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Excursie 9 september

Lezing Koolmezen

Het gebied tussen de
Afsluitdijk en Workum heeft
bij onze Vogelwerkgroep
altijd een bijzondere plaats
ingenomen. Dit is dan ook de
reden dat wij dit gebied eens
in september gaan bekijken.
We verwachten de nodige
steltlopers te zien en vast ook
nog wat leuke soorten
roofvogels en zangvogels. We
vertrekken om 7.00 uur onder
leiding van Bert de Haan.

20 september komt Kees van
Oers van het NIOO ons vertellen
over zijn bijzondere onderzoek
aan Koolmezen. Waarschijnlijk
de wetenschappelijk best
onderzochte vogelsoort ter
wereld. Zijn onderzoek richt zich
op de verschillen in karakter
tussen de Koolmezen onderling
en in hoeverre daar in het DNA
van de Koolmezen iets in is
terug te vinden. Aanvang 20:00
uur in buurthuis de Eendracht.

Herfst…
Voor de meesten van jullie zal de vakantie weer achter de rug zijn en links en
rechts worden er al weer bijzondere vogelsoorten gezien. Hoog tijd dus om als
Vogelwerkgroep weer leuke activiteiten te organiseren! Zo start binnenkort
deel twee van de vogelcursus en zit een deel van de VWG in Georgië terwijl
een andere groep net terug is. Zij zagen op één dag maar liefst 70.000
Wespendieven voorbij vliegen!
We beginnen dit najaar ook meteen maar met een extra lange nieuwsbrief
boordevol activiteiten voor het najaar en zelfs al komend voorjaar! We hopen
jullie snel te zien bij een van de activiteiten!

Bollenveldjes Bergen
Al vanaf juni is het een drukte van belang bij twee onder water gezette bollenvelden aan de
Groeneweg in Bergen (zie voor locatie waarneming.nl . Door de wisselende waterstanden waren
ook de bezoekers variabel. Zo zaten er grote aantallen Grutto’s en Tureluurs, later Lepelaars,
onlangs zaten er ineens Grauwe Ganzen en veel meeuwen en nu het water weer ondieper wordt
veel kwikstaarten en zijn ook de steltlopers terug. Tureluur, Groenpootruiter, Bonte Strandloper,
Kemphaan, Bosruiter, Bontbekplevier en af en toe zit er een een bijzondere soort tussen. Op 17
juni bijvoorbeeld een door Leo Stegeman ontdekte Poelruiter. En onlangs vanaf 6 september een
door Wim van Splunder ontdekte Gestreepte strandloper, die er een aantal dagen gezeten heeft..
De bollenvelden vallen nu droog, maar door de aanhoudende regen zitten er nog regelmatig
steltlopers en veel kwikstaarten.

Uitproberen bijzondere telescoop
Op 1 oktober tussen 10.00-15.00 uur is er op de zeetrektelpost in
Camperduin (voor locatie zie de website) de mogelijkheid om de nieuwe
dubbeltelescoop van Swarovski uit te proberen. Met twee ogen kijken, dus
nooit meer vermoeid raken omdat je één oog dicht moet knijpen. Altijd alles
scherp en een breed overzicht. De BTX combinatie gaat de nieuwe standaard
worden voor comfortabel door een telescoop kijken. Ideaal dus voor
zeetrektellen!
Van de VWG is Bert de Haan aanwezig, maar ook Kees Wouterse is er deze
dag om de voorbijtrekkende zeevogels op naam te brengen.

Weekeinde Lauwersmeer
Op 25-26 en 27 mei 2018 kan je met de VWG mee naar de Lauwersmeer. Er is
een optie genomen op de accommodatie De Lauwer in Lauwersoog. In deze
periode kunnen we veel leuke soorten verwachten. Een greep uit de leuke
soorten van dit gebied in mei 2017: Breedbekstrandloper, Witoogeend,
Bijeneter, Draaihals, Roodpootvalk, Steppekiekendief, Koereiger,
Witwangstern en natuurlijk Zeearend.
Aanmelden kan tot 1 januari bij Bert de Haan.

Lezing KNNV
Woensdag 27 september: Lezing door Peter van Bragt over zeenaaktslakken.
De lezing is in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BG Alkmaar.
Aanvang 20.00 uur, einde ± 22.00 uur. Toegang gratis, ook voor leden van de VWG.
Zeenaaktslakken zijn voor sportduikers de kersen op de taart, als het gaat om waarnemingen van
kleurrijke, fotogenieke en vooral ook interessante zeedieren. Maar omdat deze dieren slechts zelden
aanspoelen blijft hun schoonheid altijd verborgen voor de ogen van natuurliefhebbers die zich nog
niet aan de duiksport hebben overgegeven. In een avondvullend programma van twee lezingen
neemt bioloog Peter H van Bragt (o.a. Stichting ANEMOON)
ons mee onder de golven van de Nederlandse zilte wateren
om een tipje van de sluier die over het verborgen leven van de
Nederlandse zeenaaktslakken ligt op te tillen. Veel aandacht
wordt ook besteed aan de vele aspecten van deze diergroep:
de geschiedenis van de Nederlandse zeenaaktslakken, de
variatie in de anatomie, de voortplanting, het foerageergedrag
en de vele vormen van bescherming die de verschillende
soorten naakte weekdieren evolutionair hebben ontwikkeld
om zich te beschermen tegen predatie. Wie nu nog denkt dat
het in de Nederlandse kustwateren alleen maar een saaie
grauwe en kleurloze bedoeling is zal na het bijwonen van
deze avond met heel andere gedachten over de branding naar
de Nederlandse Noordzee staren.

Merels geveld door Usutuvirus
Onlangs werd ik gebeld door een verontruste Hans Dorrestijn. Hij zag geen Merels meer in zijn
tuin in Bennekom en de buurman had maar liefst zeven dode Merels gevonden in een paardenwei.
Dat zijn inderdaad geen berichten om vrolijk van te
worden.
Hier in Noord-Holland lijkt het nog mee te vallen met de
uitbraak (zie kaart), maar het is goed om alert te zijn.

Hoe herken ik een zieke Merel?
Bij een besmetting met het Usutuvirus kunnen de volgende
symptomen worden waargenomen: algehele malaise,
sloomheid, ‘bol’ zitten, niet meer drinken, naar adem
happen, spierzwakte (bijv. niet meer opvliegen/ alleen nog
maar laag blijven en meteen weer gaan zitten), vleugels /
kop laten hangen en evenwichtsstoornissen. Welke
symptomen een vogel exact vertoont, hangt af van welk
orgaan is aangetast (hart, hersenen, perifere zenuwen).
Omdat dit beeld ook past bij andere ziekten, kan op basis
van de ziekteverschijnselen geen uitspraak worden
gedaan of de vogel besmet is met het usutuvirus of dat
het om een andere ziekte gaat.

Wat kan ik doen als ik een dode Merel of andere
vogel vind?
Je kan de vondst van een dode vogel melden bij Sovon Vogelonderzoek Nederland via
sovon.nl/dodevogels of op de website van DWHC via de link Meld hier uw dode dier.

Geringde ganzen
De afgelopen zomer zijn er op veel plaatsen weer ganzen
geringd of van zenders voorzien. In natuurgebieden, maar
soms ook midden in de stad, zoals de Canadese ganzen op de
foto, die in het Beatrixpark in Den Bosch gevangen werden.
Grauwe Ganzen, Canadese Ganzen en Kolganzen ving
Berend Voslamber met zijn vang- en ringteams in
verschillende samenstelling in de afgelopen drie maanden in
Duitsland, Zweden en Nederland.
In de afgelopen zomer zijn ook door de lokale organisaties in
Noorwegen (blauwe halsbanden), Polen (gele halsbanden) en
Tsjechië (rode halsbanden) ook Grauwe Ganzen geringd. De
ringgegevens van alle, door de vangteams van Berend
Voslamber, Gerard Muskens, Helmut Kruckenberg en hun
‘assistenten’, nieuw gevangen ganzen staan inmiddels in
www.geese.org. De projectleiders zijn uiteraard erg
benieuwd waar de ganzen, die tijdens de rui zijn gevangen
en geringd, zullen worden teruggezien. Kijk naar ze uit en
meld ze!

