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‘Heel leuk,
ik volg een cursus
vogels tellen!’

…zeggen honderden cursisten dit voorjaar. Vanuit Sovon hebben we
overal in het land cursussen gegeven om nieuwe tellers op te leiden.
Er draaien 6 cursussen voor het Broedvogel Monitoring Project (BMP),
vrijwilligers zijn opgeleid om Patrijzen of Steenuilen te inventariseren
en er zijn avonden gehouden om uitleg te geven over de Nestkaart, het
Meetnet Urbane Soorten (MUS) of om de kennis over BMP op te halen.
Op stap om Patrijzen te tellen
In Gelderland zijn ruim 200 vrijwilligers opgeleid om vanaf dit jaar Patrijzen
te tellen op zo’n 150 percelen. Stichting
Landschapsbeheer Gelderland richt, samen
met agrarische collectieven in de buurt van
Sinderen, Groesbeek, Batenburg, Vorden
en Eibergen, percelen in met zadenrijke
kruiden die de Patrijs hopelijk gaan helpen.
De nieuwe tellers houden bij wat het effect
hiervan op de patrijzenstand is. De cursus
bestond uit een avond waarin kort werd
uitgelegd wat het project inhoudt en waarin
Frank Majoor vertelde over de leefwijze
van de Patrijs en hoe je deze kunt inventariseren. Vervolgens gingen de cursisten
op excursie in één van de telgebieden en is
geoefend met het afspelen van het geluid.
Tegelijkertijd trainden ze in het afspeuren
van percelen, of er ergens een patrijzenkopje bovenuit stak. In Groesbeek werd het
geduld aan het eind van de ochtend beloond
met een koppeltje, dat uiteraard werd ingevuld in de Avimap-app.
Vernieuwde BMP-cursus
Dit voorjaar is de BMP-cursus in een fris
jasje gegoten. Er is nu meer ruimte voor
cursisten om de koppeling te leggen tussen
theorie en praktijk. We laten aan de hand
van voorbeelden zien waarom er bepaalde
telregels zijn. De veldervaringen van de cur-

sisten worden gebruikt op de theorieavonden om te oefenen met lastige situaties.
Onze docenten die in Haarlem, Arnhem,
Oostburg, Joure, Leeuwarden en Geleen
de cursus gaven, waren blij verrast met het
aanstormend talent. Er zijn cursisten die nu
al zeker weten dat ze een eigen BMP-gebied
willen gaan tellen en enkele zijn daar al
mee begonnen. Het is hartverwarmend hoe
enthousiast cursisten kunnen zijn. Een van
de docenten werd al vóór de start van de
avond bestookt met vragen en probeerde
tevergeefs halverwege de avond een pauzemoment in te lassen. Uiteindelijk kwam de
koffie maar op tafel tijdens het geven van de
les, zóveel wilde iedereen weten!
Bij de cursus horen 4 avonden theorie en
4 ochtenden praktijk. Tijdens de praktijkochtenden wordt in het veld geoefend met
bijvoorbeeld het noteren van territoriale
waarnemingen. De vroege momenten rond
zonsopgang leverden prachtige waarnemingen op. Cursiste Richtje van den Berg over
haar tweede veldbezoek aan het Lendebos
in Oldeberkoop: ‘Wij zagen twee bijzondere zoogdieren, namelijk een Das en een
Bunzing! Ook zagen we een Appelvink met
nestmateriaal in zijn snavel. Onze cursusleider Sjouke vertelde dat dit niet vaak gezien
wordt! Bij het vorige bezoek zag ik mijn
eerste Kleine Bonte Specht.’

Docent Joost van Bruggen
leidt dit voorjaar vogelaars in
Arnhem op tot BMP-tellers.
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Cursisten in het veld.
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Steenuilen en stadsvogels (helpen)
In de Achterhoek leerde Albert de Jong
samen met Ronald van Harxen van STONE
cursisten in de buurt van Halle hoe je
Steenuilen kunt inventariseren. Vroeg in
het voorjaar ’s avonds op pad en telkens het
geluid afspelen en vervolgens goed je oren
spitsen om te horen of een uiltje reageert.
Er zijn nu bij Halle heel wat nieuwe tellers
die het geluid van de Steenuil kunnen dromen! Heel goed, want in Gelderland huist
zo’n 40% van de Nederlandse steenuilenpopulatie en het is belangrijk om te volgen
waar ze zitten en hoe het ze vergaat.
Jan Schoppers vertelde in Joure, Uffelte
en Emmeloord over MUS. Opzet en resultaten kwamen aan bod, en hij sloot de avond
af met hoe je mee kunt doen. In de regio’s
van deze cursusavonden worden nog veel
tellers gezocht.
Niet alleen voor vrijwilligers zijn cursussen gegeven. Ook professionele organisaties kunnen bij Sovon terecht om bijvoorbeeld stadsvogels een handje te helpen.
Zo gaf collega Jan Schoppers samen met
NatuurInclusief in Nijmegen een cursus
over de Huismus en Gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling. Zij demonstreerden
hoe je deze huizenbroeders een broedplek
kunt geven in de veranderende stedelijke
omgeving.
Op naar de volgende cursussen
De voorjaarscursussen zijn grotendeels
afgerond, de BMP-cursussen lopen richting
einde. In de nazomer starten we met nieuwe
cursussen, zoals in Leeuwarden, Vinkeveen
en de Betuwe over het Watervogelproject.
We hebben de mogelijkheid om nog meer
cursussen te geven over onder meer de winterse Punt-Transect-Tellingen of als u wilt
leren trektellen. Er zijn cursussen in samenwerking met lokale vogelwerkgroepen naast
cursussen geheel vanuit Sovon in regio’s
waar vogelwerkgroepen minder actief zijn.
Interesse? Mail naar cursus@sovon.nl, dan
nemen wij contact met u op.
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