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18 oktober: lezing Taiwan
Op dit eiland ten zuiden van
China komen flink wat endemen
voor en dat heeft een
onweerstaanbare
aantrekkingskracht op veel
vogelaars. Ons lid Jan heeft zich
voorgenomen alle soorten Pitta’s
op de wereld te zien, en dan moet
je ook naar Taiwan.
Aanvang: 20:00 uur

12 oktober 2017

Excursie 11 november
Vandaag gaan we kijken wat er al
zo rond Alkmaar te zien is aan
vogels. Laat je verrassen,
misschien zitten vaste vogelrijke
plekken als de Hondsbossche
zeewering en de Putten, in het
programma.
Maar het kan die dag ook de heel
andere kant op gaan. Maar dat je
met Jan Stok op leuke plekken
komt en vogels gaat zien is zeker.
We vertrekken om 7.30 uur. Dus
laat je verrassen.

Lezing over de Grutto
Woensdag 25 oktober: KNNV-lezing door Albert Beintema over de Grutto, organisatie KNNV
afdeling Alkmaar-Den Helder, de vereniging voor veldbiologie.
De lezing is in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10,
1813 BG Alkmaar. Aanvang 20.00 uur, einde ± 22.00 uur.
Toegang gratis. Zie ook www.knnv.nl/alkmaar
De Grutto, ook bekend als 'Koning van de Weidevogels', is een
van de meest karakteristieke oer-Hollandse vogels. Geen enkel
ander Europees land herbergt er zo veel als Nederland. Als er
één soort is die het verdient hier verkozen te worden tot
nationale vogel, is dat de Grutto wel. In 2016 is dat dan ook
gebeurd. Maar dat wil niet zeggen dat het goed met hem gaat.
De Grutto verkoos het boerenland om zich voort te planten, en tot het midden van de vorige eeuw
ging dat erg goed. Maar nu stort de populatie in rap tempo in. De vogels kunnen de veranderingen
in de landbouw niet langer verdragen. In grote delen van Nederland komen al vrijwel helemaal geen
Grutto's meer voor. Hij staat hierin niet alleen. Met hem verdwijnt een diverse, kleurrijke
weidevogelgemeenschap, inclusief de bijpassende bloemen, vlinders en sprinkhanen, die eens zo
karakteristiek was voor de polderlandschappen in laag Nederland.
Albert Beintema (1944) bestudeerde als bioloog, werkzaam in het natuurbeheer, tientallen jaren grutto's en
andere weidevogels. Veel van zijn kennis legde hij vast in het voor een breed publiek geschreven boek De grutto
(Atlas/Contact 2015), dat in 2016 als beste natuurboek van het jaar werd bekroond met de Jan Wolkersprijs.

Natuurwerkdag Oudorperhout
Zaterdag 4 november is het weer landelijke natuurwerkdag waaraan de Stichting Oudorperhout
traditiegetrouw aan meedoen. Het zijn de bekende klussen: wilgen knotten
in de Oudorperhout, afgezaagde takken verzamelen en zwerfvuil
opruimen. Jongeren en kinderen kunnen zeker meedoen.
We verzamelen om 9:30 uur in de school De Zes Wielen, Munnikenweg 18,
1823 Alkmaar, waar koffie en thee is en daarna gaan we op pad. Zoals
gebruikelijk zorgt de gemeente voor materialen en een heerlijke lunch van
soep en broodjes. We gaan door tot uiterlijk 15:00 uur. Een deel van de dag
meedoen kan natuurlijk ook.
Graag aanmelden bij Hans Schouten: hansschouten@hydroalkmaar.nl of 06-12999749.

KHAS
In het plantsoen tegenover ons huis staan regelmatig
Zilvermeeuwen wormen te trappelen. Uit gewoonte
check ik altijd de poten op ringen en afgelopen zaterdag
was het ineens raak! Een groene kleurring van Texel! Het
duurde tot donderdag voor we de code compleet hadden
afgelezen. Kees Camphuysen, die deze meeuw in 2011 als
kuiken op Texel heeft geringd, was zeer verheugd met
deze aflezing. Deze Zilvermeeuw was namelijk al twee jaar niet meer gemeld.
De laatste melding dateerde uit 2015. In de life-history is te lezen dat deze meeuw een trouwe
Hondsbossche bezoeker was. Bijna 70x werd hij daar afgelezen, vaak in de buurt van Paal 21.
Henry van Lierop, Mary Marx, Nelly van Brederode, Arnold Gronert, Ruud Costers (vele malen),
maar ook Tim en ik zagen de meeuw op de HBPZ. Tot het zand kwam….
Bizar dat deze meeuw nu twee jaar later opduikt tegenover ons huis!G

Uileballen pluizen
Zo’n twee weken geleden was er van onze jeugdclub De Reuzenalk in samenwerking met Nico Jonker
een uilenballen pluismiddag voor kinderen bij Intratuin Heerhugowaard. Ongeveer 25 enthousiaste
kinderen gingen aan de slag met de braakballen afkomstig uit
Oudkarspel. Ze vonden maar liefst 93 prooien: 50 Veldmuizen, 1
Woelrat, 30 Huisspitsmuizen, 1 Bosspitsmuis, 1 Bruine rat, 9
Bosmuizen en 1 vogel. Met name de vondst van de Woelrat,
Bruine rat en hoge aantal Bosmuizen was interessant.
Afgelopen week heeft Luc Smit samen
met Tim Zutt in de Schermer nog twee
late nesten van Kerkuilen geringd.
De jongen waren ondanks de paar dagen storm prima op gewicht. In het
ene nest maar liefst zes bijna vliegvlugge jongen en vier wat jongere pullen
in het andere nest. We hebben er de nodige braakballen geraapt en Nico
Jonker heeft aangeboden om ook voor de niet zo jeugdige leden een
pluisavondje te willen begeleiden. Wordt dus vervolgd.

