nieuwsflits

Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief
Pfffflitssssss

Een heerlijk tussendoortje om het zo maar te
zeggen. Naast de reguliere nieuwsbrief zal er af en
toe een nieuwsflits voorbij scheren omdat we jullie
ook graag snel en kort
van nieuwtjes en
ontwikkelingen op de hoogte willen houden.

☺

Beste waarnemers,

Zoals eerder aangegeven is de
Werkgroep
in
gesprek
met
waarneming.nl. Deze slimme ICT-ers
zullen voor ons een webapplicatie maken
waar we onze punttelgegevens
(broedvogelwerk) op een soepele manier
kunnen invoeren. Een aantal punttellers
zullen we om feedback vragen. In de
loop van 2011 praten we jullie uitvoerig
bij over de aard van onze samenwerking
met waarneming.nl. Jullie mogen er
vanuit gaan dat vóór het komende
broedseizoen een goed invoerscherm
klaar is.

Jagende Blauwe kiekendief boven een
wintervoedselveldje.
Hans Hut ©
Wintertelling 18 december 2010

Afgelopen zaterdag hadden we een dijk
van een wintertelling. Waar zie je
zoveel akkervogels als juist in OostGroningen? Alles zat mee: het prachtige
verstilde winterweer, goed geluimde
tellers, veel vogels en ondanks een
tikkeltje aangebrande snert ook nog
eens een voedzame maaltijd.
Fotocompilatie van de wintertelling.
Marten Drenth©
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Akkervogels in cyberspace

Onze actieve achterban komt binnen en buiten Nederland (denk aan Afrika) naar verhouding
veel in grootschalig akkerland. Dit landschapstype, nooit door drommen vogelaars bezocht,
is een ondergeschoven kindje ondanks onze dataverzameling van de grauwe kiekendieven.
Uit eigen ervaring weet ik dat veel ‘losse waarnemingen’ vaak in de notitieboekjes blijven of
zelfs niet meer worden opgeschreven. Daar willen wij graag verandering in aanbrengen.
Sinds vorige weekend is er een invoerscherm op onze eigen website te vinden, daar kunnen
jullie nu al je prachtige gegevens invoeren.
Kies bij het aanmaken van je eigen
account het profiel “Werkgroep Grauwe
Kiekendief”,
dan
worden
jouw
waarnemingen apart op onze eigen site
getoond. Wij zijn er van overtuigd dat we
zo met z’n allen het landelijke beeld van
akkervogels scherp kunnen stellen.
Maar…natuurlijk is het ook erg leuk de
sijsjes in je tuin, de dodaars in een
winterse
stadsgracht
of
een
voorbijvliegende Sperwer door te geven.

Ruigpootbuizerd
Hans Hut ©

Bij deze nodig ik jullie uit vele waarnemingen in te sturen
en als het kan met terugwerkende kracht ook je oude
waarnemingen.
Ga naar: www.werkgroepgrauwekiekendief.nl
Mensen, schroom niet en voer al dat moois in!

Heb je nog vragen? Gewoon even bellen of mailen.
Fijne Feestdagen en met een hartelijke groet,
Ben Koks

Patrijzen in de sneeuw.
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Loggers

De Hanzehogeschoolstudenten Benne
Otten, Erik Hoeksma en Simon Hiemstra
hebben voor onze website een mooie
webapplicatie gemaakt. Deze applicatie
geeft een haarscherp beeld van onze
gelogde grauwe kiekendieven. Zeer de
moeite van het bekijken waard!
A. Dol ©
Sahel

In de tweede week van januari vertrekken Almut
Schlaich, Leen Smits en Ben Koks naar de Sahel. Twee
jaar geleden vonden we een slaapplaats van ongeveer
1 300 grauwe kiekendieven. Wat zal deze reis brengen?

Leen Smits smult van een sprinkhaan op de markt in Niger.
Hans Hut ©
Jong en Wild

Er is een nieuw boek verschenen van Koos Dijksterhuis
over de veelzijdige biodiversiteit van Flevoland. In het boek
vinden we bijdrages van onder andere Frans van der Stoep,
Luuk Draaijer en Henk Jan Ottens. Het is voor €9,95
verkrijgbaar via www.knnvuitgeverij.nl of in de boekhandel.
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