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Herfst
De zomer is nu echt voorbij en de spannende vogeltrek is
al flink op gang. Leuke soorten als Zwarte ibis (Schermer)
Kleinste jagers (Camperduin, over zee) en Kwak
(Schoorl) worden regelmatig gemeld.
De eerste succesvolle excursies naar Workum en de
Biesbosch hebben we al achter de rug.
De eerste lezing zal a.s. woensdag plaatsvinden en dus
hoog tijd voor het eerste Gevleugelde nieuws van dit
najaar. Heb je leuke foto’s of wil je iets delen,
ik hoor het graag!

Lezing a.s. woensdag 18 september aanvang 20:00 uur
Noord-Amerika is vooral bekend vanwege de vele bekende locaties die we in films en documentaires
zien. Daarnaast herbergt ze een enorme verscheidenheid aan natuur met zo'n 850 soorten vogels en
tientallen soorten zoogdieren, in een grote verscheidenheid van prachtige landschappen.
Vanavond neemt vogelfotograaf Phil Koken jullie mee op reis kris-kras
door de Verenigde Staten en een stukje Canada, van noord naar zuid,
van oost naar west. Behalve de vele vogelsoorten, waarvan enkele
alleen in de VS kunnen worden gezien, komen ook zoogdieren en
andere fauna aan bod, afgewisseld met de fraaie landschappen.

De grote stadsvogelinventarisatie van 2014
Sinds 1984 inventariseert de Vogelwerkgroep Alkmaar stadsvogels in Alkmaar. We doen dat via
de methodiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) van Sovon, waarbij het aantal te
lopen inventarisatierondjes beperkt is tot 5. Het inventariseren van stadsvogels levert geen
waarnemingen op van zeldzame vogels. Wel is de vogelstand in de stad zeer dynamisch, en
veranderingen zijn vaak groot. Veel van de deelnemers uit 2004 inventariseren ook in 2014 weer
hun

hun telgebied.
Dit jaar hebben we al een start gemaakt door de

Alkmaarder
Voor

Alkmaarder Hout te inventariseren.
Voor een aantal gebieden zoeken we nog tellers.

Heb
broedvogels?

Heb je geen ervaring met het inventariseren van
broedvogels? Geen punt, op 9 en 30 oktober geef ik

Huismussen, foto Jan Stok

een korte cursus in de Eendracht (20:00-22:00 uur). We gaan gebruik maken van een digitale methodiek

van Sovon, waarbij de tellingen online ingevoerd kunnen worden. Na afloop kan met een druk op
de knop het aantal territoria berekend worden. Voor de volgende gebieden zoeken we nog een
teller:
Hoefplan IV (langs de spoorlijn ten Z van de Kalkovenseweg), Pesie, Landstratenkwartier,
Zandput, Stadskwekerij, Huiswaard 1, Huiswaard 2, Rochdalebuurt, Oudorp (bedrijventerrein), ’t
Rak Noord.
Je kunt je opgeven bij Harry Smit (smit51@telfort.nl).

Oproep invullen enquête
Milieufederatie Noord-Holland doet samen met Landschap Noord-Holland, ANV Water, Land
en Dijken en LTO-Noord onderzoek naar de betrokkenheid van burgers en ondernemers bij
natuur en landschap in Laag Holland. Om daar een goed beeld van te krijgen, hebben wij de
mening van actief bij het gebied betrokkenen mensen als u nodig. Om na te kunnen denken
over toekomstig beheer en om ons werk goed te kunnen doen hebben wij absoluut de
ervaringen van de gebruikers van het gebied zelf nodig.
Daarom verzoeken wij u om deel te nemen aan onze enquete. Met de uitkomst van de enquete
kan het beheer van Laag Holland worden verbeterd. Onder de invullers van de enquête
verloten wij 20 exemplaren van het recent verschenen boek ‘Weidevogels in een veranderend
landschap’. Alleen als u bij de laatste vragen uw mailadres heeft ingevuld (anders herkennen
wij u niet) komt u hiervoor in aanmerking.De enquête loopt tot en met 18 september. Het
invullen van de enquête duurt ongeveer 20 minuten: https://www.surveymonkey.com/s/58SYRFM

NIEUW!

verkrijgbaar op de website van Vogelbescherming Nederland

Als u problemen heeft met vogels die tegen uw raam vliegen, maar niet graag opvallende silhouetten
opplakt, kunt u kiezen voor deze markeringsstift met transparante vloeistof. Deze
vloeistof is nagenoeg onzichtbaar voor het menselijk oog maar wordt door vogels
als obstakel waargenomen omwille van de reflecties op het speciale UV-laagje.
De stift is makkelijk te hanteren en wordt het best aangebracht in een verticaal
strepenpatroon. Weersbestendig, maar na meermaals ruiten wassen is het
aangeraden opnieuw de markering aan te brengen. Het setje bestaat uit een
markeringsstift en een krabber om de strepen te verwijderen.

Red de rijke weides: bijna 50.000 handtekeningen
Het gaat erg goed met de petitie van Vogelbescherming Nederland. Steeds meer mensen zien het
belang in van de campagne en ondertekenen de petitie.
Nog niet getekend? Doe het dan snel! Op dit moment hebben al meer
dan 46.663 mensen de petitie ondertekend. Ronduit fantastisch!
Het aantal handtekeningen is meer dan hoopgevend, maar we zijn er
nog niet. Ook jij kan je steentje bijdragen. Vertel vrienden, familie en
kennissen via Facebook en Twitter over Red de rijke weide en help
mee de 200.000 hectare bloemrijke graslanden te realiseren!

