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Expositie

Sander Schagen maakte prachtige
tekeningen

De Roofvogelwerkgroep heeft
in het bezoekerscentrum de
Schoorlse duinen een
prachtige expositie over
roofvogels ingericht. Deze is
t/m 8 januari 2012 te
bezoeken. Van vrijwel elke
soort roofvogel is een opgezet
exemplaar te zien en er zijn
geschilderde panelen met veel
informatie over de soorten die
in Nederland voorkomen. In
de weekeinden zijn leden van
de roofvogelwerkgroep
aanwezig om vragen te
beantwoorden.

foto’s Carina Oosterhuis

Excursie zondag 18 december: Oostvaardersplassen
Is het Rutger Polder of zijn het de leuke soorten vogels in dit gebied die ervoor zorgen dat er
altijd een hoge opkomst is op deze excursie? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.
De Knardijk, Praambult, Zeearendhut en Jan v.d. Bospad zijn vaste locaties waar we de nodige
roofvogels, eenden, ganzen, reigers en natuurlijk ook vossen kunnen verwachten.
Vertrek: 8:00 uur vanaf de achterzijde van station Alkmaar.
Aanmelden doet u door een mail te sturen aan Erwin van Saane of door te bellen met
072 564 43 25 of 06 23 70 84 61.

Meeuwen
Van Leon Edelaar kreeg ik deze prachtige foto
met Pontische meeuw, Zilvermeeuw en Grote
Mantelmeeuw achter elkaar op het strand bij
Egmond!
Op de Sovondag is er een uitleg geweest waar
je op moet letten om deze ‘bruine
zeemeeuwen’ op naam te brengen. Deze
presentatie is zeer leerzaam en is via de
volgende link te bekijken:
http://www.slideshare.net/SOVON/eerstekalenderjaar-bruine-zeemeeuwen

Lezing
Door een misverstand is er tijdens de laatste lezing gemeld dat er in december geen lezing zou
zijn. Dit is echter wel het geval!
Op woensdag 21 december komt Wim Tijsen vertellen over alle facetten van het leven van
de Tureluur, een kwetsbare vogelsoort op de Rode Lijst. Tureluurs zijn altijd al een beetje de
‘underdogs’ onder de weidevogels geweest. Misschien omdat hun nest zo moeilijk te vinden is,
maar meer waarschijnlijk door de wat heimelijke leefwijze. Wim doet, in zijn vrije tijd, al ruim
zestien jaar onderzoek naar deze en andere weidevogels op en rond het voormalige eiland
Wieringen. Het publiek krijgt niet alleen een kijkje in de keuken van de natuur en de
onderzoeker, maar ook in het soms verrassende liefdesleven van deze fraaie weidevogel. Zijn
ze hun leven lang trouw aan dezelfde partner of ‘rommelen’ ze maar wat aan? De lezing begint
om 20.00 uur in buurthuis De Eendracht, Papaverstraat 9 te Alkmaar. De toegang is gratis.

Tureluur, foto Jan Stok

Huismussen
De gemeente Alkmaar
heeft er voor gekozen om
met de gewonnen
€ 10 000,-- de Huismus en
de Gierzwaluw in de stad te
helpen. Hiervoor zijn we
o.a. samen met
stadsecologe Simone Stam
aan het kijken hoe we dit
het best kunnen doen.
We denken hierbij aan het
plaatsen van vogelvides
voor Huismussen in
verschillende wijken, maar
ook willen we graag
scholen bij dit project
betrekken door kinderen
zelf nestkasten te laten
maken. Ook willen we
mensen bewust maken dat
er ook voldoende groen
nodig is om het de mussen
naar de zin te maken.
Wie heeft er tijd en zin om
mee te denken en te
helpen?

Tuinvogeltelling
Op 21 & 22 januari 2012
vindt weer de jaarlijkse
Tuinvogeltelling plaats.
Doel van dit evenement is het
enthousiasmeren van mensen
voor (tuin)vogels.

Deze verstekeling werd half september
aan boord van een zeilschip ter hoogte
van Terschelling door vrienden van Bert
Buizer gefotografeerd.

Voor de aankomende
jaargang wil
Vogelbescherming hierbij
graag samenwerken met de
vogelwerkgroepen. Het is een
succesvol publieksevenement
met een groot mediabereik
waardoor het ook voor ons
mogelijk is om de werkgroep
op de kaart te zetten.
Wie heeft er leuke ideeën om
nog meer mensen aan het
tellen te krijgen? Wil je zelf
een telling in jouw wijk
organiseren?
We kunnen ook hier wel wat
hulp gebruiken! Meld je aan
bij Miranda Zutt
zuttmade@quicknet.nl
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SOVON stadsvogelmeetnet MUS gaat het zesde jaar in: doe ook mee in 2012
Het Meetnet Urbane Soorten gaat alweer zijn zesde jaar in. Dit stadsvogelmeetnet is opgezet door
SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en
verspreiding van broedvogels in bebouwde gebieden beter in beeld te brengen. Het is een
laagdrempelige telling geschikt voor ervaren en minder ervaren tellers. De resultaten van de eerste
vijf jaar zien er goed uit en in diverse artikelen en nieuwsbrieven is dat op de MUS-pagina uit de
doeken gedaan http://www.sovon.nl/default.asp?id=367
Zelf meedoen, individueel of als vogelwerkgroep
Als u interesse heeft om mee te doen, kunt u meer informatie vinden op de website van SOVON,
waar ook een postcodegebied in de buurt kan worden uitgezocht <http://www.sovon.nl/
default.asp?id=367>. Via ‘aanmelding’ kan men zien welk postcodegebieden vrij zijn en je ook
aanmelden voor je eigen gebied. MUS blijkt een leuk project te zijn om als vogelwerkgroep op te
pakken. Er zijn enkele steden en dorpen, zoals Groningen, Almere, Zoetermeer en Bunschoten, die
vrijwel vlakdekkend ‘geMUSt’ worden. Ook in Rotterdam en Den Haag en omgeving is MUS
gepromoot, waardoor er in Den Haag 45 postcodegebieden zijn geteld in 2011. MUS is een telling
waarmee eenvoudig de verspreiding en aantalsontwikkeling van de stadsvogels gevolgd kunnen
worden.
MUS is een ideale telling om als vogelwerkgroep op te pakken. De tellingen kosten weinig tijd
(slechts twee ochtenden en een zomeravond, max. 2 uur/telling) en door de laagdrempelige opzet
kunnen ook vogelaars met weinig telervaring meedoen. Voorwaarde is dat men de 30-40 algemene
soorten stadsvogels op zicht en geluid kan herkennen. Om hierbij te helpen heeft SOVON de MUScursus opgezet: een vogelherkenningscursus die met name ingaat op geluiden en herkenning, en
via internet individueel te volgen is <http://www.sovon.nl/default.asp?id=454>.
In MUS zijn in 2011 maar liefst 160 vogelsoorten vastgesteld en daarnaast ook 17 zoogdiersoorten!
Elke MUS-teller kan indien ingelogd kaartjes maken van alle soorten landelijk of van je provincie.
Hierbij als voorbeeld een kaartje van de Kauw in Nederland en een aantal regio's in 2011. De soort
is in de eerste vier jaar MUS licht toegenomen. Je ziet echter landelijke en regionaal grote
verschillen. In de eerste SOVON-Nieuws van 2012 zal te lezen zijn hoe het de Kauw en de andere
soorten is vergaan in het afgelopen jaar.
Jan Schoppers
Coördinator MUS
MUS@sovon.nl
Foto: Kauwen in nestkast, Ooij.
Fotograaf: Harvey van Diek

Kaart: Verspreiding van de Kauw in Nederland

