natuurboekje
van

lente 2020

HOI!
IEDEREEN KENT de wilde eend. Het
mannetje met zijn glanzend groene kop
en vrolijke krul in zijn staart. Het vrouwtje
bruin gevlekt. Er zijn duizenden wilde
eenden in ons land, maar… het worden
er steeds minder! Hoe kan dat? Zijn er
minder vrouwtjes om eieren te leggen?
Overleven te weinig kuikens? Dat en nog
veel meer willen onderzoekers weten.
Daarom is 2020 uitgeroepen tot het Jaar
van de wilde eend.
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Ook in dit
natuurboekje
zetten we de
wilde eend in de
schijnwerpers.

Tijdens de paring houdt
de woerd het vrouwtje vast
bij haar nek.

VANAF DE WINTER zijn meneer en mevrouw

Eend bij elkaar. De woerd [= het mannetje]
is dan op z’n mooist. Mannetje en vrouwtje
paren veel met elkaar. Maar… daar komen
nog geen kleintjes van. Dat gebeurt pas als
het lente wordt en het vrouwtje een nest
heeft gemaakt. Het is een kuiltje met wat
mos, blaadjes en veertjes. Meestal ergens
op de grond bij het water, verborgen tussen
planten. Elke dag wordt er gepaard en legt
het vrouwtje een bevrucht ei. Zijn het er
tien [of een paar meer of minder], dan gaat
ze broeden. Zo’n vier weken lang. Door haar
bruine schutkleur valt ze niet op.
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SOMS VERLAAT het vrouwtje het nest

om wat te eten, te drinken en een bad
te nemen. Ze bedekt de eieren dan met
donsveertjes. Die heeft ze van haar borst
en buik geplukt. En de woerd? Die gaat
op zoek naar andere vrouwtjes!
Zodra de eendenkuikens uit het ei zijn
en opgedroogd, gaan ze met moeder eend
het water in. Ze kunnen meteen zwem
men en ook zelf eten. Ze vangen insecten,
slakjes en andere kleine beestjes. Ze eten
plantjes zoals eendenkroos. Hun moeder
houdt ze in de gaten tot ze gaan vliegen.
Dat is na een maand of twee.
Teken jij er nog een paar eendjes bij?
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JIJ WEET VAST WEL ergens een waterplas

met wilde eenden. Ga daar eens kijken!
Tel de eenden die kuikens hebben. Tel ook
alle kuikens en woerden die je ziet.
Vul het aantal in:
....... eenden die kuikens hebben
....... kuikens
....... woerden
Ga na een paar weken nog eens kijken.
Is er veel veranderd? Tel je meer of minder?
Hoe zou dat komen?
Vooral de eerste weken lopen eenden
kuikens gevaar. Door kou kunnen ze onder
koeld raken. Of ze vinden te weinig eten.
En dan de snoek, de rat, de reiger, de kat,
de buizerd… die eten graag jonge eendjes.
Hap slok, weg zijn de eendjes.
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IN DE BROEDTIJD zitten veel vrouwtjes

op hun nest en paren niet meer. Dat valt
de mannetjes zwaar. Zien ze ergens een
vrouwtje, dan is zij de pineut. Ze duiken
er met z’n alle bovenop. Het lijkt het wilde
westen wel! Ja, zo gaat het nu eenmaal in
de eendenwereld.
Niet alleen in de broedtijd zie je meer manne
tjes dan vrouwtjes. Er zijn bij de wilde eend
sowieso meer mannetjes dan vrouwtjes.
Waardoor dat komt, is niet zeker. Ook dit
wordt onderzocht in het Jaar van de wilde
eend.

Wilde eenden zijn goeie
en snelle vliegers.
Ze kunnen vanuit het
water meteen opvliegen.
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POST
Bedankt voor jullie inzendingen
over het winterkoninkje.
Jeske [9 jaar] maakte een elfje
[gedicht van 11 woorden]. Mooi hoor!
winterkoning
zó klein
heb je honger?
ik strooi voor jou
broodkruimels

Hallo
Ik ben Dennis. Ik woon in
Kerkrade en wij hadden vorig
jaar een winterkoninkje. Hij
maakte een nestje in de schuur
en de jonkies waren nog kleiner
dan klein. Nu heb ik geen winterkoninkje meer gezien. Ik hoop
dat ze er in de lente weer zijn.
Adieë
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Het Limburgs Landschap
Postbus 4301, 5944 ZG Arcen
T 077 - 473 75 75
info@limburgs-landschap.nl
www.limburgs-landschap.nl
Samenstelling en tekst
Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
Extra natuurboekjes zijn
voor scholen en natuurgroepen
gratis te bestellen bij
Het Limburgs Landschap.

☺︎
DOE
JE MEE? Na de broedtijd lijkt het of er
steeds minder woerden zijn. Geen mooie
groene koppen meer. Alle wilde eenden
lijken bruin. Weet jij hoe dat zit?
Stuur je antwoord voor 17 mei 2020 naar
Het Limburgs Landschap. In het volgende
natuurboekje lees je er meer over.
WILDE-EEND-WEETJE Hoor je hard gesnater:
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kwaak kwaak kwaak? Dat doen alleen de
vrouwtjes. De woerden kwekken zachter.
Maar weet je dat woerden ook kunnen
fluiten?

