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De Wondere Vogelwereld van O.C. Hooymeijer

Docent biologie Joanne Malotaux in de schooltuin in Wageningen die ze samen met

Duurzame docenten interviews

De Roodvuis

Het lesboek d
tuin, het lab o

Roodvuis Clovius verghilianius ros L 4.2 cm
leinste, niet-bestaande, echte insecjonge Vuisjes uit, waarna zij door zowel vrouwten- en larvenetende grondbroeder. In tje als mannetje meest met insecten worden geNederland niet algemeen en zeer
voederd. Is er echter een brand geweest in een
plaatselijk. Wordt wel verward met
nabijgelegen natuurgebied, dan wordt overgeGoudpukkeltje. Is echter minder gestapt op ‘geroosterde’ exemplaren, met een duizellig. Bewoner van droge vlaktes met verspreide delijke voorkeur voor eikenprocessierupsen,
graspollen en afgestorven bosschages. Bezoekt
waarvan de branderige haren door het vuur weggraag afgebrande heide- en veengebieden, waar
geschroeid zijn.
vaak groepen van honderden Vuizen jagen op
Zang vanaf steen of verbrande boomstomp in
door het vuur ‘geroosterde’ insecten, waarbij de
open veld, maar wordt ook in de lucht gehoord,
kleinere krekels favoriet zijn.
waar hij door uiterst klein postuur al na enkele
Onmiskenbaar schitterend vlammend rood
meters zelfs door de kijker niet meer waar te neverenpak, met zwarte accenten op kop, vleugels
men is.
en staartpennen. Klein, maar uiterst scherp
Een aanhoudend zeer hoog gezoem, afgewiszwart steekvormsnaveltje. Zie, met name bij het seld met een drietal ‘Phhít, Phiiít, pHiíttt’ klanmannetje, de redelijk grote, gespierde pootjes.
ken.
Nest, een in open veld gelegen, van klei of
leem vervaardigde peervormige bol, welke is uit- Volksvogelwijsheid:
gerust met een zogenaamd ‘afleidingsnest’. In
Herkomst: Nederland (Noord-Brabant, omgeving
Liessel)
deze op het werkelijke nest gelegen cirkel van
dor gras legt de Roodvuis een drietal op eitjes ge- “Hie mach gèr vuuzen” ofwel, “Hij mag graag
lijkende steentjes. Vooral het mannetje kan de
vlees roosteren (barbecueën)”
in verhouding zware kiezels van grote afstanden
aanvoeren. Eventuele vijanden worden op deze
Iedere week beschrijft O.C.
wijze om de tuin geleid,
Hooymeijer een niet
daar zij hun tanden of snabestaande vogel die aan zijn
vel op de ‘namaakeieren’
brein is ontsproten. Eerdere
stukbijten. De veiligheid
afleveringen in de serie ‘De
van het vrouwtje en haar
Wondere vogelwereld van
broedsel wordt door deze
O.C. Hooymeijer’ kunt u
misleiding aanzienlijk vernalezen op trouw.nl
Het peervormig nest van de
groot. Na een broedtijd
Roodvuis
van 28 dagen komen de
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De vier winnaars van een jaarlijkse
verkiezing voor ‘Duurzame
Docenten’ verweven milieu en
natuur moeiteloos in hun lessen.
‘We maakten sensoren in de
bijenkast.’

eldbonenpasta maken,
grutto’s speuren in het
weiland of sensoren in een
bijenkast maken. De
‘Duurzame Docenten’ van dit
schooljaar proberen op allerlei manieren de jonge generatie voor te bereiden op de omgang met de ingewikkelde vraagstukken rondom
duurzaamheid en klimaat. Voor de
vierde keer organiseerde de coöperatie Leren voor Morgen een verkiezing. Doel is aansprekende voorbeel-

V

den van inspirerende docenten in de
schijnwerpers te zetten en kennis te
delen om te voorkomen dat iedereen
in de klas of collegezaal zelf het wiel
moet uitvinden. Vanavond is – online – in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de prijsuitreiking voor deze
vier winnaars. De rode draad in hun
ervaringen: beschouw duurzaamheid niet als een apart onderdeel of
een los project, integreer het in alle
vakken, tot en met rekenen en taal
aan toe.

