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Inmiddels is de herfst begonnen, de dagen worden weer korter en het is momenteel weer
wat natter en koeler. De eerste vogels zijn alweer op weg naar hun overwinteringsgebied in
het zuiden. De trek van visarend en wespendief richting zuid is ook op gang gekomen op dit
moment. De spreeuwen en kievieten zie je ook alweer in grotere groepen rondvliegen. Als u
dit leest ben ik in Zweden om daar de vogeltrek te bekijken en ik ben benieuwd wat ik daar
weer ga zien. Volgens mij is het weer gelukt om de nieuwsbrief te vullen! Dank aan eenieder
voor de copy, dus ik wens u veel leesplezier!
Mary Mombarg, voorzitter

Visarend Zweden 2019 Bjorringsjön
foto Mary Mombarg

Vogelgriep en Jacht
Hans Grotenhuis, 12-9-2022

In augustus j.l. is vastgesteld dat er vogelgriep heerst in gebieden in Gelderland.
Een waarschijnlijk hoog pathogene variant, die niet alleen besmettelijk is voor
pluimvee en eenden, maar ook voor wilde (water-)vogels zoals ganzen.
Voor de door vogelgriep getroffen gebieden is door de Nederlandse Voedsel-en
Warenautoriteit (NVWA) een tijdelijk vervoersverbod ingesteld. (Zie bord bij oude IJsselbrug).
Daarnaast gelden regels voor de jacht. Zo geldt de regel dat in de aangewezen
gebieden het verboden is te jagen waar dat watervogels kan verstoren.
De VWG constateerde dat het verbod werd overtreden en verzocht de
Faunabeheereenheid Gelderland (de jagers) de jacht te stoppen. Dit werd
geweigerd. Nadat de VWG bij de NVWA nadere informatie had gevraagd en de
FBE geconfronteerd heeft met de regels, heeft de FBE bericht dat zij alle jagers
in Gelderland hiervan in kennis heeft gesteld.
Mochten leden van de VWG constateren dat er toch gejaagd wordt dan kan bij
het bevoegd gezag (o.a. politie) om handhaving gevraagd worden. Tevens kan
een melding gedaan worden bij de Omgevingsdienst en de NVWA.

Vogelwandelboekje
Joost Meilof

We maken een nieuwe vogelwandelboekje. Het oude is al jaren uitverkocht, dus het is tijd
voor een actualisatie! Eerder deden we in een nieuwsbrief een oproep om hulp: mogelijk
moesten de oude routes worden herzien. Je weet nooit wat er in zeven jaar allemaal is
veranderd.
Nou, dat hebben we geweten. De hulp kwam en een flink aantal VWG-leden is de oude
routes gaan nalopen. En dat levert nieuwe routevarianten, nieuwe beschrijvingen, nieuwe
foto’s en nieuwe verhalen op. En er zijn ook al een paar nieuwe routes uitgezet. Het lijkt wel
alsof we een heel nieuw boekje maken… En dat is ook zo, want we gaan ook digitaliseren.
Het wordt weliswaar een boekje, dat je gewoon in je broekzak kunt steken, maar met QRcodes, met verwijzingen naar de website (die we straks hopelijk weer actueel hebben) en
mogelijk met een app. Zo gaan we met onze tijd mee. We gaan ervoor!
We zijn er nog wel even mee bezig. We streven ernaar om volgend jaar klaar te zijn.
Wil je meer weten, of wil je nog iets doen? – we kunnen best nog extra hulp gebruiken –
meld je dan bij Joost (j.meilof@solcon.nl)

Euro Birdwatch 2022
Michel Klemann

Sinds eind vorig jaar zijn we een nieuwe trektelpost begonnen bij de Onderlaatste Laak in
het open gebied tussen het Waliën en Starinkbos-Warnsveld. De oude telpost Warnsveld,
waar we in de periode 2004-2021 hebben geteld, is nu een onmogelijke locatie om
trekvogels te tellen. De brug waar we op zaten is door ProRail afgesloten en een kwart van
het uitzicht daar bestaat nu uit een veld glinsterende zonnenpanelen. Oude tellingen van
telpost Warnsveld zijn terug te vinden onder: https://www.trektellen.nl/count/view/152/
We zijn dus verhuisd naar een rustigere locatie en zitten af en toe op het wandelpad achter
Camping Warnsveld. De daar getelde soorten en aantallen worden na iedere telling
ingevoerd op www.trektellen.nl, terug te vinden onder:
https://www.trektellen.nl/count/view/2805/
Op zaterdag 1 oktober 2022 neemt de Vogelwerkgroep weer deel aan de internationale
vogelteldag, de Euro Birdwatch. (http://www.vogelbescherming.nl/euro-birdwatch) In 40
landen in heel Europa worden op deze dag trekvogels geteld. Alleen in Nederland gebeurt dit
al op meer dan 150 telposten. Wij staan vanaf zonsopkomst om 07:45 uur op de Telpost
Onderlaatse Laak en blijven in ieder geval tot 13:00 uur en misschien ook wel langer
afhankelijk van het aantal trekvogels die dag.
Getelde soorten en aantallen zullen ieder uur worden ge-update naar www.trektellen.nl.

Ligging telpost Onderlaatste Laak
Iedereen is welkom die dag om voor kortere of langere tijd mee te tellen of eens te kijken hoe
of dat tellen van trekvogels nu in zijn werk gaat. We staan daar gewoon op het wandelpad
(zie rode stip op het kaartje) Voorzieningen zijn er niet dus wil je zitten, koffie drinken en
droog blijven als het regent, moet je je eigen stoel, koffie en paraplu meenemen.
Wat kun je die dag verwachten aan soorten en aantallen trekvogels? Voor een overzicht wat
er vorig jaar op 2 oktober op de 150 telposten is gezien zie:
https://www.trektellen.nl/count/daytotals/1/-1/20211002. Er werden die dag meer dan
600.000 vogels geteld in meer dan 200 soorten. Op telpost Warnsveld verwacht ik a.s. 1
oktober, bij droog weer, toch een paar duizend trekvogels in een 40 tal vogelsoorten en
verrassingen zijn er in oktober eigenlijk altijd wel.
Voor de ligging van Telpost Onderlaatse Laak in Google Earth klikken op:
https://earth.google.com/web/@52.1315352,6.29720422,8.09465283a,577.04240041d,35y,0.00819076h,12.93476521t,359.99979912r?utm_source=earth7&utm_campaign=vine&hl=nl

Kaartje van trekvogelaantallen per telpost op 2 oktober 2021.

https://www.vwg-zutphen.nl/
Michel Klemann

Aanvullingen en updates van de website van de vogelwerkgroep liggen al een tijdje stil sinds
de webmaster ermee is gestopt. We gaan de website opnieuw opzetten met een andere
websitebouwer. Het is de bedoeling dat er straks niet één webmaster de informatie kan
bijwerken, maar dat dat door meerder personen tegelijk kan, waarbij ieder persoon zorg kan
dragen voor zijn of haar eigen onderdeel van de website. Maar dan moet het hele zaakje
eerst gemaakt worden en ook werken. Het heeft allemaal veel meer voeten in de aarde dan
we in eerste instantie hadden gedacht, maar we hebben het zeker nog niet opgegeven en er
wordt aan gewerkt…… Nog even geduld a.u.b.!

De Jonge Vogelaars
Frank van den Haak, namens de werkgroep Jonge Vogelaars: Carin, Frank, Jouck, Florence en Ellen

Ben je vader, moeder, opa of oma? Dan is dit de kans om je (klein)kinderen te geven wat
je misschien zelf ook wel had gewild: Van jongs af aan vogelen! Spelenderwijs de vogels
leren kennen. Met kindgerichte geroutineerde vogelaars opstap. Die kinderen pikken
alles zomaar op, daar kun je zelf straks ook nog wat van leren…..
Daarvoor hebben we binnen onze VWG Zutphen De Jonge Vogelaars. Kinderen tussen 8
en 12 jaar kunnen elke maand mee naar een activiteit. Meestal is dit een excursie in een
gebied in de buurt waar vogels te verwachten zijn, zoals Hackfort, Voorstonden, de IJssel
en de Berkel. Het zoeken naar en observeren van vogels staat hierbij voorop, maar als
kinderen belangstelling tonen voor andere dieren, planten, stenen, e.d. dan krijgen deze
ook de nodige aandacht. Af en toe is het een werkochtend waar ze bijvoorbeeld
braakballen uitpluizen of nestkasten timmeren. En heel soms is het een special, dan
mogen de kinderen mee om vogels te ringen of is er een seizoensafsluiting met
speurtocht en picknick.
Dus: Maak je (klein)kind bekent met De Jonge Vogelaars en nodig het een keertje uit om
mee te gaan om te kijken of dat iets is voor hem of haar. Overigens, de eerste keer mag
de (groot)ouder mee op excursie, zodat het aspirant-lid zich zo’n eerste keer veilig voelt.
Daarom (groot)ouders, heb je (klein)kinderen in de leeftijd 8 t/m 12 jaar? Je bent van
harte uitgenodigd deze te laten kennismaken met de Jonge Vogelaars. Welkom!
Info via jongevogelaars@gmail.com of www.vwg-zutpgen.nl/jeugd

Mezenkastjes
Het broedseizoen is voorbij, de kastjes zijn weer verlaten. Tijd om ze schoon te maken voor
winterslapers. De kastjes in je tuin, maar ook de 150 die door heel Zutphen en Warnsveld
verspreid zijn opgehangen door de gemeente. Wie wil helpen? Bij het secretariaat is
eventueel een ladder te leen. Geef even door aan het secretariaat welke kastjes je wilt doen.
We zijn ook benieuwd naar de bezetting: is het kastje gebruikt of niet?

Vacatures
Zowel het bestuur als de excursiecommissie kunnen versterking gebruiken. Interesse? Stuur
een mailtje naar het secretariaat.

VWG-café
Het eerste VWG-café in de Hortus (Kaardebol) op 12 september was goed bezocht. Het
volgende café is op woensdag 12 oktober.

Geen VWG-café zonder vogelquiz!

Mededelingen van het bestuur
De reiskostenvergoeding is per 1 juli 2022 omhoog gegaan naar 28 cent per autokilometer.
Dit bedrag geldt voor alle activiteiten die voor de VWG gedaan worden, zoals excursies,
cursusexcursies, nestkastcontroles, etc.
Per 1 januari 2023 gaat de contributie voor jeugdleden omhoog naar 7,50 per jaar.
Sinds kort heeft de VWG ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Steven de Bie. Hij
is bereikbaar via steven.debie@alcedoconsultancy.nl.
De Algemene Ledenvergadering is op donderdagavond 24 november.
Het jaarboek van 2021 is schitterend geworden! Bezoekers van het VWG-café hebben het
al ontvangen, bij de andere leden valt het binnenkort in de bus.

De volgende nieuwsbrief zal half november verschijnen. Kopij is welkom! Stuur je bijdrage
naar het secretariaat vòòr 5 november.

