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Excursie 17 januari
Het gebied tussen Zurich,
Oudega en Makkum is in de
winter de thuisbasis voor
enorme aantallen ganzen en
andere watervogels. Daarnaast
zijn er nog enkele buitendijkse
waarden waar zich ook vaak
grote aantallen vogels
verzamelen. In een zachte
winter vinden we er veel
Kieviten, Goudplevieren en
Wulpen. We vertrekken om 8
uur onder leiding van Jan Stok.

Deadline vervroegd
Door omstandigheden
hebben we de
kopijsluitingsdatum voor
de Kleine Alk nummer 1
een week vervroegd naar
25 januari.

Jan Gerhardus wist in ‘t Rak Noord deze
fraaie Waterral vast te leggen.

We hebben nog ruimte,
dus heb je nog inspiratie
om iets te schrijven dan
heel graag!
Tom & Miranda

Euro birdwatch
Voor de liefhebbers staan op de website van Vogelbescherming het verslag van Euro Birdwatch
2014. Zaterdag 4 oktober 2014, en daarmee deze Euro Birdwatch, zal nog lang in de herinnering van
vogelend Nederland blijven bestaan. Het was namelijk in meerdere opzichten een topdag!

Tel mee!
Het weekend van 17 en 18 januari is het weer zo ver. We gaan
massaal tuinvogels tellen, want het is weer Nationale
Tuinvogeltelling! Elk 3e weekend van januari vraagt
Vogelbescherming in samenwerking met Sovon aan iedereen
met een tuin of balkon om mee te doen. Zo krijgt
Vogelbescherming een goed inkijkje in welke vogels er op dat
moment in de tuinen zitten.
Kramsvogel - Hans Brinks

De Nationale Tuinvogeltelling is het grootste natuuronderzoek van
Nederland. Tel in het weekend van 17 en 18 januari een half uur de vogels in uw tuin en geef het
door aan Vogelbescherming op www.tuinvogeltelling.nl.
Omdat Vogelbescherming de telling dit jaar voor de 13e keer organiseert, kunnen de gegevens ook
gebruikt worden voor een uitgebreidere analyse. Bijvoorbeeld: welke vogels zitten er in koude
winters in de tuinen en welke in warmere winters? En in welke jaren waren er veel Kramsvogels te
zien?

Lezing: Landschappen en vogels in en om Arnhem
Natuurbeschermer en fotograaf Koos Dansen neemt ons op woensdagavond 21 januari mee op een
denkbeeldige fietstocht van een kilometer of 50 km langs en door zijn favoriete plekjes en stekjes in en
om zijn woonplaats Arnhem, waar hij de afgelopen jaren ruim 150 soorten vogels fotografeerde. In
feite kun je vrijwel overal in ons land binnen wandel- en fietsafstand van huis geweldig van vogels en
natuur genieten. Des te meer natuurlijk naarmate de verscheidenheid aan biotopen en landschappen
groter is, zoals op de overgang van Veluwe en Betuwe of van zeekust, duinen en polderland.
Arnhem is goed bedeeld met bos, heide, landgoederen, rivier met uiterwaarden, de stad en een nieuw
nat landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. Zo komen soorten aan bod en in beeld als
Klapekster, Grauwe klauwier, Zwarte en Groene specht, Appel- en Goudvink, Gekraagde en Zwarte
roodstaart, Koekoek, Blauwborst, Oeverzwaluw, Lepelaar,
Visarend, Smelleken en diverse soorten steltlopers en eenden.
Ook is er oog voor landschappen, flora en andere fauna.
Koos Dansen was hoofd voorlichting en hoofdredacteur van
het beschermersblad van Geldersch Landschap, nu met
pensioen en actief lid van de Vogelwerkgroep Arnhem,
medewerker van het tijdschrift Natuurfotopassie en co-auteur
van het Praktijkboek voor Vogelfotografie.
Aanvang: 20:00 uur in de Eendracht.

Toppers in een veranderende omgeving
‘Vogelvaartochten op het IJsselmeer en vogeleiland de Kreupel’
Traditiegetrouw organiseert Fogol in 2015 weer de vogelvaartocht
met de ms Friesland (voormalige veerboot Terschelling) naar
vogeleiland de Kreupel in het IJsselmeer. We gaan deze dag op
zoek naar de duizenden Toppers die hier in de winter verblijven.
Op 7 maart 2015 vertrekken we vanuit de haven van Enkhuizen
en bekijken onderweg de vele soorten overwinterende vogels die
we tegen komen. Lekker warm vanachter het raam of buiten op
het dek. Behalve vogels kijken zijn er ook lezingen en een
prijsvraag aan boord.
Kosten:
Basisschool leerlingen
Inschepen vanaf:
Vertrek:
Terug:
Opstapplaats:

€ 23,- p.p.
€ 15,- p.p.
09:30 uur
10:30 uur
15:30 uur
Haven Enkhuizen, naast NS station

Meer informatie en opgeven kan op www.fogol.nl of
bel 06 30021816

Het IJsselmeer is een van de
grootste en voor vogels
belangrijkste zoetwaterwetlands
van Europa. Het gebied herbergt
in de meeste winters meer dan
50% van de hele noordwest
Europese populatie van Toppers
en is daarom cruciaal als
overwinteringsgebied. De Topper
is een bijzondere eendensoort die
wat lijkt op en verwant is aan de
bekendere Kuifeend.

