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.
Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven of en wanneer uitgestelde activiteiten toch nog
zullen plaatsvinden.
Wanneer activiteiten weer gestart kunnen worden zullen we dit via een (extra) nieuwsbrief,
Instagram en/of Facebook bekend maken.
De algemene ledenvergadering is verplaatst naar een latere datum. Hiervoor is nog geen datum
vastgesteld.

Vogelquiz
Om in deze vreemde tijden, waarin we onze normale
activiteiten veelal niet mogen uitvoeren, toch nog een beetje
binding met de vogelwerkgroep te behouden, schreef de
West Brabantse Vogelwerkgroep begin mei een vogelquiz
uit. Een ieder die graag wat extra wilde worden uitgedaagd
op het gebied van vogels kijken, herkennen en het
verkennen van ons mooie en gevarieerde werkgebied, kon
daaraan deelnemen.
De jury ontving daarop enkele enthousiaste inzendingen, die
bovendien zeer aan elkaar gewaagd waren. Uiteindelijk won
Ger Duijf met 82 van de 90 te behalen punten het vogelboek naar keuze. Een eervolle vermelding
gaat naar Wendie en Peter op de Beek, die niet alleen hoog scoorden, maar hun zoektocht naar
antwoorden bovendien uitgebreid in beeld en geluid documenteerden.
Gefeliciteerd en veel leesplezier!
Klik op de link voor de antwoorden op de kennisvragen uit de quiz.

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.
Klik op de link voor meer informatie over het project, een indicatie van de jaarplanning en
aanmelding.
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Waarneming.nl past gedragscode aan
Deze maand heeft Waarneming.nl de gedragscode
opnieuw opgesteld. De oude gedragscode sloot niet
meer aan bij de huidige tijd en de ontwikkelingen die
het platform heeft gemaakt.
Waarneming.nl heeft veel waarnemers. Zij doen een beroep op iedere waarnemer zich naar deze
gedragsregels te gedragen, voornamelijk ten behoeve van het welzijn van de flora en fauna maar
ook om het plezier van andere natuurliefhebbers te waarborgen. Respecteer de natuurlijke wereld.
Klik op de link voor de vernieuwde gedragscode.

Oorlog om Ulvenhoutse Bos
Dat er een nieuw provinciebestuur is, is vanaf dag 1 te
merken. Graag geef je een nieuw Brabants bestuur het
voordeel van de twijfel, het is immers op basis van de
verkiezingsuitspraak democratisch tot stand gekomen.
Zo zijn afgelopen vrijdag 15 mei het bestuursakkoord
vastgesteld en de nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd.
Maar…. met direct een aanval op natuur. Afschaffen status
beschermde natuur is bespreekbaar geworden.
Als voorbeeld werd Ulvenhoutse Bos genoemd!!!! Een
Natura 2000 gebied. Onvoorstelbaar bot idee. Daarom is
een petitie gestart en start een social media campagne.
(Initiatief GL). Zou ieder de petitie willen tekenen?
Https://petities.nl/petitions/behoud-de-beschermde-status-van-het-ulvenhoutse-bos?locale=nl
Ook wordt iedereen verzocht dit bericht door te sturen aan iedereen waarvan je denkt dat die het
ook te zot voor woorden vindt?

20 juni Bioblitz tijdens het lustrum Jaarrond Tuintelling
Een wedstrijdje zoveel mogelijk verschillende dieren en planten in uw tuin ontdekken op één dag;
doet u mee met deze Bioblitz? Op 20 juni 2020, tijdens het lustrum van de Jaarrond Tuintelling.
Binnen 24 uur zoveel mogelijk soorten dieren en planten in uw eigen tuin ontdekken op 20 juni
2020. Dat is kort samengevat wat Vogelbescherming samen met de andere partners van de
Jaarrond Tuintelling van plan is. Bioblitz heet zoiets.
Op 20 juni vieren we het eerste lustrum van de Tuintelling en zo’n bioblitz is een feestelijk
gebeuren, dat sowieso kan doorgaan wat de corona maatregelen tegen die tijd ook zijn. Het
verbindt tuin- en natuurliefhebbers en is weer eens wat anders.
De kers op de taart: het levert ook nog informatie op over de verspreiding van allerhande
tuinvlinders, -vogels, -zoogdieren enzovoort. Dat helpt bij het beschermen.
Voor meer informatie zie https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/bioblitzt-u-mee
en https://www.tuintelling.nl/
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www.birdingplaces.eu
De website www.birdingplaces.eu groeit als kool.
In heel korte tijd zijn er al meer dan 1000
vogelgebieden door vogelaars opgezet, waarvan
147 in Nederland! Al die gebieden zijn voorzien
van accurate vogelinformatie inclusief de vogels
die je er kunt zien en een gedetailleerde kaart van
het gebied inclusief wandelroute. In het gebied zelf
kun je met je telefoon exact de aanbevolen
wandelroute langs de mooiste vogelpunten op de
kaart volgen. Vogelaars kunnen ook heel
gemakkelijk hun eigen favoriete gebieden op de kaart zetten en zo ‘eigenaar’ worden van ‘hun’
eigen vogelgebied.
Nieuw is sinds deze week de NL-vertaalmodus. Birdingplaces was geheel Engelstalig, maar om de
gebruiksvriendelijkheid te vergroten worden sinds deze week alle praktische info en vogelnamen
automatisch in het Nederlands vertaald.
Op Birdingplaces.eu staan dus de beste vogelplekken van Europa allemaal bij elkaar op één plek.
Met bij elke vogelplek de juist informatie om een paar uur lekker vogels te kijken. Zo vind je in
Nederland ook buiten je eigen regio heel snel de leuke vogelgebieden. Begin dit jaar werd de
website – een Nederlands initiatief – gelanceerd en sindsdien gaat het hard. Elke dag komen er
nieuwe vogelgebieden bij. Lees ook het achtergrondartikel wat op Nature Today is verschenen
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=25972

Grote Sterns volgen over zee
Hoe vliegen grote sterns over de Noordzee en de Waddenzee?
En waar vangen ze nu precies hun vis? Door vijftien Texelse
vogels van zendertjes te voorzien, proberen wetenschappers
van Wageningen University & Research (WUR) en de
Universiteit van Amsterdam het vlieg- en foerageergedrag van
grote sterns in kaart te brengen.
Het zenderonderzoek wordt door het ministerie van LNV
gefinancierd. De achterliggende vraag luidt; welke effecten
kunnen zandsuppleties, ten behoeve van kustversterking in
de vooroevers van de Noordzee en buitendelta’s van de
Waddenzee, hebben op de foerageerlocaties van grote sterns?
Grote Stern, foto Ger Duijf
De onderzoekers willen inzichten genereren over op welke
waterdieptes, bij welke zandbanken en bij welke geulen de grote sterns hun vis vangen. Omdat
zandsuppleties de dieptes en vormen van banken en geulen veranderen, kan vervolgens het gevolg
voor grote sterns worden bepaald.
Klik op de link voor het gehele artikel op de website naturetoday.com
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On-line workshop LiveAtlas

Ben je fanatiek vogelaar en wil je met een eenvoudige en uitdagende manier van vogels kijken
bijdragen aan de LiveAtlas? Donderdagavond 28 mei vond de on-line workshop plaats waarin met
citizen science-man Ruud Foppen werd gesproken over de zin van volledige lijstjes bijhouden. Wat
is de waarde ervan? Hoe worden de gegevens gebruikt, zelfs in Europees verband?
In deze workshop werd uitleg gegeven over vogeltellingen voor LiveAtlas. Hoe kun je heel
laagdrempelig en uitdagend vogels tellen voor de wetenschap?
Deze workshop kun je terugkijken via https://www.youtube.com/watch?v=_lPzrMoCeik
Voor meer informatie over het project LiveAtlas zie https://www.liveatlas.nl/

Voor in uw agenda
-

20 juni 2020 Bioblitz Jaarrond Tuintelling
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



Denk aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief uitprint!

