Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

IVN Ubach over Worms heeft
zich ten doel gesteld binnen
het gebied van Ubach over
Worms en omliggende
plaatsen ertoe bij te dragen
dat de bevolking zich bewust
wordt van de relaties tussen
mens, zijn cultuur en de
levende en niet levende
omgeving.
Zij doet dit door o.a. het
organiseren van wandelingen,
lezingen,
landschapsonderhoud, jeugdactiviteiten etc
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GVH waarnemingen 2021

Kom ook eens kijken naar
Natuurbeleving D'r Slieënberg

Aanmelden nieuwsbrief

Toelichting:
"De digitale nieuwsbrief is
een mooi info-medium voor
personen
die op de hoogte willen
blijven van al het nieuws
binnen de IVN-afdeling Ubach
over Worms.
Iedereen, dus ook iemand die
geen lid is van onze afdeling,
kan zich aanmelden voor deze
nieuwsbrief.
Alle leden van IVN Ubach over
Worms met een e-mailadres
zijn al automatisch
aangemeld."

Speciaal ook voor de nieuwe waarnemers:
Voor het seizoen 2021 zijn er 50 waarnemers/ waarneemsters
geregistreerd ( waarvan 26 nieuwe!!). Over de jaren
2018/2019/2020/2021 hebben nu totaal 83 verschillende
personen het Groot Vliegend Hert gespot. Echt niet iedereen
ziet elk jaar een Groot Vliegend Hert. Het blijft een zeldzaam
dier.
Ook dit voorjaar hebben we weer flink campagne gevoerd via
IVN-website, de PR-afd. Gem. Landgraaf, tv “De Beeldkrant”
Omroep Landgraaf en diverse andere websites.
Lees verder

Vlinders in de winter

nieuwsbrief.ivnuow@home.nl

Werkzaamheden

Onder voorbehoud starten we
weer op 12 Januari met onze
werkzaamheden

Links

Begin deze maand, om precies te zijn 4 december 2021, zag ik
een nachtvlindertje op de ruit van de garagedeur zitten. Ik ben
geen vlinderkenner, dus zocht ik hem op. Obsidentify gaf aan
dat we met zekerheid te doen hadden met de Kleine
wintervlinder.
Op de website van de Vlinderstichting las ik dat het een
algemene, niet bedreigde soort is. Een nacht-actieve
nachtvlinder. En wat ik nu ook zeker weet: het was een
mannetje, want de vrouwtjes hebben geen vleugels, maar
alleen stompjes. Ze kunnen niet vliegen, maar dat hoeft ook
niet. Ze kruipen tegen een boomstam op in de hoop dat daar
een mannetje met haar gaat paren. Meestal lukt dat, want de
mannetjes vinden hen namelijk op de geur.
Lees-verder

{{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
Deze e-mail is verstuurd aan

Verzonden met

