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Lezing 15 november

Waarom ver weg gaan als je
hier in de buurt ook veel leuks
kan ontdekken?! Jan Stok
vertrekt zaterdag 11
november om 7:30 uur met de
auto vanaf het station richting
de Putten/HBZ. Na een
wandeling op deze spannende
plek zullen waarschijnlijk ook
de bosjes van Brouwer en de
Abtskolk worden bezocht. Bij
voldoende animo kan daarna
nog een bezoek/wandeling
aan de Kleimeer volgen.

De ‘oelekearls’ Ronald van
Harxen en Pascal Stroeken zijn al
meer dan 30 jaar in de oostelijke
Achterhoek op zoek naar
Steenuilen en vele ervaringen met
boeren en buitenlui rijk. En
natuurlijk hebben ze in die jaren
veel kennis opgedaan over
steenuilenonderzoek en bescherming. Pascal Stroeken
vertelt ons vanavond alles over
hun onderzoek aan de leukste uil
van Nederland!
Aanvang: 20:00 uur

Geef je z.s.m. op bij Bert.

Pallas’ Boszanger
Het waren niet de locals die de Pallas’ Boszanger
in de goot/geul achter de Hondsbossche
zeewering ontdekten maar de twee Birding
Basterds Pieter van Veel en Rutger Wilschut.
Ze waren al even op pad en het was letterlijk de
eerste vogel die ze daar zagen. Het was namelijk
erg stil in de geul die dag. Een Pimpelmees was de
tweede vogel ter plaatse en de Pallas sloot zich
daar gezellig bij aan. Het kleine, drukke, vliegerige
beestje was niet makkelijk te vangen met de
camera, maar het is Rob Struyk toch gelukt om
leuke plaatje te maken.
Wie weet is hij zaterdag met de excursie nog ter
plaatse of vinden we er wat anders leuks!

Sovondag: 2 december
Vogelaars uit heel Nederland kunnen een dag vol lezingen met topsprekers uit de wereld van
vogelonderzoek en meer dan 80 stands met boeken, optiek, reizen en vogelorganisaties uit heel
Nederland tegemoet zien.
Meer dan 40 lezingen
Het lezingenprogramma is gevuld met 40 boeiende verhalen, waaronder:
• Professor Theunis Piersma over het verborgen leven van de Huiszwaluw
• Franse onderzoeker Frederiq Jiguet over de bedreigingen van de Ortolaan
• Flitspresentaties over de Zwarte Specht
Er zijn in totaal vijf zalen met lezingen. Sovon vult er drie. De andere twee zalen zijn in handen van
de NOU en de Jaarrond Tuintelling.
Workshops
Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar een aantal workshops voor kleine groepen.
Leer veren determineren, bestudeer het skelet van vogels, stel je vragen over avimap en kom alles te
weten over broedvogels monitoren. Voor de workshops moet je je vooraf apart aanmelden.
Uitgebreide infomarkt
Ook dit jaar is er weer een uitgebreide infomarkt met ruim 80 stands. Voor elk is er wat wils: er staan
onderzoeksorganisaties, natuurorganisaties, werkgroepen, boekenstands en er is weer veel optiek.
Signeersessies
Demonstratie vogels ringen
Frank Majoor ringt speciaal voor de Landelijke dag vogels bij de Reehorst. Hij begint extra vroeg, om
8.00 uur. Dus nog voor de deuren open gaan, kun je mee. Frank legt uit hoe en waarom hij ringt. Je
kunt er met je neus bovenop staan, maar het aantal deelnemers is beperkt. Meer info en aanmelden
voor het vogels ringen via deze pagina.
Aanmelden Landelijke Dag
Een ticket voor de Landelijke Dag kost 10 euro. Daarvoor krijg je een programma boordevol
inspirerende verhalen, ontmoetingen en laatste telresultaten. Leden en vrijwilligers kunnen kiezen
voor een gereduceerd tarief van 5 euro.

Lezing KNNV: sluipwespen
Woensdag 22 november: KNNV-lezing door Jacques van Alphen over sluipwespen.
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, ook voor leden van de VWG..
Sluipwespen zijn sluipmoordenaars die doden op termijn met
een belangrijke rol in ecosystemen: ze zijn onmisbaar. Zonder
sluipwespen zouden rupsen alle bladeren van bomen en
struiken opeten. Deze lezing gaat over de diverse soorten
sluipwespen, hun eigenschappen, hun aanpassingen aan hun
gastheren, hun manier van communiceren en hun
energiehuishouding. En natuurlijk over hun belangrijke rol in
het groen houden van onze omgeving.
Zie ook www.knnv.nl/alkmaar
Foto Jacques van Alphen

Wees alert op vogelsterfte (bron Sovon)
Het is alweer bijna een jaar geleden dat we werden opgeschrikt door vette krantenkoppen over
massale sterfte onder watervogels als gevolg van vogelgriep. De Gouwzee en het Wolderwijd
kwamen rond 8 november als eerste in beeld. In beide gebieden bezweken aanvankelijk vooral
Kuifeenden. Nader onderzoek wees uit dat het ging om een hoogpathogeen H5N8-virus – een
subtype dat in de laatste twee maanden van 2014 ook al groot in het nieuws was.
Niet alleen Kuifeenden
Dat er massaal watervogels stierven als gevolg van vogelgriep was nieuw voor Nederland. En het
bleef helaas niet bij Kuifeenden en de bovengenoemde twee locaties. In de weken die volgden
werden op meerdere plekken dode vogels gevonden. En ook uit andere landen kwamen soortgelijke
meldingen.
Dit jaar weer een uitbraak?
Het is natuurlijk onzeker of we dit najaar
opnieuw met een vogelgriepuitbraak te maken
zullen krijgen. Maar als dat wel het geval is,
dan willen we dit uiteraard zo vroeg mogelijk
signaleren. Dus kom je de komende weken
dode (of zieke) watervogels tegen, aarzel dan
niet en maak er melding van via
www.sovon.nl/dodevogels . Elke melding –
dus ook een losse! – helpt ons bij het vormen
van een beeld of er (in een bepaalde regio) iets
gaande is. We werken hierbij nauw samen met
andere organisaties (o.a. het DWHC) en geven,
indien daar aanleiding voor is, meldingen
door aan de NVWA die ter plekke nader
onderzoek kan doen. Maar alles begint bij alertheid in het veld!
Grootste vogelcentraties
Gebieden waar in het najaar concentraties eenden verblijven hebben onze grootste interesse. Met
name in het noorden en westen van het land en langs de grote rivieren zijn er daar veel van. Deels
betreft het omvangrijke en bekende wetlands, zoals het Lauwersmeergebied en de Biesbosch, maar
ook talloze kleinere plassen en meren kunnen een belangrijke regionale functie vervullen voor
doortrekkende en overwinterende eenden. In het geval van de Smient – een soort waarbij het virus
relatief vaak werd aangetroffen – gaat het bijvoorbeeld ook om plekken zoals Polder Zeevang in
Noord-Holland en delen van het Groene Hart. Dus bezoek je binnenkort een watervogelrijk gebied,
werp dan eens een extra blik op de oever en meld het als je iets vreemds ziet!

Code rood voor natuur – teken de petitie!
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat 75% van de insecten is verdwenen. Zij zijn niet alleen de
bestuivers van bloemen, maar vormen de belangrijkste voedselbron van vogels. Als daar driekwart
van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf.
Code rood voor natuur: teken de petitie!

