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Zeehonden

Vogeltip: Zuidpier

Van Sander Schagen kreeg ik in september dit
prachtige plaatje van een Zeehond in de Kerf.

Van Rob Struyk kreeg ik deze
prachtige foto van een Zeehond
op de Zuidpier. Het is daar de
laatste weken echt genieten met
Kleine jagers die op het strand
zitten of over je hoofd scheren,
Vorkstaartmeeuw(en),
Drieteenmeeuwen,
Roodkeelduikers en Zeekoeten
vlakbij de pier, Paarse
strandloper, Oeverpieper en
soms een Velduil.

Ook zijn er regelmatig weer Bruinvissen te zien.

Zilveren Maanprijs 2011
Eind oktober viel een brief van de Milieufederatie op de mat met daarin de boodschap dat we één
van de drie genomineerden zijn voor de Zilveren Maan Prijs 2011. We willen de KNNV hartelijk
danken dat zij ons hebben genomineerd!
Het jarenlang inventariseren van broedvogels in de stad en de publicaties die daarop volgden waren
de aanleiding voor de inzending. Onze vogelwerkgroep is daar namelijk als één van de eersten in
Nederland mee begonnen. Vogels kijken in de stad werd, zeker 25 jaar geleden, nog amper gedaan.
De ‘leuke’ soorten zaten immers juist buiten de stad. We zijn wat dat betreft echt vooruitstrevend
geweest. Het is des te leuker dat door de jaren heen heel veel leden hebben geholpen met deze
inventarisaties en het uitwerken daarvan. We zijn dus echt met z’n allen genomineerd.
Er zijn nog twee genomineerden, Eendenkooi van der Eng en Natuurpark Blokweer. De prijs is een
initiatief van de Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en IVN
Consulentenschap Noord-Holland en wordt dit jaar op 17 november voor de tiende en laatste keer
uitgereikt.

Ruigpootbuizerd
Van Leon Edelaar kreeg ik dit fraaie plaatje van een Ruigpootbuizerd.
Er zijn er de laatste tijd veel gezien in Nederland, en ook in ons
werkgebied.
Het goede broedsucces in Scandinavië en een zuidoostelijke stroming
van de wind zorgden voor deze grote aantallen.

Aanrader:

Woensdag 9 november Braakballen pluizen en Bosuilenexcursie georganiseerd door Landschap NH
Tijdstip: 18:00 uur tot 21:00 uur uilenballen pluizen, 21:00 uur tot 22:00 uur Bosuilenexcursie in het
Heilooërbos.
Plaats: kantoor Landschap Noord-Holland, Rechte Hondsbosschelaan 24a, 1851 HM Heiloo
Voor wie: voor ervaren en onervaren belangstellenden
Kosten: de avond is gratis toegankelijk. Voor een maaltijdsoep wordt gezorgd.
Geef je op bij Dorien Hoogeboom d.hoogenboom@landschapnoordholland.nl

Vogels dreigen de dupe te worden van de nieuwe natuurwet
De wet natuur, die staatssecretaris Henk Bleker in het voorjaar van 2012 wil indienen bij de Tweede
Kamer, gaat onze vogels veel slechter beschermen dan de huidige wetgeving. Wat verandert er:
•
•
•
•

Smienten en ganzen komen op de jachtlijst.
Verstoring van vogels en natuurgebieden zal toenemen.
Beschermde natuurmonumenten worden opgeheven
Het Rijk schuift de verantwoordelijkheid naar provincies. Het natuurbeschermingsbeleid raakt
hierdoor versnipperd en ondergefinancierd.

Lees meer over wat Vogelbescherming Nederland vindt van het wetsontwerp (pdf)
Geef de overheid een duidelijk signaal!
Vogelbescherming Nederland roept iedereen die hart voor natuur heeft op, om samen met ons te
protesteren tegen deze nieuwe natuurwet. Dat kan tot 18 november via de officiële website van de

Bijzondere soorten vogels
Op 15 oktober werd er bij Castricum een
adult vrouwtje Blauwstaart gevangen. Een
fimpje is te zien op youtube (zie link).
Het beestje was erg mager en is dan ook
blijven hangen. Op 19 en 20 oktober werd ze
weer gevangen en nog steeds was ze erg
mager. Ondertussen liet ze zich door vele
vogelaars mooi bekijken en fotograferen. Op
31 oktober is ze wederom gevangen en toen
had ze een vetscore van 4! “Alle
belangstelling doet haar blijkbaar goed”,
aldus het ringstation.

http://www.youtube.com/watch?
v=WuU4Q2zdaPg

Op zondag 30 oktober ontdekte Sander
Schagen een Woestijntapuit aan het begin
van de Hondsbossche Zeewering nabij
Minkema. Ook deze fraaie vogel liet zich erg
mooi bekijken en fotograferen.
Woestijntapuit, foto Hans Brinks

