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Rosse waaierstaart
Op woensdag 25 september 2013 rond 16.30 uur
ontdekte Henry van Lierop bij de manege aan de
Kamperkade in Camperduin een Rosse waaierstaart.
Omdat hij twijfels had over zijn eerste inschatting van
Gekraagde roodstaart plaatste hij zijn foto’s op het
forum van waarneming.nl. Daar kwam al snel de
determinatie Rosse waaierstaart uit. Het is de eerste
waarneming van deze soort in Nederland en de 101ste
nieuwe soort in ons werkgebied. Volgens Henry was de
vogel niet schuw en foerageerde op de bagger uit de
sloot. De volgende dag staat bij het ochtendgloren de
berm vol auto’s en staan ruim 150 man te wachten. Om
even voor 7.30 wordt het beestje op dezelfde plek
teruggevonden, foeragerend op het betonpad. De Rosse
waaierstaart is regelmatig een tijdlang uit zicht achter
de gebouwen maar de bewoners doen niet moeilijk en
laten vogelaars ook toe in de tuin. De Rosse
waaierstaart is de eerste dag ruim 350 keer ingevoerd
op waarneming.nl, tijdens zijn hele verblijf van 3 dagen
ruim 575 keer!

foto’s Jan Gerhardus

Vogelwerkgroep Alkmaar doet mee aan Europese vogelkijkdag
Europa telt massaal vogels op zaterdag 5 oktober
Op zaterdag 5 oktober a.s. gaan leden van Vogelwerkgroep Alkmaar op stap om vogels te kijken en te tellen.
Zij doen dit samen met meer dan 100 andere vogelwerkgroepen verspreidt over ons land. In totaal tellen zij op
ongeveer 150 verschillende plaatsen in Nederland zoveel mogelijk vogels. Zij doen dit in het kader van de
Euro Birdwatch, het Europese vogeltel-evenement van BirdLife International.
Op plaatsen waar veel vogeltrek te zien is, tellen vogelkenners alle verschillende soorten en hun aantallen. De
Vogelwerkgroep zal die dag aanwezig zijn in Bergen aan Zee waar de vogels die over het duin vliegen geteld
worden.
Elk jaar doen vele tienduizenden vogelaars mee aan dit evenement, verspreidt over zo’n 40 Europese landen.
Aan het einde van middag verzamelt Vogelbescherming Nederland (in samenwerking met de
vogeltrekwebsite www.trektellen.nl) de vogelgegevens uit heel Nederland. Elk jaar worden in ons land
namelijk vele tienduizenden vogels gezien, met in sommige jaren aantallen van meer dan 600.000, verdeeld
over meer dan 200 verschillende vogelsoorten. In heel Europa werden vorig jaar zelfs bijna 6 miljoen vogels
geteld! De hoeveelheid trekvogels is daarbij sterk afhankelijk van het weer.

BirdLife International is de organisatie die wereldwijd actief is voor de bescherming van vogels en hun
leefgebieden. Vogelbescherming Nederland is de Nederlandse Partner van BirdLife International. In ons land
zetten duizenden vrijwilligers, aangesloten bij vele lokale of regionale vogelwerkgroepen, zich actief in voor
de bescherming van vogels.
Afgelopen jaren waren de omstandigheden voor de trek over land ongunstig en werd uitgeweken naar een
ander punt in Bergen aan Zee waar trekvogels over zee geteld werden. Over land zijn vooral zangvogels te
verwachten die, ook weer afhankelijk van de omstandigheden, met een kijker goed te zien zijn. Het herkennen
van vliegende vogels is vaak lastig, ervaring is noodzakelijk om de soort te kunnen vast stellen. Voor de vaste
tellers komt het tellen op de eerste plaats, aanwezige belangstellenden kunnen daarbij helpen maar ook
informatie krijgen over wat er te zien is.
Bent u geïnteresseerd en wilt u ook eens zien hoe het trektellen in zijn werk gaat? Dan bent u op 5 oktober van
7.30 uur uur tot 11.00 uur (bij gunstige omstandigheden mogelijk tot laat in de middag) van harte uitgenodigd
ons te bezoeken op de trektelpost ten zuiden van Bergen aan Zee. De trektelpost bevindt zich in PWN-gebied
langs het fietspad tussen Bergen aan Zee en Het Woud. Degene die geen toegangskaart heeft kan bij de ingang
van het duin een dagkaart kopen voor €1,-. Maar het kan zijn dat de weersomstandigheden ongunstig zijn, in
dat geval wordt er geteld vanaf het strandpaviljoen bij de hoofdstrandafgang in Bergen aan Zee. Voor degene
die van plan is te komen kijken maar twijfelt, neem contact op met Dook Vlugt 072-5897778

Oproep Natuur Educatie Wijzer
U heeft het misschien al gehoord of gelezen: Alkmaar krijgt een Natuur Educatie Wijzer. Het
doel van deze organisatie is om de natuureducatie in Alkmaar op een hoger niveau te
brengen o.a. door het totale aanbod op één website te bundelen. Ook onze organisatie kan
hiervan profiteren. Onze medewerking en inbreng zijn daarom van belang. Tijdens de
startbijeenkomst op donderdag 10 oktober in de Hortus Alkmaar worden we geïnformeerd over
dit initiatief en kunnen we ook ervaringen en ideeën inbrengen. Namens de gemeente Alkmaar
is regievoerder Irene Overweg aanwezig.
Programma:
19.30 uur: ontvangst met koffie of thee
19.45 uur: introductie door Hans van Os, voorzitter van stichting Hortus Alkmaar
20.00 uur: uitleg van de werkwijze, planning, procedure en website door Mieke Klerk
(projectcoördinator)
20.15 uur: tijd voor uw vragen, ideeën en suggesties
21.00 uur: einde
Binnen het bestuur heeft niemand tijd om hieraan deel te nemen, maar misschien zijn er leden die
hier mee aan de slag willen? Laat U ons het even weten en aanmelden kan door een e-mail sturen
naar: info@hortusalkmaar.nl

