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Gevleugeld nieuws
nummer 61

Jaarvergadering 16 maart
Noteer alvast 16 maart in uw
agenda want dan begint om
19.30 uur de jaarvergadering.
Na de pauze neemt Pierre
van der Wielen de
aanwezigen mee op een
vogeltrip naar de zuidelijke
Stille Oceaan.

18 januari 2016

Roodkeelnachtegaal
Afgelopen vrijdag werd er in
Hoogwoud in een achtertuin
een nieuwe soort voor
Nederland ontdekt:
de Roodkeelnachtegaal.
Ook de deelnemers aan de
excursie van afgelopen zaterdag
konden genieten van deze
prachtige vogel!

Lezing woensdag 20 januari
Japan in de winter. Een mix van bekende en
onbekende vogelsoorten. Van het besneeuwde
noorden, Hokkaido, tot het subtropische zuiden.
Kraanvogels, Stellers Zeearenden en apen in de
sneeuw. Maar is er is nog veel meer te beleven dan
deze bekende iconen.. de uiterst
oostrand van het paleartische
continent.
Om 20.00 uur start deze lezing
van Kees Mostert in Buurthuis
de Eendracht.

Ganzen en Zwanendag 23 januari
De SOVON Ganzen en Zwanenwerkgroep en SOVON Vogelonderzoek Nederland organiseren op
zaterdag 23 januari 2016 een speciale themadag 'ganzen- en zwanen'. Iedereen die geïnteresseerd
is in deze soorten is van harte welkom; de toegang is gratis. Centraal staan tellingen van ganzen
en zwanen, het aflezen van ringen en halsbanden en resultaten van recent onderzoek of langjarige
studies. Plaats van handeling: Hotel Haarhuis, tegenover het NS Station in Arnhem (adres:
Stationsplein 1). Zaal open: 10:00, start programma 10:20.

Smienten voorlopig gered
Hans Stapersma (SVN) en Vogelbescherming hebben op 9 januari bij de rechter gedaan gekregen dat
ook deze winter in Noord-Holland geen Smienten meer worden geschoten. In een vorige procedure,
waarin ook de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland partij was, tikte de rechter de provincie NoordHolland op haar vingers, waardoor ook vorig jaar veel Smienten een schot hagel bespaard
bleef.
De rechter vond dit keer dat de provincie klakkeloos de schadecijfers heeft overgenomen van de
Fauna Beheer Eenheid zonder te controleren of die cijfers in orde zijn.
Dat had volgens de voorzieningenrechter wel moeten gebeuren, omdat vorig jaar al duidelijk is
geworden dat er met de schadecijfers van alles mis is.
De nieuwe cijfers zijn door de provincie onvoldoende gecontroleerd, aldus de voorzieningenrechter.
Daarom mogen er ook geen Smienten meer worden geschoten tot zes weken nadat de provincie een
nieuw besluit heeft genomen over het verstrekken van ontheffingen voor het schieten van Smienten.
Aangezien daar geruime tijd mee gemoeid is, mag er deze winter in heel Noord-Holland niet meer
op Smienten geschoten worden.
De provincie Noord-Holland heeft op 30 november 2015 een ontheffing verstrekt voor het schieten
van Smienten in 22 (van de 27) Wild Beheer Gebieden in Noord-Holland. Dat besluit kwam
onaangekondigd, zonder vooroverleg en ging direct in. De Samenwerkende Vogelwerkgroepen
Noord-Holland en Vogelbescherming Nederland hebben meteen bezwaar aangetekend en in een
voorlopige voorziening schorsing gevraagd van het besluit. Die laatste zitting was vandaag. Daar
werd ook bekend dat tussen 30 november 2015 en 6 januari 2016 in Noord-Holland 799 Smienten zijn
geschoten. Ook over dit cijfer is onduidelijkheid. Gaat het om het aantal keren dat de ontheffing is
gebruikt voor het schieten op Smienten (per keer kunnen
meerdere jagers meerdere keren schieten) of gaat het om 799
gedode Smienten?
De provincie zal nu in het kader van de bezwaarprocedure een
nieuw besluit moeten nemen over het al dan niet schieten van
Smienten. De SVN heeft in zijn laatste bezwaarschrift de vloer
aangeveegd met argumenten van de provincie om schieten in 22
Noord-Hollandse Wild Beheer Gebieden mogelijk te maken. Wordt vervolgd.

Naar een Rijk IJsselmeer
Op 12 maart organiseert Fogol de traditionele wintervogel excursie met de ms Friesland.
We varen vanuit de haven van Enkhuizen het IJsselmeer op en bekijken de verschillende wintervogels
zoals diverse soorten zaagbekken, futen en Brilduikers. We hopen weer op grote groepen Toppers en
varen rondom het vogeleiland de Kreupel. Behalve vogels kijken is er aan boord ook van alles te doen
Dit jaar een speciale editie met, behalve vogels kijken ook diverse pitches en lezingen. Fogol heeft
hiervoor samenwerking gezocht met Samenwerkingsverband Het Blauwe
Hart.
Er gebeurt véél op en rond het IJsselmeer, hoor meer over alle
ontwikkelingen in het IJsselmeergebied; de Markerwadden, de oeverdijken,
hoe gaat het met de sterns? Hoor meer over de visstand in het Blauwe Hart,
de Vismigratierivier en meer. Kijk voor het hele programma en opgeven op:
www.fogol.nl

