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Op initiatief van Trektellen.org, SOVON en de Nederlandse Zeevogelgroep (Dutch Seabird
Group) verschijnt sinds kort de Nieuwsbrief zeetrektellingen.
September jl. is de tweede nieuwsbrief verschenen met daarin een beschrijving van enkele
nieuwe ontwikkelingen én een uitgebreid verslag van de passage van Dwergmeeuwen in het
voorjaar en Zwarte Sterns in augustus.
Maar ook uitleg over het gebruik van analyse-tools, die gebruikt worden op de website van
trektellen.nl

Vogels vergelijken
Herken soorten die op elkaar lijken
Een heerlijke veldgids. Wellicht omdat hij in het gebruik
erg lijkt op een populair kinderspelletje: zoek de
verschillen. Als het onderwerp dan ook nog vogels
betreft is de cirkel rond en de openingsconclusie
duidelijk en gerechtvaardigd.
Meer dan 200 vogelsoorten, worden vergeleken op
overeenkomsten in uiterlijk en geluid. Daarmee is het
een redelijk complete gids waar beginners en
gevorderden regelmatig hun voordeel mee kunnen
doen als ze weer eens twijfelen over de vogel die ze
hebben gezien of gehoord.
Wat heel erg goed werkt zijn de rode aanwijsstreepjes
die meteen de aandacht trekken en de lezer verwijzen
naar de belangrijkste uiterlijke kenmerken, waardoor
ook de verschillen duidelijk worden.
Als geluiden een kritisch kenmerk zijn om soorten te
onderscheiden kunnen die met behulp van een QRcode worden afgeluisterd.
Per vogelsoort wordt ook nog een korte maar rake beschrijving gegeven, waardoor meestal een
vollediger beeld ontstaat.

Vogels zingen steeds minder

Mensen zijn verbonden met de natuur door middel van natuurgeluiden, vooral vogelzang.
‘Vroeger’ was die, in ieder geval in de beleving van veel mensen, ‘altijd en overal’ te horen.
Helaas is ook dit aan het veranderen.
De eerste en simpelste verklaring daarvoor is uiteraard dat vogelpopulaties steeds verder
afnemen waardoor de akoestische eigenschappen van natuurgeluiden ook veranderen. Maar er
is meer.
Amerikaanse onderzoekers hebben in een grootschalig onderzoek geanalyseerd welke
geluidsaspecten van wezenlijke invloed zijn op bijvoorbeeld de klankkleur van vogelgeluiden. Ze
gingen daarbij niet over één nacht ijs want zij gebruikten voor hun statistische analyses de
resultaten van geluidsopnames op meer dan 200.000 locaties in Noord-Amerika en Europa.
Daaruit bleek dat in de laatste 25 jaar de diversiteit en intensiteit van vogelgeluiden is veranderd
en daardoor de klankkleuren van vogelzang.
De gevonden veranderingen in de rijkdom en overvloed van vogelgeluiden kunnen gevolgen
hebben voor de gezondheid en gevoel van welzijn van mensen.

WaterLANDS, herstelproject voor natte natuur in Europa

Onderdeel van de Green Deal is het Europese Horizon 2020 programma. In het kader van dat
programma is 23 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het herstellen van in totaal 10.500 ha
natte natuurgebieden.
Door het Radboud Institute for Biologica and Environmental Sciences wordt meegewerkt aan
het project. Concreet evalueert het instituut eerdere soortgelijke projecten om succes- en
faalfactoren te achterhalen. Die kunnen vervolgens worden gebruikt in het huidige project.
WaterLANDS is een groot project. In totaal participeren 31 organisaties uit 14 Europese landen.
December 2021 gaat het project officieel van start.
bron: Radboud Universiteit, 28/10/2021

Stem op jouw favoriete bijzondere landschap
Noord-Holland wil extra zuinig zijn op een aantal bijzondere
landschappen binnen haar grenzen; ze blijken buitengewoon
waardevol te zijn voor mens en dier. Er zijn er 32 onderscheiden:
zie kaart.
Mensen die betrokken zijn bij deze bijzondere landschappen
treden op als ambassadeur van het betreffende gebied en leggen
op de website meestbijzonderelandschap.nl uit waarom hun
gebied zo bijzonder is. Vervolgens wordt iedereen uitgenodigd te
kiezen voor zijn of haar meest bijzondere landschap.
Bezoek de pagina www.meestbijzonderelandschap.nl en stem op
jouw favoriet. Stemmen kan tot en met 16 december. Laat je je
gegevens achter dan maak je ook nog eens kans op een
overnachting in één van deze landschappen.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuws@vogelwerkgroepennh.nl toe aan uw adresboek.

