18-2-2019

Wat is de bedoeling?

Quiz soortenkennis
& soortenbeheer
15:05 - 15:25

We stellen een vraag (18 vragen)
Daarna volgen de meerkeuze antwoorden
Binnen 30 seconden antwoorden!
Wie het snelst het goede antwoord geeft, haalt de hoogste punten
Wie wordt de boerenlandman / -vrouw van het jaar??

1: Wat gebeurt hier?
A: Ze begraven een dode kikker
B: De student moet werken,
maar ze wil niet meer
C: Ze proberen wormen te
vangen
D: Ze planten een struik, maar
zijn de struik vergeten

3: Wat zie je hier?

2: Kies het lekkerste hapje voor de
kievit
A: slakjes
B: rode regenwormen
C: zaden
D: insectenlarven

A: Een appelvink op de brem

4. Hoe heet de beroemdste nog
levende
tureluur?
A: Oude Bil

B: Een distelvink op bijvoet

B: De weduwe van ouwe Bil

C: Een putter op andijvie

C: De dochter van de weduwe van oude Bil

D: Een groenling op cichorei

D: De ex van de dochter van de weduwe
van oude Bil
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5. Van wie is deze drol?
A: Hennie de Huiskat

6. Waar richt NL Zoemt zich
hoofdzakelijk op?
A. Vergrijzing onder imkers tegen gaan

B: Reindert de Vos

B. Veldpanelen plaatsen met info over bijen

C: Dirk de Das
C. Verbinden van leefgebieden voor wilde bijen
D: Marry Marter
D. Zo veel mogelijk bijenhotels plaatsen

7. Wat is hier gebeurd?
A: De kuikens zijn uit het ei gekropen

8. Wat zijn deze mensen nou weer aan
het doen?
A: Ze maken een tipi voor scouting
kinderen

B: De eieren zijn leeg geslurpt
door een vrijwilliger

B: Ze bouwen een hotel voor insecten

C: Het ei is leeggevreten
door een marter

C: Ze maken een hokje voor de
schapen

D: De eieren zijn gevonden door een vos

D: Ze maken een ruiter voor uilen

10. Welke vogel is het meest zeldzaam als
broedvogel in NL?

9. Welk dier is dit?
A: Een juveniele bruine kikker

A: Een juveniele bruine kikker

B: Een vrouwtjes kamsalamander

B: Een vrouwtjes kamsalamander

C: Een kleine modderkruiper

C: Een kleine modderkruiper

D: Een kleine watersalamander

D: Een kleine watersalamander

A: Veldleeuwerik
B: Geelgors
C: Patrijs
D: Graspieper
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11. Wat zijn de 3 belangrijkste motivaties van ‘groene’
vrijwilligers?
Kies de juiste volgorde
A: Verbinding met natuur, leren over natuur en gevoel
van trots
B: Sociale contacten, bijdrage leveren aan natuur en
sociale contacten
C: Bijdrage leveren aan natuur, verbinding met
natuur, buiten zijn

12. Welke soort hoort niet in ‘t rijtje
thuis?
A: Koekoeksbloem
B: Kievitsbloem
C: Bijenorchis
D: Hazenoor

D: Leren over natuur, sociale contacten en gevoel
van trots

13. Van welke soort zie je hier ‘t
verspreidingskaartje?

14. Plaats de vogel bij de poep (van grote
vogel naar klein)

A: Vuursalamander
B: Knoflookpad
C: Kommavlinder
D: Ringslang
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15. Welke vogelnaam is geen
onomatopee?
A. Patrijs / perdix perdix
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A: 4 - 2 - 3 - 1

C: 4 - 3 - 1 - 2

B: 3 - 4 - 2 - 1

D: 2 - 4 - 1 - 3
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16. Hoeveel broedgevallen van de kerkuil zijn
er door uilenwerkgroepen in 2018
geregistreerd?
A. 2.559

B. Kievit / vanellus vanellus
B. 3.364
C. Kluut / recurvirostra avosetta
C. 3.992
D. Oehoe / bubo bubo
D. 4.318

3

18-2-2019

17. Welke amfibieënsoort overwintert nooit
onder water?
A. Bruine kikker
B. Rugstreeppad
C. Vinpootsalamander
D. Bastaardkikker

18: Waar ontdekte Aad van Paassen zijn
liefde voor Weidevogelbescherming?
A. Op de boerderij in Schipluiden
B. Polder de Ronde Hoep, waar anders?
C. Op de luchtvaartbasis in Leeuwarden
D. In de Alblasserwaard waar z’n eerste
vriendinnetje woonde
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