E-11 Gorssel, Nederland.
In deze week laten we je verschillende methoden zien en krijg je tips om insecten goed te bekijken.
Je krijgt ook inzicht in het belang van gezonde insecten populaties en wat wij mensen kunnen doen
en laten om daaraan bij te dragen.
De belangstelling voor insecten neemt toe, zeker na de berichten van de grote achteruitgang in
aantallen en soorten. Omdat veel insecten een verborgen leven leiden is het handig om te weten hoe
je ze toch zou kunnen vinden. We leren je verschillende methoden om insecten te vangen en te
bekijken.
We vertellen over diverse soortgroepen, gaan op excursie en experimenteren in het veld. De week is
bedoeld voor mensen die nog niet veel weten maar wel geïnteresseerd zijn in insecten en daar
ervaring mee op willen doen. Bij de studiereis is een starterskit inbegrepen. Een week waar een
actieve houding van de deelnemers wordt verwacht.
Met deze studieweek krijg je:
- inzicht en ervaring in de diverse groepen van insecten
- inzicht in rol van insecten in de Nederlandse natuur
- ervaring opdoen met vangstmethoden
- ervaring opdoen in diverse land- en waterbiotopen
- ervaring opdoen met het fotograferen van insecten
- ervaring opdoen met waarneming.nl / Obs Mapp
- in de avonden de eerste stappen zetten om insecten op naam te brengen.
De ochtenden beginnen met een introductie over het thema of soortgroep van de dag.
Later op de ochtend en in de middag zijn er excursies met instructie in verschillende biotopen en kan
er worden geoefend. ’s Avonds worden de eerste stappen gezet in het determineren en de
ervaringen van overdag uitgewisseld.
Onze standplaats is de Stayokay in Gorssel (Gelderland),
een Noors jachthuis dat de koning van Noorwegen aan
koningin Wilhelmina heeft geschonken. We slapen op 4persoonskamers. De Stayokay ligt circa vijf kilometer ten
oosten van bebouwde kom van Gorssel in de kring van
Dorth. De gebieden waar we heen gaan liggen vlakbij, de
Gorsselsche heide, landgoed Dorth, een biologisch
groentetuin, de Dortherbeek en de directe omgeving van
de Stayokay. Hier vinden we een gevarieerd aanbod van
planten, struiken en bomen die voor de nodige insecten
herbergen. We zullen het verschil tussen natuur en
cultuurlandschap ervaren. Het verplaatsen gaat per fiets.
Dankzij een financiële bijdrage met Van Zanenvouchers is het ons mogelijk om deze week tegen een
sterk gereduceerde prijs aan te bieden (zie hieronder)!
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Geert van Poelgeest & Anna Kreffer.
€ 430,- (er zijn géén 1-persoonskamers!)
€ 45,- (Het inschrijfgeld is deel van de totale reissom)
fiets, jeugdherberg, volpension.
insecten
deelnemers minimaal 12, maximaal 16.
Feiko Prins, tel. 06-23430687
feikoprins@gmail.com
vóór 1 januari 2022
in het hoofdmenu ziet U onder "Reizen 2022" een
kopje "Inschrijving 2022": daar kunt U alle gegevens
invullen tbv. een inschrijving voor een van de reizen in
2022.
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