Bli med på Humlas dag!
Ønsker din speidergruppe eller kanskje din patrulje å
gjennomføre en humlevandring på Humlas dag 10. juni?
Humlas dag er et nytt arrangement for barnefamilier som
skal gjennomføres rundt omkring i landet på humlas
bursdag, søndag 10. juni. Målet med Humlas dag er å spre
kunnskap om humlene og villbiene og inspirere folk til å ta
vare på og hjelpe dem. Humlene er pollinatorer som
bestøver veldig mange plantearter, og har stor effekt på
økosystemene, og særlig på matproduksjonen. Blir du
venn med en humle, blir du også venn med naturen.
I dette prosjektet ønsker vi å involvere speidere i alderen 10-16 år som veiledere, eller såkalte
humleveiledere. Opplæringen vil bli gitt av instruktører fra foreningen La Humla Suse (LHS), og blir
gjennomført lokalt hos de speidergruppene/patruljene som melder seg.

Planlegging og koordinering
Speidergrupper, eller enkeltpatruljer, som er interesserte i å gjennomføre en humlevandring, tar
kontakt med forbundskontoret til Norges speiderforbund, som videreformidler kontakt til La
Humla Suse. Dere blir deretter enige om dere bare ønsker å stille med speidere som kan være
humleveiledere på Humlas dag, eller om dere ønsker å påta dere noe mer ansvar for planlegging
og koordinering av selve arrangementet. La Humla Suse har ansvar for opplæring av
humleveiledere og sender sine instruktører for å gjennomføre opplæringen lokalt der
speidergruppene er. Sammen med en LHS-instruktør vil de nyutdannede humleveilederne bli kjent
med nærmiljøet, og med hvor det finnes humler, for så å bli enige om hvor Humlas dag skal
arrangeres.
Humlas dag skal være et gratis arrangement for hele lokalbefolkningen. Eventuelle utgifter som
speidergruppene har i forbindelse med arrangementet, skal dekkes av La Humla Suse, som
dessuten stiller opp med materiell og utstyr. Utstyret på hvert sted består av håver, samleglass,
humledrakter, myke minihumler, t-skjorter, plakater, bøker og brosjyrer. Det vil også bli laget en
video som viser hva man må gjøre hvis man vil bli en humlevenn.

Opplæring
Speiderne gjennomgår en opplæring der de gjennomgår teori og går ut i felt og bruker håv.
Gjennom opplæringen lærer speiderne mer om:
● Humlers biologi og økologi (inkludert kolonien/samfunnet og syklusen)
● Lære noen vanlige arter av humler å kjenne
● Samspillet mellom blomster og humler
● Hvordan samler humlene mat?
● Trusler
● Bli en humlevenn: Hvordan hjelpe humlene?
● Ulike blomster for ulike humlearter
● Hvorfor er det humler akkurat her?

Barn og unge med håv er en fantastisk opplevelse.
Humler er noen av de mest arbeidsomme og fascinerende av alle
insekter. For barn i alle aldre er det stor stas når de får en humle i
håven. La Humla Suse satser på barn og unge fordi vi tror at en slik
satsing vil gi dem kunnskap og forståelse som bidrar til at de tar vare på
humlene, både som barn og når de blir voksne. Enkelte ting er bedre å
oppleve ute i det fri enn å lese om i en bok. Vi håper at opplevelsen vi
kan tilby vil skape gode naturopplevelser i friluft og et varig minne om
verdifulle skapninger, og at den vil stimulere til videre engasjement for
naturen.

Påmelding innen 18. mars 2018 til:

Norges speiderforbunds forbundskontor ved Erling Husby, e-post erling.husby@speiding.no
Etter påmeldingsfristen, tar forbundskontoret kontakt med dere og formidler kontakten videre til
La Humla Suse, som sørger for koordinering og opplæring i speidergruppene.

