Vogelwerkgroep Losser
Vogelwerkgroep Losser telt ongeveer 130 leden en houdt zich bezig met onderzoek, bescherming en
educatie op het gebied van in het wild levende vogels. Ons werkgebied is de gemeente Losser, maar
we onderhouden ook contacten met omliggende vogelwerkgroepen, zoals de Twentse
vogelwerkgroep.
Speerpunten van de vogelwerkgroep Losser zijn:
Beheer van nestkasten op Duivelshof, Kalheupink, Arboretum en op de terreinen van de Losserhof .
Beheer, controle en onderhoud van de permanente oeverzwaluwwand op de zandafgraving de
Oelemars bij Losser. Hier is jaarlijks de grootste oeverzwaluwkolonie van Twente.

Beheer, controle en onderhoud van speciale nestkasten t.b.v. Gierzwaluw, Steenuil en Kerkuil.
Controle van de ooievaarsnesten in Losser.

Inventarisaties van diverse natuurgebieden voor Vechtstromen, Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten.
Broedvogelinventarisaties voor Sovon via het project Landelijk Soortonderzoek Broedvogels voor
kolonievogels en het Z-project voor landelijk zeldzame soorten als Ooievaar, Middelste Bonte Specht,
IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart en Nachtzwaluw.
Het uitvoeren van het jaar rond trektellingen op de telpost Oelemars, een van de bekendste telposten
in Nederland. Deze gegevens worden gepubliceerd via www.trektellen.nl.
Het bijhouden van interessante waarnemingen van vogels, vlinders en libellen in de gemeente Losser
via http://losser.waarneming.nl.
Het ondersteunen van een ringstation t.b.v. wetenschappelijk onderzoek. De vogelwerkgroep heeft
enkele leden die gecertificeerd ringer zijn onder auspiciën van het Vogeltrekstation Arnhem.

Het geven van cursussen, excursies en rondleidingen om een breder publiek enthousiast te maken
voor de natuur en voor vogels en vogelbescherming in het bijzonder.
Ondersteunen van aanleg van nieuwe natuurgebieden, o.a. op De Welp en de Oelemars.
Advisering van instanties op het gebied van vogelbeleid.

De vogelwerkgroep vergadert 4 x per jaar. Het eerste deel van de vergadering is voor huishoudelijke
zaken, afspraken enz. en na de pauze hebben we meestal een lezing of een diapresentatie.
Het lidmaatschap van de vogelwerkgroep bedraagt op dit moment 15 euro voor leden.
Bestuur Vogelwerkgroep Losser

