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Vogelcursus 2018

T

Frank van Groen

raditiegetrouw organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam in het voorjaar van
2018 weer een cursus Vogels kijken. Het leren herkennen van zangvogels staat
dit keer centraal.

Cursus Vogels kijken
De ervaring leert dat de cursus snel vol kan zitten. Wacht daarom niet te lang met de
aanmelding. Ook niet-leden van de vogelwerkgroep kunnen meedoen.
Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de vogelcursus op roofvogels, eenden, meeuwen
en steltlopers. In 2018 wordt de herkenning van zangvogels behandeld. Deze cursus is
daarom ook interessant voor de deelnemers aan de vogelcursus van 2017. Exemplaren
van andere soortgroepen die worden waargenomen tijdens de excursies worden uiteraard "meegenomen''.
De nadruk van de cursus ligt op de het herkennen van de vogels in het veld. Vogels kijken en luisteren (horen is scoren) leer je immers het beste door veel naar buiten te gaan.
Jeugdexcursie IJmuiden, 29 oktober 2017

Zondag 18 maart 14:00 - 15:30 Landje van Geijsel jeugdexcursie
Als de lente in aantocht is willen we natuurlijk de grutto's begroeten, die weer zijn
teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden in Afrika. Boer Geijsel zet ieder voorjaar
speciaal voor hen en andere steltlopers zijn weiland, even ten zuiden van Ouderkerk
aan de Amstel, onder water. Hierdoor ontstaat voor deze vogels met hun lange poten
en snavels een heerlijk plas-drasgebied om voedsel te zoeken. Zo kunnen ze aansterken na hun lange reis uit het zuiden en in een goede conditie aan het broedseizoen
beginnen. Behalve steltlopers, zoals Tureluurs, Grutto's, Kemphanen en Bontbekpleviertjes, zitten er ook altijd verschillende soorten eenden, zoals Slobeenden, Krakeenden, Kuifeenden en soms Pijlstaarten.
Bij deze excursie blijven we op één plek.
Zondag 25 maart 10:00 - 11:30 Flevopark jeugdexcursie
De lente is begonnen. De vogels die in de herfst naar het zuiden zijn getrokken, beginnen nu terug te komen om hier te gaan broeden. Ze zingen volop. Waarom doen ze dat
eigenlijk? Nog lang niet alle vogels zijn terug. Maar misschien horen we de Tjiftjaf al?
We zien en horen vast Merels, Koolmezen, Pimpelmezen, Boomkruipers, Boomklevers,
Vinken, Heggenmusjes, Kauwtjes, Zwarte Kraaien en Houtduiven. En heel misschien
zien we een IJsvogel. Of een roofvogel.
In het Flevopark zit ook een kolonie Blauwe Reigers. En in het water zien we eenden
en verschillende soorten meeuwen. Als we geluk hebben zien we Futen baltsen, zoals
twee jaar geleden. Een prachtig gezicht!
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De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten: twee theorielessen ('s avonds van 20 tot ca.
22 uur) en vijf praktijklessen ('s ochtends), die worden gegeven door ervaren leden van
de vogelwerkgroep. Voor de start van de cursus krijgen de cursisten de digitale cursusklapper per mail toegestuurd, vol met wetenswaardigheden en tips voor bij het vogelen.
De locatie waar de theorieavonden plaatsvinden is Eerste Helmersstraat 106 M. De
praktijklessen vinden plaats in de omgeving van Amsterdam.
De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende data in 2018:
datum onderwerp

verzamelen

Theorie 1

maandagavond

19-3 Kennismaking en Presentatie Zangvogels 1

20:00u 1' Helmersstr.106M

Praktijk 1

zondagochtend

25-3 Wandelexcursie Amstelpark

08:00u ingang Zorgvlied

Theorie 2

woensdagavond

Praktijk 2

zaterdagochtend

4-4 Presentatie Zangvogels 2
22-4 Fietsexcursie Amsterdamse Bos
6-5 Fiets/Wandelexcursie DiemerparkNijfhoek

20:00u 1' Helmersstr.106M
08:00u begin Bosbaan

Praktijk 3

zondagochtend

Praktijk4

zondagochtend

27-5 Auto-/wandelexcursie Duin en Kruidberg

07:00u Nesciobrug
07:00u IJsbaanpad

Praktijk 5

zondagochtend

10-6 Auto-/wandelexcursie Dammerkade/'s Graveland

07:00u IJsbaanpad

Aanmelden
Voor deze cursus kunt u zich aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@kpnmail.nl
Vermeld in uw mail alstublieft uw adres en of u lid bent. Het cursusbedrag (€30 voor
leden, €40 voor niet-leden) graag overmaken op rekeningnr NL60INGB0005060400
ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van uw
naam en Cursus Zangvogels 2018.
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