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Van de redactie
De natuur schept gelukkig veel meer vreugde in ons bestaan, ik
weet dat jullie het daar unaniem mee eens zullen zijn. De jonge
vogels in en buiten de tuin geven weer inspiratie genoeg. Voor
van alles en nog wat. En wellicht hebben jullie plannen genoeg,
maar ik kan het toch niet laten om daar een suggestie aan toe
te voegen: letterlijk overgenomen van de website, in de hoop
dat meer leden zich willen gaan bekommeren om het
onderzoeksgedeelte: de uitdagende achtergrond van alles wat
wij over onze gemeenschappelijke hobby weten.
Dus met dank aan Jorick, die ook elders in het blad van zich laat
horen, maar met een andere, minstens zo belangrijke oproep!
Wij staan klaar om jullie massale aanmeldingen te verwerken:
zeer welkom!

Vogels kijken is een groot goed.
Je zult het dan ook vast met ons eens zijn dat het belangrijk is
om onderzoek te doen naar habitat, tendensen,
overlevingskansen etc. Juist daarom zijn veel van onze leden
actief als inventariseerder. Allerhande gebieden, soorten,
kolonies en slaapplaatsen worden geteld. Die gegevens worden
vervolgens aan SOVON geleverd. Zij gebruiken alle ruwe data en
werken die uit tot onder andere broedvogelrapporten.Tevens
worden inventarisaties gedaan om te kijken of bouwprojecten,
een spoorwegtracé of snelweg niet door een belangrijke
broedgebied loopt. Als teller help je dus direct mee aan het
behoud van je omgeving!
Dat is niet alleen noodzaak, maar het is ook heel leuk!

Daarnaast ook nog een extra woord van dank voor alle auteurs:
we doen dat te weinig. Dank zij jullie is het weer mogelijk
geweest om een gebalanceerde Vlerk samen te stellen: een
mooie mix tussen (semi) wetenschappelijke artikelen en
excursieverslagen maakt het blad weer een goede
weerspiegeling van de diversiteit van de lezers. In dit kader nog
wel een gekoesterde wens: zoals in het colofon vermeld zou ik de
artikelen graag als volgt aangeleverd willen krijgen: een word
document met daarin de tabellen, illustraties en foto’s exact op
de plaatsen zoals jullie het in gedachten hebben. Op deze
manier kan er geen enkel misverstand zijn over de opmaak.
Daarnaast graag die tabellen (in excel) en foto’s en illustraties
( in jpg met de hoogst mogelijke resolutie) apart bijgevoegd. Bij
voorbaat dank!

Bij de watervogeltellingen kom je vaak spectaculaire aantallen
ganzen en eenden tegen. Om maar niet te spreken van de kans
om soorten als Roodhalsgans, Geoorde Fuut en verschillende
steltlopers tegen het lijf te lopen. Bij BMP tellingen kom je soms in
stukken bos waar nooit iemand komt. Nachtzwaluwen en uilen
tel je ’s nachts en daardoor heb je kans op Wilde Zwijnen,
Dassen en meer nachtelijk geritsel.
Al met al reden genoeg om eens te kijken of dit iets voor jou is!
Meld je aan via de link in de website of bij helpdesk@sovon.nl

Jeannette Weijers
Vlerk@vogelwerkgroeparnhem.nl

Mystery Bird
Allereerst dank aan Ruud Reddingius voor zijn prachtige
badderende Meerkoet, want dat was natuurlijk de mysterieuze
vogel van onze vorige opgave. Goed geraden door Harrie van
Alteren en Nanny de Haas: complimenten!
Deze keer eens een haarscherpe foto van een vogel-detail, een
opname gemaakt door Joris Bolder. Ondanks dat het om een
algemeen vookomende vogel gaat, denken wij dat het wel
gepuzzel wordt.
Heel veel succes! geef je oplossing door aan de redactie en
eeuwige roem valt je ten deel!

Kopijsluitingsdatum Vlerk 2022/3: 1 augustus 2022!
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Van het bestuur
Naar ik vermoed heeft een ieder van ons een bepaald tijdsbesef.
Zo zegt een vriend van mij elk jaar eind september “het is alweer
bijna Kerstmis”. In mijn tijdsbesef duikt nu de kreet “alweer een
voorwoord namens het bestuur” op. Wat vliegt de tijd.
Nog steeds ellende in Oekraïne, Poetin ziet nog steeds zijn
“mission impossible” niet in, Corona weg of straks weer opnieuw,
de kloof arm-rijk weer groter en de natuur holt achteruit net als
de politici, die dat moeten verhinderen.
Dit is een voorwoord van jullie bestuur, dat op dit moment twee
en een halve man groot is en die halve gaan we nog heel
maken, omdat hij nu al een enorme aanwinst is. We moeten
jullie op een ALV toestemming vragen om hem heel te maken en
die ALV zal er wel op enig moment komen, maar niemand zit
met de naderende zomer toch op een ALV te wachten.

Je moet niet alles geloven van wat ze schrijven hoor. En dan ook
nog even de opwinding over dat gedoe met de vogelnamen:
niets geen Vlaamse Gaai, gewoon Gaai en de Tortelduif bestaat
ook niet meer, is nu Zomertortel en stop alsjeblieft nu eens met
die verkleinwoorden: geen Baardmannetjes meer, geen
Winterkoninkjes, geen Witgatjes meer, die zijn nu allemaal grote
vogels geworden, vooral de Goudhaan! Soms moet je niet al te
veel over vogels lezen, beter is het om erop uit te trekken, de
natuur in met verrekijker, alleen of met nog beter gezelschap.
Herman Boesveld
voorzitter@vogelwerkgroeparnhem.nl

De als bioloog opgeleide Max Janse is die halve, die voor twee
telt. In de Ocean van Burgers Zoo kent hij alle vissen bij naam en
bouwt hij met lego koraal. Als je dat kunt, ben je ook heel goed
in het beheren van de portefeuille onderzoek en bescherming.
Max is drukdoende het gehele terrein van “tellers en turvers”
opnieuw in kaart te brengen en dan te enthousiasmeren. Wij
geven hem ruim tijd daarvoor.
Een bestuur bestuurt een vereniging/werkgroep en vergadert zo
vaak als nodig is. Het faciliteert het verenigingsleven en biedt de
leden allerlei voordelen zoals er zijn: een excursieteam, dat louter
interessante excursies aanbiedt, die altijd overtekend zijn, een
beginnerscursus, die alleen maar enthousiasme oproept en een
redactie, die met de Vlerk een geweldig visitekaartje afgeeft; het
bestuur wil boeien en verbinden en beheert de gelden zo
zorgvuldig mogelijk en via een ALV wordt daar verantwoording
voor afgelegd. Mochten jullie de lezingen missen….dat klopt,
want wij missen de mensen, die lezingen willen organiseren.

Max Janse in actie

Als je in vogels geïnteresseerd bent, lees je er ook graag over. In
juli mogen we in de bioscoop weer gaan genieten van de
nieuwste film van Ruben Smit: de Grutto, die van Neerlands
Nationale vogel op weg is naar IJslands Nationale vogel.
Gewoon straks gaan zien, dan heb je het hele verhaal van de
achteruitgang van onze natuur: geen bloemen, geen insecten,
geen vogels.
Het gras, dat wij overhouden is toppie voor de Grauwe Gans en
huilen voor de Grutto. Leuk om te vermelden is, dat wij vogelaars
met de tijd meegaan. Dat heeft Debby Doodeman onderzocht.
Zestig procent van de mannelijke vogelaars bleek geen baard te
dragen en slechts negen procent draagt de groentinten. Dankzij
de sociale media kunnen de vogelaars vogelfoto’s en – feiten
met elkaar delen “zonder lid te hoeven worden van
vogelwerkgroepen, die van oudsher veelal bevolkt worden door
donkergroen geklede baardmannen”.
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Verslag excursie Munnikenland 30 april 2022
Met een klein, select clubje van zes VWG-leden bezoeken we op
een frisse, maar droge zaterdag Buitenpolder het Munnikenland.
Dat ligt vlakbij Slot Loevestein, waar de Waal en de Afgedamde
Maas samenkomen. Deze uiterwaard is één van de gebieden
die zijn verlaagd om het rivierwater meer ruimte te geven in het
kader van “Ruimte voor de voor de Rivier”. In 2017 zijn de
graafwerkzaamheden afgerond en het resultaat is een groot en
afwisselend gebied met grasland, water, moeras, en bomen en
struiken. En daarmee een ideaal gebied voor veel soorten wateren moerasvogels.

Slot Loevestein (foto: Bert Jager)
Als we uit de auto stappen horen we direct al Tjiftjaf (1),
Zwartkop (2) en Houtduif (3). En de rinkeling van de Pimpelmees
(4). Twee Scholeksters (5) vliegen met veel kabaal over. De korte
roep van het Waterhoen (6) klinkt uit het riet. Een kwartier
wachten voor de volgende roep doen we niet. We zijn nog maar
10 stappen in het gebied als we al de badeend-roep van de
Cetti’s Zanger (7) horen. De opmars van deze soort lijkt niet te
stuiten. Ah, daar slaat ook de eerste Vink (8) en verderop de
Merel (9). In een stukje gras Grauwe Ganzen (10) met jongen.
De notulist kan het boekje niet in de zak steken: Winterkoning
(11) en Grasmus (12) zingen luidkeels. Verderweg de rauwe
roep van een Fazant (13), het superlage hoem-hoem van de
Holenduif (14), een Zanglijster (15), de Koekoek (16) en het
gelach van de Groene Specht (17). In de sloot Meerkoet (18) en
Wilde Eend (19), daarachter in wat jonge boompjes een Fitis
(20).

De eerste Kleine Karekiet (35) laat zich horen en een
Boerenzwaluw (36) en Kauw (37) vliegen over, even later
gevolgd door een Zilvermeeuw (38).
Terwijl we daar naar kijken vliegt door ons beeld een snavel met
een vogeltje eraan: de Watersnip (39) kan ook op het lijstje. De
Canadese Gans (40) maakt het veertigtal vol en we zijn nog niet
eens aan de koffie! We naderen de Waal. In een haag zitten wat
Putters (41) te kwinkeleren, in de uiterwaard van de rivier kunnen
we nu snel noteren: Nijlgans (42), Bergeend (43), Kleine
Mantelmeeuw (44), Krakeend (45) en een handvol
Groenpootruiters (46). Uit het niets stijgt een grote groep
Brandganzen (47) op. Waarom? Een Zeearend (48)! Pal voor
onze neus probeert een volwassen exemplaar (mooie witte
staart, dus 7 jaar of ouder) een gans op de lunchkaart te krijgen,
maar deze keer ontsnapt de gans. Zó dom zijn ze ook weer niet.
We moeten even bijkomen van dit avontuur, maar in een
naburig plasje dienen zich al weer nieuwe soorten aan:
Knobbelzwaan (49), Wintertaling (50) en Kuifeend (51). Een Wulp
(52) vliegt over, de enige die we zien, al horen we ze later nog
wel regelmatig. Op een paaltje zit een Graspieper (53), op en bij
een watertje daar achter zitten Aalscholver (54), Fuut (55), Kluut
(56) en Oeverloper(57). Hoog boven ons begint ineens een
Veldleeuwerik (58) te zingen. Er volgen nog een paar. Terwijl we
wat botresten bestuderen, lopen op de ruigte Gele Kwikstaarten
(59) de mesthoopjes af te speuren op voedsel. En ineens de
eerste Gierzwaluw (60) van het jaar. In een rietkraagje het
gevarieerde lied van de Rietzanger (61), die zich ook prachtig
laat zien. Vlak voor we bij Slot Loevestein zijn voor de koffie- en
plaspauze zien we pas de eerste Ekster (62).
Pfff, elf uur, de koek-en-zopie (tegenwoordig coffee-to-go) gaat
open. We hebben er 3 ½ uur op zitten en zijn halverwege de
wandeling van 12 kilometer en hebben al 60+ soorten op de
teller. Terwijl we bijkomen van de prachtige waarnemingen en
lekker warme koffie drinken, genieten we ook van de prachtige
kasteel-omgeving. Niemand kende dit stekkie, dus de
excursiecommissie krijgt nu al complimenten. Maar Annemiek
durft ons zowaar nog meer moois te beloven, met een twinkeling
in de ogen. Dan maar snel weer verder.

Nog geen uur onderweg. Maar geen rust: een Grote Zilverreiger
(21) vliegt over en we horen het geklepper van Ooievaars (22),
die we even later ook zien. Rechts in de bomen een Grote Bonte
Specht (23), boven een breder water Visdief (24) en Kokmeeuw
(25). Theo ziet een Slobeend (26) vliegen, Annemiek hoort een
Groenling (27) en daar is ook de eerste Koolmees (28), Zwarte
Kraai (29) en Spreeuw(30).
Dan hoort Maria een Blauwborst (31). We kunnen hem niet
ontdekken, maar zien daardoor wel een Ree. Links daarvan een
Kneu (32) en links daarvan…. een witgesterde blauwe borst! Een
Kievit (33) vliegt over als Annemiek een Gekraagde Roodstaart
(34) hoort, die zich daarna ook goed laat bekijken.
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Groepsfoto (foto Bert Jager)
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Even buiten de kasteelpoort de eerste Buizerd (63) en een Gaai
(64). Dan een plekje met alle zwaluwsoorten, dus nieuw voor de
lijst, maar ook voor ons dit jaar: de Oeverzwaluw (65) en
Huiszwaluw (66). Op het pad voor ons een Witte Kwikstaart (67).
En dan bij een grotere plas weer nieuwe verrassingen: Lepelaar
(68), Purperreiger (69) en nog wat verderop Pijlstaart (70) en
Tafeleend (71). In de verte een Bruine Kiekendief (72). De
twinkeling verdwijnt niet uit Annemieks ogen, terwijl we de
parkeerplaats toch al weer naderen. We komen bij een half
droog staand moerasje en daar hebben we wel een uurtje
nodig. De auto’s wachten wel. We kunnen bijschrijven:
Kemphaan (73), Bosruiter (74), Kleine Plevier (75), Zomertaling
(76) en de verrassing van de excursiecommissie, ontdekt door
Maria: Steltkluut (77). Nu willen we naar de 80 soorten, maar
daar zien we de auto’s al. Hé rechts van die auto’s, wiekelend,
een Torenvalk (78). En eindelijk een Rietgors (79).
Het lukt Theo om ons van de 80-stress te verlossen: Vlak bij de
parkeerplaats zit een paartje Roodborsttapuiten (80). Om half
vier komen we zeer, zeer voldaan bij de auto’s: 80 soorten in 8
uur is al mooi, maar de wandeling, het gezelschap, een kasteel
als koffieplek en vooral de geweldige waarnemingen maken dit
tot een perfecte dag.
Pas thuis kom ik er achter dat ik de Blauwe Reiger (81) en
Tureluur (82) vergeten ben te noteren…….. En we hebben ons
verbaasd over de afwezigheid van Huis- en Ringmus, Roodborst

Impressie van het landschap (foto: Bert Jager)
en nog zo wat. Kniesoor die daar op let. Wij komen vast vaker in
dit westelijke stukje Bommelerwaard en daarmee het meest
westelijke stukje Gelderland.
Grote dank aan de excursiecommissie en vooral aan Annemiek.
Bert Jager

Big Year 2021 - aanvulling
Op verzoek van een aantal leden voegen we hier de
vergelijkingstabel toe waarin duidelijk leesbaar is wat de
verschillen zijn in waargenomen soorten binnen de Gelderse
provinciale grenzen (soms maar met een paar meter speling!)
tussen 2021 en 2013.
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2013

2021

1.

Taigarietgans

Kleine Topper

2.

Siberische Taling

Morinelplevier

3.

Amerikaanse Smient

Poelsnip

4.

Amerikaanse Wintertaling

Poelruiter

5.

Eider

Rosse Franjepoot

6.

Drieteenmeeuw

Grote Burgemeester

7.

Grote Stern

Noordse Stern

8.

Grauwe Kiekendief

Woudaap

9.

Bijeneter

Ralreiger

10.

Pestvogel

Steenarend

11.

Waterspreeuw

Dwerguil

12.

Grote Pieper

Hop

13.

Oeverpieper

Bergfluiter

14.

Roodmus

Humes Bladkoning

15.

Grote Barmsijs

Bruine Boszanger

16.

Grote Kruisbek

Struikrietzanger

17.

Krekelzanger

18.

Graszanger

19.

Duinpieper

20.

Ortolaan

21.

Dwerggors

22.

Grauwe Gors
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Baltsende en parende Nonnetjes
Dit artikel is geschreven door Koos Dansen n.a.v. een belofte die
hij aan de deelnemers heeft gedaan tijdens de excursie van 12
februari naar de randmeren, waarvan een verslag is
gepubliceerd in de Vlerk 2022/1. Koos schrijft:

Twee paren copuleerden en twee vrouwtjes kwamen niet aan
bod, waarna deze twee de mannen woest achtervolgden en
besprongen als wilden ze duidelijk maken: dit is de bedoeling,
sufferd!

Toen we op de dijk langs het Nijkerkernauw naar nonnetjes
stonden te kijken vertelde ik over een bijzondere belevenis met
baltsende en parende Nonnetjes op 5 februari 2017 op de Oude
Waal langs de Ooijpolder ten oosten van Nijmegen.

Hierdoor kwamen die mannen allerminst tot inkeer, ze gingen er
haastig vandoor. Ook bij Nonnetjes blijkt jezelf opdringen niet de
strategie om je zin te krijgen. Raar verhaal? Hierbij de
fotoreportage, 16 foto’s in twee tweeluikjes en drie vierluikjes.

Er zat een groep van zeven: vier vrouwtjes en drie mannetjes. De
vrouwtjes nodigden de mannetjes uit om te paren door gestrekt
op het water te gaan liggen, zoals ik dat ook ken van Kluten en
Steltkluten.

Koos Dansen
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Broedvogels van Landgoed De Bockhorst
Inleiding
De Bockhorst maakt deel uit van het landgoederenlandschap in
de driehoek Dieren-Eerbeek-Brummen. Dit particuliere landgoed
bestaat uit halfopen tot meer besloten parkbos, bos en
ingesloten graslanden. De Soerense Beek vormt de grens aan de
noord- en oostzijde.
Een kleine groep leden van de VWG heeft het gebied op verzoek
van de eigenaren sinds 2009 vier maal geïnventariseerd. Het
gaat om 34,2 ha, verder genoemd Bockhorst 1. In 2018 is een
klein aansluitend bosperceel van 3,1 ha ten noordwesten
toegevoegd, Bockhorst 2. Het gebied is slechts beperkt en onder
voorwaarden voor publiek toegankelijk.
De inventarisatie wordt uitgevoerd volgens richtlijnen van het
BMP van Sovon. Tussen maart en juni zijn steeds 8 bezoeken
afgelegd. Hierbij zijn de gebieden 1 en 2 gecombineerd op
dezelfde dag. De duur van de vroege ochtendbezoeken
varieerde van 2 tot 3 uur.
In dit artikel worden ontwikkelingen besproken in met name
Bockhorst 1. Soms wordt vergeleken met de ontwikkelingen op
het Leusveld, een naburig natuurgebied van
Natuurmonumenten.

Vergelijkbaar herstel is te zien bij het Leusveld, waar het aantal
territoria 15% hoger ligt dan in 2018. De dichtheid op De
Bockhorst 1 komt in 2021 uit op 84,8 territoria/10 ha. Dat het
Leusveld met 113 duidelijk hoger uitkomt is logisch voor een
gebied met dubbel oppervlak, meer variatie én volledig
natuurgericht, gesubsidieerd beheer.
Opvallende stijgers zijn Pimpelmees (van 15 naar 23), Koolmees
(herstelt van 11 naar 18), Zwartkop (van 12 naar 19),
Boomkruiper (van 11 naar 15), Spreeuw (van 14 naar 19) en Vink
(van 19 naar 26). Bij de Winterkoning springt juist een daling van
20 naar 12 in het oog.
De eerste vijf soorten zijn ook in het Leusveld toegenomen.
Goudhaan, Winterkoning en Vink laten juist een heel andere
ontwikkeling zien dan op De Bockhorst, dus waarschijnlijk tellen
hier meer lokale factoren.

Figuur 2: Klompenpad langs naaldbos en Soerense Beek.

Figuur 1: Hooiland langs de Soerense Beek.

Resultaten
In de Bockhorst zijn per teljaar territoria vastgesteld van 40-50
vogelsoorten (zie tabel 3). De samenstelling van de
vogelbevolking past bij het type landschap. Het zwaartepunt ligt
bij Holenbroeders- en Winterkoninggroep. Er zijn geen
spectaculaire soorten gevonden, maar de ontwikkeling over de
jaren is interessant.
Zeven soorten staan op de Rode Lijst: Koekoek, Zwarte Mees,
Matkop, Boerenzwaluw, Grote Lijster, Grauwe Vliegenvanger en
Huismus. Daarnaast hanteert Vogelbescherming nog een Oranje
Lijst van soorten die dreigen op de Rode Lijst te komen. Op De
Bockhorst gaat het om Kuifmees, Sperwer en Spreeuw.

De afname van de Turkse Tortel past in een landelijk patroon. Het
verdwijnen van de Matkop, liefhebber van vochtige struwelen,
kan een oorzaak vinden in de droge zomers, lage
grondwaterstand en minder struiklaag. Dat laatste zal ook de Fitis
parten spelen. Bij de duidelijke terugloop van de Zanglijster kan
de vermindering van dichte struiken een factor zijn. In het
Leusveld gaat de soort juist licht vooruit. De meer natuurlijke,
kruidenrijke grasgroei in sommige weilanden langs de Soerense
Beek zal het foerageren voor de Zanglijster hebben beperkt,
hoewel de Merel daar blijkbaar geen last van heeft.
Waarom de Kleine Bonte Specht verdwijnt is niet duidelijk, maar
ook in het Leusveld loopt de soort wat terug. Landelijk gaat de
stand juist langzaam vooruit. Mooi om te zien is dat de Middelste
Bonte Specht ‘de vrijgekomen plaats inneemt’. Toch verschillen
hun biotoopeisen nogal. De MiBo profiteert van het ouder
wordende (eiken-)bos, terwijl de Kleine Bonte floreert bij meer
kwijnend loofbos met berken en eiken.

Vergelijking over de jaren

Beloop in twee soortgroepen

Na twee maal een daling van het aantal territoria in Bockhorst 1
treedt in 2021 flink herstel op: de 290 territoria zijn bijna 20%
hoger in aantal dan in 2018. Dit ligt maar iets onder het
maximum van 316 uit 2009.

In het rapport Broedvogels en beheer, H.Sierdsema, Sovon
Vogelonderzoek Nederland & Staatsbosbeheer 2003 worden
ecologische soortgroepen van broedvogels onderscheiden op
grond van landschap en begroeiing.
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BOCKHORST 1

BOCKHORST 2

WINTERKONINGGROEP

2009

2015

2018

2021

2018

2021

Matkop

1

2

1

-

-

-

Staartmees

4

3

2

3

-

1

Zwartkop

16

14

16

20

5

4

Winterkoning

24

15

20

12

5

4

Merel

23

29

22

24

3

3

Zanglijster

6

8

7

4

3

1

Roodborst

15

21

22

24

13

8

Goudvink

1

1

1

-

-

1

totaal territoria

90

93

91

87

29

22

aantal soorten

8

8

8

6

5

7

Tabel 1. Groep 604 Winterkoningengroep (jong bos, struiklaag in bossen)
De soorten in deze groep doen níet mee aan het herstel in 2021.
Zowel het aantal territoria als het aantal soorten neemt af.
Vogelsoorten die struwelen en hoge struiken prefereren gaan
achteruit (Winterkoning, Zanglijster) of verdwijnen (Matkop,
Goudvink). Afname is het duidelijkst rond de Bockhorstweg/het
Huis. Het op sommige plaatsen (onbedoeld te) fors opschonen
van ondergroei kan hier oorzaak van zijn. In het Leusveld gaat
de Winterkoning in 2021 juist vooruit t.o.v. 2018, dus de korte
vorstperiode zal niet de oorzaak zijn.
Merel en Roodborst weten zich goed te handhaven. Alleen de
Zwartkop neemt serieus toe, passend in het landelijke beeld.
Noot: de groepsnummeringen zijn afkomstig uit een publikatie
van Sierdsema
Achter Huis De Bockhorst (foto: Jos Pilzecker)
BOCKHORST 1

BOCKHORST 2

HOLENBROEDERS

2009

2015

2018

2021

2018

2019

Holenduif

3

3

1

2

-

1

Bosuil

1

1

1

1

-

-

Kleine Bonte Specht

2

1

1

1

-

Grote Bonte Specht

6

6

7

1

1

7

Zwarte Specht
Groene Specht

1

1

1

1

-

-

Glanskop

2

5

1

3

-

2

Pimpelmees

14

14

15

23

3

1

Boomklever

5

6

5

7

-

1

Boomkruiper

15

14

11

15

3

1

Spreeuw

15

6

12

19

2

-

Grauwe Vliegenvanger

4

3

4

6

2

-

Gekraagde Roodstaart

-

1

1

2

-

1

Totaal territoria

68

61

60

86

12

8

Aantal soorten

11

12

12

11

6

7

Koolmees

23

19

11

18

3

2

Bonte Vliegenvanger

-

-

-

3

-

-

Tabel 2. Groep 812 Holenbroeders (oud bos, dode bomen)
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Tabel 3. Waargenomen soorten en territoria (# op de rode lijst, * op de oranje lijst)
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Drie soorten in de tabel zijn nog niet vastgesteld (Zwarte Specht,
Kauw en Ringmus), maar de kans op vestigen is reëel. Onder
aan de tabel staan twee soorten die officieel niet bij de
ecologische groep zijn ingedeeld, maar ook gebruik maken van
nestkasten of boomholten.
De tabel op de voorgaande pagina (tabel 2) maakt duidelijk
dat de holenbroeders het goed doen in Bockhorst 1. Met de
twee toegevoegde soorten erbij gaat het aantal territoria van 71
in 2018 naar 108 in 2021, een toename van ruim 50%!! De serie
nestkastjes die langs de Bockhorstweg zijn opgehangen voor de
natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups zal hierbij
hebben meegeholpen. Toch is de toename over het hele gebied
zichtbaar, dus de vele oude en soms dode bomen verschaffen
veel broedgelegenheid.
Voor Bockhorst 2 zijn pas twee jaren te vergelijken, 2018 en 2021.
Wat hier als eerste opvalt is een geringe daling van territoria,
maar wel een sterk toegenomen diversiteit: van 19 naar 26
soorten! Dichtheden berekenen bij zo’n klein oppervlak is niet erg
zinvol.

Dank
De samenwerking met de eigenaren verloopt zeer prettig.
Adviezen voor beheer beoordelen ze met interesse en worden
waar mogelijk ingepast. Uiteraard worden alle tellers bedankt:
Bob Coenen, Dick van Dorp, Norbert Kwint, Norbert Lucassen,

Poel in de noordelijke driehoek met gemengd bos (foto: Jos
Pilzecker)

Jos Pilzecker, Machiel Verhagen en Guido Verhoef. Bob Coenen
zorgde voor de coördinatie over de jaren. Foto’s geven een idee
van de sfeer tijdens een heerlijke inventarisatie van Jos in mei. De
afspraak voor een inventarisatie in 2024 ligt al vast!
Jos Pilzecker, januari 2022

Voorjaarstrek 2022
Het trekseizoen van voorjaar 2022 lijkt weer bijzondere patronen op te leveren. Het soms extreme weer met uitschieters bij
temperatuur en neerslag zal daar aan hebben bijgedragen.

Figuren: Afwijking van gemiddelde temperatuur (links in graden) en neerslag (rechts in milimeters) in 2022 van het langjarig
gemiddelde in Leuvenheim
Na een koude maart en begin april stijgen bij ons de temperaturen. Vervolgens staan tussen 11 en 15 april op waarneming.nl maar
liefst 13 soorten met hun eerste waarneming. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld in die periode! Publicaties op Sovon.nl en
Natuurpunt.be (voor de links zie onderaan) signaleren vooral problemen bij de Afrika-gangers.
Om een goed beeld te krijgen van de voorjaarsfenologie in 2022 vraag ik om je eerste waarnemingen in ons werkgebied aan mij op
te sturen. Hoe meer gegevens, des te vollediger is het beeld.
Jos Pilzecker
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/gierzwaluwen-zijn-laat-maar-komen-eraan
https://www.natuurpunt.be/nieuws/veel-trekvogels-keren-dit-jaar-laat-terug-uit-afrika-20220414
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Waarneming: Moorse Nachtzwaluw
Als je in een opvlieging een concept naar de Vlerk stuurt, kun je
daar reacties op krijgen die je niet verwacht. Zo zijn er van mij dit
jaar twee artikelen geplaatst met een onverwacht vervolg. De
eerste betrof het liedje van de vogels die in mei een ei leggen. Ik
dacht steeds dat de Griel degene was die daar niet toe
behoorde. De reacties overtuigden mij inmiddels dat dat anders
was. Mijn tweede stukje ging over de Grijze Wouw. Ook daar had
ik het mis. De foto toonde lichte exemplaren van de Zwarte
Wouw. Ik zag altijd donkere exemplaren en geloofde maar wat
graag dat het de Grijze moesten zijn geweest. Wat ik wil zeggen
is, dat het schrijven van een stukje voor de Vlerk heel
verhelderend kan zijn. Ik nodig alle vogelaars dan ook uit eens
een poging te wagen.
Een nieuwe poging mijnerzijds betreft de waarneming van de
Moorse Nachtzwaluw. Ik had vakantie in Noord Spanje, aan de
Costa Brava net over de Frans-Spaanse grens. Daar heb je
overigens een prachtig vogelgebied de Aiguamolls dat ik
vogelaars kan aanbevelen. Het ligt op 1400 kilometer van
Utrecht.

De camping lag aan een rivier die daar op zee uitkomt. Na een
avond uit eten kwamen we tegen het donker langs deze rivier
terug richting camping. In de vallende schemer hoorden we een
vreemd geluid. Het klonk als kedak-kedak-kedak. Het werd
ritmisch herhaald. De eerste reactie was: het lijkt wel op het
geluid van een Nachtzwaluw maar het had niet de ratel die we
daarvan kennen. Gezien de tijd en plaats was het meest voor de
hand liggende een soort nachtzwaluw. In een opwelling dacht ik
dat ik wel eens iets had gelezen over een Moorse Nachtzwaluw
(Caprimulgus ruficollis). Maar zoiets verwacht je toch niet als je
nog boven in Spanje zit. Terug op de camping heb ik het op
internet nagezocht. Daar werd mijn eerste idee bevestigd. Later
die week ben ik naar die plek teruggegaan en heb hem ook
echt zien vliegen. Het was indrukwekkend. Door de duisternis kon
ik er helaas geen foto van maken.
Die waarneming kan me niet meer ontnomen worden. Ik was en
ben er nog steeds er zeker van. Ik nodig alle vogelaars uit om
hun bijzondere waarnemingen ook via de Vlerk met ons te
delen. Die van mij komen steeds uit het buitenland. Maar er
moeten toch ook verhalen uit Nederland vermeldenswaard zijn.
Ik ben benieuwd.
Eite Boonstra

Moorse Nachtzwaluw (foto: Saxifraga/ Rob Felix met toestemming)
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Zweeds koeterwaals: hilarische vogelnamen
Vogeltrek blijft interessant, of het nou fenologie is in het voorjaar of de trektellingen in het najaar. Ik snuffel graag op de site van
Falsterbo. In het najaar kun je bijvoorbeeld kijken of er een golf Buizerds aan zit te komen. Vorig jaar kon je de Zweedse soortenlijst
niet meer simpel naar het Engels klikken, maar in de kantlijn kon je een vertaallijst vinden. Alleen leverde dat een serie onbegrijpelijke
Google-soorten op, welgeteld zeven van de 61 namen klopten……. Hieronder staan de meest bijzondere soorten die vast niet op je
jaarlijst voorkomen!
Jos Pilzecker
Zweeds

Echt Nederlands

Vertaald Nederlands

prutgås

Rotgans

goede gans

gråhäger

Blauwe Reiger

grijs weer

röd glada

Rode Wouw

rood gelukkig

ormvråk

Buizerd

verpakking

kärrsnäppa

Bonte Strandloper

basketbal

dvärgmås

Dwergmeeuw

tuin

skrattmås

Kokmeeuw

gelach

ängstpiplärka

Graspieper

weide pijp

skärpiplärka

Oeverpieper

leeuwse snijden

sädesärla

Witte Kwik

korrel

järnsparv

Heggemus

ijzeren muis

varfågel

Klapekster

waar vogel

grönsiska

Sijs

groente

Mijmering - de Merel
Van een merel op de nok
Gekostumeerd tot in de rok
Eindelijk dan vogel van het jaar
Treft zeker de gevoelige snaar
Kleine topper in de zang
Houd je tranen in bedwang…

Zie jij graag die merel hippen
Mag je aan het tegel-wippen
Neemt ie straks een zonnebad
heeft je bessen al gehad

Hij haalt me uit m’n piekerstand
Heerser over eigen land
Vertolkt de hemel in z’n taal
Overstijgt het menselijke kabaal

Maakt me sprakeloos
Dus dit keer werkelijk in de roos.

De Merel……..

Ineke ten Bensel

De mooie snavel; knaloranje
Wat eruit komt rijk aan franje
Rustgevend is de melodie
Krachtig, puur in melancholie
En even in een druk bestaan
’n meditatief moment om stil te staan
Soms ook kan hij deze idylle verpesten
Zit ie weer ‘ns goed in de nesten
Alarmgeroep; er dreigt gevaar
Loerende kattenogen daar
Of buurman gaat van landje-pik
Ach, maak me niet te sappel
om die rotte appel
zal nog heel vaak moeten leren
mijn nobele zang te respecteren
Dan usutu te verstouwen
Reden te meer van hem te houden
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Merel-man (foto: Joris Bolder)
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Ringterugmeldingen 45
In deze editie een tweetal terugmeldingen namelijk van een
Litouwse Kolgans, Finse Grutto en van een Amerikaanse of is het
nu een Poolse Ringsnavelmeeuw? Door deze vogels zijn flinke
afstanden afgelegd. De terugmeldingen komen van Bas van
Balen en Cor de Vaan die er zelf ook een verhaal bij gemaakt
hebben en Jeroen Nagtegaal. Dank alle drie daarvoor. Heb jij
een terugmelding deel die voor deze rubriek en als je wilt maak
er een verhaal bij.

Kolgans Zwart LAL
Bas van Balen stuurt met het volgende: de volgende melding
werd gedaan door mijn zwager Clemens van Rossum uit
Angeren: “Op 13 of 20 november 2021 trof een groepje jagers in
de uiterwaarden bij Angeren (coördinaten: 51°55'31.38"N 5°
57'22.52"O) een gans aan. Het beest kon niet meer vliegen,
nauwelijks nog lopen, en zat onder het vuil. De jagers hebben
aan het lijden een eind gemaakt en zagen daarbij dat de gans
geringd was. Ze hebben de ring van de poot genomen en die
aan mij gegeven. De ring had de volgende inscriptie: zool.
museum kaunas Lithuania MA 0257. Ik heb toen aan het
Zoölogisch Museum de melding gedaan en uit Litouwen het
rapport teruggekregen. Het bleek om een Kolgans te gaan, als
minimaal tweedejaarsvogel geringd in Litouwen in april 2008.
Alle eerdere meldingen zijn gedaan aan de hand van de
nekring. Die heb ik niet aangereikt gekregen. Ik heb er navraag
naar gedaan en de nekring bleek wel afgenomen te zijn maar
was inmiddels zoekgeraakt”.
Snow & Perrins (1998) geven de eilanden Nova Zembla en
Kolguev in de Barentszzee op als de broedgebieden van onze
winterpopulaties. Er is slechts één waarneming van een van de
eilanden: op 23 juli 2012 werd de nekring afgelezen door
Alexander Kondratyev te Ostrov op Kolguyev, Nenets A.O., Rusija;
69°18'06" N, 48°53'39", in zijn vermoedelijke broedgebied, waar
begin juni het broedseizoen al is begonnen.
Er zijn geen herfstwaarnemingen in Litouwen gedaan, waar
overigens volgens de kaart op Figuur 1 de vogels slechts
doortrekkers zijn, en blijkbaar vooral in de herfst de kans op
waarnemingen klein is. Mogelijk ook is dat er een verschil is
tussen de routes heen en terug: in de herfst via Zweden in het
voorjaar via de Baltische staten, waar de vogel een trouwe
bezoeker bleek te zijn geweest aan Rupkalviai bij Siluti in
Litouwen. Hier werd hij in het voorjaar van 2008 geringd en in
2011, 2019 en 2020, steeds in maart, april of mei, waargenomen.
Uit de terugmeldingen blijkt dat deze gans de eerste zeven (of
meer) jaren van zijn/haar leven en vooral in de winters in
Zweden, Friesland, Overijssel, Zuid-Holland, en Belgisch
Vlaanderen te vinden was. In januari 2015 werd ie, na een
omzwerving eind 2014 naar Belgisch Vlaanderen, voor het eerst
in de Ooij, Huissen en Bemmel waargenomen, om weer in de
herfst datzelfde jaar bij ons terug te komen. Tot zijn dood was hij
sindsdien ieder jaar tussen oktober en maart in ons gebied te
zien geweest. De gans is minstens 15 jaar oud geworden.
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Figuur 1. Europa, met in rood de broedgebieden, in groen de
overwintergebieden van de Europese Kolganspopulaties (Uit:
Snow & Perrins 1998). Kolgoejev is aangeduid met een pijl.
Tabel 1. Winters (1e kolom) en localiteiten waar Kolgans is
waargenomen.
Bel, België (W Vlaanderen); Den, Denemarken, (Sjaelland); Dui,
Duitsland (Mecklenburg-Vorpommern); Est, Estland; Lit, Litouwen
(Silutés); Rus, Rusland (Kolguev); Zwe, Zweden
NL1, Friesland; NL2, Zuid-Holland; NL3, Overijssel; NL4, Gelderland

Literatuur
Snow, D.W. & C.M. Perrins. 1998. The Birds of the Western
Palearctic Concise Edition. Volume 1 Non-Passerines. Oxford
University Press.

Grutto Y-EHX-R
Cor de Vaan zag deze vogel in Waterrijk op 17 maart 2022. Hij
stuurt me het onderstaande verhaal. Vanaf begin maart zijn de
eerste Grutto’s in het Waterrijk aanwezig. Ze foerageren en
slapen daar in afwachting van vertrek naar de broedgebieden.
Het aantal Grutto’s wordt met de dag meer, tot bijna 200
exemplaren rond het midden van de maand. Voorgaande jaren
heb ik hier verschillende geringde Grutto’s gezien, soms wat
moeilijk af te lezen vanwege de hogere waterstand. Dit seizoen is
de waterstand wat dat betreft gunstig laag en er zijn veel
slikbanken. Op 17 maart, een wat grijze dag, heb ik vanaf het
kijkscherm diverse geringde vogels waargenomen en maar een
goed kunnen aflezen; Grutto Y-EHX-R. Na enig zoekwerk blijkt
deze vogel, als volwassen man, te zijn geringd in Finland,
nabij Oulu (64 51N/25 16E) in het noorden van de Botnische Golf
op 5 juni 2021. Het natuurgebied is een wetland gelegen aan de
Liminka Baai met Grutto en andere steltlopers als specialiteit. De
Baai is maar liefst 1817 km vanaf Waterrijk. In heel Finland is de
Grutto-populatie ongeveer 260 bp (nature-art12.eionet.europa.
eu). Finland heeft één van de weinige populaties die toenemen.
Exclusief deze waarneming van Cor zijn er uit Finland acht
terugmeldingen in ons land gedaan en die komen alle uit het
natuurgebied ten zuiden van Oulu en uit de recente acht jaar
(Vogeltrekatlas.nl). Johan de Jong had dezelfde vogel de dag
ervoor ook al afgelezen in Waterrijk.
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Enkele dagen later 21 maart, ben ik weer terug gegaan, met de
bedoeling om nog eens de geringde vogels af te lezen. ‘s
Ochtends bij opkomende zon verbleven er ongeveer 150
Grutto’s vlak bij het kijkscherm. Met het zonlicht achter me ideaal
voor aflezen van de kleurringen. Maar dat valt dan toch nog
tegen omdat verschillende ringen vaal en vuil zijn. Tip van de
ringer; kijk goed naar de randjes van de betreffende ring, daar is
de originele kleur nog het beste aan af te lezen. Het aardige van
die ochtend is dat ik zowel Grutto’s geringd in Nederland en
afgelezen in Spanje/Portugal, en een gezenderde/geringde
vogel uit Duitsland heb waargenomen. Wordt dus vervolgd.

De volgende winters verbleef Kajzerka steevast in Polen, waar ze
op 4 december 2021 van een zender werd voorzien. Enkele
dagen later begon ze aan een indrukwekkende westwaartse
verplaatsing, met tussenstops in het noordwesten van Polen (7
en 8 december 2021), nabij Brandenburg (Duitsland, 22
december 2021) en op de Oosterschelde bij Yerseke
(Nederland, op 25 december 2021). Op 27 december kon uit de
GPS-gegevens worden afgeleid dat Kajzerka in Rumst zat (België)
vlak bij het waterspaarbekken van Eekhoven.
Op basis van deze satellietgegevens slaagden lokale vogelaars
er in om deze zeldzame meeuw te zien te krijgen. Eind maart
wordt de vogel in ons werkgebied opgemerkt. Kajzerka slaapt op
23 maart op de Bijland en wordt de volgende ochtend op 24
maart nog even bij Babberich gezien door een aantal
waarnemers om dan vervolgens naar oost te vertrekken. Die trip
brengt de vogel in 24 uur via Duitsland en Polen in Wit-Rusland
en Oekraïne. Begin april volgt een melding in Wit-Rusland.
Wellicht dat de situatie in Oekraïne er voor zorgt dat de
ontvangst van de locaties wat hapert? Intussen is Kajzerka
minstens 19 jaar oud, een respectabele leeftijd voor een meeuw.

Jan Schoppers,
Jan.schoppers@sovon.nl

Grutto Y-EHX-R. Waterrijk, 17 maart 2022. (foto: Cor de Vaan)

Ringsnavelmeeuw Kajzerka
Jeroen Nagtegaal meldt op zijn Facebook het volgende: vogels
met ringen, maar vooral zenders. Het levert fascinerende data
op: 1200km in 24 uur, vrijwel nonstop gevlogen. Doe het ze maar
eens na!
Terwijl ik eigenlijk weinig met zeldzaamheden heb, is dit er een
voor mij uit de buitencategorie. Deze in 2005 in Polen geringde
Ringsnavelmeeuw ontdekte ik 10 jaar geleden in Limburg.
Afgelopen najaar kon hij in Polen opnieuw gevangen worden en
werd toen voorzien van zender en zag ik hem mede daardoor
voor de tweede keer toen die België zat. Met zijn huidige
trekdrang is het weer uitkijken naar elke update wordt het
spannend waar ie uiteindelijk heen gaat. Vooralsnog lijkt ie niet
te stoppen.
Op Natuurpunt.be wordt e.e.a. uitgelegd over de meeuw. Een
Ringsnavelmeeuw die in 2005 voor het eerst werd waargenomen
in Polen, werd daar voorzien van een wetenschappelijke ring en
(later ook van) een zender. Hierdoor kunnen de verplaatsingen
van deze Amerikaanse dwaalgast al 19 jaar nauwkeurig worden
gevolgd. Na een eerder bezoek in België in maart 2012, werd
deze Amerikaanse dwaalgast eind 2021 opnieuw in ons land
gespot. Deze Ringsnavelmeeuw (die Kajzerka werd gedoopt)
werd voor het eerst opgemerkt op 21 december 2005 op het stort
van Szczecin-Klucz (Polen). De vogel werd daar op 25 december
2005 voorzien van een rode kleurring met witte inscripties PAA3
om de rechterpoot. Kajzerka bleef lange tijd in Polen
rondhangen maar op 23 februari 2012 werd ze gezien in
Maasgouw (Nederland). De vogel verbleef tot 12 maart 2012 in
de Maasvallei aanwezig en werd ook regelmatig opgemerkt
nabij Maaseik (België). Voor veel vogelkijkers was dit een unieke
kans om deze Amerikaanse meeuw te zien te krijgen.
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Ringsnavelmeeuw Kajzerka (foto: Tijmen Majoor)

15

Waarneming: Spreeuwen in de achtertuin
Al sinds een paar jaar broeden er Speeuwen in de mottige Paulownia in mijn achtertuin. Het is iedere keer een genot om er naar te
kijken, en ik wil hierbij graag iets van dat plezier met jullie delen. De eerste foto is gemaakt om een beeld van de setting te geven: er
is te zien dat ik fotografeer vanuit een achteruit geschoven positie in mijn veldschuur en ik schat de afstand tussen lens en
nestopening op een meter of 20. Dankzij de moderne bridgecamera's (ik fotografeer met een Nikon Coolpix 900 met een
zoomcapaciteit van 2000mm) kun je dus zonder ook maar iets van het proces te verstoren, de complete cyclus volgen. Natuurlijk is
dit nestfotografie. Maar waarom zou je er wel met een telescoop naar mogen kijken maar niet, vanaf dezelfde afstand opnames van
mogen maken? Een interessante discussie lijkt me.....Jeannette Weijers

Excursieprogramma tweede helft 2022
De excursiewerkgroep heeft dit jaar een vliegende start gemaakt
na een lange stilte. De eerste helft van dit jaar waren er ruim 15
excursies. Zeker de eerste excursies waren soms al binnen 24-48
uur volgeboekt. Nu loopt dat wat langzamer vol, maar we blijven
met beperkte deelname werken. Dat heeft het grote voordeel
dat het rustiger is in de groep en is voor de excursieleider ook
beter behapbaar met als resultaat grote tevredenheid onder de
deelnemers.

dagexcursie gepland naar de uiterwaarden van de IJssel.
Ook dit najaar weer een weekendexcursie ditmaal naar
Ameland (30 september, 1 en 2 oktober). Verder kijken we of er
nog meer kustlocaties bezocht kunnen worden in de
navolgende maanden.

Het programma voor de 2e helft van dit jaar zal op de website
verschijnen of via de VWG-mailing bekend worden gemaakt.
Maar toch al een doorkijkje: In augustus gaan we naar een
ringplek in de Ooijpolder en naar de Waddenzee waar
steltlopers in zomerkleed zijn te bewonderen. In september Is een

Heb je zelf een idee voor een goede excursielocatie en die je
graag wilt delen met mede-VWG'ers meldt dit bij ons
via excursies@vogelwerkgroeparnhem.nl
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Natuurlijk proberen we ook dichter bij huis te blijven, bijvoorbeeld
naar de Planken Wambuis in de herfst.

De Excursiewerkgroep
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15 Jaar MUS tellingen in Rheden
Het Meetnet Urbane Soorten is in 2007 gestart door Sovon
Vogelonderzoek en Vogelbescherming om een beter beeld te
krijgen van de broedvogels in dorpen en steden. In deze
bijdrage worden de resultaten van 15 jaar tellen in Rheden door
de teller uitgewerkt. Is één postcodegebied voldoende om
trends te bepalen?

Korte uitleg MUS
Het Meetnet Urbane Soorten volgt broedvogels van de stedelijke
omgeving. Nederland verstedelijkt immers in hoog tempo (16%
van het oppervlak). MUS is een laagdrempelig telproject, kost
weinig tijd maar levert belangrijk cijfermateriaal op. Het doel is
aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene
‘stadsvogels’, in aanvulling op de andere broedvogeltellingen
(BMP). Stedelijke omgeving omvat steden, dorpen en
gehuchten, maar ook parken, sport- en recreatieterreinen,
haven- en industriegebieden. Alle soorten met terreinbinding
worden geteld. In de praktijk gaat het doorgaans om rond 30-45
soorten per seizoen per postcodegebied.
Er worden drie tellingen per seizoen gedaan, van ieder ongeveer
anderhalf uur lang:
* Twee maal tussen half uur voor zonsopgang en twee uren
erna: binnen 1 en 30 april en 15 mei en 15 juni
* Eénmaal in de avonduren: 15 juni en 15 juli
* Op 8 tot 12 telpunten, zo dicht mogelijk bij door Sovon
aangewezen locaties
* Precies vijf minuten tellen per punt
* Ter plaatse verblijvende vogels allemaal tellen, zowel zingende
als foeragerende, of overige (geen onderscheid nodig)
* Overvliegende vogels alleen tellen als ze binding met terrein
hebben (jagende Sperwer: ja; overtrekkende Kemphanen: nee)
* Facultatief kunnen de zoogdieren geteld worden (incl. Huiskat)
vanaf 2009
* Meer info op Meetnet Urbane Soorten (MUS) | Sovon.nl

Figuur 1. Ligging telpunten en nummering van MUS in Rheden.

industrie en agrarisch gebied en eenmaal een sportveld. Park of
oud bos en water ontbreken. Het vervoer is met de fiets en de
afstand tussen het eerste en laatste punt is 7,4 km en een
telronde duurt 1,5-2 uur.

Resultaten: Algemeen
In totaal zijn 12.282 ex van 60 vogelsoorten genoteerd in 15 jaar.
Schaarse soorten (10 of minder) zijn er 28 en 17 algemeen (100
of meer). De top 10 bestaat uit: Gierzwaluw, Kauw, Huismus,
Merel, Huiszwaluw, Houtduif, Turkse Tortel, Zwarte Kraai, Koolmees
en Spreeuw. Zeldzaam en slechts eenmaal gezien zijn Beflijster,
Boomvalk, Canadese Gans, Paapje, Staartmees en Steenuil.
Zoogdieren kunnen vanaf 2009 (facultatief) worden
doorgegeven met Huiskat en Konijn als algemeenste (tabel 1).
Soort

totaal

Soort

totaal

Beflijster1

1

Paapje

1

Blauwe Reiger

19

Pimpelmees

102

Boerenzwaluw

108

Putter

9

Boomklever

8

Roodborst

38

Boomkruiper

8

Roodborsttapuit

2

Boomvalk

1

Scholekster

13

Braamsluiper

5

Sijs

2

Buizerd

7

Sperwer

12

Canadese Gans

1

Spreeuw

267

Ekster

133

Staartmees

1

Fazant

3

Stadsduif

25

Gaai

55

Steenuil

1

Gierzwaluw

1864

Tjiftjaf

65

Grasmus

3

Torenvalk

6

Grauwe Gans

91

Tuinfluiter

2

Groene Specht

4

Turkse Tortel

583

Groenling

226

Vink

265

Grote Bonte Specht

21

Wilde Eend

4

Havik

2

Winterkoning

54

Heggenmus

54

Witte Kwikstaart

39

Holenduif

94

Zanglijster

221

Houtduif

724

Zilvermeeuw

5

Huismus

1812

Zwarte Kraai

343

Huiszwaluw

916

Zwarte Roodstaart

22

Kauw

1862

Zwartkop

150

Kl. Mantelmeeuw

8

totaal

12282

Kneu

7

soorten

60

Koekoek

7

Kokmeeuw

8

Haas

2

Koolmees

280

Huiskat

102

MUS Rheden

Mandarijneend

2

Konijn

47

Vanaf 2007 zijn alle punten geteld door de auteur in
postcodegebied 6991. Meestal in het weekend, de eerste telling
van punt 1 naar 12 en de tweede en derde telling van 12 naar 1
(figuur 1). Elf punten zijn gesitueerd in Rheden en één westelijk
van het dorp in het gehucht Worth Rheden. Op alle punten zijn
woningen (laagbouw) aanwezig en daarnaast twee punten met

Meerkoet

5
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Steenmarter

1

Merel

Vos

1

Nijlgans

totaal

154

Ooievaar

soorten

6

Tabel 1. Totaal aantal per soort van MUS Rheden in 2007-2021.
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Aantalsontwikkeling
MUS is een landelijk meetnet geschikt voor landelijke, provinciale
en regionale trends. Veranderingen zullen ook op routeniveau
vastgesteld worden maar vooral als het gaat om een lange
reeks van jaren. Voor de meeste vogelsoorten zijn de 1e en 2e
telling van belang en een aantal late soorten in het seizoen of in
de avond meer actief de 2e en 3e telling. Voor de
aantalsontwikkeling is het gemiddelde van de 1e en 2e telling
berekend en voor een beperkt aantal soorten van de 2e en 3e
telling. Omdat er tussen jaren vrij grote verschillen kunnen zijn is
er ook nog het gemiddelde van een cluster van drie jaren
gekeken (bv. 2007-09, 2010-12 enz) waardoor er vijf i.p.v. 15
momenten zijn met een trend om de 15-jarige te controleren of
die niet afwijkt. Een trend is zo beschikbaar van 23 soorten voor
de 1e en 2e telling en 4 soorten voor de 2e en 3e telling (figuur
2). Voor de reeks van Rheden is een grens van 10% plus en min
aangehouden voor toename en afname.

Groenling laat in Rheden een lichte afname zien (met recent
licht herstel), maar landelijk is er een halvering vastgesteld. Zeer
waarschijnlijk is het Geel de oorzaak van deze sterke afname
(Sovon 2022). De ziekte wordt veroorzaakt door een parasitaire
protozoa genaamd Trichomonas gallinae. De Huismus neemt
zowel in Rheden als landelijk licht af over 15 jaar. Maar recent in
beide trends is er een herstel en sowieso over de hele periode
een opvallende gelijkenis.

Figuur 3. Huismus trend landelijk (index) en in Rheden (n).

Figuur 2. Trend van 25 vogelsoorten in 2007-21 en 2 zoogdier in
2009-21 MUS Rheden (Rh) en landelijk (NL).

Soortbespreking
Een aantal soorten uit figuur 2 worden hier besproken. De Ekster
is na een toename in de eerste jaren stabiel. In Rheden staan
relatief weinig (oude) bomen waar de soort in urbaan gebied
het liefst een nest in maakt. Dat is ook de reden dat de Grote
Bonte Specht niet jaarlijks wordt gezien op de telpunten. De
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Ook bij de Merel een opvallend overeenkomstige trend. In beide
is de afname al vanaf de start ingezet en versterkt in de recente
jaren vanaf 2017 door het virus Usutu. Het grootste effect door
het virus lijkt geweest en landelijk wordt er nog weinig sterfte door
Usutu gemeld. De soort lijkt resistent, iets dat we ook in Duitsland
zagen, waar het virus eerder dan bij ons werd vastgesteld. De
afname voor Usutu had meer een geleidelijk karakter. De
oorzaak is onduidelijk (verstening, droogte, minder reproductie
of overleving?) en in dit Jaar van de Merel proberen we daar
een vinger achter te krijgen (Bremer en Turnhout 2021).
Opvallend is dat de beide mezen het relatief goed doen in
Rheden met een lichte toename terwijl ze landelijk licht afnemen
of stabiel. De Spreeuw stond al in 2014 en ook 2015 in de
spotlights in het Jaar van. En dat is niet zonder reden zien we ook
in Rheden en landelijk in MUS. Want het urbane habitat wordt
steeds minder aantrekkelijk voor de soort en landelijk is de soort
bijna gehalveerd in 15 jaar. Het broedsucces, dus aantal
uitgevlogen jongen, lijkt niet het probleem (van Turnhout et al
2016). De overleving in het eerste jaar na uitvliegen van de jonge
vogels is wel sterk afgenomen van ruim 30% in 1960-78 naar 12%
in 1990-2012. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de
intensivering van het agrarische gebied (graslanden) waardoor
voedsel, ongewervelden, niet of lastiger beschikbaar is. In
Denemarken is een relatie gevonden met de afname van de
weidegang (Heldbjerg et al 2016). De Witte Kwikstaart en de
Zwarte Roodstaart broeden beide op en in (grote) gebouwen en
nieuwbouw met ruderale omstandigheden en kort begraasde
vegetaties. Op de telpunten met industrie is in Rheden de
hoogste trefkans. In een woonwijk werd een broedgeval van de
Witte Kwik gezien onder zonnepanelen.
De Zanglijster heeft dezelfde ontwikkeling als de Merel. Beide zijn
struikbroeders en foerageren op de grond en ook de Zanglijster
is vatbaar voor Usutu. Waarschijnlijk zal de Boerenzwaluw een
afname inzetten in MUS Rheden omdat op het laatste telpunt in
de recente jaren geen koeien meer aanwezig zijn op een
boerderij.
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De Gierzwaluw is de meest getelde soort en is bijna altijd gezien
in de 2e en 3e telperiode met een maximum van 196 ex op 15
juli 2009. De punten 1-4 en 8-11 met vooral woningen zijn de
punten met de hoogste aantallen. Omdat het bijna altijd om
vliegende vogels gaat die je telt, ook hoog, kunnen de
verschillen tussen tellingen en jaren aanzienlijk zijn (figuur 5). Dat
zie je vooral in Rheden, de landelijke trend is iets minder
springerig. Opvallend is wel dat bijna alle pieken en dalen in
Rheden, overeenkomsten hebben met landelijk.

Figuur 6. Huiszwaluw trend in de beide kolonies en MUS Rheden
2010-2021.
Naast Huismus, Merel, Gierzwaluw en Huiszwaluw waar de
Rhedense en Nederlandse trend vergelijkbaar zijn zien we ook
afwijkende trends. Het gaat om Ekster, Groenling, Heggenmus,
Houtduif, Kauw, Koolmees, Pimpelmees, Tjiftjaf, Witte Kwikstaart,
Zwarte Roodstaart en Zwartkop. Meestal zijn de verschillen maar
klein en kan een jaar erbij de trend weer veranderen. Zoals bij de
Heggenmus met een kwart afname landelijk en stabiel en recent
toename in Rheden. De Koolmees geeft landelijk een lichte
afname maar in Rheden is er een lichte toename.

Figuur 5. Gierzwaluw trend landelijk (index) en in Rheden (n).
De Huiskat hoort ook bij de dagactieve zoogdieren die geteld
worden in MUS. In MUS Rheden zijn er per telling 0-7
waargenomen vanaf de telpunten, gemiddeld 2,6 per telling.
Zowel landelijk als in Rheden is er een lichte toename
vastgesteld. De meeste Huiskatten hebben, ook als ze buiten zijn,
een sterk jachtinstinct. Daarbij vangen ze niet alleen muizen; ook
kikkers en vogels zijn vaak de klos.
De Huiszwaluw broedt in losse kolonies. In Rheden is een kolonie
aanwezig in het zuidwesten van het dorp aan woningen en één
op het industrieterrein Haveland aan een fabriekshal van
Thomassen. De eerste wordt door de auteur vanaf 1997 geteld
en de tweede vanaf 2010. Op vier telpunten, 5, 6, 10 en 11, in de
buurt of bij de kolonies worden de meeste Huiszwaluwen geteld.
Over 15 jaar is er zowel in Rheden als landelijk een stabiele trend
vastgesteld. Als we de kolonietelling en MUS naast elkaar leggen
dan is er een vergelijkbare ontwikkeling vanaf 2010, het jaar
vanaf beide kolonies geteld zijn (figuur 6). De verschillen tussen
de jaren bij de kolonietelling zijn minder groot dan bij de
aantallen bij MUS.
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Het Konijn zit landelijk in zwaar weer en met name vanaf 2015;
ook in Rheden zien we dat terug want de recente vier jaar zijn ze
niet waargenomen, waarschijnlijk door de dodelijke virusziekte:
Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD, vaak ook aangeduid als
Viral Haemorrhagic Syndrom, VHS). De Huiskat wordt ook geteld
bij de dagactive zoogdieren in MUS. Zowel landelijk als in
Rheden is er een lichte toename vastgesteld. Katten buiten, al
dan niet verwilderd, gedragen zich als een wild dier en jagen op
kleine zoogdieren en vogels.

Resume
Opvallend is dat de trend van een aantal algemene soorten
zoals Merel, Gierzwaluw, Huiszwaluw en Huismus in Rheden
overeenkomt met de landelijke. Een laagdrempelige telling als
MUS lijkt voor deze soorten ook lokaal geschikt voor monitoring.
Vooral bij een lastige soort als de Gierzwaluw, telling van zowel
laag als hoog vliegende vogels, is dat verrassend. Van de in
totaal 60 vogelsoorten zijn er 25 zo algemeen dat er een trend
beschikbaar is in MUS Rheden.
Ondertussen is het zestiende jaar begonnen en bij de eerste
telling waren Grote Lijster en Oeverzwaluw nieuwe soorten. Vorig
jaar is in het zuidelijk deel van het dorp gestart met de isolatie
van huizenblokken (Nul op de meter). Op dit moment zijn op drie
telpunten die werkzaamheden al uitgevoerd of bezig en met
name voor Gierzwaluw en Huismus is er mogelijk een effect. In de
komende jaren zal ik dat en de Rhedense vogelpopulaties
blijven volgen met MUS.
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Foto 1. Punt 1, Worth Rhedenseweg. Goed voor Huismus,
Gierzwaluw, Houtduif en Merel.

Foto 2. Punt 6. Paralelweg. Goed Kleine Mantelmeeuw, Zwarte
Roodstaart en Huiszwaluw.

Foto 3. Punt 7. Arnhemsestraatweg. Goed voor Grasmus,
Holenduif, Vink en Konijn.

Foto 4. Punt 9. Arnhemseweg/Willem Bontekoestraat. Goed voor
Turkse Tortel, Groenling, Gierzwaluw.

Foto 5. Punt 10. Oranjeweg met recent geïsoleerde woonblokken
met mitigatie voor Huismus, Gierzwaluw en vleermuis. Goed voor
Gierzwaluw, Huismus en Kauw.

Foto 6. Van Delenstraat/IJsselsingel. Goed voor Huiszwaluw,
Huismus, Kauw en Merel.
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Samen op pad met je mede-VWG’ers in de Nationale Vogelweek 2022
Inleiding
Begin april heeft de excursiewerkgroep een oproep geplaats om
aan elkaar je favoriete vogelplek te laten zien. Het VWG initiatief
is gekoppeld aan de Nationale Vogelweek van
Vogelbescherming. Het heeft een zestal excursies opgeleverd in
de week van 7 - 15 mei, met in totaal 31 deelnemers. Voor één
excursie, Duno, zijn er helaas geen aanmeldingen geweest. De
excursies hebben mooie vogelervaringen opgeleverd zoals; hoe
tel je broedvogels, verrast worden door jagende Boomvalken,
veel rietvogels gespot en heeft mooie gesprekken opgeleverd.
Hieronder volgt een samenvattend verslag van Velperwaarden,
Reijerskamp, Bijland, Warnsborn, Veluwe en Rijnstrangen.

Oude Rijnstrangen en Kleine Gelderse
Waard
Op deze dag hebben wij, Myriam en Jeroen de excursie
georganiseerd in dit mooie natuurgebied vlak achter ons huis.
We verzamelden om half negen bij de kerk van Oud-Zevenaar.
Na een korte introductie gingen we met z’n zevenen op pad. Het
was mooi zonnig weer en de vogels lieten zich vanaf het eerste
moment goed spotten en horen. We hebben de route gevolgd
van het Klompenpad in de richting van Aerdt tot aan het pontje
en zijn daarna teruggelopen. Wat het mooie van deze route is
dat je door verschillende biotopen loopt; moersasbos, weilanden
met struweel, poelen, waterrijk gebied en rietkragen en dit
allemaal op een loopafstand van 3,5 km. Het was een zeer
geslaagde excursie door een prachtig gebied wat zich de
komende jaren nog verder zal ontwikkelen.

Reijerskamp, ervaringen van een
broedvogelmonitoring.
Via het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) had ik al eens
gehoord en gelezen over broedvogelmonitoring en ik was zeer
nieuwsgierig hoe dat in zijn werk gaat. Dit was dus een
uitgelezen kans. De deelnemers werden om 6.00 uur verwacht
nabij Wolfheze. Bij aankomst op de verzamelplaats werden we
welkom geheten door Max Janse. Daar heeft Max uitgelegd hoe
zo’n monitoring in zijn werk gaat en laten zien welke zigzag
wandelroute we door het gebied gingen lopen. Het is een open
gebied met wat bosjes en een bomenlaan. Ook ligt er een huis
met tuin aan de rand van het gebied. Wat echt even omdenken
is, is dat het gaat om broedvogelmonitoring en dus vooral om
zingende en nestelende vogels en niet om alle waarnemingen.
Ook leerden we om de locatie waar je staat op te delen en die
blokken/delen te beluisteren. Echt heel leerzaam.

Bij een bomenrij met (dode) bomen met nestholtes zagen we
Spreeuwen in en uit vliegen. De eindscore van deze
broedvogelmonitoringsronde: 165 vogels en 31 soorten. Met het
hoogst aantal vogels van de Boompieper. Daarnaast ook 4
zoogdiersoorten en 3 vlindersoorten gezien.

Warnsborn
Op woensdagochtend 11 mei verzamelden we met een kleine
groep vogelliefhebbers op de parkeerplaats bij Camping
Warnsborn. Bert Jager nam ons mee voor een mooie ronde over
het landgoed Warnsborn, dat bekend staat vanwege zijn variatie
in landschapstypen: loof- en naaldbos, heide, weilanden,
poelen, vijvers en beken. We konden al meteen enkele soorten
noteren: Vink, Houtduif, Koolmees, Huismus, Zwartkop, Merel en
Zanglijster.
Na een stief kwartiertje lopen langs de camping en een bosrand
kwamen daar al snel de Boomkruiper, Zwarte Kraai, Grote Bonte
Specht en Holenduif bij. Twee Witte Kwikstaarten deden samen
een dans in de wind en enkele Spreeuwen en een Kauwtje
waren op zoek naar iets eetbaars op de vers geploegde akkers.
Tijdens het lopen bleek dat enkele deelnemers moeite hadden
om de zang van de Zwartkop, Roodborst en Winterkoning uit
elkaar te houden. Bert bleef het geduldig uitleggen: de Zwartkop
zingt hard en helder, de Roodborst een beetje zangerig en
melancholisch en de Winterkoning heeft een duidelijke rrrrrrrrrrr in
zijn zang.
Even later kwamen we bij een klein heideveld waar we een
Bonte Vliegenvanger in een boom hoorden zingen. Hier zagen
we ook de eerste Roodborsttapuit, zittend op een heidepolletje in
de verte. Even later diende de Boompieper zich aan en bij een
drinkpoel zagen we een kleine ringslang door het water
zwemmen. Bij een tweede heideveld stelde Bert de vraag:
“hebben jullie hier de Robotap al gezien?” Na enige
verwondering en gelach zagen we ook hier een Roodborsttapuit.
Het blijft een hele mooie vogel, ook op afstand.

Bij het betreden van het gebied hoorden we Grasmus en
Boompieper en iets verderop Boompieper en weer Boompieper.
In het hele gebied zaten heel veel Boompiepers die massaal aan
het fluiten waren en hun baltsvlucht lieten zien. Ook de Geelgors
hebben we goed gehoord en gezien. Naast de vogels hebben
we nog veel mooie wild waarnemingen gedaan. Eerst ree, haas
en vervolgens een groepje edelherten van vrij dichtbij. Iets later
zagen we ook nog een vos.

Witte Kwikstaart (foto: Bram Berndsen)
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Bert heeft ons de diversiteit van het landgoed laten zien en we
noteerden uiteindelijk dertig vogelsoorten. Na een vriendelijk
afscheid gingen we weer huiswaarts met enkele nieuwe weetjes
in de rugzak.

De Velperwaarden
Twaalf leden genoten van een 2,5 uur durende wandeling door
de Velperwaarden; van de monding van de Beekhuizerbeek,
over een gemaaid paadje langs graslanden en akkers op de
oeverwal van de IJssel en weer terug via de Broekdijk naar het
Plasje waar het slik door de aanhoudende droogte bijna geheel
was verdampt. Alsof het afgesproken was kwam een BerberMarokkaanse valkenier langs om z’n jachtvogels te showen. Het
was een curieus begin van de wandeling: wij houden van
vrijlevende wilde vogels en vergaapten ons een moment aan de
in gevangenschap gehouden jachtvogels.
Onderweg zagen we – de drie jachtvogels niet meegerekend –
zeker 35 soorten met als ‘hoogtepunten’ diverse watervogels in
de waterbuffer, verschillende zangertjes op de fraai wit getooide
meidoornhagen, een rustende Slechtvalk op de schoorsteen van
de ‘wolkfabriek’ en een laatste Watersnip in het befaamde
Plasje. Even meenden we een Bokje te zien op dezelfde waar de
excursieleider in mei 2015 een baltsende Poelsnip ontdekte.
Maar helaas, de identificatie tool wees beslist voor 99% op een
Watersnip. Mooier dan de vogels zelf waren wellicht de diverse
gesprekjes die onderweg werden gevoerd. Zo hoorde ik dat twee
deelnemers aangaven met het vogelen te zijn begonnen als
eerbetoon aan de in 2019 overleden VWG-voorzitter Raymond
Schuurkes. Vogels zijn nu eenmaal een mooi excuus om erop uit
te gaan en andere mensen te ontmoeten en te verbinden!

De route gaat achter de camping langs, met nog meer
Nachtegalen. Een van de deelnemers had hier 2 jaar geleden
het geluk om een Zomertortel waar te nemen. Tja, dat was 2
jaar geleden, en nadien is het helaas stil gebleven.
Als afsluiting van de wandeling laat een Spotvogel nog zijn
repertoire horen vanaf het steenfabrieksterrein. Deze ochtend zijn
ruim 50 soorten waargenomen.

Tot slot
De excursies zijn georganiseerd door Dick van Dorp, Jeroen
Hoveling, Myriam van Boeckel, Max Janse, Jochem van de
Kamp en Cor de Vaan. Dank aan de leden die de excursies
hebben georganiseerd om de mede-leden mee te nemen in het
werkgebied.
Bovenstaand verslag is opgesteld in samenwerking met: Jeroen
Hoveling, Myriam van Boeckel, Nanny de Haas, Edwin
Verdurmen, Dick van Dorp en Cor de Vaan

Veluwe Rheden
Donderdagavond starten we onderaan de Veluwezoom. Direct
bij de start zingen er nog veel zangvogels. Voor de beginners
lastig te onderscheiden omdat het allemaal door elkaar klinkt,
maar het is een goede oefening. Langzaam omhoog klimmen
we naar het Herikhuizerveld. Onderweg op de hei vier
verschillende gele bremachtige struiken, waarvan er een ‘n grote
groep azalea’s blijkt te zijn. Typische heidevolgels laten zich
horen; Boompieper, Roodborsttapuit, Grasmus, Fitis, en
Boomleeuwerik. Tegen de schemer, nog net voor
zonsondergang horen we de eerste ratel van de Nachtzwaluw.
Daarna blijft het een tijdje stil tot we boven op de asfaltweg
staan. Al lopend richting theehuis horen we de een na de
andere nachtzwaluw, en we zien er ook regelmatig een voorbij
vliegen. Voor alle drie de deelnemers een bijzonder mooie
avond mede omdat de bijna-volle maan ons pad verlichtte.

Grote Zilverreiger (foto: Jeroen Hoveling)

De Bijland
Met een kleine groep vertrekken we voor een wandeling bij de
Bijland van ongeveer 4 uur. Het is 7 uur, nog net op tijd om de
laatste vroege ochtendzang mee te pikken van Tuinfluiter,
Zwartkop e.a. kleine zangers. Het uitzicht op de plas is prima,
geen rimpeltje, behalve die door de sterns worden veroorzaakt.
Kleine aantallen Zwarte Sterns en Visdieven vliegen er rond.
Rond 8 uur horen we de eerste aarzelende Nachtgaal. Maar
eerst worden we door een imiterende Zanglijster afgeleid,
sprekend de Nachtgaal. Later op de ochtend zijn de
Nachtegalen actiever met de melodieuze zang en uithalen. Het
zijn blijkbaar uitslapers.
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Zwartkop vrouw (foto: Bram Berndsen)
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Wetlandwacht Gelderse Poort
Vogelbescherming Nederland (VBN) heeft voor de belangrijke
natte natuurgebieden in Nederland een netwerk van
zogenaamde WetlandWachten aangesteld. Zij signaleren
veranderingen en bedreigingen voor de vogelstand en treden
op als vertegenwoordiger van VBN richting beheerders,
overheden, plannenmakers en belangstellenden.
Onlangs kwamen de WetlandWachten voor de Gelderse Poort
en aangrenzende gebieden bijeen in de Ooijpolder. Er zijn een
paar nieuwe namen bij. Op de kaart zie je hoe de werkgebieden
van deze vijf WetlandWachten verdeeld zijn:

Dit hele gebied is ook Natura 2000 gebied en wordt hoofdzakelijk
door Staatsbosbeheer beheerd. Daarom is de samenwerking en
afstemming met Staatsbosbeheer belangrijk. Samen met VBN
gaan de WetlandWachten bekijken of er actiepunten kunnen
zijn voor het hele gebied.
Mocht u in de Gelderse Poort bijzonder veranderingen in de
vogelstand signaleren of zaken die de vogelstand bedreigen
dan kunt u contact opnemen met de WetlandWachten. U kunt
dat doen via de website van de Vogelbescherming https://www.
vogelbescherming.nl/bescherming/in-de-buurt/WetlandWacht.

Frank Saris: Zuidzijde Waal tussen Nijmegen en Millingen, met
name de Ooijpolder en de Millingerwaard.

Dit artikel is ingestuurd door Jan Schets

Eugene Driessen: ten noordoosten van Rijn en Pannerdens
Kanaal, met name de Oude Rijnstrangen.
Jan Schets: Neder-Rijn tussen Kandia en Arnhem (beide zijden)
en aansluitend deel van de IJssel tot Lathum.
Adriaan Vos: Ten noorden van de Waal tussen Nijmegen en
splitsingspunt, met name Bemmelse Waard, Gendtse Waard en
Klompenwaard.
Urban van Aar: Waaluiterwaarden tussen Nijmegen en Beneden
Leeuwen aan beide zijden van de rivier.

Bericht van de webmaster
Beste leden,
Zoals jullie vast weten is onze website gevuld met excursies,
nieuws, artikelen over vogels in onze regio en uiteraard alle
Vlerken! Maar.... we zijn natuurlijk altijd op zoek naar nieuwtjes uit
de regio, mooie waarnemingen en foto's die we kunnen
gebruiken om artikelen mee te larderen.
Wellicht heb je een nieuwtje wat niet in de Vlerk past, of heb je
een bijzondere waarneming gedaan die je graag wil delen.
Ook goede foto's van vrij algemene tot zeldzame soorten uit de
regio die we kunnen gebruiken zijn zeer welkom. Stuur deze en je
nieuws via de mail en ik plaats deze op de website en
facebook.
Zo zorgen we samen voor meer regionaal nieuws en
betrokkenheid onderling. Ik zie er naar uit!
Hartelijke groet, Jorick van de Westeringh
webmaster@vogelwerkgroeparnhem.nl
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