Opzet Vervolgcursus Vogelzang 2022
In het voorjaar van 2022 biedt de VWG een vervolgcursus aan voor vogelaars die de smaak te
pakken hebben gekregen. De cursus is gericht op vooral zangvogels en het leren herkennen van
hun zang. De cursus bestaat uit 5 lessen op woensdagavond en 4 excursies op de aansluitende
zaterdag(ochtend) en 1 op zondag.
De lessen en excursies volgen het voorjaar, waarbij tijdens elke les en excursie weer een andere
groep vogels centraal zal staan. In de les oefenen we met het herkennen van een aantal
karakteristieke soorten aan met name hun uiterlijk en zang. We beginnen bij algemene standvogels
van bos, tuin en park en eindigen bij de laat terugkerende moerasvogels. Daarnaast besteden we
aandacht aan aspecten van broedvogels in het algemeen: territorium, nestgelegenheid, broedzorg
etc. De lessen vinden plaats in wijkcentrum Waterkracht aan de Ruys de Beerenbrouckstraat.
De eerste twee excursies gaan naar nabijgelegen gebieden die rijk zijn aan met name bosvogels. Na
de derde excursie in meer open veld gaan we voor de vierde en vijfde naar zangvogelrijk gebied in
de duinen en een moerasgebied. Houdt u er rekening mee dat we voor de laatste twee excursies
vroeg vertrekken (5 uur). Voor de laatste twee excursies kunt u gezien de reistijd beter ook de
middag reserveren.
Les- en excursieprogramma 2022
Nr
1

Datum
2 maart

2

23 maart

3

20 april

Les
Inleiding vogelzang
Algemene standvogels
Bosvogels, vroege trekvogels

Datum
5 maart

Excursie
Voorstonden

26 maart

Heekenbroek

24 april

Empense en Tondense heide

21 mei

Duin en kruidberg

11 juni

Harderbroek

4

18 mei

Vogels van het open veld
en de bosrand
Late trekvogels

5

8 juni

Moerasvogels

6

22 juni

Afsluiting

(zondag!)

Benodigdheden:
Kunnen herkennen van algemene zangvogels op uiterlijk (bijv. beginnerscursus gedaan)
Verrekijker (8x42 bijv.) en algemene vogelgids (bijv. ANWB Vogelgids van Europa)
Map voor de handouts
Facultatief: App Bird Sounds Europe (voor vogelgeluiden) op je smartphone (€ 4,99)
Facultatief aanschaf boek: Veldgids Vogelzang van Dick Vos (KNNV uitgeverij € 34,95)

•
•
•
•
•

Kosten: € 100-,= inclusief koffie en thee op de theorieavonden, handouts en reiskosten laatste twee
excursies. Maximaal aantal deelnemers: 20. Gezien de te verwachten belangstelling wordt u verzocht zich
niet aan te melden als u meer dan één keer niet aanwezig kunt zijn.
Opgave voor 10 januari 2021 bij Remke van Rijswijk (vwgzutphen@gmail.com)
Indien er overintekening is, wordt er geloot en hebben degenen die al vóór 15 december 2021 lid waren
van de VWG Zutphen voorrang. Zo snel mogelijk na 10 januari ontvangt u bericht of u geplaatst bent en
ontvangt u bij plaatsing een uitnodiging om de kosten te betalen aan de VWG. Uw deelname is definitief als
het bedrag door de VWG is ontvangen. Deelnemers aan de vervolgcursus van 2020 die hebben aangegeven
in 2022 door te willen, behoeven zich niet opnieuw op te geven.

