Vis Migratie
Tekenwedstrijd

Vis Migratie Tekenwedstrijd
Voor wie
Kinderen uit groep 3 t/m 8r

Waar
Ergens waar je fijn kunt tekenen

Wat heb je nodig
- Papier
- Teken of schilderspullen naar keuze

Hoe lang
Zo lang als je nodig hebt om een mooie vis te tekenen

Wat
Veel vissen leggen grote afstanden af, ze zwemmen tegen de stroom in langs vele rivieren om
eitjes te leggen, ‘paaien’ heet dat bij vissen. Door dammen en sluizen in rivieren te zetten kan
het gebeuren dat die vissen niet meer naar hun ‘paaigronden’ kunnen zwemmen, dat is slecht
voor die migrerende vissen (migreren is zoiets als verhuizen). Ook heeft het invloed op andere
dieren en planten die in het water leven samen met die vissen, want die zijn allemaal
afhankelijk van elkaar, onder andere doordat ze elkaars voedsel zijn!
Om aandacht te vragen voor vrij stromende rivieren waar vissen zich vrij in kunnen bewegen,
organiseren de Amerikaanse organisaties Wild Life Forever en de World Fish Migration Day
een tekenwedstrijd waar iedereen op de hele wereld aan mee mag doen. Wat moet je doen:
1.
2.
3.
4.
5.

Kies een vis uit de lijst op de volgende bladzijde
Zoek samen met je ouders informatie op over jouw gekozen vis
Maak een zo mooi mogelijk kunstwerk van je vis
Maak een scan of een foto van je kunstwerk
Vul het formulier in dat op de derde bladzijde staat (het is in het Engels) LET OP! Kruis
aan dat je meedoet aan de Fish Migration Art Award, niet Guy Harvey Award of Invader
Crusader Bij ‘essay title’ hoef je niks in te vullen. Vul de soort van je vis in het Engels in
6. Stuur het formulier en de scan of foto van je kunstwerk vóór 30 april per e-mail op naar
info@WildlifeForever.org
Inspiratie nodig? Kijk op de vierde pagina.
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Elft
Allis Shad
Alosa Alosa

Europese steur
Atlantic Sturgeon
Acipencer Sturio

Driedoornige Stekelbaars
Three-spined Stickeback
Gasterosteus aculeatus

Zeeforel
Sea trout
Salmo trutta trutta

Zeeprik
Sea lamprey
Petromyzon marinus
Russische Steur
Russian sturgeon
Acipenser gueldenstaedtii

De Kaspische Zalm
Caspian brown trout
Salmo trutta caspius

Europese migrerende
vissen

Paling
European Eel
Anguilla Anguilla
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