Beide doen we op basis van ‘midweek’. Lastig voor de
werkenden onder ons die graag mee willen, maar de
nadelen van dit soort excursies in weekeinden vinden we te
groot (drukte in de gebieden en beschikbaarheid
accommodatie).
Deze midweken hebben we gepland:

Het is hoog tijd voor een nieuwsbrief! Dit jaar hebben het
niet kunnen realiseren om per kwartaal een nieuwsbrief
samen te stellen, maar 3x per jaar is ook mooi toch?
De activiteiten zijn weer op gang gekomen en daarom is er
weer wat te melden. Ook zijn er plannen gemaakt voor het
komende jaar en we hopen natuurlijk dat de coronasituatie
voldoende onder controle blijft om de geplande activiteiten
ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Elbe bij Gartow
Texel

Planning activiteiten
De datums van de activiteiten voor dit jaar en het eerste
deel van volgend jaar zijn vastgesteld. Een actueel overzicht
van het programma is uiteraard te vinden op de IVN-website
(bij Vogelwerkgroep), maar voor het gemak hieronder ook
dit overzicht. Hou er rekening mee om ivm eventuele
aanpassingen de website te raadplegen. Ook zullen
activiteiten natuurlijk per keer weer aangekondigd worden
via een emailbericht aan alle leden van de werkgroep, met
daarbij nadere informatie en de mogelijkheid tot
aanmelding.
Datum
7 november
24 november
11 december
16 januari
12 februari
16 februari
2 maart
6 maart
12 maart
17 maart
9 april

13 t/m 17 juni 2022
10 t/m 14 oktober 2022

We komen uiteraard nog uitgebreid terug op deze
meerdaagse excursies. Heb je belangstelling dan horen we
dat alvast graag. Hou er in ieder geval rekening mee dat het
niet noodzakelijk is om de hele midweken mee te doen, je
kunt er ook voor kiezen om enkele dagen binnen die week te
komen en mee te doen!

Bijzondere waarnemingen
Het gaat hier steeds meer op Zuid-Frankrijk lijken…
De achterliggende reden is natuurlijk ernstig en
verontrustend, maar voor ons vogelaars levert het ‘leuke’
waarnemingen en soorten op.
Het meest opvallende dit seizoen was dat er in Tusschenwater enkele broedgevallen van steltkluten waren!
Vele foto’s zijn er weer gemaakt met dit hele aardige
resultaat uit onze eigen kring:

Omschrijving
Excursie – Oostpolder, rondwandeling
Jubileumlezing, De Ludinge
Excursie
Excursie
Excursie
Cursusavond ‘Eenden’
Cursusavond ‘Eenden’
Excursie
Praktijkdag ‘Eenden’
Vogelwerkgroepavond
Excursie

Steltkluut met jong – foto: Ger Kleefman

Het jubileum
Helaas hebben we het jubileum van de Vogelwerkgroep dit
jaar niet kunnen vieren. Omdat het eigenlijk al in 2019
gevierd had moeten worden gaan we het niet nogmaals
inplannen, we wachten wel op een volgend jubileum...
Een belangrijk onderdeel van die viering blijft echter nog wel
staan, de verkiezing van de ‘Broedvogel van Zuidlaren’.
Dit gaan we nog wel doen, en wel op de vogelwerkgroepavond in maart.
Hou voor deze avond de nadere berichten wel even af, we
hebben 17 maart ‘geprikt’ maar de beschikbaarheid is nog
niet bevestigd door De Ludinge.
Meerdaagse activiteiten
We zijn ook weer heel enthousiast over de mogelijkheden
om meerdaagse uitjes te plannen. Twee bekende en
prachtige bestemmingen hebben we daarvoor weer
gekozen: Elbe bij Gartow in het voorjaar en Texel in het
najaar.
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Een ander Zuid-Frankrijk verschijnsel was de aanwezigheid
van diverse koereigers op verschillende momenten en
plekken.
In mei kwam ik twee koereigers tegen in Annermoeras,
netjes zoals het hoort, bij koeien:

Het huis van mus, spreeuw en gierzwaluw
Bij mijn buren in Annen bevindt zich onder de laatste (dus
het dak afsluitende) nokpan van hun huis al wel 10 jaar een
nestplaats, waarvan zowel huismussen als spreeuwen elk
jaar graag gebruik maken om een broedsel nakomelingen te
produceren. Hoewel ik ter plekke geen nestonderzoek kan
doen, duiden de gedragingen van de vogels daar heel
duidelijk op; veel gekwetter en gezang in de directe buurt
zoals vanaf de schoorsteen die er vlak naast staat,
voedseltransporten naar onder en langdurig verblijf op die
nokpan.
Op 27 mei – mussen en spreeuwen waren toen
waarschijnlijk al weken klaar met hun broedsels – zag ik in
dezelfde opening zo maar een gierzwaluw naar binnen
schieten! Zo’n waarneming is een gelukstreffer. En ik heb
daarna dan ook geen waarneming van een gierzwaluw ter
plekke – in- of uitvliegend – meer kunnen doen. De kans dat
je zo’n actie ziet is ook erg klein, het gebeurt onverwacht en
heel snel. Ik hoopte nog eens toevallig een voedseltransport
te kunnen zien, maar helaas... Misschien was die ene
waarneming ook al wel een voedseltransport?
Bekend is dat gierzwaluwen erg weinig voedselbeurten bij
hun jongen doen, en dus moet je een waarneming daarvan
dan maar net treffen.
Het blijft echter zeer aannemelijk dat van die nestruimte dus
ook nog gierzwaluwen gebruik hebben gemaakt!
Mogelijk zitten er onder/achter die nokpan wel meer
‘subruimten’. Maar in elk geval is de beperkte, nauwe
invliegplek dezelfde.
Overigens neemt het aantal gierzwaluwen in mijn dorp
Annen de laatste jaren naar mijn inschatting wel lichtjes toe.
Ik ken er nu zeker vier nestlocaties, verspreid over een
betrekkelijk nieuwe deel van het dorp. Eén daarvan heb ik
vorig jaar waargenomen bij mijn ándere buurman!
Daar nestelden(?) ze zowaar boven de entree, waarbij de
invlieghoogte zich maar ca. 2,75 m. hoog bevond. Ik zag er
één invliegen onder de laagst gelegen hoekpan van de haluitbouw die onze huizen hebben!
En verder houden de gierzwaluwen ons ook al enige jaren
heel tof bezig met in groepjes van pakweg drie tot dertien
vogels gezellig gierend tussen onze huizen door en boven
onze hoofden vliegensvlug rond te gier-vliegen.

Piet Imbos stuurde via onze whatsappgroep op 13 oktober
een foto van een heel stel koereigers die zich ophielden bij
Woudbloem:

Kort daarna zat er een tijdje een koereiger in de oostpolder
waar ik zelf een plaatje van heb kunnen maken, ook weer
netjes bij een koe:

Rens Penninx

Bob Hogeveen
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Utopia
Alleen de naam al, dat moet wel een walhalla zijn. Talloze
wadvogels zijn van redelijk dichtbij te bewonderen. Veel
eendensoorten ook. We zouden kunnen overwegen de
eendencursus van volgend voorjaar daar te gaan geven.
Aan de andere kant van de dijk ligt het vogelrijke
buitendijkse gebied De Schorren. Heel veel bergeenden,
wulpen, lepelaars en steltlopers zijn daar te zien. Een
slechtvalk vliegt ook vaak voorbij.

Weekje uitwaaien op Texel
Welke vogelaar zou dat niet willen: vogelen op de langste
vogelboulevard van het wad. Op Texel is dat mogelijk. Begin
oktober zijn wij daar een week geweest en hebben bijna alle
15 natuurgebieden van de vogelboulevard bezocht. De
meeste op de fiets, een enkele bij slecht weer in de auto.
Het unieke van Texel is dat er zoveel verschillende biotopen
vlak bij elkaar liggen. Je hebt er duinen en strand, maar ook
weilanden met sloten en poeltjes en even verderop
uiterwaarden met slik, open water en eilandjes. En niet te
vergeten de duinvalleien en duinmeertjes met eenden
lepelaars en kiekendieven. We zullen er een paar bespreken.

Noordkop
Duinen, strand en bosjes met vooral in de trektijd veel
zeldzame vogels. Vaak ook tapuiten.

De Slufter
De meest bekende plek op Texel is voor de meeste mensen
toch wel de Slufter. Een unieke kwelder in de duinen die bij
hoog water volloopt. En twee keer per dag bij laagwater
stroomt het zoute zeewater er water er weer uit. Er zijn
altijd bijzondere vogelsoorten te zien. Vaak lepelaars,
kiekendieven en heel veel steltlopers. Maar ook veel eenden
waaronder de prachtige eidereend.

Tot slot
Zeker de moeite waard om als vogelwerkgroep
Texel binnenkort een keer te bezoeken.
Gezien de reistijd en de vele mooie
vogelgebieden is een excursie met 1 of 2
overnachtingen op Texel het meest voor de
hand liggend. Wij gaan vast weer mee. Jij ook?
Gerard en Margriet

Elk jaar worden er ook strandleeuweriken waargenomen.
Ook wij hebben ze dit jaar gezien. Bijzonder toch zo’n klein
vogeltje dat in het broedseizoen zich hoog in de bergen
boven de boomgrens begeeft en in de wintermaanden op
het strand of op de kwelder te vinden is.
De Petten
Wat onze vogelwerkgroepleden Henk en Dina niet gelukt is
in de week voordat wij op Texel waren, is ons wel gelukt: het
waarnemen van de zwarte ibis in de Petten. Het beest vloog
van hot naar her op Texel en dus moet je net een beetje
geluk hebben dat je op het juiste moment op de juiste plek
bent. Een prachtig beest waarbij wanneer je goed kijkt het
zwart niet alleen zwart is maar ook blauwpaars en groen.

1 De Slufter
2 De Muy
3 Utopia en de Schorren
4 Noordkop
5 Krassekeet
6 Wagenjot en IJzeren Kaap
7 Dijkmanshuizen en Ottersaat
8 Waal en Burg
9 Mokbaai en De Petten
10 De Geul en Horsmeertjes
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Mystery bird op Texel
Tijdens ons uitstapje op Texel kwamen we op een dag de afgebeelde vogel tegen. Op grote afstand was mijn eerste gedachte
een grote molshoop, maar iets meer dichterbij gekomen was dat duidelijk niet het geval. Een slordige boer die een stuk plastic
heeft achtergelaten in zijn weiland? Een paaltje met een zak eromheen?
Toch maar even de verrekijker erbij gepakt. Een vogel zonder kop? Leeft het wel? Ja, duidelijk wel, anders zou hij omvallen.
Zie jij welke vogel dit is? Het zat midden in een weiland met op grote afstand redelijk veel sloten met water erin.
Wanneer je denkt te weten welke vogel dit is, stuur dan je antwoord naar: g.j.dekker@me.com
Onder de goede inzenders verloten we een leuke prijs.

Wat foto’s
Nog wat foto’s van de afgelopen periode:

Grote lijster – foto: Janny Kleefman
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Tapuit – foto: Janny Kleefman

Zwartkopmeeuwen – foto: Bob Hogeveen

Ook een paartje zwartkopmeeuw was dit seizoen weer aanwezig op het (kok)meeuweneiland in Tusschenwater!
Paapje – foto: Bob Hogeveen

Een groep paapjes hield zich begin mei op bij de Zuidoevers
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De Oostpolder is altijd goed voor gele kwikstaart, kemphaan en grutto:

Gele kwikstaart – foto: Bob Hogeveen

Kemphaan – foto: Bob Hogeveen

Grutto – foto: Bob Hogeveen
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Kleine mantelmeeuw, Zuidoevers – foto: Bob Hogeveen

Als afsluiting een sfeerplaatje…

Contactpersoon nieuwsbrief: Bob Hogeveen
Stuur je inbreng naar: nz@bobhogeveen.nl
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