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klapekstersovon
Hoeveel klapeksters overwinteren er in Nederland, waar doen ze dat en worden
het er meer of minder? Die vragen stonden centraal bij de klapekstertellingen die
zes winters lang werden georganiseerd door Waarneming.nl en Sovon. Leden
van onze club deden daar natuurlijk ook aan mee en moesten daarvoor niet
zelden onaangename weersomstandigheden trotseren. Sovon zegt hierover:
“Heel veel dank voor jullie inzet! Sommige telploegen onderzoeken al tientallen
jaren hun eigen omgeving op overwinterende klapeksters. Dat levert belangrijk
referentiemateriaal op en we hopen dat ze daarmee doorgaan. Klapeksters lijken
zo eenvoudig om te tellen, vaak zittend in de top van een den of berk in open
landschap. De werkelijkheid is anders, want bij een eenmalig bezoek wordt maar
53% van de vogels opgemerkt. Hiermee rekening houdend kunnen de getelde
aantallen worden omgerekend tot schattingen van de werkelijk aanwezige
winterpopulatie”.
Het heeft even geduurd, maar nu is het artikel dan verschenen dat de
bevindingen samenvat. Ctrl + Klikken op Het artikel in Limosa om het te
bekijken.

gierzwaluwjanvanrijsewijk
De Stichting WieKentKunst Moergestel bestaat sinds 1997. Jaarlijks organiseert
de stichting een groot en ‘dorpsbreed’ evenement voor en door de
Moergestelnaren. De werkwijze is uniek. Een werkgroep bedenkt een thema,
bijvoorbeeld architectuur, natuur of muziek. Aan de 6.000 inwoners van dit
Brabantse dorp wordt gevraagd dit thema uit te werken. Dit jaar was het thema
‘Huisdieren’ en vond plaats op 27 september op het marktplein te Moergestel.
Op een zeer brede manier werd aandacht besteed aan de Moergestelnaar en zijn
huisdieren. Daarom was ook de Gierzwaluwvereniging deze dag uitgenodigd om
een kraam te bemannen. Gerard van de Kaa en Peter van Gestel hebben die dag
menig geïnteresseerde van deskundig advies voorzien. Hannie Nilsen had voor
het nodige materiaal gezorgd zoals posters, folders, fotoreportages en
naslagwerken. Ook was er een kleurplaat gemaakt voor de kinderen waar een
prijsje aan vast zat.

steenuil/kerkuiljanvanrijsewijk
Op 1 oktober is de Uilenwerkgroep Tilburg e.o. bij elkaar geweest om de
resultaten te bespreken van het afgelopen seizoen. De volgende belangrijkste
punten zijn besproken:
Steenuil
1.Over het algemeen een zelfde beeld als vorig jaar. De steenuil laat zich niet
voorspellen. Daar waar je niets verwacht vind je een broedsel, daar waar al jaren
gebroed wordt blijkt de kast leeg! Biezenmortel had te maken met vier mislukte
broedsels. De ouders waren wel steeds aanwezig in de kast maar de eieren waren
koud, dus niet bebroed. We proberen hier een oorzaak voor te vinden. Mogelijk
heeft het te maken met het grote aantal boomkwekerijen die in het gebied
voorkomen en waar nogal kwistig met vergif wordt omgegaan. Jan van Rijsewijk
gaat hiervoor inlichtingen winnen (Stone?) en kunnen een volgende keer de
eieren wellicht onderzocht gaan worden.
2.Er is besloten om voorlopig geen nieuwe kasten te plaatsen, maar zeer kritisch
te kijken waar en hoe de huidige kasten hangen. In het hele gebied hangen nu
123 kasten waarvan er in 31 kasten gebroed is en in een klein aantal activiteit is
geweest.
3.Er is nog steeds een camerakast beschikbaar voor de steenuil. Jan van Rijsewijk
gaat kijken of het ergens technisch mogelijk is om een camerakast te plaatsen.
4.Over het ringen van de steenuilen zijn de meningen verdeeld. Men is niet echt
bang voor verstoring maar vanwege tijdgebrek en vakanties kan men er niet zelf
bij zijn. Dat is erg lastig voor de ringers die niet bekend zijn met de situatie ter
plaatsen.
Kerkuil
1.Zelfde aantal kasten met broedsels als vorig jaar. Het aantal pullen per
broedsels was kleiner en er waren geen tweede legsels.
2.Bart van Beerendonk geeft voorlichting op scholen. Hij weet de leerlingen te
enthousiasmeren door middel van filmfragmenten, gemaakt door de camera in
een kerkuilenkast in eigen gebied. Ook het pluizen van braakballen blijkt een
enge maar leuke ervaring voor de kinderen.
3.De Jaaravond werd afgesloten met een aantal filmfragmenten van een
kerkuilenbroedsel in de camerakast. Bart gaat kijken of de beelden straks
'gestreamd' kunnen worden zodat je ze á la minuut en live kunt ontvangen.

excursievirtonaadvangelswijk
In het weekend van 5/7 juni zijn enkele leden van de vogelwerkgroep op excursie
naar Virton nabij de Frans-Belgische grens geweest. Hier liggen de kalkbodems
aan de oppervlakte dus er waren veel orchideeën te zien en insectenetende
vogelsoorten die in Nederland zo goed als verdwenen zijn.
Wiel en Ria, Fred en Roos logeerden in een appartement, Aad en Dory verbleven
op een camping in de nabijheid.
In Torgny ligt een natuurreservaat en er werden veel soorten kalkplanten gezien
en ook vogelsoorten die daar bij horen. Men ging door een prachtig oud
hellingbos met grote uitgegroeide beukeneiken bomen. Hulst in de ondergroei
en aan de randen grassen en kruiden zoals bosandoorn, grootstreepzaad,
veelbloemige salomonszegel, bevertjes en veel zeggen soorten. In het bos waren
vogels zoals fluiter, zwarte specht, vink, boomklever en boomkruiper heel actief.
Over de velden zwevende buizerds, een havik en rode wouw. Verder op nog een
klapekster en grauwe klauwier.
(Een volledige lijst van vogels is niet ontvangen. Red.)

inventarisatiedehilverjanvanrijsewijk
Besloten is om een jaar lang 1x per maand de Hilver te inventariseren. In principe doen we dit
op de 3e zondag van de maand in de ochtend, met een uitwijkmogelijkheid naar de 4e zondag
mocht het slecht weer zijn. Deelnemers van dit moment zijn; Peter Slingerland, Wiel
Poelmans, Fred Schülein, Nico Hilgers, Gerard van de Kaa, Loek Hilgers, Peer Busink, Peter
van Gestel en Jan van Rijsewijk. Je kunt je natuurlijk altijd aansluiten.

Zondagmorgen 18 oktober.
De eerste keer dat iedereen elkaar ontmoet. We komen samen bij de ophaalbrug
in Biest-Houtakker. Het gebied wordt in vieren verdeeld en ieder gaat zijn kant
uit. Deze eerste keer loop ik samen met Loek en rijden met de auto naar de
zuiveringsinstallatie in Biest-Houtakker om vervolgens onze ronde te lopen van
ongeveer twee uur. Route; het verlengde van de Heikestraat, Biestsedijk en door
de Willekensdreef terug richting kanaal. Links en rechts lopend langs de Reusel.
Een probleem deze morgen….MIST! Je kon geen 25 meter voor je uit kijken. In
deze tijd van het jaar toch wel belangrijk. Dus maar goed je oren te luisteren
leggen. De dreven waar we doorheen liepen zaten vol met roodborsten, vinken,
koolmezen en pimpelmezen. We hoorden heggemus, merel, boomkruiper,
ekster en kraai. Een buizerd dook de mist in. Boven ons het geluid van grauwe
ganzen en kolganzen. Aantallen? In de verte de roep van wilde eend, een
watersnip en enkele wintertalingen. Op een uitgegraven poel zwom een
knobbelzwaan.

Eén probleem deze morgen….MIST! Je kon geen 25 meter voor je uit kijken.
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Dit keer loop ik samen met Loek en rijden met de auto naar de zuiveringsinstallatie in BiestHoutakker om vervolgens onze ronde te lopen. Route; het verlengde van de Heikestraat,
Biestsedijk en door de Willekensdreef terug richting kanaal. Links en rechts lopend langs de
Reusel.

landelijkedagsovon
De Landelijke Dag is een jaarlijks evenement voor alle vogeltellers en andere
actieve natuurliefhebbers in Nederland. Ruim 2500 bezoekers komen naar de
Landelijke Dag die een platform biedt om elkaar te ontmoeten, kennis en
ervaring uit te wisselen en nieuwe mensen te betrekken bij het onderzoek naar
vogels. Enkele leden hebben zich hier al voor opgegeven.
Interessante lezingen:


De zomertortel holt al jaren achteruit. Tony Morris van de RSPB houdt
dit jaar een extra lange lezing over onderzoek van zomertortels. Hij
vertelt over zenderonderzoek, een gevaarlijk virus en maatregelen in
het Engelse boerenland. Teller Henk Moller Pillot heeft het boek
'Vogels in het Leijpark' uitgebracht over 40 jaar lang jaarrond tellen in
het Leijpark volgens een transect-methode.



De grutto is in 2015 verkozen tot Nationale Vogel. Dat betekent niet
dat het goed met hem gaat. Albert Beintema belicht op deze dag de
problemen rond het behoud van de grutto vanuit het perspectief van
40 jaar onderzoek, door hemzelf en vele anderen. En hij signeert zijn
onlangs verschenen boek.



In de afgelopen drie jaar hebben vele honderden vrijwilligers keihard
gewerkt om alle atlasblokken te tellen. Hoe ver zouden ze gekomen
zijn? De tellers hebben (begin september) bijna 93% van de
wintervogelblokken ‘ingestuurd’. Na validatie door de Atlas DC’s en
het atlasteam zijn de kaartenmakers aan de slag gegaan. Dankzij die
gezamenlijke inzet kunnen op de Landelijke dag de eerste
gemodelleerde winterkaarten worden ingezien.



Ronald van Harxen en Pascal Stroeken van STONE volgen al 30 jaar
een populatie steenuilen in de omgeving van Winterswijk. De
resultaten worden belicht in het kader van hun langlopende onderzoek
naar reproductie, overleving en voedsel.

Verder is er een speciaal jeugdprogramma, kun je je verrekijker gratis laten
nakijken en schoonmaken, vind je er vele voordelen en is er een heuse loterij.
Locatie De Reehorst in Ede op zaterdag 28 november. Vooraf aanmelden!

Peregrijn,makenwesamen!
Kijk ook eens op
www.vwgmiddenbrabant.nl

