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Vogeltrek

Gelderse Vogelaarsdag

Was het een tijdlang erg rustig, de
vogeltrek is nu voor iedereen goed
zichtbaar. Overal Koperwieken,
Zanglijsters, Roodborstjes en
steeds meer groepjes Kramsvogels.
Dit fenomeen brengt ook altijd
leuke verrassingen mee zoals een
paar Buidelmezen bij Koedijk en
een Roodkopklauwier, met een
bijzonder kleed, in Egmond
Binnen.

Op zaterdag 31 oktober a.s.
organiseert de
Vogelbeschermingswacht NoordVeluwe, i.s.m. Sovon en
Vogelbescherming, de Gelderse
Vogelaarsdag 2015 in Harderwijk.
Op deze dag bieden zij, vanuit de
Slenkenhorst in Harderwijk, een
afwisselend programma van lezingen
en enkele (optionele) excursies.
Roodkopklauwier - Miranda Zutt

http://

Lezing 21 oktober: IJsland!
De schoonheid van het IJslandse landschap is groots en uniek. Het lijkt of de tijd er heeft stilgestaan.
De invloed van de mens op het landschap is gering en de ruige natuur en de rust overheerst.
Vulkanisme, ijs, wind en water hebben IJsland gevormd tot een paradijs voor natuurliefhebbers.
IJsland heeft geisers, tafelbergen, kraters en kratermeren, watervallen, fjordenkusten, zwarte
stranden en gletsjers.
Maar er is meer. In IJsland komen een aantal vogelsoorten voor die je alleen daar kunt zien. Zoals de
Harlekijneend en de IJslandse Brilduiker. Ook komen er soorten voor die een noordelijk
verspreidingsgebied hebben zoals het Alpensneeuwhoen en de Giervalk. De zeevogelkolonies waar
Noordse Stormvogels, Alken, Zeekoeten, Dikbekzeekoeten en Papegaaiduikers broeden mogen ook
niet onvermeld blijven. Klaas Bart en Marinco Lefevere hebben in juni 2013 een rondtrip gemaakt
door het spectaculaire IJslandse landschap.
In Landmannalauger wandelden ze tussen de gekleurde rhyolietbergen. In Jökulsárlón zagen ze
IJsbergen in een gletsjermeer drijven omringd door rondvliegende Noordse sterns en
Drieteenmeeuwen. Terwijl een Sneeuwgors op een ijsschots een liedje zong legden zij dit tafereel
voor u vast.

Het belooft een unieke presentatie te worden, met een HD-beamer. Aanvang: 20.00 uur

Vogelopvang
Met het wegvallen van Vogelopvang de Strandloper is de dichtstbijzijnde vogelopvang nu:
Vogelopvangcentrum Zaanstreek, Busch 2, 1562 HH Krommenie, 075-6213737
www.vocz.nl
info@vocz.nl

Nacht van de nacht: mag het licht uit?
Waarom donker belangrijk is
Wist u dat Nederland een van de meest verlichte landen ter wereld is.
Er is veel verlichting waar we eigenlijk best zonder kunnen. Naast
energie verspilling is het voor de natuur, dieren, planten en mensen
belangrijk dat de nachten duister blijven. Duisternis is net als stilte en
ruimte één van de oerkwaliteiten van het landschap.
In Alkmaar organiseert Stichting ANIMO op zaterdag 24 oktober in samenwerking met de Hortus
Alkmaar, de stichting Oudorperhout en de molenaar van Molen C een bijzondere avondwandeling
voor jong en oud.
We verzamelen ons bij de Hortus, (Berenkoog 37) en lopen langs het Achtergeestpad en de
Molenkade naar Molen C in de Oudorperhout.
18:00
19:00
20:00

Verzamelen bij Hortus Alkmaar, met koffie of thee
Start wandeling
Aankomst bij Molen C op de rand van de Oudorperhout,
gratis soep (van Café con Libros), koffie/thee/limonade met koek
20:30
boven in de molen kijken wat het verschil is tussen lampen die hun licht wijd
laten uitwaaieren en lampen waarvan het licht alleen naar beneden schijnt (vorig jaar
vervangen n.a.v. Nacht van de Nacht) en verhaal op kapzolder van Bea Tilanus
21.00-21.30 einde wandeling, te voet en met bus (10) kan je terug
Deelname Gratis
Aanmelding noodzakelijk: Per e-mail: animo@stichtinganimo.nl of
telefonisch (06-48433264 of 06-23728864)

Enquête voor waarnemers (van sovon.nl)
Bent u een waarnemer van planten of dieren? Of u nu gestructureerd te werk gaat in telgebieden, af en
toe een losse waarneming doorgeeft, of één keer per jaar meedoet met een tuintelling? Mocht u tot
deze groep behoren, dan willen wij u vragen deze enquête in te vullen. De enquête gaat in op de
werkwijze van het doen van waarnemingen, uw motivatie om dit te doen, en uw mening over het
gebruik van de gegevens die u verzamelt.
Dit landelijke onderzoek wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit in opdracht van NLBIF, een
organisatie die zich inzet voor het delen van biodiversiteitsgegevens, en in samenwerking met o.a. de
soortorganisaties als Sovon en met Waarneming.nl.
U zou u ons erg helpen door deze enquête in te vullen. Uw antwoorden worden uiteraard anoniem
verwerkt. Om direct naar de enquête te gaan, kunt u op de volgende link klikken.Met uw hulp komen
we meer te weten over waarnemers in Nederland en uw wensen.
We verloten onder de deelnemers zes exemplaren van nieuwe boeken van natuurjournalist Caspar
Janssen.

