Klaar voor de feestdagen?
Ook in de winter staan er allerlei leuke
evenementen op de planning! Tijdens de
feestdagen is er weer een Eindejaars
Plantenjacht. En natuurlijk traditiegetrouw de
Tuinvogeltelling in januari. Verder vindt u tips
om de dieren deze koude en donkere periode een
beetje te helpen. Blijf ondertussen lekker
waarnemingen invoeren: mede dankzij jullie
hebben we inmiddels meer dan 150 miljoen (!)
gevalideerde waarnemingen in de Nationale
Databank opgeslagen.
Namens het team van Jaarrond
Tuintelling: hele fijne feestdagen!

Tel bloeiende planten in de kerstvakantie
Van Eerste Kerstdag tot en met 3 januari 2020
kan iedereen weer bloeiende planten doorgeven
voor de Eindejaarsplantenjacht.
Voor sommigen zijn bloemen in de winter op
hun mooist. We verwachten weer veel bloeiende
planten in jullie tuin rond de jaarwisseling. We
organiseren de plantenjacht alweer voor de
vijfde keer. Wordt de top 3 weer bepaald door
Straatgras, Madeliefje en Winterjasmijn? We
zijn heel benieuwd!
Lees meer en doe mee
Foto: madelief in de winter, FLORON

Nationale Tuinvogeltelling
De voorpret begint!
Van vrijdag 24 t/m zondag 26 januari 2020 is het weer Nationale Tuinvogeltelling. Doe jij ook
weer mee? Schrijf je alvast in en ontvang gratis herkenningstips, het laatste tuinvogelnieuws,
kortingen op voer en nestkasten en een meedoenspannende quizvraag!
Benieuwd hoe je je verder kunt voorbereiden? Doe mee aan een minicursus Tuinvogels
herkennen gegeven door het KNNV. Kijk hier voor een cursus bij jou in de buurt. Na deze
minicursus ben je helemaal klaar voor de Nationale Tuinvogeltelling!

150 miljoen gevalideerde waarnemingen in NDFF
In de NDFF, de Nationale Databank Flora en
Fauna, zijn gegevens opgeslagen over de planten
en dieren in Nederland. Deze worden verzameld
door vele vrijwilligers zoals jullie Tuintellers.
Dankzij deze databank hebben we veel
informatie over de biodiversiteit in ons land.
Afgelopen jaar werd er een mijlpaal bereikt: de
150 miljoenste gevalideerde waarneming!
Lees meer

Nachtvlinders in de winter
De meeste vlinders zijn nu in overwintering. Toch zijn er ook soorten die actief blijven zolang
het niet al te hard vriest. De zwartvlekwinteruil en de wachtervlinder zijn hier twee
voorbeelden van. Deze twee nachtvlinders zijn goed herkenbaar en komen overal in Nederland
in de tuin voor.
Je kunt ze lokken met een speciaal stroopmengsel. Nachtvlinders volgen namelijk hun neus, en
kunnen dus gelokt worden met allerlei geurende substanties.
Lees verder

Op natuurreis in eigen tuin
Dat je tuin een plek voor biodiversteit kan zijn, bewijst Jochem Kühnen. Hij telde maarliefst
1027 verschillende soorten in zijn tuin. Hoe dan? Jochem maakt vele ‘natuurreizen’ in de eigen

tuin – ook in het donker met een hoofdlampje op. Vervolgens duikt hij in de boeken, om alles
een naam te geven. Voor zover hij een soort niet meteen herkent natuurlijk. Het moge duidelijk
zijn: in de tin van Jochem voelen veel planten en dieren zich thuis!
Lees het verhaal van Jochem
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Agenda
• Eindejaars plantenjacht (25 december 3 januari)
• Nationale Tuinvogeltelling (24 - 26
januari 2019)
• EIS-dag 'insecten in de stad' (25
januari 2019, Utrecht)

