Belangstelling?

Wilt u meer weten over onze vereniging?
Op onze site vindt u uitgebreide informatie over
onze al onze activiteiten en hoe u lid of donateur
kunt worden. De laatste nieuwtjes vind u ook op
onze Facebookpagina

Vo g e l w e r k g r o e p
Berkelland
Borculo - Eibergen - Neede - Ruurlo

Bijeenkomsten en excursies

Jaarlijks worden meerdere excursies en
verenigingsbijeenkomsten voor alleen leden
georganiseerd. Enkele daarvan worden
opengesteld voor niet-leden.
Tijdens de excursies worden verschillende
biotopen bezocht. Vaak in Berkelland,
maar ook naar vogelgebieden verder weg in
Nederland. Eén keer per jaar is er een excursie
naar het buitenland.
De ledenavonden worden in Berkelland op
wissellende locaties gehouden. Deze avonden
biedt de leden de gelegenheid om onderlinge
ervaringen uit te wisselen.

Lid worden?

Belangstellenden voor de Vogelwerkgroep
Berkelland kunnen zich aanmelden als lid of
als donateur. Leden kunnen actief deelnemen
aan één of meerdere projecten, verschillende
excursies en verenigingsavonden.
Als donateur ondersteun je de vereniging.
Zowel leden als donateurs ontvangen het
verenigingsblad.

De Vogelwerkgroep Berkelland bestaat uit
een enthousiaste groep mensen die zich ieder
op hun eigen manier bezig houden met het
kijken naar of bestuderen van vogels.
Sommige leden zijn actief met het inventariseren of met andere onderzoeken. Tevens
worden er cursussen, bijeenkomsten en
excursies voor leden en niet-leden gehouden.
Ook de bescherming van vogels en hun
leefgebied heeft de volle aandacht.

E-mail: info@vogelwerkgroepberkelland.nl

www.vogelwerkgroepberkelland.nl
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Vogels in Berkelland
In Berkelland zijn een aantal mooie natuurgebieden waar je oa de volgende vogelsoorten
tegen kunt komen: steenuil, nachtegaal, zwarte
specht, ijsvogel, geelgors , de grote gele
kwikstaart en diverse soorten roofvogels.

Welke projectgroepen?
Vogelwerkgroep Berkelland heeft diverse
projectgroepen die bezig zijn met onder
andere:
• Bos-, steen- en kerkuilen
• Gier-, oever-, boeren- en huiszwaluwen
• Kleine vogels in nestkasten
• IJsvogels
• Toren-, slechtvalk en overige roofvogels
• Grote gele kwikstaart
• Weidevogelbescherming
• Inventarisaties en telwerk te denken aan:
- waterwild- en kolonievogeltellingen		
- herfsttrektellingen
- bijzondere soortentellingen zoals de
bijvoorbeeld middelste bonte specht
- broedvogelmonitoriningprojecten
• Terreinbeheer, inrichting en toezicht
• Wintervoedering
• Revalidatie en doodsoorzakenonderzoek

Voorbeelden van werkzaamheden
Projectgroepen
Bij de Vogelwerkgroep Berkelland zijn meerdere
vrijwilligers betrokken bij werkzaamheden die
binnen de verschillende projectgroepen worden
verricht.
Elke projectgroep heeft een eigen coördinator
die zijn werkgroep aanstuurt en verslag uitbrengt. De projectgroepen houden zich bezig
met het bestuderen, beschermen en inventariseren van vaan één bepaalde vogelsoort.
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In  heel Berkelland worden bos-, steen- en
kerkuilen geïnventariseerd. Er worden kasten
opgehangen en er wordt biologisch onderzoek
verricht door het tellen van de eieren, het meten
en wegen van de jongen. Deze worden ook
geringd. De verzamelde gegevens worden door
de uilenwerkgroep doorgegeven aan SOVON
vogelonderzoek Nederland.

Activiteiten voor de jeugd
Speciaal voor de jeugd worden vogelwandelingen georganiseerd die begeleid
worden door ervaren vogelaars. Er wordt
voornamelijk aandacht besteed aan het
herkennen van vogels door middel van zien
en horen. Welke vogels kunnen ze in dit
gebied verwachten, welke geluiden
maken ze en wat zijn hun vliegbeelden.
Activiteiten voor de jeugd worden ook op
onze Facebook pagina aangekondigd.
Het project boeren- en huiszwaluw draait al
meer dan 10 jaar in Berkelland. Er worden
succesvol kunstnesten opgehangen, aantallen
geteld en genoteerd. Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Berkelland gaan van mei tot en met
augustus langs de boeren en particulieren waar
de zwaluwen nestelen.
Begin 2011 is een begin gemaakt met de aanleg
van een oeverzwaluwwand en vleermuiskelder.
In het voorjaar van 2012 kwam deze gereed en
deze wordt ondertussen gebruikt door oeverzwaluwen maar er is ook al diverse keren een
ijsvogel gesignaleerd!.

