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Werkdag Oudorp

Kees Roobeek

Op 18 februari is er weer een
werkdag in de Oudorperhout. Er
wordt van 9.30 tot uiterlijk 15.00
uur gewerkt. Tussen de middag
wordt er voor soep en broodjes
gezorgd door de gemeente
Alkmaar.

Bij Kees is onlangs een
rughernia geconstateerd waar
hij binnenkort aan geopereerd
wordt.

Voor meer informatie en
aanmelden kan je terecht bij
Hans Schouten
info@hydroalkmaar.nl

Wil je hem zelf verrassen met
een kaart dan is dit zijn adres:

We sturen hem natuurlijk
namens de leden en het bestuur
een kaart.

C.F. Roobeek
Loop 21
1862 JG Bergen NH

Lezing 15 februari (a.s. woensdag)
De Boerenzwaluw is de rode draad in deze lezing van Bennie van den Brink. Er wordt verteld
over broedgedrag, slaapgedrag en verder verblijf in ons land, waarbij aandacht wordt
geschonken aan wat vrijwilligers hebben kunnen bijgedragen aan informatie over onze
Boerenzwaluwen in “Het jaar van de Boerenzwaluw”. Vervolgens wordt de trek naar en het
verblijf in de Afrikaanse winterkwartieren belicht. Er wordt veel verteld over vogeltrek en
ringonderzoek. Ook wordt verteld over de start van het geolocator onderzoek bij de
Boerenzwaluw.
De spreker heeft diverse reizen naar Afrika gemaakt, met het doel daar onderzoek te doen naar
de Boerenzwaluw in diens overwinteringsgebieden. Beelden worden getoond van het land, het
onderzoek en de avifauna aldaar. Moerasgebieden met rietvelden vormen voor de
overwinterende zwaluwen belangrijke plaatsen waar ze met honderdduizenden, soms
miljoenen tegelijk, overnachten.
Tenslotte wordt ook over de gevaarvolle terugreis
van de Boerenzwaluwen naar de Europese broedgebieden verteld, waarbij de oversteek van de
Middellandse Zee een belangrijke rol speelt.
De kleine eilandjes vormen voor alle trekvogels
belangrijke stapstenen op weg naar het noorden.
Beelden van een dergelijk eilandje, Ventotene,
illustreren dit.
Aanvang 20.00 uur.

Resultaten Euro Birdwatch 2011
Deze internationale vogeltelling is een initiatief van BirdLife International. Tijdens dit unieke
evenement wordt er op hetzelfde moment in 37 Europese landen (trek)vogels geteld. Dit jaar deden
er in Nederland rond de 100 vogelwerkgroepen mee. Vogelbescherming Nederland coördineert de
tellingen in eigen land. In de overige landen is de coördinatie in handen van onze Zwitserse
zusterorganisatie SVS (samen met de BirdLife Partners in de betreffende landen).
De 100 deelnemende vogelwerkgroepen organiseerden samen zo'n 150 telposten of andere tellingen.
Dat is inclusief de telposten aangesloten bij de uitstekende website www.trektellen.nl, waarvan we
ook kunnen beschikken over de aantallen. Het volledige verslag is te lezen op
http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/euro_birdwatch

Noteer vast in uw agenda:
De Dutch Bird Fair is het grootste natuurevenement in de
Oostvaardersplassen in Lelystad, en vindt plaats op 25 en 26
augustus 2012. U vindt er alles op het gebied van natuur en
natuurbeleving in de meest brede zin van het woord.

Meer informatie:www.dutchbirdfair.nl

Petitie Stop rapen Kievitseieren
Ook dit jaar verleent de provincie Friesland vermoedelijk ontheffingen om tussen 1 en 31 maart kievitseieren
te rapen. Overal elders in Europa is dit verboden, maar in Friesland is het dier vanwege een zogenaamde
'cultuurhistorische traditie' vogelvrij. De Partij voor de Dieren Friesland is mordicus tegen deze
uitzonderingsregel.
De Faunabescherming en diverse weidevogelbeschermers uit omringende provincies - en ook uit Friesland
zelf - pleiten al jarenlang tegen de instandhouding van deze zoveelste aanslag op het bestaan van de kievit,
maar de leden van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) beweren dat ze de kievit 'alleen willen beschermen
als ze ook eitjes mogen rapen'.
Vogelkenners zeggen dat kieviten zich aanpassen aan het veranderende klimaat en daarom steeds vroeger
eieren leggen. De kuikens van deze eerste legsels zijn volgens hen sterker en zorgen voor sterker nageslacht.
En uitsluitend deze vroeg geboren kieviten kunnen het jaar daarop al voor nageslacht zorgen. Door het rapen
van eieren en het markeren van de nesten maken rapers geursporen die het roofdieren gemakkelijk maakt de
nesten vervolgens verder leeg te roven en krijgen eerste legsels helemaal geen kans meer. De zogenaamde
"nazorg" is daarmee een van de belangrijkste oorzaken voor het verloren gaan van de legsels van
weidevogels.
De BVFW beweert dat het rapen van eerste legsels geen kwaad kan en dat kieviten gemakkelijk twee of zelfs
drie nesten kunnen produceren. Rapen zou 'goed zijn voor de soort'. Daarbij worden de eitjes als lekkernijen
beschouwd.
De Partij voor de Dieren vraagt de provincie Friesland met klem deze kans aan te grijpen en de kievit op alle
fronten te helpen zich te herstellen. Daar past het belang van een kleine groep hobbyisten om een
achterhaalde en dieronvriendelijke hobby uit te oefenen niet bij. Teken nu!

http://petities.nl/petitie/stop-het-rapen-van-kievitseieren

