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De Nationale Tuinvogeltelling is inmiddels achter de rug, maar er zijn nog drie dagen om
mee te doen aan de januaritelling!
In deze nieuwsbrief verder de aankondiging van de bijeenkomsten in het voorjaar van 2020
en diverse oproepen en berichten.

Nieuw rekeningnummer
De Vogelwerkgroep heeft sinds eind vorig jaar een rekening bij de Triodosbank. Het nieuwe
rekeningnummer is NL 04 TRIO 0379 7064 66. Gebruik dit nummer om de contributie voor
2020 ( nog steeds 15 euro voor een jaar, inclusief jaarboek!) over te maken.
Mensen die hun contributie jaarlijks automatisch over laten schrijven: LET OP DE
WIJZIGING

Dinsdag 11 februari, 19.30, Waterkracht: Ledenbijeenkomst
Verslag van de januaritelling, nieuws van de ringstations, uilenberichten en natuurlijk
bijdragen van leden. Meld vooraf even bij het secretariaat als je iets wil delen met de andere
leden: verhalen, foto's, filmpjes, vragen, etc.

Donderdag 26 maart, 19.30, Waterkracht: Algemene Ledenvergadering
Met naast belangrijke mededelingen van het bestuur een lezing van Bennie Middendorp
over weidevogels en over 'onze' geringde kieviten en knobbelzwanen.

Woensdag 20 mei, 19.30, Waterkracht: Ledenbijeenkomst
Vogelcursussen
Wegens groot succes komend voorjaar maar liefst twee cursussen! De beginnerscursus is
helemaal vol.
De cursus Vogelzang is gericht op mensen met basiskennis en hier hebben mensen die al lid
zijn voorrang. Er zijn nog enkele plaatsten beschikbaar.
Les- en excursieprogramma Vogelzang

datum

les

datum

excursie

1

26 februari Inleiding vogelzang
Algemene standvogels

29 februari

Voorstonden

2

18 maart

Bosvogels, vroege trekvogels

21 maart

Voorstonden

3

8 april

Vogels van het open veld en de bosrand

11 april

Empese en
Tondense Heide

4

22 april

Late trekvogels

25 april

Duin en Kruidberg

5

13 mei

Moerasvogels

Zondag 17 mei

Harderbroek

Kosten: € 100-,= inclusief koffie en thee op de theorieavonden, handouts en reiskosten
laatste twee excursies. Maximaal aantal deelnemers: 20.

Herinnering: MUS tellers gezocht
In april, mei en juni doen we vanuit de vogelwerkgroep Zutphen e.o. mee met de MUS,
Meetnet Urbane Soorten, een telling van SOVON, om broedvogels in de stedelijke omgeving
in kaart te brengen. Zie vorige nieuwsbrief en
https://www.sovon.nl/nl/MUS
Wil je actief zijn in deze telling van de Vogelwerkgroep, meld je dan aan bij:
Greetje Panneman, wouter.greetje@upcmail.nl

Januaritelling
Bericht van Michel Klemann:
Net weer een januari-telling op papier binnen gekregen en ingevoerd.
Het werkgebied is 192 vierkante kilometer groot en daarvan is nu 104,86 vierkante kilometer
binnen. Het gaat dus om 35% van het totale oppervlak. Het betreft 68 telgebieden waarvan
er nu van 35 gebieden de tellingen binnen.
Van 24 gebieden heb ik nog geen data binnen en er staan nog 8 gebieden helemaal open.
In januari 2020 zijn er tot nu toe 51844 vogels geteld in 97 soorten. Met stip op 1: de
kolgans.
Nog een weekje, en dan zit het er weer op, en begint het broedseizoen weer.
Succes, Michel.
Ook buiten de januaritelling om werden er deze maand veel interessante waarnemingen
gedaan: op maar liefst vijf dagen is een zeearend in ons gebied waargenomen, en verder
meldingen van watepieper, matkop, blauwe kiekendief, klapekster, raaf, houtsnip.

Mezenkastjes
Ondanks de processierups en kans op jeuk en ander ongemak hebben drie dappere leden
toch bijna alle kastjes (197!) weten schoon te maken voor het nieuwe broedseizoen. Hulde!

Deze bonte vliegenvanger kan komend
seizoen weer in een schoon kastje

Onderhoud Ringstation Klarenbeek
Een dagje actief buiten bezig? Op Ringstation Klarenbeek moet in januari en februari nog het
nodige gesnoeid worden. Zin om te helpen? Stuur een mailtje naar het secretariaat met
dagdelen waarop je beschikbaar bent.

Jonge Vogelaars
Activiteit 18 januari: Geef kinderen een vijzel en een handjevol pinda's en ze stampen er
levendig op los! Het doel: vetbollen maken voor tuinvogels. Om ze het volgend weekend
naar de tuin te kunnen lokken voor de jaarlijkse tuinvogeltelling.
Met het gesmolten (zoutloze!) frituurvet, pindameel, allerlei zaden en gedroogde
meelwormen roerden de kinderen een verrukkelijke mengelmoes voor tuinvogels. De
bekertjes, met touwtje en dwarsstokje op de bodem, werden gevuld. Terwijl deze buiten in de
kou konden stollen werd er gepauzeerd met warme chocomelk en koek.
Franks presentatie over tuinvogels, hun snavels en voedsel werd door de kinderen met
enthousiasme becommentarieerd; vervolgens gingen we voor het echte werk de
Kaardeboltuin in om tuinvogels te spotten. Niet die talloze ganzen en kokmeeuwen die
overvlogen, maar wel de groene specht in de verte in het gras, de mezen, het roodborstje...
De kou maakte dat we niet te lang op één plek stilstonden maar langs alle mooie boomrijke
vogelplekken struinden, de verrekijker in de aanslag. Een paartje grote bonte spechten, een
boomklever (Blauspjocht in 't Fries wist Frank), alarmerende merels, bewoonde bijenhotels,
coconnetjes, van alles werd door de kinderen opgemerkt.
Erg benieuwd hoeveel vogels ze tijdens de Tuinvogeltelling in hun tuin hebben geteld!
De volgende activiteit van de jonge vogelaars is op zaterdag 7 maart. Dan gaan ze
onderzoeken wie er tegen de bomen klopt rond kasteel Hackfort.

Tuintelling
OP 24 en 25 januari hebben er in heel Nederland 90.264 mensen 1.581.156 vogels geteld.
In de gemeente Zutphen waren dat 297 deelnemers en 5.363 vogels. De top 10:
Landelijk
1. Huismus
2. Koolmees
3. Pimpelmees
4. Kauw
5. Merel
6. Vink
7. Turkse tortel
8. Houtduif
9. Roodborst
10. Ekster

Zutphen
1. Huismus
2. Koolmees
3. Pimpelmees
4. Merel
5. Ekster
6. Vink
7. Roodborst
8. Kauw
9. Houtduif
10. Turkse tortel

Meedoen met het Jaar van de Wilde Eend? Kijk op www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-dewilde-eend wat je kunt doen.
Er wordt hulp gevraagd bij onderzoek naar kuikenoverleving. Ook is er onderzoek
aantalsverhoudingen van mannen en vrouwen in groepen wilde eenden. Het gaat slecht met
de wilde eend. Help mee om inzicht te krijgen in de oorzaken!
Tot slot nog een tip: www.birdingplaces.eu is een nieuwe website waarop je vogelkijkplaatsen
in heel Europa kunt zoeken. Je kunt ook zelf nieuwe gebieden toevoegen. De hoofdtekst is in
het Engels, maar de vogelnamen kun je in elke taal laten vertalen.

