Nieuwsbrief Nov-2015
Beste mensen,
Middels deze nieuwsbrief willen we iedereen op de hoogte brengen van de activiteiten die er de
komende winterperiode gaan plaatsvinden. Ook kunnen jullie kennis maken met de plannen voor
2016. Plannen waarvoor we jullie ondersteuning goed kunnen gebruiken. Eerst blikken we even
terug op enkele activiteiten van 2015.
We hopen dat iedereen enthousiast is en dat er vele aanmeldingen zullen volgen! Veel leesplezier
en houd uw agenda bij de hand. Graag z.s.m. aanmelden per mail op info@stichtingkoekeloere.nl.
Stichting Koekeloere,
Ernest van Asseldonk & Albert Kleibeuker
De Draaihals op de Meinweg, een nestkastbewoner?
Tijdens de Meinweg Ecotop 2015 heeft Jan Boeren een verhaal
gehouden over de Draaihals als broedvogel op de Meinweg.
Begin 2015 zijn er op initiatief van Stichting Koekeloere 10
nestkasten opgehangen voor deze soort. Begin mei is enkele
weken een exemplaar in de omgeving actief geweest, maar dit
heeft niet geleid tot een broedgeval in onze kasten. De kasten
waren overigens wel allemaal bezet; zes Koolmezen, drie
Pimpelmezen en een Bonte vliegenvanger. Later in het seizoen
zijn enkele kasten in beslag genomen door de Hoornaar. In 2016
wordt, als we toestemming krijgen van Staatsbosbeheer, het
aantal kasten uitgebreid naar 30 stuks, ook de omgeving van de
kasten zal in kaart worden gebracht. Daarnaast zullen we ook
gaan kijken naar mieren in het gebied, het stapelvoedsel van de
Draaihals.
Contactpersoon: Jan Boeren – Ernest van Asseldonk
Veldwerk: Leo Koster en Joop Wolters.
Voor diegene die het verhaal over de Draaihals nogmaals willen horen kunnen terecht op de
halfjaarlijkse bijeenkomst van de Vogelstudiegroep van het Natuurhistorisch Genootschap op
vrijdag 20 november 2015 van 19.30 tot 22.15 uur. De bijeenkomst vindt plaats in De Ster,
Raadhuisstraat 13, 6042 JK Roermond.

Resultaten Natura2000 soorten: Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en Nachtzwaluw.
Vele van jullie hebben in het broedseizoen
deelgenomen aan de inventarisatie van de
Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en
Nachtzwaluw, de drie Natura2000 soorten voor
Nationaal Park de Meinweg. De resultaten van
de eerste twee worden nu uitgewerkt, van de
Nachtzwaluw is het aantal territoria al wel
bekend. In 2015 werden 34 territoria vastgesteld
tegen 43 in 2014. Mogelijk dat de koudere
weersomstandigheden in 2015 het aantal
negatief heeft beïnvloed. De hele inventarisatie
wordt jullie binnenkort als verslag toegestuurd.
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Wintertellingen 2015-2016
Ook deze winter zullen we weer uitgebreid stilstaan bij het voorkomen van Klapekster en Blauwe
kiekendief op de Meinweg. Om de telbelasting binnen de perken te houden, hebben we er voor
gekozen beide tellingen te combineren. Dit betekent dat we op enkele data eerst ’s morgens
kieken gaan tellen en aansluitend daarop de Klapekster. Er kan overigens wel voor beide
tellingen apart worden ingeschreven. Inschrijven is gewenst omdat we dan vooraf een planning
kunnen maken.
Klapekster tellingen winter 2015/2016
Ook deze winter worden de Klapeksters op de Meinweg
integraal geteld. Naast de 2 landelijke tellingen vinden er
deze winter nog 3 extra tellingen plaats.
Data:
* zaterdag 28-11-2015
* zaterdag 19-12-2015 tevens landelijke telling
* zaterdag 16-01-2016
* zaterdag 20-02-2016 tevens landelijke telling
* zaterdag 05-03-2016
Aanvang 9.00 uur / Parkeerplaats Spoorlijn verharde
Meinweg
► Deze winter vindt er ook nog een extra Klapeksteractiviteit plaats tijdens deze tellingen, namelijk
het in kaart brengen van het gedrag van de Klapekster. We willen jullie graag uitnodigen deze
registratie ook buiten deze tellingen uit te voeren. De instructie en formulieren zijn als bijlage aan
deze nieuwsbrief toegevoegd.
Contactpersoon: Ernest van Asseldonk.
Blauwe Kiekendieven slaapplaats tellingen winter
2016
Tijdens de Meinweg Ecotop 2015 hebben Peter Heuts en
Rene Janssen de resultaten gepresenteerd van drie jaar
onderzoek naar het voorkomen van de Blauwe kiekendief
op de Meinweg en erbuiten….. Door zenderonderzoek
zijn vele nieuwe feiten aan het licht gekomen. Ook voor
deze presentatie geldt, dat hij nogmaals te beluisteren is
tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van de
Vogelstudiegroep op vrijdag 20 november aanstaande.

De drie integrale tellingen die deze winter op de Meinweg plaatsvinden zijn gepland op: :
* zaterdag 16-01-2016
* zaterdag 20-02-2016
* zaterdag 05-03-2016
Aanvang 6.00 uur / Parkeerplaats spoorlijn verharde Meinweg
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Naast de integrale tellingen wordt vanaf november de slaapplaats op de Herkenbosscher Heide
weer wekelijks geteld.
Contactpersoon: Ernest van Asseldonk - Peter Heuts

Broedvogelinventarisatie Nationaal Park de Meinweg 2016
In 2016 willen we, in navolging van 2012, Nationaal Park de Meinweg wederom volledig
inventariseren op het voorkomen van broedvogels. Deze inventarisatie vindt om de 4 jaar plaats.
Voor deze telling is een goede kennis van vogels en hun geluiden gewenst, maar ook minder
ervaren vogelaars worden uitgenodigd mee te lopen om hun kennis van soorten te vergroten. Ten
behoeve van deze inventarisatie zal de Meinweg in deelgebieden worden onderverdeeld. Er
worden in het broedseizoen vier ochtendbezoeken gebracht in de periode in maart, april, mei en
juni. Kortom één bezoek per maand per deelgebied. Het afleggen van één telronde zal, afhankelijk
van de ervaring, 4-6 uur in beslag nemen.
Wat betreft de nachtvogels (uilen, Houtsnip en Nachtzwaluw) worden gezamenlijke tellingen
georganiseerd. Hiervoor ontvangen jullie tijdig bericht.
Contactpersoon: Albert Kleibeuker - Ernest van Asseldonk
Opgave voor deze telling graag vóór 15 december 2015. Indien het aantal deelnemers bekend is
zal een overleg worden gepland om de telmethode te bespreken en de telgebieden te verdelen.
Wij hopen dat jullie ook komend jaar/seizoen weer enthousiast aan onze projecten mee doen.

Stichting Koekeloere, opgericht in juli 2007, heeft als doel de kennis over en het voorkomen van
flora en fauna te vergroten. Stichting Koekeloere heeft als primair aandachtsgebied: Nationaal
Park De Meinweg.
Fotoverantwoording:
Draaihals / Mariet Verbeek
Nachtzwaluw / Peter Heuts
Klapekster / Frans Aarts
Blauwe Kiekendief / Luuk Belgers
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