Terugblik Vogelcursus 2017
Vogels vind je overal en je kunt dan ook altijd genieten van deze prachtige en interessante
dieren: van de koolmezen gewoon thuis in je tuin, van bijzondere soorten op vakantie in een
prachtig natuurgebied, van de trekvogels op je fietstochtje over de hei of van de eenden en
steltlopers aan het water.
Maar hoe heten die vogels eigenlijk en wat
voor geluiden maken ze?
Hoe komt het dat zij kunnen vliegen en
mensen niet? Wat eten vogels en in welke
biotoop kan ik welke vogel vinden?
En hoe zit dat met de vogeltrek? Sommige
vogels gaan weg in het najaar en komen in
het voorjaar weer terug naar Nederland.
Ze vliegen vaak duizenden kilometers om
dan na korte tijd weer hier naartoe te
vliegen om hier te broeden? Hoe weten ze
de weg?
Vogels leren (her)kennen is best moeilijk. Vogels met je verrekijker spotten is ook niet
gemakkelijk, maar wel noodzakelijk om de details van vogels beter te kunnen bekijken en te
bestuderen. Vaak heb je daar ook nog een boek bij nodig of een app met vogelgeluiden,
want het zijn er zoveel.
Van 18 januari t/m 17 mei dit jaar organiseerde de
cursuswerkgroep van het IVN Heeze-Leende in
samenwerking met hun Vogelwerkgroep “de
Spotvogel” een vogelcursus.
Gedurende 6 lesavonden werd met 20 enthousiaste
deelnemers dieper op de stof ingegaan. Tijdens de
excursies in verschillende natuurgebieden met
afwisselende biotopen werden de ogen en oren
geoefend om de verschillende vogels met hun eigen
geluiden te beluisteren, te herkennen en te vinden. Op 17 mei werd de cursus op een
ludieke manier succesvol en gezellig afgesloten.
Wij als cursusteam hebben genoten van 20 enthousiaste cursisten, hun grote deelname
(84% opkomst), hun verwondering en vele vragen.
Reacties van cursisten na afloop waren:
“De cursus was boven verwachting”
“Verdieping van de theorie in kleine groepen was heel fijn”
“De cursus was goed georganiseerd”
“ Liever geen pauzes tijdens lesavonden en wandelingen”
“ Sommige onderwerpen waren best moeilijk en de tijdbewaking was soms een beetje in het
gedrang”

“ Er was een juiste balans tussen theorie en praktijk”
“Enthousiaste en deskundige cursusleiders”

