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In deze brief vind je ….
Dit weekend watervogels tellen
Zangvogelcursus meer dan een succes

Is je PTT telling doorgegeven ?
Zaterdag 24 februari Schulensmeer
Reis Mallorca 25 april tot 3 mei
Reis Hongarije 8 tot 16 september

Foto Marc Van Meeuwen

Dit weekend zijn er weer de Watervogeltellingen!

17 en 18 februari is het weer tijd om de watervogels in onze regio in kaart te
brengen. We rekenen op onze vaste tellers maar we willen ook alle andere
waarnemers vragen om dir weekend alle watervogels te “tellen” en niet enkele de
soort (= 1) in te geven.

Cursus Zangvogels - Vogelzang
Over een tiental dagen gaat deze kleine cursus van start te Binkom (Lubbeek).
Nog nooit hadden we zoveel inschrijvingen. Tot vandaag was ons record 41
inschrijvingen voor een cursus. Deze keer overschrijden we dit aantal
ruimschoots, vandaar… geen promotie meer. We zoeken uit hoe we dit in goede
banen (als je van ons gewend bent) kunnen leiden. Gelukkig hebben we een goed
bestuursteam!
Voor de ingeschreven: kom maandag de 26ste flink op tijd naar de eerste les.

Zijn de PTT gegevens doorgegeven?
Een aantal mensen hadden problemen om de gegevens van hun PTT telling in te
voeren in het nieuwe systeem. Als jij in dat geval bent, geef dan je gegevens door
in een formulier van het oude type.
Bijkomend … Als je je gegevens kunt kopiëren geef ze dan ook door aan.
marcel.jonckers2@telenet.be Ik probeert al jaren de taak van regiocoördinator
voor dit project (zoals ook voor watervogeltellingen) te vervullen en de
regioresultaten bij te houd en te verwerken.

Zaterdag 24 februari 2018

Voormiddagwandeling Schulensbroek

Het Schulensmeer is één der grootste meren van Vlaanderen. Het is omgeven
door een fraai broekgebied dat polderachtig aandoet. Steeds meer percelen
worden beheerd als reservaat, waardoor de natuurwaarden nog steeds stijgen. Het
wateroppervlak lokt talloze watervogels van diverse soorten. De Aalscholvers
vertoeven er graag en hebben er sedert enkele jaren een winterslaapplaats. De
omgevende beemden, akkers en broekbossen lokken allerlei zangertjes en vaak
zweven roofvogels boven het gebied. Mogelijk krijgen we nog een paar Wilde

Zwanen te zien die hier elke winter vertoeven. Er zijn steeds meerdere soorten
ganzen present. Ornithologisch succes verzekerd op deze wandeling!
Pijlstaart, Smient, Brandgans, Bergeend, Grote Zilverreiger ….
Afspraak: Leuven, carpoolparking Herent (bij Mechelse steenweg) om 8.20 u. of
ter plaatse aan de kerk van Linkhout om 9 u. Einde omstreeks het middaguur.

Reizen 2018
MALLORCA, TOERISTISCH JA, MAAR VOL NATUUR EN
BIJZONDERE VOGELS
Woensdag 25 april tot 3 mei 2018

Dwergarend

‘Mallorca, een droombestemming, witte stranden, blauwe lagunes, bergen en veel
vogels. Mallorca, de westelijke tegenhanger van Lesbos, is een prima plaats om
de voorjaarstrek mee te maken. In de maanden april en mei trekken vele
honderdduizenden vogels ieder voorjaar door en over Mallorca. Met als
blikvangers o.a. Marmereend, Krooneend, Kuhls Pijlstormvogel, Kuifaalscholver,
Woudaap, Kwak, Ralreiger, Monniksgier, Visarend, Dwergarend, Eleonora’s
Valk, Knobbelmeerkoet, Purperkoet, Steltkluut, Griel, Audouins Meeuw,
Alpengierzwaluw, Bijeneter, Kortteenleeuwerik, Duinpieper, Gele Kwikstaart

complex, Blauwe en Rode Rotslijster, Balearische Grasmus en Moltoni’s
Baardgrasmus (twee recent afgesplitste nieuwe soorten), Zwartkoprietzanger en
Balearische Roodkopklauwier.
Heel wat vogels gebruiken het Balearische eiland als tussenstop, om even wat
extra voedsel in te slaan op hun lange en gevaarlijke trektocht van Afrika over de
Middellandse Zee naar hun broedgebieden in Europa.
In deze periode van het jaar zitten er overal vogels, soms met meerdere/vele
soortgenoten tezamen in de bergen, moerassen, boomgaarden, velden, tuinen en
bosschages van dit prachtige eiland.
Tijdens deze negendaagse reis, verblijven we in het noordelijk deel van Mallorca,
waar ook 2 belangrijke waterrijke gebieden liggen namelijk het Natuurpark van
S’Albufera en S’Albufereta.
We bezoeken de Boquer
vallei, gekend om zijn
verschillende soorten
grasmussen, het
schiereiland met kaap
Formentor, evenals de
zoutpannes Salobrar de
Campos, in het zuidoosten
van Mallorca. De bergen
aan de westkant van het
eiland herbergen
gierenkolonies met
Monniksgieren en Vale
Boquer Valley
Gieren. Kortom we
bezoeken tal van
afwisselende biotopen, en die staan garant voor mooie vogelwaarnemingen,
prachtige landschappen en een vleugje cultuur.
’s Avonds genieten we van de typisch Spaanse keuken.
We verplaatsen ons in 2 minibusjes. Maximumaantal deelnemers is 12.’

Wil je mee naar Mallorca? INSCHRIJVEN VOOR 1 MAART
2018 via de website van STARLING:
http://www.starlingreizen.be, de reisbeschrijving vind je onder
de rubrieken NATUUR of VOGELS!

Monniksgier samen met Vale Gier, foto Birdphoto.nl

NAJAARSREIS NAAR DE UITGESTREKTE STEPPEN IN HET
OOSTEN VAN HONGARIJE: HORTOBAGY
8 t.e.m. 16 september 2018
In de tweede week van september 2018 trekken we met de VWG naar de
uitgestrekte steppen in het oosten van Hongarije, namelijk naar Hortobagy en het
rivieroverstromings gebied van de Tisza. In het oosten van Hongarije ontmoet de
grootte Hongaarse vlakte de voetheuvels van de Karpaten. Hier ligt een oud
landschap van steppen en rivieroverstromingsmoerassen. Rivieren met hun
begeleidende bossen zoeken zich een weg door het open landschap zoals
uitgerekte, kromme vingers.
De streek straalt rust en kalmte uit, iets wat de dag van vandaag ook zeldzaam is
geworden in Centraal Europa en toch is het een streek vol leven zoals je kunt
verwachten van één van Europa’s vogelparadijzen. Dit is het machtige
Hortobagy, Europa’s meest westelijk gebied van uitgestrekte natuurlijke steppen.
Het is een topbestemming voor vogelkijkers en natuurliefhebbers. Een belangrijk
deel van de natuurlijke steppen zijn sinds 1973 beschermd als Nationaal Park.
Tijdens de 9-daagse reis zullen we regelmatig op stap gaan in het Hortobagy
Nationaal Park, beroemd omwille van zijn steppen of poesta zoals de Hongaren
zeggen. We verblijven in eenvoudige tweepersoons-accommodatie in het dorpje
Hortobagy, gelegen vlak bij het hoofdkwartier van het Nationaal Park. We
vliegen op de Hongaarse hoofdstad Boedapest en verplaatsen ons met 2
minibusjes naar het oosten een rit van ongeveer 200 km.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog legden
krijgsgevangenen één van Europa’s
grootste visvijvercomplexen aan,
vergelijkbaar met de wereldberoemde
Bharatpur moerassen in India. In dit
relatief kleine gebied werden tot op heden
meer dan 300 verschillende vogelsoorten
vastgesteld. De meeste zijn water- en
rietvogels zoals Dwergaalscholver, Zwarte
Ibis, Ralreiger, Grote en Kleine
Zilverreiger, Purperreiger, Woudaapje,
Lepelaar, Kraanvogel, verschillende
soorten moerassternen, maar ook
Zeearend, Bruine Kiekendief, etc.… . In de
drogere delen van de steppen vinden we
o.a. Grote Trap, Roodpootvalk,
Arendbuizerd, Sakervalk en Keizerarend.
De reis wordt in samenwerking met Starling georganiseerd en voor de link
naar die reis geef je Jan Wellekens een seintje op zijn gsm 0479 79 93 67.
INFO:
Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 bus 5, 3300 Tienen.
Luc Cieters 0494 916 862
Marcel Jonckers 0497 44 72 33
Gilbert Rijmenans 0470 139 071
Bart Broos 0476 206 999
Via e-mail: marcel.jonckers2@telenet.be

Heb je je abonnement voor Ons Vogelblad
verlengd ?
Of wordt je een nieuwe abonnee ?

ONS VOGELBLAD

Nr. 116 is ondertussen weer in voorbereiding. Jouw tekstbijdrage wordt
gewaardeerd.
Teksten over vogels… Belevenissen met vogels... Info over vogelrijke
gebieden… Studie en beschermingsacties…
Al meer dan 28 jaar trouw om de drie maanden. Gestart met 32 pagina’s. Nu
dubbeldik en met kleurkaft !!
Op de hoogte blijven van de activiteiten van onze Vogelwerkgroep Oost-Brabant
van Natuurpunt kan best via het abonnement op "Ons Vogelblad".
Dit tijdschrift wordt 4 keer per jaar uitgegeven, telt nu meestal 64 à 72 blz. per
keer en is volledig gewijd aan onze vogelwereld, vogelrijke gebieden,
vogelstudies, bijzondere waarnemingen, soort in de kijker, vogelgedrag en
ecologie, uitstappen en algemene vogelthema's.
Het abonnementsgeld voor een jaargang bedraagt nu 15 euro voor leden van
Natuurpunt of 17 euro voor niet-leden, afzonderlijk te betalen op rekening van de
Vogelwerkgroep, Waaibergstraat 26 / 5 te 3300 Tienen - IBAN: BE24 3300 1135
7138 – BIC: BBRU BE BB

Vogelwerkgroep Oost-Brabant
coördineert activiteiten rond vogels in de regio.
We werken rond OBSERVEREN, STUDIE, EDUCATIE en BESCHERMING.
Studieprojecten waaraan u kan meewerken zijn: Watervogeltellingen,
Roofvogeltellingen, Inventarisaties, PTT-project, Project Bijzondere Broedvogels.
Beschermingsprojecten lopen vnl. rond uilen, zwaluwen en akkervogels.
Bezoek eens onze website

www.vogelwerkgroep-oost-brabant
INFO ACTIVITEITEN
Marcel Jonckers  0497 44 72 33
Jan Wellekens  0479 799 367

Gilbert Rijmenans  0470 139 071
Luc Cieters
0494 916 862

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Neem dan even contact met marcel.jonckers2@telenet.be; Wil je dat we hem
ook naar iemand anders sturen? Geef ons een seintje. Heb je zelf ideeën of
voorstellen? Welkom!
Iedereen is welkom op al onze activiteiten. Voor de uitstappen maken we gebruik
van eigen wagens tenzij anders vermeld. Kostendelend meerijden kan.
Meenemen: laarzen, kijkers, vogelgidsen en picknick voor dagtochten.
Voor bustochten gelieve ruim vooraf in te schrijven door betaling op rekening van
Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen - IBAN BE72
3300 1162 6516 – BIC: BBRU BE BB.

