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dehilver
Ook dit jaar wordt het hele gebied geïnventariseerd door onze leden.
Steeds met de methode "territoriumkartering volgens de SOVONcriteria". De gedragingen van de vogels worden zo veel mogelijk vanaf de
wegen in het gebied geobserveerd, om verstoring van gedrag zo goed
mogelijk te voorkomen. Wanneer het zicht op de vogels niet mogelijk of
onvoldoende is, wordt het gebied betreden. De nadruk wordt vooral gelegd
op het inventariseren van de riet-, struweel-, moeras- en
weidevogelsoorten. Dit jaar worden alle gegevens digitaal ingevoerd.
Daarvoor zijn vier tablets aangeschaft. Elke soortwaarneming komt direct
op een gebiedskaart staan. Plaats, tijd, broedcodes worden opgeslagen.
Later gaan de gegevens naar Sovon.
Tellers: Peer Busink, Aad van Gelswijk, Peter van Gestel, Nico Hilgers, Loek
Hilgers, Gerard va de Kaa, Wiel Poelmans, Jan van Rijsewijk, Fred Schülein,
Peter Slingerland, Hans Smulders en Victor Retel Helmrich.

Overzichtskaartje van een telling in het Helsbroek Moergestel . (Peter Slngerland)

zwaluwwerkgroephannienilsen
Nieuwe informatiepanelen
Toen de gierzwaluwwerkgroep enkele jaren terug een informatiepaneel
over de gierzwaluw plaatste, kregen we hierop vele positieve reacties.
Zoveel dat we besloten ook bij de
nieuwe huiszwaluwtillen een paneel
te plaatsen, nu met informatie over
de huiszwaluw. En dankzij een
sponsoring van Oscar Langevoort
(Buro
NIV,
Natuurlijk
in
Vormgeving),
NL
Doet,
de
Rabobank-actie ‘Hart voor uw club’
en onze eigen zuinigheid met eerder
verkregen subsidies konden we zelfs
Infopanel bijenhotel
een extra paneel laten maken met
informatie over het insectenhotel. Welke zwaluwen broeden in Nederland
en hoe herken je ze? Hebben bijen wel hulp nodig en waarom zouden we dat
doen? Waarom hangen er van die rare kommetjes aan de toren? Waarom
moet er klei in de buurt zijn? Op het informatiebord zijn vele antwoorden te
vinden.
Maar voor het zover was werd er over en weer gemaild over teksten, foto’s,
Ral-kleuren, logo’s en vermeldingen. Er werd informatie uitgewisseld met
de
insectenwerkgroep,
bekende
en
onbekende fotografen werden benaderd voor
foto’s, er werd geschrapt in de tekst of er werd
juist iets bijgeschreven, kortom gewikt en
gewogen. Tot we allemaal tevreden waren.
Begin maart konden we 4 panelen ophalen en
11 maart zijn er drie geplaatst. Bij het
insectenhotel in Moergestel en bij de
zwaluwtillen
in
Berkel-Enschot
en
Moergestel. Het vierde paneel wordt later dit
jaar samen met een zwaluwtil in Udenhout
geplaatst. Om ook in de toekomst van de
natuur te kunnen genieten is natuureducatie
Info zwaluwtoren
belangrijk en met deze informatieve panelen
hebben we een mooie bijdrage geleverd aan deze doelstelling.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nldoethannienilsen
Op 11 en 12 maart waren in het kader van NL Doet in heel Nederland
vrijwilligers aan het werk. Er werd gekookt, geschoffeld, geschilderd,
gepoetst, geplant en getimmerd. Door 350.000 vrijwilligers werden bijna
1000 klussen gedaan. Ook de gierzwaluwwerkgroep deed weer mee, met 12
vrijwilligers waren we te vinden bij onze zwaluwtoren in Moergestel. Of je
op zo’n dag nu voor nieuwe beplanting zorgt, een cake bakt, de haag snoeit
of het insectenhotel inventariseert, alle vrijwilligers zijn bij zo’n evenement
natuurlijk even belangrijk. Toch willen we 2 vrijwilligers graag noemen
omdat die een cruciale bijdrage leverden.
Vogelaars weten namelijk veel over vogels maar van groenvoorziening
hebben de meesten weinig kaas gegeten. Gelukkig zijn er uitzonderingen en
‘noem me maar’ Arie de Planter heeft ons als voorbereiding op deze dag
bijgespijkerd over de mogelijkheden, en vooral de onmogelijkheden, van
ons stukje grond. Lees verder en bekijk de foto’s……..

werkgroeplandschapsbeheernicohilgers
De werkgroep Landschapsbeheer heeft zich optimaal voorbereid op het
winterseizoen 2016/2017 . Er werd een EHBO-cursus (EHBO in het bos)
gevolgd, theorie en praktijk. Ook werd veel aandacht besteed aan
preventieve maatregelen zoals het in orde hebben van de EHBOmiddelen. Daarnaast werd er ook door alle leden van de werkgroep een
cursus gevolgd ter verdere professionalisering: “Basistraining :Veilig
omgaan met de motorzaag”. Veilig werken was altijd al een belangrijk
thema ; in deze cursus werd uitgebreid onze kennis van de motorzaag , het
onderhoud daarvan en vooral het veilig werken ermee benadrukt. Twee
theorieavonden en twee praktijkdagen in het bos hebben ons weer een stuk
verder gebracht. Ieder kon na de cursus ook een certificaat in ontvangst
nemen! Bovendien hebben we geïnvesteerd in veiligheidskleding en
gehoorbescherming.
De werkzaamheden bestonden dit jaar uit het vrij zetten van een gagelveld
(opslag van Berk en Grove Den verwijderd), de oevers van het Rietven
(vlakbij de Moergestelse weg in Oisterwijk vrijmaken, en het dunnen van een
bos met Grove Den. De oevers van het Rietven hebben we vrijgemaakt
omdat Brabants Landschap binnenkort het Rietven machinaal wil
schoonmaken en verdiepen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

excursiedebrand
In navolging van theorieles 3, die in het teken stond van ‘Bosvogels’ , volgde
een excursie in de Brand. Nico en Wiel waren de excursieleiders. Een
prachtige ochtend die voor sommigen wel erg vroeg begon. Het was aan de
frisse kant waardoor de bosvogels zich nog niet echt spontaan lieten horen.
Behalve dan de tjiftjaf en boomklever die volop aanwezig waren. Ook
winterkoning, roodborst en lijster werden gehoord. Met geluid probeerde
Wiel de middelste bonte specht te lokken. Héél kort liet ie zich horen. De
grote bonte specht en groene specht werden later gespot. Mooie
waarneming was ook 3 appelvinken en daarna een roepende havik.
De wandeling begon en eindigde bij het kapelletje in de Schoorstraat. Als
toegift kregen we een toelichting over de geschiedenis van dit kapelletje
door cursist Henk Peters.

--------------------------------------------------------------------------------------------

elke laatste dinsdag van de maand houden
we ledenvergadering

klapekstertellingwaarneming.nl
In totaal werden tijdens de telperiode van 10 december tot 28 februari 402
vogels geteld in 372 gebieden (blauwe gebieden op de kaart). In 106
gebieden werd naar de vogels gezocht, maar werden er geen gevonden
(rode gebieden op de kaart).

Tijdens de voorlaatste klapekstertelling werden 447 vogels geteld. Dit
keer werden dus beduidend minder vogels gevonden. Tijdens de
vorige telling werden echter ook meer gebieden bezocht: 524 in totaal
tegenover 478 gebieden dit jaar. Het aantal gebieden waarin
klapeksters werden gezien was overigens bijna gelijk: 372 tijdens deze
editie, 377 in de vorige. In tegenstelling tot vorig jaar kwamen dit jaar
de meeste waarnemingen uit Noord-Brabant: 427. In Gelderland, dat
vorig jaar koploper was, werden 348 waarnemingen geregistreerd
-------------------------------------------------------------------------------------

boekennieuws
Geen vogel heeft zich gedurende de laatste
twee eeuwen voortvarender in vrijwel alle
uithoeken van Europa gevestigd dan de merel.
Tussen IJsland en de Oeral leven inmiddels
meer dan honderd miljoen van deze ‘zwarte
lijsters’. Steeds meer mensen raken vertrouwd
met zijn ontroerende, melancholieke lied.
Terwijl in de steden de huismus onder druk
staat, gedijen de merels er als nooit tevoren.

Hoe hebben die eens zo schuwe bosvogels dat klaargespeeld? Wat is het
verschil tussen een bos- en een stadsmerel?
Hay Wijnhoven put uit het dagboek dat hij al jaren bijhoudt over de merels
in zijn tuin, en verbindt zijn persoonlijke observaties op speelse wijze met de
kennis die wetenschappers de afgelopen jaren hebben opgedaan.
integraalband | 256 blz. | isbn 978 90 450 3395 2 | € 21,99 | mei 2017 |
verschijnt ook als e-book
--------------------------------------------------------------------------------------------

oeverzwaluwwandleemkuilencarelgovaarts
De ons bekende oeverzwaluwwand was op 5 april jl wederom toe aan de
jaarlijkse onderhoudsbeurt. Ondanks de beperkte bewoning van de
zwaluwwand in 2016, hebben we na een droge overtocht samen met Aad,
Peter, Nico, Gerard en Carel onder prima weersomstandigheden stevig
gewerkt aan een uitnodigende en passende huisvesting voor de
oeverzwaluw. De zwaluwwand werd hierbij ontdaan van de ongewenste
begroeiing, en vervolgens met de schop strak afgewerkt. Na afloop zijn we
nog langs de ons bekende aalscholver-eilandjes gevaren, en telden 78, veelal
bewoonde nesten. Een bijzondere ervaring !
Al met al kunnen we terugkijken op een leuke en zinvolle activiteit van onze
vogelwerkgroep, waarbij wij vanzelfsprekend uitzien naar de dit jaar
verhoopte positieve broedresultaten.

-------------------------------------------------------------------------------------

vogelweekexcursies
Van 6 mei tot 12 mei werden er in heel het land natuurwandelingen
georganiseerd. Belangstellenden konden zich via de site van
Vogelbescherming aanmelden. Ook bij de drie excursies die onze
vogelwerkgroep gaf. In korte
tijd waren de excursies
volgeboekt mede dankzij de
ingezonden artikelen in enkele
regionale
bladen.
Elke
wandeling telde 18 personen.
Een ochtendwandeling in ‘de
Brand’
o.l.v.
Nico,
een
wandeling in ‘de Utrecht’ met
excursieleider Loek en een
avondexcursie in ‘het Diessen
Loek heet zijn gasten welkom.

Broek’ onder de deskundige leiding van Peer. Deelnemers gaven later een
feedback. Enkele opmerkingen waren: “Goed geïnformeerd, duidelijke
uitleg, deskundige gids, goede sfeer in de groep, prachtig gebied, duidelijk
en goed verstaanbaar en af en toe ook cultuur-historische toevoegingen,
ook wist hij (de gids red.) veel over bloemen etc”. Kortom een geslaagde
activiteit van de Vogelwerkgroep.
---------------------------------------------------------------------------------------------

uitdekrant
Sinds 1 mei 2017 is het in de grootste stad
van Vlaanderen niet (meer) toegelaten
om op locaties met een openbaar
karakter in gevangenschap gehouden
roofvogels en uilen tentoon te stellen,
ermee te paraderen of om deze dieren op welke wijze dan ook te
betrekken bij publieke evenementen. Vogelbescherming Vlaanderen is
bijzonder blij met de beslissing van het stadsbestuur van Antwerpen om dit
verbod op te nemen in zijn politiecodex. De vereniging voert al een paar jaar
campagne tegen het houden van roofvogels en uilen in gevangenschap en
tegen alle publieke activiteiten waarbij roofvogels en uilen worden
opgevoerd. Ze doet dat onder de slogan “Alleen uilen kopen echte uilen”.
De populariteit van roofvogels heeft er, samen met wijzigingen in de
internationale regelgeving, voor gezorgd dat deze dieren steeds meer in
gevangenschap worden gehouden als gedomesticeerde dieren.

Voorbeeld: Een fotoshoot op een
braderie waarbij een woestijnbuizerd
als rekwisiet wordt gebruikt, is
voortaan verboden
---------------------------------------------------------------------------------------------

vogelcursus2017
Na 6 theorielessen en 5 excursies in het veld kunnen we zeggen dat de
totale opzet van de vogelcursus 2017 geslaagd is. Niet alleen door de
inzet van onze deskundige excursieleiders maar zeker ook door het
enthousiasme van alle deelnemers, met dit jaar een groep van 6 dames en
22 heren. Steeds waren de lessen druk bezet. Zeker voor herhaling vatbaar.
De eerste 2 mensen hebben zich al gemeld voor de cursus van volgend jaar!

alle nuttige informatie vind je op
www.vmbmiddenbrabant.nl

