8 :
7
Fijn dat de kinderen ook in het najaar, als het weer wat minder mooi maar
wel uitdagend is, genieten en zich verwonderen in de natuur.
DAAR DOEN WE HET VOOR!

Meer GPS veldlessen in de winter
De GPS veldlessen kunnen dit schooljaar ook in de
winter in januari, februari en maart gevolgd worden.
Ook in sneeuwbedekte gebieden of bij lekker ruig
weer is het heerlijk om buiten te struinen.
Peter, onze GPS-natuurgids, staat te popelen om met
je groep de ruigte op te zoeken.
Schrijf in via ons digitaal reserveringssysteem EDSO, je zult zien dat de
kinderen genieten en daarna op school productiever zullen zijn.

Bevers in de Vlote Bloem te Huissen

Tijdens een konijnen-veldles
ontdekten we een beverburcht
en beversporen in en om de
Vlote Bloem.
De bever is hier nog niet
eerder gezien.
In de Huissense polder zijn ze
al een tijdje gesignaleerd.
Hij zal de dijk overgekomen
zijn. Oeh, met al die auto’s!
Waarschijnlijk is hij al
volwassen en door zijn ouders
uit de burcht gestuurd met de
boodschap: Jongen, ga nu zelf
je burcht bouwen en zoek naar
een vrouwtje.

Geweldig!

Vogel in de winter: de putter

De putter is een slanke vink met een opvallend rood gezicht, een verder
zwart met witte kop, en een spitsdriehoekige snavel. De vleugels zijn zwart
met een brede gele vleugelstreep, die in de lucht duidelijk opvalt. De stuit is
wit en de staart is zwart met witte vlekken. De staart is, typisch voor
vinkachtigen, ondiep gevorkt.
Het geluid is hoog, twinkelend en kwetterend, met een gevarieerde zang,
ook in vlucht.
Putters zijn prachtige kleurrijke vogels.
Ze hebben duidelijk hun voedselvoorkeuren. Ze eten vooral distelzaadjes,

vooral de kogeldistel, vandaar de algemene naam voor deze vogel:
distelvink.
Distelzaad is beschikbaar van juli tot en met late herfst. Daarna zijn de
zaden van de kaardenbol, de ganzenvoet en bijvoet belangrijk voor de
putters.
De puttersamenleving is bijzonder goed georganiseerd. Het lijkt een
mobiele eenheid. Met allerlei geluidjes informeren ze elkaar over waar
voedsel te vinden is. Een paar keer per dag komen ze samen, waarna ze
gezamenlijk naar de voedselbron gaan.
Je ziet ze veelal op uitgebloeide kaardenbollen. Ze observeren eerst hun
voedselplek en dan zie je enkelen op de uitkijk de wacht houden en de
anderen lekker smullen van de zaadjes van de kaardenbollen. Zodra ze hun
buikje vol hebben worden degene die de wacht houden afgelost..
Fantastisch om te zien. We ontdekten dit in de Doornik Natuurakkers.

Doe-tip
Het is tijd om nestkastjes op te hangen, wel even met warm water
schoonmaken dan kunnen de vogels in de winter er al in schuilen en in het
voorjaar in broeden!

ALLEN EEN FIJNE DECEMBERMAAND EN TOT IN HET
NIEUWE JAAR !

COLOFON
Dit is een uitgave van Natuur Milieu Educatie (NME) Stichting
Lingewaard Natuurlijk.
NME Stichting Lingewaard Natuurlijk zet zich in voor natuur en
milieu-educatie in het primair onderwijs binnen de gemeente
Lingewaard.
Editie november 2019
Redactie
Fotografie
Website
Mail

: NME Stichting Lingewaard Natuurlijk
: NME Stichting Lingewaard
: www.lingewaardnatuurlijk.nl
: educatie@lingewaardnatuurlijk.nl

Deze e-mail is verstuurd aan webbeheer@lingewaardnatuurlijk.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

