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Wollige wintervacht
Veel dieren trekken in de winter hun ‘warme jas‛ weer 
aan. Hun vacht wordt dikker en dat noemen we een 
wintervacht. De haren van deze vacht zijn lang, dik 
en wollig. Tussen de haren zit lucht. Deze lucht iso-
leert en houdt zo de dieren lekker warm. De wollige 
‘winterjas‛ van de vos is niet alleen dikker, maar ook 
wat grijzer dan zijn zomervacht.

Pluizige donsveertjes
Vogels krijgen ook een soort wintervacht. Hun veren 
zetten op en er komt lucht tussen. Dit zorgt voor 
extra isolatie. Ook groeien er wat kleine donsveer-
tjes tussen de opgezette veren. De pluizige veertjes 
zorgen voor extra warmte. Door het opzetten van de 
veren zien vogels er in de winter dikker uit dan in de 
zomer. 

Warme vetlaag
Sommige dieren krijgen een vetlaag in plaats van een 
dikke vacht. Vaak zijn dat dieren die in koud water 
leven, zoals zeehonden, maar ook watervogels. Een 
zeehond heeft een vetlaag van wel 5 cm! Door die 
dikke laag vet verliest het dier weinig lichaamswarm-
te. Vogels hebben een speciale ‘stuitklier‛ die vet 
aanmaakt. Met hun snavel stimuleren ze deze klier, 
waarna ze het goedje over de veren verspreiden. Zo 
kan de vogel veilig het koude water in gaan. De olie 
helpt ook om te blijven drijven. Het stoot water af 
waardoor de veren geen water opnemen. Zo zuigen de 
veren zich niet vol met water.

Wat pak jij uit de kast als het winter wordt? 

Die dikke trui of de lekkere warme sjaal? In de 

dierenwereld gaat dit heel anders. Daar maken ze 

zich niet druk om winterkleren. Hun lichaam past 

zich automatisch aan. De één krijgt een dikkere 

vacht of verenpak en de ander verandert van kleur. 

Een heuse make-over dus! Benieuwd hoe dit gaat? 

Lees dan snel verder. 

Winter

Zeehond

Merel
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Van kop naar koptelefoon
De kokmeeuw verandert in de winter van kleur. In 
het najaar en de zomer is zijn kop helemaal zwart. 
En in de winter? Dan is zijn kop bijna helemaal wit, 
op een zwart vlekje achter zijn oog na. Dat vlekje 
wordt ook wel koptelefoontje genoemd. Het lijkt 
ook echt op een koptelefoon! Vind je niet?

Slimme camouflage
De hermelijn heeft zijn winterse make-over nodig 
voor camoufl age. In de zomer is zijn vacht bruin 
met wit en in de winter helemaal spierwit. Dat is 
handig voor als er sneeuw ligt. Zo wordt hij niet 
makkelijk gezien door roofdieren en prooidieren. 
Dat maakt het voor hem makkelijker om te jagen 
en niet zelf als prooi gepakt te worden. Slim he?

Voedselvoorraad 
Exmoorpony‛s bouwen voor de winter een fl inke 
vetlaag op. Het vet wordt vooral opgeslagen in 
hun nek en bij hun kont en achterbenen. Voor veel 
dieren is het lastig om genoeg eten te vinden in 
de winter. Daarom is zo‛n vetvoorraad ideaal, want 
daardoor hebben ze weinig voedsel nodig. Wel 
hebben ze een beetje eten nodig om de bacteriën 
in hun darmen in leven te houden. Deze bacteriën 
helpen bij de vertering.

Hermelijn

Kokmeeuw

Wist je dat... 
...  vissen in de winter onder het ijs kunnen 

leven? In natuurlijk water zit genoeg 
zuurstof voor deze waterdieren!

Exmoorpony
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Maak een voge
ltaartje

4Doe het zelf

In de winter is er minder eten te vinden. Vogels 
zoals het roodborstje en de koolmees kunnen in 
de winter wel wat extra hulp gebruiken. Help jij 
de vogels een handje door een vogeltaartje te 
maken?

Als ‘kers’ op de taart kun je een cranberry gebruiken. Daar zijn vogels gek op!
Tip!

Aan de slag! 
  Doe het frituurvet in het pannetje. Zet dit op een 

laag vuurtje, vraag hierbij een volwassene om 

hulp. Het vet moet smelten, maar absoluut niet 

koken! Doe een groot deel van het zadenmengsel 

in het pannetje en laat het afkoelen. 

  Giet het afgekoelde mengsel in een plastic of 

papieren bekertje. Zorg dat het tot minder dan 

de helft gevuld is. 

  Laat de inhoud van het bekertje afkoelen, totdat 

het op kaarsvet gaat lijken. Knip de bovenkant 

van het bekertje er af zodat het versieren 

makkelijker gaat.

  Nu kun je het taartje versieren! Strooi er pinda’s 

of andere nootjes op. Broodkruimels vinden 

vogeltjes ook lekker. Wees vooral creatief!

  Druk de versieringen een beetje aan in de 

bodem. Zo vallen ze er niet vanaf. 

  Laat nu het taartje helemaal hard worden op 

een koele plek (bijvoorbeeld in de koelkast of bij 

koud weer buiten). Wanneer het mengsel hard 

is, kun je het uit het bekertje halen. Door het 

bekertje los te knippen gaat het makkelijker. 

Voorbeeld nodig? Bekijk dan de video op 
www.itfryskegea.nl/vogeltaartje

In de winter is er minder eten te vinden. Vogels 
zoals het roodborstje en de koolmees kunnen in 
de winter wel wat extra hulp gebruiken. Help jij 
de vogels een handje door een vogeltaartje te 
maken?

Aan de slag! 

Wat heb je nodig?
 Blok ongezouten frituurvet (dus niet vloeibaar)
  Zadenmengsel voor vogels
 Ongezouten pinda’s of andere nootjes
 Plastic of papieren bekertje
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 Activiteiten

Kerstvakantie
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Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!

Kids-Gea!

Doe mee!

Ga mee!

Kidswandeling bij volle maan

De Alde Feanen
Zaterdag 22 december 16:30 - 18:00 uur

Uilenballen pluizen

Ketliker Skar
Donderdag 27 december 10:00 - 12:00 uur

Vrijdag 4 januari 10:30 - 12:00 uur

Vrijdag 4 januari 13:00 - 14:30 uur

Nestkastjes timmeren voor stoere kids (8+)

De Alde Feanen
Donderdag 27 december 10:30 - 12:00 uur

Leden €5,-. en niet-leden €9,-

Winterwandeling met broodjes bakken 

bij kampvuur

De Alde Feanen
Donderdag 27 december 14:00 - 16:00 uur

Woensdag 2 januari 14:00 - 16:00 uur

Vetbollen maken 

De Alde Feanen
Vrijdag 28 december 10:30 - 12:00 uur

Woensdag 2 januari 10:30 - 12:00 uur

Donderdag 3 januari 13:30 - 15:00 uur

Leden €2,- en niet-leden €6,-

Winterwandeling voor kids door het Wikelslân 

De Alde Feanen
Vrijdag 28 december 14:00 - 16:00 uur

Winterwandeling voor buitenkids

Park Huize Olterterp
Donderdag 3 januari 10:00 - 12:00 uur

Knutselen met natuurlijke materialen

De Alde Feanen
Donderdag 3 januari 11:00 - 12:30 uur

Kerstvakantie

Ga mee!
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Voorjaarsvakantie
Uilenballen pluizen

Ketliker Skar
Maandag 18 februari 10:00 - 12:00 uur

Uilenballen pluizen

De Alde Feanen
Maandag 18 februari 10:30 - 12:00 uur

Rietsafari door het Wikelslân

De Alde Feanen
Dinsdag 19 februari 10:00 - 12:00 uur

Nestkastjes timmeren voor stoere kids

De Alde Feanen
Dinsdag 19 februari 13:00 - 14:30 uur

Donderdag 21 februari 11:00 - 12:30 uur

Leden €5,-. en niet-leden €9,-
Speuren naar sporen op het Wikelslân

De Alde Feanen
Woensdag 20 februari 10:00 - 12:00 uur

Nestkastjes timmeren voor stoere kids

Ketliker Skar
Woensdag 20 februari 14:00 - 16:00 uur

Leden €5,-. en niet-leden €9,-

Winterwandeling met broodjes bakken 

bij kampvuur

De Alde Feanen
Donderdag 21 februari 13:30 - 15:30 uur

Vrijdag 22 februari 13:30 - 15:30 uur

Steppen en wandelen op het 

Noarderleech
Vrijdag 22 februari 10:00 - 12:00 uur

Noard-Fryslân Bûtendyks

'Help de natuur opruimen'

De Alde Feanen
Vrijdag 22 februari 10:30 - 12:30 uur
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Nieuwe opdracht
Heb jij het ook zo koud? Of draag jij al een lekkere winterjas. 
Wij ontvangen graag jouw foto, knutselwerk of andere creatieve 
inzendingen met het thema ‘De winter komt er aan’. 

Stuur jouw creatie naar It Fryske Gea. De mooiste en origineelste 
inzendingen maken kans op It Fryske Gea verrassingspakket. 

Stuur je inzending voor 2 februari naar info@itfryskegea.nl of  
It Fryske Gea t.a.v. jeugdwedstrijd, 
Postbus 3,  9244 ZN Beetsterzwaag.

Puzzel
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2e prijs 3e prijs prijs
1e prijs

Winnaars
Lycke Stam heeft de eerste prijs gewonnen in onze vorige jeugdwed-
strijd. Zij woont op een boerderij en daar zijn volgens haar heel veel 
enge beestjes. De tweede prijs is gewonnen door Christina Bosch. 
Zij maakte een mooie kaart met daarop allemaal griezelige dingen 
en een griezelig verhaal: “In een donker donkerder bos staat een 
donker donkerder huis. En in dat donkerder huis staat een donker 
donkerder kast. In die donkerder kast zit een donker donkerder kist 
en daarin zit een SPOOK!” Mette Oostenveld vouwde voor ons een 
paar enge vleermuizen en won hiermee de derde prijs. Bedankt voor 
de mooie inzendingen. Allison Olyerhoek werd uit 92 goede inzen-
dingen getrokken als winnaar van de puzzel. Met haar antwoord 
INSECTEN wint zij een sleutelhanger.

Streep de woorden door en zet 

de overgebleven letters in de 

gekleurde hokjes. 

Vind jij het juiste woord? 

Mail je antwoord, adres en leeftijd 

voor 2 februari naar:

info@itfryskegea.nl 

De winnaar wint een leuke 

sleutelhanger.

 S T U I T K L I E R N
 W S P I E R W I T O I
 N E X M O O R P O N Y
 Z U U R S T O F T E R 
 K L K O K M E E U W E
 H E R M E L I J N R E 
 W I N T E R V A C H T
 I V E T L A A G K O U
 J N  P I S O  L E  R  E N
 S O  M  A  K  E  –  O V  E R
 K C A M O U F L A G E

Camoufl age
Exmoorpony
Hermelijn
IJs
Isoleren
Kokmeeuw
Koptelefoon
Kou
Make-over
Spierwit
Stuitklier
Vetlaag
Wintervacht
Zuurstof


