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nummer 56

2 september 2015

Spannende tijd
De rustige zomer is voorbij, de
spannende trektijd is
aangebroken. Overal meldingen
van Duinpiepers,
Roodpootvalken en Draaihals!

Inmiddels is de eerste excursie na
de zomerstop ook al geweest.
Hoog tijd dus voor een nieuwe
nieuwsbrief. Hierin vooral
aandacht aan allerlei leuke
najaarsactiviteiten. Veel
leesplezier!

Op TV
Aanstaande vrijdag is al weer de laatste aflevering van Baardmannetjes, het programma waarin
Nico de Haan en Hans Dorrestijn de beste vogelplekken in Nederland
bezoeken. Dit keer gaan ze naar de Lauwersmeer.
Het programma krijgt vrijdag concurrentie van het nieuwe programma ‘In
de ban van de condor’. Debby Doodeman, lid van onze Vogelwerkgroep,
doet daar aan mee. In 'In de ban van de condor' worden bekende
Nederlanders met hart voor de natuur gekoppeld aan gepassioneerde
vogelaars. Deze bijzondere duo's nemen het tegen elkaar op in een
wedstrijd. Welke BN'er en welke vogelaar vormen samen het sterkste team?
Wie van hen houdt zich staande in deze onbekende wereld? En wie raakt
helemaal 'in de ban van de condor’? Kijken dus om 21.30 uur op NPO1!

Kleurvariatie bij jonge Knobbelzwanen
Knobbelzwanen kunnen in het hele land als broedvogel worden aangetroffen. Het aantal jongen dat
ze krijgen verschilt per paar en per regio. Om te onderzoeken waar de goede en de slechte gebieden
liggen is informatie nodig over het aantal jongen dat paren groot brengt.
Er zijn twee verschillende kleurfasen bij Knobbelzwanen. Dat is het duidelijkste te zien bij de (al wat
grotere) jongen. Een deel van de kuikens is crème-wit. De rest is bruin. Hoe de jongen eruit zien is
erfelijk bepaald. Het aandeel witte jongen verschilt tussen regio’s. Om een beeld te krijgen van de
verspreiding van de eigenschap voor de witte kleurfase wil
waarneming.nl iedereen vragen hierop te letten als je een familie
zwanen ziet. Vul bij iedere waarneming in om hoeveel ouders en
hoeveel jongen het gaat. Van de jongen graag doorgeven hoeveel
bruine en witte, natuurlijk kun je ook een foto toevoegen van de
groep, zodat dit zichtbaar is.

Vogelfestival 2015: 6 september
Het Vogelfestival is een vervolg op de Dutch Bird Fair en wordt georganiseerd door
Staatsbosbeheer, Roots en Birdingbreaks. Het is dit keer op een andere locatie, namelijk bij het
Buitencentrum Oostvaardersplassen. Alle vogelliefhebbers zijn welkom om te genieten van een
dag vol excursies, lezingen, workshops, natuurmarkt en meer. Dus, heb je altijd al willen weten
met welke camera je de beste vogelfoto's maakt, in welke landen de mooiste vogels leven, of wil je
samen met een gids speuren naar vogels in de Oostvaardersplassen? Kom dan langs! De toegang
tot het terrein, de markt en de lezingen is gratis, maar voor de excursie wordt een vergoeding
gevraagd. Je kan je via de website van Staatsbosbeheer hiervoor opgeven.
Meer informatie is te vinden op de website van Birdingbreaks en Staatsbosbeheer.

Zeevogels kijken met Pterodroma
Vogelen op de Noordzee is een ervaring die elke vogelaar in Nederland eens moet hebben
meegemaakt. Het geeft een inkijkje in het leven van zeevogels
en levert vaak prachtige plaatjes op. Pterodroma is een groep
vrijwilligers die dit graag wil delen met iedereen en daarom
hebben we ook dit jaar weer enkele tochten mogelijk gemaakt:
Zaterdag 14 november: Dagtocht met de Dageraad vanuit
Lauwersoog
8:30 – ca 16:00
(EUR 40,- pp)
Bij deze najaarstocht varen we door het Noordzeegebied ten
noorden van Ameland. We verwachten hier o.a. zee-eenden,
Jan-van-Genten en jagers te gaan zien. Verder hopen we ook
nog een staartje mee te pakken van de najaarstrek van
zangvogels. Op goede dagen kan het op zee miegelen van de
kleine zangvogels. Deze proberen volledig uitgeput zo snel mogelijk land te vinden, en heel soms
landen ze dan op ons schip of zelfs bovenop de aanwezige vogelaars. Kijk voor meer informatie en
reserveren op: www. ptrerodroma.com

16 september: Bestuurswisseling en lezing
We starten dit keer iets eerder, namelijk om 19.45 uur!
Na lang zoeken is namelijk aan het einde van het voorjaar van 2015 eindelijk een nieuwe kandidaatvoorzitter gevonden, te weten Sara Licher. Haar aantreden zal nog officieel bevestigd moeten worden
op een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering op 16 september a.s. (voorafgaande aan de
lezing) met alleen deze verkiezing als agendapunt. Tevens zal dan ook Jan Gerhardus, mits verkozen
als nieuw bestuurslid worden geïnstalleerd.
Aansluitend de eerste lezing van dit najaar. Harm Niesen bezocht het zuiden en oosten van Turkije,
met z’n overweldigende avifauna en al die andere unieke natuurwaarden zullen centraal staan. En
het is allemaal goed gekomen, daar zo dicht bij de grens met Syrië...

