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Excursie Zuidlaardermeer
Op zaterdag 6 juni neemt Pierre van
der Wielen ons mee naar het prachtige
Zuidlaardermeer. De laatste drie jaar
waren de nieuwe natuur
ontwikkelingsgebieden rond het Zuid
Laardermeer een sensatie onder
vogelend Nederland met broedende
Witwang- en Witvleugelsterns,
belachelijke aantallen Geoorde futen,
Steltkluten en Zomertalingen. En dat
naast algemenere soorten als Zwarte
stern, Roerdomp, Porseleinhoen en
Zeearend. Vertrek 7:00 uur.

23 mei 2015

Kwartels
Afgelopen zaterdag werden er in
de Kleimeer en aan de zuidkant
van de Wimmenummerduinen
roepende Kwartels gehoord. Het
blijft grappig hoe een
soort van de ene op de
andere dag aanwezig
kan zijn.

Foto’s gezocht!
In 2014 hebben de leden van de Vogelwerkgroep Alkmaar een inventarisatie gedaan van alle
broedvogels in Alkmaar. De resultaten zullen in een boekje gepubliceerd worden. De teksten
hiervoor zijn klaar, en de laatste hand wordt gelegd aan de kaarten. Wij nodigen leden van de
vogelwerkgroep uit foto’s in te sturen. Denk daarbij aan karakteristieke stadsvogels zoals Huismus,
Spreeuw, Merel, meeuwen etc en/of karakteristieke stadslandschappen (woonwijken, parken,
bedrijventerreinen). Stuur de foto’s naar Rob Struyk, e-mail rob.struyk@upcmail.nl. Zorg ervoor dat
de foto die je nu opstuurt niet te groot is (<1 MB), als we de foto gaan gebruiken kun je later een foto
met een hogere resolutie sturen. En vergeet in de mail niet je naam te vermelden.
Sluitingsdatum is 15 juni 2015.
Tot 1 juni is het nog mogelijk om voor 75 euro een soort in het boekje te sponseren.
Namens de auteurs van het boekje,
Harry Smit

Fijne zomervakantie!
Dit was even de laatste nieuwbrief voor de zomer. Ik wens jullie allen een fijne vakantie en veel
vogelplezier toe de komende maanden! Groetjes, Miranda.
Als toetje een link naar een fantastische webcam op een nest van een Roerdomp met kleine
jongen. Er zijn ook al 40 verschillende vogels gehoord, waaronder Kraanvogels, Porseleinhoen,
Bosuil, Grote karekiet enz. Erg leuk om je geluiden kennis te testen. Enjoy: http://www.eenet.ee/
EENet/lielais-dumpis.html
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Witvleugelstern en
Witwangstern,
Zuidlaardermeer 2014,
foto’s Rob Struyk

