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Twee atlasblokken vacant

Excursie Zondag 23 november

In de vorige nieuwsbrief deed ik al
een oproep voor een teller voor
atlasblok 19-24 in Heerhugowaard.
Helaas is inmiddels ook blok 14-53
(Warmenhuizen) teruggeven door
de teller. Die is dus nu ook vacant,
zowel voor de wintervogeltelling als
de broedvogeltelling. Voor meer
info over het blok en de methoden
kunnen jullie terecht bij Kees
Scharringa ( 072-5330022 of
06-24257451).

De Friese Waddenkust is bekend
vanwege de grote aantallen ganzen,
steltlopers en zangvogels die er
overwinteren. En al die vogels
trekken natuurlijk ook veel
roofvogels aan. Mart van Zweden
gaat dit alles proberen te vinden.
Voorgaande jaren zagen we, onder
andere, Strandleeuweriken,
Fraters, Roodhalsganzen en
enorme wolken Brandganzen.

Hoe lang zouden de Zwarte ibissen bij de
Kleimeer nog blijven? Ze lijken inmiddels
al wel wat te wennen aan alle
belangstelling.
foto: Dennis Berretty

Vertrek om 7.30 uur.

Vogels, natuur en -bescherming in het oosten van Indonesië
Op 7 november 2013 was het honderd jaar geleden dat de vermaarde Britse natuur- ontdekkingsreiziger en
grondlegger van de evolutietheorie Alfred Russel Wallace overleed. Wallace dankt zijn faam voornamelijk aan
zijn reis door voormalig Nederlandsch-Indië die van 1854 tot en met 1862 duurde en op grond waarvan hij zijn
vermaarde boek The Malay Archipelago schreef. De Lijn van Wallace is een scheidslijn tussen het westen en
midden van Indonesië met aan weerszijde een fundamenteel andere samenstelling van de zoogdier- en
vogelwereld.
Marc Argeloo is bioloog en internationaal natuurbeschermer, onder meer werkzaam bij Natuurmonumenten en
WNF. Hij werkt sinds 1990 in genoemd gebied, aanvankelijk gestart met onderzoek aan een van de meest tot de
verbeelding sprekende vogel- soorten uit het gebied, de Maleo van Sulawesi, en sindsdien betrokken geraakt bij
uit- eenlopende natuurprojecten. Vogels fotograferen is in een donker en bedompt regenwoud geen eenvoudige
opgave. Tijdens de ‘vrije uurtjes’ tussen het werk door een mistnet spannen bracht vaak uitkomst, van Sulawesi
tot op Papoea (Indonesisch Nieuw-Guinea). Deze lezing geeft een beeld van natuurbeschermingswerk in
Indonesië en toont een deel van de bijzondere natuur, de mensen en de vogelwereld in het oosten van de
archipel.
Woensdagavond 19 november begint de lezing om 20.00 uur in buurthuis De Eendracht.

Zaterdag 29 november: Sovondag in Ede
Deze dag wordt altijd goed bezocht door vogelaars. En dat is niet zo gek want er is een goed gevuld
programma in maar liefst 5 lezingenzalen! Tevens is er een uitgebreide informatiemarkt (reizen,
kijkers, boeken, kunst enz.). De entree is ook nog gratis en als je je van tevoren aanmeld krijg je ook
nog een gratis consumptie! Kijk snel op www.sovon.nl

Biodiversiteit centraal op de 8ste Noord-Hollandse Natuurdag
De 8ste Noord-Hollandse Natuurdag op zaterdag 22 november is er voor alle liefhebbers van de NoordHollandse natuur. Het belooft een feestelijke dag te worden met de presentatie van twee prachtige nieuwe
Noord-Hollandse atlassen, die van de flora en van de zoogdieren. Er zijn veel interessante lezingen
bijvoorbeeld over de snelle veranderingen van de verspreiding van zoogdieren in Noord-Holland en nieuwe
ontdekkingen die beschreven staan in de Noord-Hollandse flora-atlas. Ook het dierenleven in de stad krijgt
aandacht. Het IJsselmeer en de Noordzee komen aan bod met lezingen over visdieven en zwarte zee-eenden.
Tot slot worden er beelden getoond die zijn gemaakt met verborgen filmcamera’s in de natuur. Van grappige
huisspitsmuizen tot boommarters in het duin.
Nadere informatie
In de wandelgangen presenteren bedrijven en natuurorganisaties zich.
Neem contant geld mee, want pinnen is er niet mogelijk. Er zijn
drankjes en broodjes te koop. De toegang is gratis en de dag duurt van
10.00 uur tot 16.00 uur. Het pand van Aristo Amsterdam staat tegenover
Station Amsterdam Sloterdijk. Vanaf dit station is het 2 minuten lopen.
Het navigatieadres is Tempelhofstraat 2, 1043 EC, Amsterdam. Kijk
voor het hele programma: www.landschapnoordholland.nl/natuurdag.
Organisatie
De POFF (Provinciale Organisaties Flora en Fauna) en Landschap Noord-Holland organiseren de dag, de
Nationale Postcode Loterij en de Provincie Noord-Holland maken het financieel mogelijk.

Nestkast schoonmaken
Wie in de tuin de boel de boel laat
creëert voor zo een prima plek
voor de vogels om dit seizoen
door te komen. De afgevallen
bladeren vormen namelijk een
deken, waaronder kleine insecten
en bodemdiertjes schuilen. En dat
is weer ideaal voedsel voor
vogels. Maar één ding moet deze
maand wel gebeuren, namelijk de
nestkast schoonmaken! Zodra de
temperaturen echt gaan dalen, is
een vogelhuisje een goede plek
voor vogels om te schuilen. Vooral
mezen kruipen graag weg in een
nestkast en van Boomkruipers is
zelfs bekend dat ze er met een
flink aantal tegelijk gaan schuilen.
Schoon maken doe je met warm
water, een sopje is niet nodig.
Haal eerst het oude nestmateriaal
uit de kast, giet kokend water in
de kast om vlooien en luizen te
doden en borstel daarna de
nestkast schoon. Heb je nog geen
nestkast in de tuin hangen? Dan is
de maand november het
uitgelezen moment om dat te
doen.

Kadotip
Met de feestdagen voor de deur
wil ik jullie wijzen op het recent
uitgekomen boek van Hans
Dorrestijn: De Italiaanse
chauffeuse.
In dit boek zijn vele verhalen uit
voorgaande boeken gebundeld.
Maar er zijn ook nieuwe
verhalen. O.a. een reisverhaal
over Polen waarin
ook een aantal van onze leden
een rol spelen.

Voorinschrijving
tuinvogeltelling
De Nationale Tuinvogeltelling
van Vogelbescherming
Nederland vindt dit keer plaats
op 17 en 18 januari 2015.
Jaarlijks tellen tienduizenden
Nederlanders in het 3e weekend
van januari de vogels in hun
tuin en helpen zo mee aan het
grootste citizen science project
van Nederland. Vorig jaar
namen zo’n 55.000 mensen deel
aan het evenement. De top 3
bestond toen uit Huismus,
Koolmees en Merel.
Je kan je nu alvast inschrijven
voor de Nationale
Tuinvogeltelling op
www.tuinvogeltelling.nl
Je ontvangt dan wekelijks een
tuinvogeltip in de mail en
daarnaast aanbiedingen uit de
webshop van
Vogelbescherming.

