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Kerkuil vliegt naar noorwegen

Excursie met de afdeling
Natuurwandelingen
Jeugdnatuurclub
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Jeugdnatuurclub
In september gaan we op zoek naar
vruchten uit de natuur. Dat kan heel
breed zijn. Alles wat vrucht is kunnen
we zoeken. Dat doen we op woensdag
1 september in Swifterbant en op
woensdag 15 september in Dronten.
Doordat er elk jaar deelnemers
afvallen die naar de middelbare
school gaan, en we vorig jaar door
corona geen werving hebben gehad, is
er dit jaar volop ruimte voor nieuwe
deelnemers. Vindt je het zelf leuk om
in het bos te zijn of heb je een vriendje of vriendin die dit leuk vindt? Meld je geheel
vrijblijvend aan. Ga in september met ons mee en beleef zelf hoe leuk het is.

Natuurwandelingen
Na, door COVID 19 bijna een jaar niet
op stap geweest te zijn gaan we nu
weer starten met de wandelingen. Op
dinsdagmorgen 14 september gaan we
wandelen in het Greppelveld en op
donderdagmorgen 23 september
wandelen we in het Abbertbos. Beide
wandelingen starten om 09:30 uur
vanaf de parkeerplaats aan de Oost en
duren tot ongeveer 11:30 uur.

Excursie met de afdeling
Op zaterdag 4 september gaan we
naar de Holterberg en het Wierdense
veld toe. Een gebied waar we in de
ochtend droge heide en in de middag
vochtige heide bezoeken. Een prachtig
contrast met kans op bijzondere
vogels als kraanvogel en zwarte
specht
het gebied leent zich uitstekend voor
een heerlijk dagje wandelen.Kijk voor
meer informatie en aanmelden op
onze website.

KERKUIL VLIEGT NAAR NOORWEGEN
In heel Nederland worden kerkuilen
waargenomen. Er is een grote club
van ongeveer duizend vrijwilligers die
zich bezighouden met het beschermen
en controleren van broedende
kerkuilen. Er worden nestkasten
geplaatst bij boerderijen, en er
worden kerkuilen geringd voor
wetenschappelijk onderzoek naar
geboorte, verspreiding soort, leeftijd
en mortaliteit. De ringgegevens
worden beheerd door het
Vogeltrekstation in Heteren. Ik kreeg
een melding van de Digitale Nieuwsbrief Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland door dat er
een dode kerkuil is gevonden in Noorwegen die in Nederland was geringd. De kerkuil is op 28
augustus 2020 geringd op een boerderij in de beurt van Assendelft. De kerkuil is eind
september uitgevlogen en is waarschijnlijk direct op trek gegaan. De kerkuil is dood gevonden
op 12 maart 2021 in een schuur Sandefjord in Noorwegen. De vogel was uitgehongerd als
gevolg van sneeuwval en mogelijk vermoeienissen van de verre reis van zo’n 1400 km. Het
blijkt dat dit de eerste Nederlandse kerkuil ooit terug gevonden is in Noorwegen. De foto is
gemaakt door Jitty Hakkert.
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