Aankondiging vogelcursus IVN Maas en Niers 2022-2023
Tekst en foto’s: John Toonen en Miriam Pietz
IVN Maas en Niers start in september 2022 met een uitgebreide vogelcursus waarbij vele
interessante vogelonderwerpen de revue passeren. Het blijkt dat tijdens de coronacrisis steeds
meer mensen het vogelkijken hebben ontdekt en hierdoor ook de interesse in vogels is gewekt.
Dan is deze cursus zeker interessant voor degene die altijd meer hebben willen weten over
vogels.
Je hoort een vogel vaak eerder dan dat je deze ziet, vogels laten ook veel sporen na: braakballen,
veren, pootafdrukken, nesten, plukplaatsen en voederplekken. Daarbij heeft elke vogel zijn eigen
gedrag waardoor herkenning in het veld een stuk eenvoudiger wordt. Tijdens de cursus laten we
jou kennis maken met het digitale tijdperk: zoals vogelwebsites en het gebruik van vogelapps. De
apps worden echter niet gebruikt tijdens de veldexcursie om vogels te laten roepen als reactie
op een vogelgeluid uit een app, dat geeft namelijk enorm veel stress bij de vogels! Gedurende de
cursus bestaat de mogelijkheid om met ervaren vogeltellers van het IVN mee te lopen in een van
de 11 gebieden waar het IVN vogeltellingen doet voor het SOVON. Dit is vooral heel leuk en
leerzaam. De cursus wordt conform de dan geldende RIVM-maatregelen gegeven.
Maximaal aantal deelnemers: 12
Prijs: voor leden van IVN Maas en Niers € 60,-. Voor niet-leden € 90,- waarbij je 1 jaar gratis
lid bent van IVN Maas en Niers. Prijs is inclusief cursusmateriaal.
Aanmelden: vanaf 18 april via de mail: educatie@ivn-maasenniers.nl.
Wat heb je nodig: geen specifieke voorkennis. Het is wel aan te bevelen om tijdens de
veldexcursies een verrekijker mee te nemen, hierbij is 8x42 meer dan voldoende. Er is beslist
wel iemand bij wie je deze kunt lenen. Heb je er zelf toch geen, proberen we een verrekijker
voor jou te regelen.
De cursus bestaat uit:
5 theorieavonden op donderdag (van 19.45–22.00 uur) in het clubgebouw ’t Leger,
Kampweg 10 in Gennep.
4 veldexcursies op de zondagochtend.
één gecombineerde cursusavond op vrijdag met een late avondwandeling.
Hieronder volgen de cursusdata met thema’s zoals deze staan gepland.
2022:
Les 1: donderdag 22 september: vogelbouw, veren (theorie en praktijk)
Les 2: donderdag 20 oktober: voedselresten en braakballen pluizen
Les 3: donderdag 15 december: wintergasten, vogelsporen en vogelweetjes, digitale middelen
2023:
Les 4: zondag 8 januari (10.00-12.00 uur): veldexcursie wintergasten kijken bij “de Vilt” in
Beugen
Les 5: donderdag 16 maart: theorie: vogelgeluiden en standvogels
Les 6: zondag 19 maart (7.30-10.00 uur): veldexcursie standvogels: Bomenroute Looierheide
Gennep
Les 7: donderdag 13 april: theorie: vogelgeluiden en trekvogels
Les 8: zondag 16 april (7.00-9.30 uur): veldexcursie Zelderse Driessen: standvogels en
zomergasten
Les 9: zondag 7 mei (7.00-9.30 uur): veldexcursie Eendenmeer in Bergen, alle vogels
Les 10: vrijdag 7 juli (19.45-23.30 uur): theorienacht en gierzwaluwen met aansluitend een
avondexcursie nachtzwaluwen kijken bij het Driessenven in Bergen

Als afsluiting van de cursus is er nog een avond met een vogelquiz, uitreiking certificaat van
deelname, evaluatie en een gezellige afsluiting bij het kampvuur. De datum hiervoor wordt later
samen met de groep vastgesteld.
De cursus wordt gegeven door de vroege vogels John Toonen en Miriam Pietz en wij hopen dat jij
als een wijze uil de cursus afsluit. We zien jou graag binnenvliegen op de 1 e cursusavond.

