Nieuwsbrief
Activiteitenprogramma 2020
Naar aanleiding van de door de Rijksoverheid genomen maatregelen
m.b.t. het Corona virus komen alle activiteiten van de West Brabantse
Vogelwerkgroep tot nader bericht te vervallen.
Inmiddels heeft het bestuur weer een eerste ‘reguliere’
bestuursvergadering kunnen houden waarin onder andere het weer
opstarten van de activiteiten is besproken.
Hierbij is ook overleg geweest met de beheerders van ‘De Wegwijzer’ over hoe deze locatie gebruikt
kan worden voor onze activiteiten.
De verwachting is dat er vanaf 1 september, rekening houdend met de RIVM regels, weer kan
worden deelgenomen aan onze activiteiten. We denken hierbij met name aan de excursies,
lezingen, cursussen en ledenvergadering.
Wanneer hierover meer bekend is zullen we dit via een (extra) nieuwsbrief, Instagram en/of
Facebook bekend maken.

Projectteller - Slachtoffers windmolenpark in Etten-Leur
De West- Brabantse Vogelwerkgroep is op korte termijn op zoek naar +/- 6
vrijwilligers die willen meehelpen aan de slachtoffermonitoring bij Windpark
Groene Dijk in Etten-Leur. Dit project gaat in december 2020 van start en
loopt drie jaar.
Het onderzoeksgebied omvat drie windmolens en per turbine beslaat het
onderzochte oppervlak minimaal 1 ha. Niet toegankelijke of niet
doorzoekbare gebiedsdelen worden overgeslagen.
Er hebben zich al een aantal leden gemeld. Wanneer u denkt, dat is iets voor
mij dan kunt u zich nog steeds aanmelden. De activiteit is zeker ook geschikt voor beginnende
vogelaars.
Klik op de link voor meer informatie over het project, een indicatie van de jaarplanning en
aanmelding.

Deltaplan Biodiversiteit
In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werken veel natuurorganisaties samen met
overheden en bedrijven en organisaties uit hele andere sectoren. Dat is belangrijk,
omdat we samen meer kunnen bereiken en niet willen wachten op de
ingewikkelde onderhandelingen van internationale toppen. Ook in de eigen
omgeving kunt u op allerlei manieren betekenisvol werken aan biodiversiteit.
Biodiversiteit in Nederland herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een
systeemverandering die we samen aan moeten pakken. Met boeren, terreinbeheerders,
particulieren, onderzoekers en overheden. Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten we ons in
voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. Zodat Nederland een
voorbeeld kan worden van een dichtbevolkte delta waar biodiversiteit en economische ontwikkeling
samengaan. De ambitie van het Deltaplan is biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar
biodiversiteitsherstel. Lees hier meer over de ambities van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Klik op de link om naar de website Deltaplan Biodiversiteitsherstel te gaan.
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Ideeën voor meer biodiversiteit
Heeft u een idee dat lokaal de soortenrijkdom ofwel
biodiversiteit kan bevorderen? Dan kan het nieuwe ‘Samen
voor Biodiversiteit Innovatiefonds’ u misschien helpen om
dit idee uit te voeren. Criteria voor een bijdrage zijn onder
meer dat de resultaten van een project blijvend bijdragen
aan de biodiversiteit. En dat u meerdere partijen weet te
verbinden aan het idee, bijvoorbeeld een samenwerking
tussen bewoners, boeren en terreinbeherende organisaties
of overheden. Vogelbescherming moedigt iedereen aan om met mooie, vernieuwende initiatieven te
komen.
Het innovatiefonds dat de beste ideeën helpt uitvoeren, is ingesteld vanuit het Deltaplan
Biodiversiteitsherstel. Vogelbescherming is een van de oprichters en partners van dit Deltaplan. Het
doel is om te zorgen dat de biodiversiteit in het landelijk gebied, in natuurgebieden maar ook in
steden en dorpen wordt versterkt.
Klik op de link voor meer informatie over dit onderwerp.

Fenologie 2020
Hans van der Sanden heeft het overzicht Fenologie 2020 voor
de West Brabantse Vogelwerkgroep afgerond.
Zie https://www.westbrabantsevwg.nl/C1287Inventarisatieoverzichten.html voor de gegevens
Fenologie bestudeert de jaarlijks terugkerende gebeurtenissen
in de levende natuur, en dan met name de tijdstippen waarop
deze plaatsvinden. De ontwikkeling van de natuur vindt elk
jaar ongeveer op de zelfde manier plaats. Voorjaarsplanten
bijvoorbeeld verschijnen in een min of meer vaste volgorde.
Het zelfde geldt voor veel insecten, amfibieën en broedvogels.
Maar voor de exacte timing zijn er verschillen van jaar tot jaar. Meestal is er daarbij een duidelijk
verband met het weer. Na een zachte winter en in een relatief warm voorjaar zullen veel
voorjaarsplanten eerder bloeien, insecten zullen zich sneller ontwikkelen en sommige vogels zullen
eerder broeden.
De laatste decennia staat de fenologie extra in de belangstelling in verband met
klimaatverandering. (bron LogboekWeer.nl).
Zie ook https://www.sovon.nl/nl/content/fenologie-en-trekpatronen en
https://www.naturetoday.com/intl/nl/observations/natuurkalender

Nieuwe nieuwsbrief B-5 gemeenten
Stadsvogels en vleermuizen zijn afhankelijk van mensen voor hun woonruimte.
Doordat we onze huizen (o.a.) steeds beter isoleren hebben deze soorten het moeilijker
met het vinden van een plek. Daarom wordt er in Noord-Brabant gewerkt aan een
flinke uitbreiding van nest- en verblijfplaatsen in bestaande en nieuwe bouw. Dit
project is een initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging in
samenwerking met de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en
Tilburg (de Brabantse ‘B5’) en is opgestart eind 2017
Zie voor meer informatie https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-destad/woonruimte-voor-vogels-in-brabantse-steden
Ook kunt u hier de nieuwste en de voorgaande nieuwsbrieven downloaden.
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Vogelrijke fietsroutes
Vogelbescherming heeft in samenwerking met natuurorganisaties en
fietsnetwerk.nl vogelrijke fietsroutes ontwikkeld. Op de routes zijn
de plekken aangegeven waar u goed vogels kunt bekijken. Fiets
langs vogelrijke akkers, door weidevogelgebieden over kronkelende
dijkjes met prachtige vergezichten of doe een rondje IJsselmeer.
Vaak komt u onderweg langs plekken en gebieden waar
Vogelbescherming, soms in samenwerking met andere
natuurorganisaties, aan het werk is of was voor de natuur en
vogels. De routes geven aan wat er onderweg te zien of te doen is,
zoals een vogelkijkhut, theetuin of bezoekerscentrum.
Er komen steeds nieuwe routes bij, in verschillende provincies en
met diverse lengtes.
Een leuke fietsroute plannen is geen enkel probleem met fietsnetwerk.nl.
Naast de routes met vogels als onderwerp zijn er nog veel meer keuzemogelijkheden, zoals bv.
Natuur, natuurmonumenten, forten, kastelen, enz. enz.

Help vogels de hitte door
Bij heet weer roept Vogelbescherming iedereen op de
vogels in eigen tuin een handje te helpen. Jonge vogels
in nestkasten die pal in de zon hangen, overleven de
extreme hitte niet zonder een beetje schaduw. En met
een bak water in de tuin maakt u het álle tuinvogels
een stuk makkelijker.
Oververhitte vogels zijn goed te herkennen. Ze zijn
lusteloos en ademen snel. Zo’n dier zit vaak met
gespreide veren en de snavel open te hijgen om via
tong en bek vocht te verdampen. Zet daarom dus een
platte waterschaal neer met vers water. Zo kunnen de
vogels drinken en baden zonder ver te hoeven vliegen
en krijgen ze sneller verkoeling. Daar knappen ze van
Badende merel, foto Ria Lambregts
op.
Klik op de link voor nog meer informatie over vogels en warm weer.

Waarneming.nl op weg naar record aantal waarnemingen
Citizen science-natuurplatform Waarneming.nl verwacht dit jaar de
magische grens van tien miljoen waarnemingen binnen één jaar te
doorbreken. De groei is ongekend; er worden 35 procent meer
waarnemingen dan vorig jaar ingevoerd. Een belangrijke factor in dit
succes is automatische beeldherkenning die Naturalis Biodiversity
Center samen met COSMONiO Imaging BV en Waarneming.nl heeft
ontwikkeld.
De samenwerking tussen Naturalis Biodiversity Center en Waarneming.nl, die al in 2016 startte,
nam eind 2019 een vlucht toen beide partijen samen automatische beeldherkenning
introduceerden. De app ObsIdentify kan op basis van een foto een soort identificeren, en die als
waarneming delen. Hoe meer waarnemingen er worden gedaan, hoe beter de beeldherkenning
wordt. Je kan natuurlijk ook je waarnemingen invoeren met de app ObsMapp of je computer. Dus
wanneer je een foto hebt bij je waarneming voeg hem dan toe.
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Nieuwe vrijwilligersprijs Sovon
Sovon is trots op wat we met z’n allen bereiken. De bijdrage van alle
vrijwilligers is daarbij ontzettend belangrijk. Om die bijdrage te eren
kennen we onder andere onze Wall of Fame voor tellers die 25 jaar of
langer tellen en reiken we jaarlijks de prijs voor de Vrijwilliger van het
Jaar uit.
Op initiatief van de Ledenraad van Sovon voegt Sovon daar nu een
nieuwe ‘bokaal’ aan toe’: de stimulansprijs voor startende vrijwilligers
die blijk geven van bijzondere inzet en enthousiasme.
Sovon denkt daarmee natuurlijk aan jong talent, maar niet alleen. Ook mensen die pas op latere
leeftijd in de gelegenheid zijn gekomen om zich met het ‘vogeltelwerk’ bezig te houden kunnen in
aanmerking komen voor deze prijs. Deze enthousiaste starters zijn belangrijk en kunnen een
voorbeeld zijn voor toekomstige tellers. Voor deze vrijwilligers heeft Sovon in 2020 een nieuwe prijs
in het leven geroepen: de Sovon Stimulansprijs.
Meer informatie
Kijk voor de reglementen en het aanmeldformulier op www.sovon.nl/super of mail Carolyn
Vermanen. Aanmelden kan tot 15 september.

Voor in uw agenda
-

3 oktober 2020 Euro Bird Watch
28 november 2020 Landelijke Dag Sovon
8 t/m 16 mei 2021 Nationale Vogelweek

Nieuwsbrief West Brabantse Vogelwerkgroep
Geef wijzigingen van adres- of e-mailgegevens door aan de ledenadministratie.
Toezending van de nieuwsbrief gebeurt uitsluitend naar het e-mailadres dat in het ledenbestand is
opgenomen.
Klik op hier voor alle e-mail adressen binnen onze vereniging.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de West-Brabantse Vogelwerkgroep.
Indien u zich wenst uit te schrijven klik secretaris@westbrabantsevwg.nl
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