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

NO 70

februari 2022

Februari 2022 Blackbird
E-Learning Biodiversiteit
Doe-tip: Merel-en bessentelling

Natuurwandelingen
Jeugdnatuurclub
Klik hier voor alle activiteiten

Jeugdnatuurclub
Uit je knop:
De takken van de bomen en struiken
zijn nu nog kaal, maar straks zullen er
weer blaadjes aan komen. Nu kan je
goed de knoppen zien waar de
blaadjes in verborgen zitten. Elke
boomsoort heeft zijn eigen knop. We
gaan de verschillen tussen de
knoppen onderzoeken.
Al deze dingen en meer gaan we deze
maand onderzoeken. Op
woensdagmiddag 2 maart zijn we in
Swifterbant en op woensdag 16 maart
in Dronten.

Natuurwandelingen
Op dinsdag 8 maart gaan we naar de
Zeelt. Dit bos wat volgens
staatsbosbeheer het Lage Vaartbos
heet is gelegen tussen de Dronterweg
en de Lage Vaart. We gaan daar
genieten van de eerste bloei van de
bomen. De Kornoelje zal zeker
bloeien. Ook gaan we kijken naar de
loopbruggen die onlangs voor de
Otters gemaakt zijn onder de Rietweg
en de Dronterweg door. Op
donderdag 24 maart gaan we
wandelen in het Klimaatbos. Dit bos
dat jaren geleden aangeplant is door Natuurmonumenten als onderdeel van de bestrijding
van de klimaatcrisis is onderhand een volwassen bos geworden.

Februari 2022 - Blackbird

Misschien wel het mooiste lied ooit geschreven, Blackbird van The Beatles, van John Lennon
en Paul McCartney.
Het is een prachtige tekst:
Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of a dark black night
Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of a dark black night
Vlieg maar merel, merel vlieg maar.
Vlieg in een donkere zwarte nacht naar het licht.
Lees verder op de website

E-Learning Biodiversiteit
Hoog in de lucht, diep in de zee of in de grond: biodiversiteit is overal te vinden. Maar wat is
biodiversiteit eigenlijk? En waarom is het belangrijk? In de nieuwe online cursus maak je
gratis kennis met de basis en leer je wat je zelf kunt doen om te helpen.

Doe-tip: Merel-en bessentelling
Vanaf 2016 verdween bijna een derde van de merelpopulatie. Daarom is 2022 uitgeroepen tot
het jaar van de merel. Tel merels vanuit je tuin, balkon of plantsoen in de buurt en noteer
waar ze van eten. Zo draag je bij aan onderzoek naar deze tuinvogel.
Help jij mee?
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