Bert van ‘t Holt
ALV en lezing Charlotte Hemelrijk
De Algemene Ledenvergadering (ALV) en de lezing van 12 maart werden druk
bezocht. Zo’n 90 leden waren aanwezig op de ALV. Frank Sidler en Thierry Jansen werden herkozen als secretaris en penningmeester.
Tot onze grote verrassing
stelde Janneke Kimstra zich
vlak voor de vergadering kandidaat als algemeen bestuurslid. Met een instemmend applaus van de ALV nam zij in
het bestuur plaats.
Maar liefst 200 belangstellenden bezochten het programma
na de pauze. Jip Louwe
Kooijmans, specialist stadsvogels van Vogelbescherming
Nederland, vertelde kort iets
over het “Jaar van de
spreeuw”. Daarna vervolgde
Prof. dr. Charlotte Hemelrijk
van de Rijksuniversiteit Groningen
met
de
lezing
“Spreeuwen, hoe zwermen ze?” Tijdens en na haar verhaal werd zij bestookt met
vragen uit de zaal. Daaruit bleek wel dat het onderwerp bijzonder boeide. Al met al
kijken we terug op een geslaagde avond, die in een zeer prettige sfeer verliep.
Laatste nieuws casarca’s
Zoals bekend ruien elke nazomer 100-den cacarca’s op het Eemmeer. Vogelwacht Utrecht subsidieerde onderzoek naar de herkomst van deze vogels. 48
casarca’s kregen zomer 2013 een halsband met code. 7 van de 48 werden ook
gezenderd. Helaas vond de werkgroep 2 van de zendervogels dood terug. Van
een derde exemplaar werd niets meer vernomen. 2 gezenderde casarca’s zijn
daarom teruggevangen en zonder zender weer vrijgelaten. De beide resterende
gezenderde vogels, A1 en A9, hadden inmiddels in goede gezondheid het Eemmeer verlaten. Van A1 zijn sinds half oktober geen gegevens meer binnen gekomen. We ontvingen het laatste nieuws van Sjoerd Dirksen (lid VWU en Werkgroep Casarca Nederland): “De enige overgebleven zender-vogel, A9, is in het
Niederrhein gebied gebleven, lang bij Xanten in de buurt, en sinds een paar weken zit hij wat zuidelijker, ten zuiden van Duisburg. Misschien is hij wel naar z'n
broedplek gegaan - we hebben er nog geen veldwaarnemingen van ontvangen.
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Van de vogels met halsbanden kwamen minder aflezingen binnen in de wintermaanden. Vermeldenswaard is dat er een paar vogels verder in Zwitserland zijn
afgelezen, bij Bern, en ook bij het meer van Konstanz. Nog steeds zitten er heel
wat in het Niederrhein gebied. Eén van die vogels wordt ook af en toe afgelezen
net in Nederland bij Venlo. De broedvogels in dat gebied lijken dus ook bij de
Duitse “populatie” te horen.”

Het bestuur, nog zonder Janneke Kimstra – Bert Geelmuijden

Nieuwe initiatieven voor de hele Vogelwacht
Het is een oude en goede gewoonte binnen de Vogelwacht dat leden van andere
afdelingen welkom zijn op excursies en lezingen van de organiserende afdeling.
De afdelingen Driebergen/Doorn en Vechtplassen deden nog een stapje verder.
Driebergen/Doorn hield op 18 maart een lezing over natuurfotografie. Die lezing
werd vogelwachtbreed in de vorige Kruisbek aangekondigd. Hetzelfde deed
Vechtplassen met een pelagische tocht op 9 november 2014. Het bestuur juicht
deze initiatieven toe en steunt ze via Kruisbek, website en mailberichten. Het versterkt de band binnen de vereniging.
Vermeldenswaard is ook het initiatief van Everdien Smeenk en Tanny Hiemstra in
IJsselstein. Zij startten een project op basisscholen. Er zijn nestkasten bij de scholen opgehangen. Everdien en Tanny geven ook les over vogels. Verder krijgen de
leerlingen een vogelherkenningskaart. En als er straks jongen in de kastjes zitten,
gaat Henk Lichtenbeld ze ringen, in het bijzijn van de kinderen. De reacties van
leerlingen en onderwijzend personeel zijn tot nu toe heel enthousiast.
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