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Sneeuwklokjes met winterakoniet, het voorjaar wordt ingeluid
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Rooster NME veldlessen 2022/2023 aangepast
In maart starten we weer met de veldlessen. Er zijn al diverse veldlessen
gereserveerd, maar er is nog voldoende ruimte om veldlessen te
reserveren.
Het rooster voor het voorjaar is aangepast met twee nieuwe veldlessen
namelijk Biomimicry voor groep 5 t/m 8 en Escape de patrijs voor groep 7-8.
Verder is de veldles kriebelbeestjes voor groep 1-2 uitgebreid met de
vrijdagochtend.  
Zoals bekend mag u zo vaak u wilt veldlessen voor groepen reserveren.
Alle veldlessen zijn bovendien gratis voor de basisscholen. Een mooier
aanbod kunnen wij niet doen.

Soms kan het vervoer naar een bepaald gebied, omdat er onvoldoende
begeleiding is, problemen opleveren. Het is dan altijd mogelijk om in overleg
de veldlessen in eigen omgeving, rondom de school of in een ander gebied
in de buurt te organiseren.
Wordt er op school aan een bepaald project of thema gewerkt, laat ons dit
weten, misschien kunnen wij hierin ondersteunen of aanvullen.
Onze gidsen zijn wat dat betreft heel flexibel.

Neem in voorkomende gevallen contact op met de coördinator NME
via, educatie@lingewaardnatuurlijk.nl .
  
Voor reserveringen van veldlessen is de route als volgt:

Ga naar NME-gids online via de website van Lingewaard Natuurlijk 
https://www.lingewaardnatuurlijk.nl/nme en klik daarna op nmegids.nl.
Typ de inloggegevens van de school in en vervolgens verschijnt het aanbod
van de veldlessen.
De inlogcodes zijn bekend bij de NME-contactpersoon van de school.
  
LET OP : Er kan nu alleen het lopend schooljaar 2022/2023 worden
gereserveerd.  
Wij werken er hard aan het rooster voor komend schooljaar 2023/2024
z.s.m. te plaatsen.
 

Nationale boomfeestdag en natuurwerkdag 2023
Nationale Boomfeestdag 2023
Evenals vorig jaar is de nationale boomfeestdag dit jaar weer in het najaar,
omdat jonge struiken en bomen dan een betere kans hebben om aan te
slaan.
De boomfeestdag is dit jaar op 15 november 2023!

Natuurwerkdag 2023
Noteer voor dit jaar ook alvast 3 november 2023, want dan houden we weer
de natuurwerkdag. Welke activiteit we dit jaar gaan doen is vooralsnog niet
bekend.
 

Het Jaar van de Scholekster

De scholekster, ook wel de bonte piet genoemd door vogelkenners, is door
Sovon en Vogelbescherming uitgeroepen tot vogel van het jaar 2023.
Waarom de scholekster?
Sovon zegt hierover: Het gaat niet goed met de scholekster in Nederland,
net als met bijvoorbeeld de grutto en de kievit. Vergeleken met deze andere
weidevogels heeft de scholekster nog meer problemen, en maakt daarom
zeker kans op de titel nationale pechvogel. Er worden dit jaar onderzoeken
gestart en de resultaten hiervan moeten gaan bijdragen aan een betere
bescherming van de soort.
Van nature zijn de scholeksters kustvogels, maar door de jaren heen heeft
de scholekster zich ook verder in het binnenland gevestigd. In het
binnenland, als er voldoende voedsel is, broeden ze in graslanden, akkers,
wegbermen, soms op de platte grinddaken van huizen en af en toe in een
oude knotwilg.

Vanaf februari gaan ze hun
broedgebieden weer bezetten, maar
pas vanaf april komen de eerste
legsels van 3 tot 4 eieren in een
nestkuiltje. Door beide ouders wordt er
zo’n 24 tot 27 dagen gebroed.
Als enige weidevogel worden de
jongen door beide ouders gevoed.
De jongen zijn na 4 weken vliegvlug, maar blijven afhankelijk van de ouders
tot ze geheel zelfstandig zijn. Na het broedseizoen trekken de vogels naar
de kust, waar ze de winter doorbrengen.
 

Doe tip:
Ga de komende tijd eens op pad in je omgeving en zoek de scholekster.
In de buurt van Bergerden worden ze bijvoorbeeld al jaren gesignaleerd.
De vogel valt op door zijn lengte van 40-45 cm inclusief de 8-9 cm lange
oranje snavel. Ze vallen op in het veld door hun zwart-witte verenkleed,
oranje snavel, rode oogjes en roze poten. Luister ook eens goed naar het
geluid, dan snap je meteen waarom de vogel ook wel bonte piet wordt
genoemd.
Let ook op hoe de vogel zijn voedsel zoekt en eet.
 

Kleurrijke stinzenplanten
Stinzenplanten; het is gewoon een verzamelnaam
voor verwilderde vroege voorjaars-bloemen. Meestal
zijn het bol- knol- of wortel-gewassen. Tot de groep
behoren o.a. het bekende sneeuwklokje, de gele
winterakoniet, krokus, de gele anemoon en
bosanemoon, sterhyacinten, holwortel, wilde narcis

en nog veel andere planten.
krokus

In februari en maart komen de sneeuwklokjes
massaal boven de grond en eind maart kan de
bodem van het bos een kleurrijk tapijt zijn met
bijvoorbeeld holwortel of bosanemoon. Prachtig
natuurlijk om te zien.

                                                                                                           
 bosanemoon

Oorspronkelijk komen ze van ver en
ze werden meestal door avonturiers
‘ontdekt’ en naar Europa
meegenomen.
Vanaf de 16e eeuw werden de
stinzenplanten aangeplant bij
kastelen en landhuizen.
Op oude buitenplaatsen zijn ze na
verloop van tijd verwilderd en van
daaruit verder ingeburgerd.

holwortel
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