V

W

G

A

L

K

M

A

A

R

E

.

O

.

Gevleugeld nieuws
nummer 48

23 oktober 2014

Open dag 26 oktober

Atlasblok vacant

Een van onze leden, Raymond
Zijp, heeft ons allen
uitgenodigd voor een open dag
op zijn Natuurboerderij
Truihoppe aan het Oostdijkje 9
in De Rijp. Tussen 10.30 uur en
14.00 uur kan de
cultuurhistorische erfinrichting
en de schapenstal worden
bekeken. Om 11.30 en 13.30 uur
kan er een boottocht met een
praam worden gemaakt langs
veenmosrietlanden. Aanrader!

Wie na het inventariseren van de
stad het afgelopen voorjaar de
smaak te pakken heeft gekregen
kan aan de slag in atlasblok 19-24
in Heerhugowaard. De
wintertellingen zijn al gedaan,
maar de broedvogeltellingen
moeten komend voorjaar worden
uitgevoerd. Het zou ook collectief
kunnen. Voor meer info over het
blok en de methoden kunnen
jullie terecht bij Kees Scharringa
( 072-5330022 of 06-24257451)

Daurische klauwier
Op 18 oktober ontdekt Leon Edelaar een eerste najaar
Daurische Klauwier in de Wimmenummerduinen.
Voor zover ik het snel na kan gaan is het een nieuwe
soort voor ons werkgebied. De vogel was flink actief
en was niet altijd makkelijk terug te vinden. Hij is
voor het laatst gemeld op 20 oktober, maar wie weet
is hij nog aanwezig want het was de afgelopen dagen
niet echt lekker weer om te zoeken.

De Daurische klauwier - foto Hans Brinks

Vliegverkeer boven Alkmaar
Geen vliegende vogels, maar een oproep van Johan Bos over overlast van
vliegtuigen:
Om de klachten rond de vliegtuigherrie in onze regio overzichtelijk te
stroomlijnen heb ik een FaceBook-groep gemaakt met de titel:
Vliegtuigherrie regio Alkmaar
Kijk eens naar het radarbeeld van afgelopen zaterdagochtend (!!). Alkmaar
is de zwaarst getroffen stad van heel Noord-Holland en valt buiten elke
overlegstructuur. Heel slim, want deze regio kunnen ze zo lekker negeren.
Zouden jullie lid willen worden van deze pagina en anderen willen
oproepen dat ook te doen? Want als we nu niet protesteren dan lopen
(correctie: vliegen) ze dwars over onze belangen heen!

Overtollige literatuur
Ruud Costers is aan de grote schoonmaak en zoekt een nieuwe eigenaar voor zijn overtollige
literatuur. Het gaat om tien complete jaargangen van Het Vogeljaar van 1976, 1978 t/m 1980 en 1985
t/m 1990, alsmede het boekje De Blauwe Reiger van Jan.P. Strijbos. Gratis af te halen na
e-mailcontact met ruudcosters@hetnet.nl.

Rechter verbiedt afschot smienten in Noord-Holland
In de Provincie Noord–Holland mogen voorlopig geen smienten worden geschoten. De rechtbank
in Haarlem heeft 15 oktober in een spoedprocedure besloten dat de ontheffing die de provincie
hiervoor had afgegeven opgeschort moet worden. Vogelbescherming is blij met de uitspraak.
Hierdoor is de Smient op korte termijn gevrijwaard van grootschalig afschot.
De provincie Noord-Holland heeft de Faunabeheereenheid ontheffing verleend om de komende vijf
jaar Smienten te mogen verjagen door middel van afschot vanwege schade aan de landbouw.
Vogelbescherming Nederland en drie Noord-Hollandse vogelwerkgroepen (Samenwerkende
Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en KNNV Hoorn) hebben
tegen deze ontheffing bezwaar ingediend. De uitspraak van de Haarlemse rechtbank houdt in dat er
geen gebruik gemaakt mag worden van de ontheffing tot zes weken na een beslissing over het
ingediende bezwaar.
Belangrijke reden voor het bezwaar is dat het al jaren slecht gaat met de Smient in Nederland, terwijl
ons land een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor deze bijzonder fraaie eend is. De laatste 10
winters is sprake van een sterke afname tot onder de 200.000 exemplaren. De overheid heeft
vastgesteld dat er in Nederland minimaal 258.200 moeten overwinteren voor het behoud van een
gezonde populatie. Daar zitten de Smienten in Nederland ruim onder en de aantallen gaan elk jaar
verder achteruit. De ontheffing van Noord-Holland zou leiden tot afschot van meer dan 10.000
Smienten per jaar. Vogelbescherming heeft er vertrouwen in dat de ontheffing om Smienten te
schieten uiteindelijk geheel van tafel gaat. Volgens de organisatie staat het doden van deze eend in
geen verhouding tot de internationale verantwoordelijkheid die Nederland heeft voor
overwinterende watervogels.
Zie je een jager op Smienten schieten probeer zoveel mogelijk bewijs te
verzamelen (kenteken, foto’s, film!) en bel de politie.

Smienten - foto Hans Brinks

