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Lezing woensdagavond

Fijne zomer!

Woensdagavond 21 mei wordt
de laatste avond voor de
zomerstop traditiegetrouw de
leden de gelegenheid gegeven
hun eigen plaatjes te laten
zien.

Op 21 juni is er nog een excursie
naar het Fochtelooërveen en wie
weet volgt er nog een spontane
Nachtzwaluw excursie ergens in
juli. Waarschijnlijk is dit echter
even voorlopig de laatste
nieuwsbrief.

Sander Schagen zal tevens
een presentatie houden over
vogelverendeterminatie voor
roofvogelonderzoek.

Ik wens alle leden een hele fijne,
warme zomer toe!

Dus komt allen om 20.00 uur
naar De Eendracht!

Stichting de Kleimeer
De Stichting Kleimeer maakt zich hard voor het behoud van het kleine,
mooie en helaas ook kwetsbare stukje natuur net ten noorden
van Alkmaar: de Kleimeer. Er zijn plannen voor een klimtoren, horeca,
tokkelbaan enz. die zeker een negatieve invloed op de Kleimeer zullen
hebben. Ook de VWG deelt deze zorgen en werkt samen met de
Stichting. Op Facebook is de Stichting Kleimeer een speciale pagina
gestart, like en deel!

Dit grappige plaatje van de nesteldrang van Stormmeeuwen, dat ik van Rutger Polder ontving wilde
ik jullie niet onthouden.

Broedvogel inventarisatie Alkmaar
Een kleine update van de stand van zaken door Harry Smit:
Dit is de tijd dat jonge Ransuilen beginnen te roepen. Hoor je na
21.45 een klaaglijk lang piew, dan heb je een jonge Ransuil
gehoord. Onlangs gehoord bij de sportvelden van AFC en in het
Oranjepark. Dus stap eens op de fiets op dit soort mooie
avonden, vooral langs de stadsrand heb je kans. Verder beginnen
de Grote bonte spechten jongen steeds meer lawaai te maken,
van 100 m afstand hoor je ze al. Mocht je er een tegenkomen en
je telt niet al mee, voer de waarneming dan in waarneming.nl in.
Een aantal standvogels doen het slecht in de stad. De Merel zal
zo rond de – 40 % uitkomen. Van de Krakeend is bekend dat
deze het de laatste jaren goed doet. Ook in het stedelijk gebied is dat het geval. Om een geldige
waarneming voor de Krakeend te hebben moet je deze twee keer gezien, waarvan een keer binnen
de datumgrens (20 april – 15 juni). De stand is nu 33 territoria, tegen 10 in 2004. Het totaal aantal
territoria werd in 2004 geschat op 11. Daar zullen we in 2014 vele malen overheen gaan. Opvallend
is overigens dat in Alkmaar Noord nauwelijks Krakeenden aanwezig zijn.
Onlangs ontdekte ik tijdens een telronde in de Boekelermeer een Oeverzwaluwkolonie in een berg
zand van de gemeente, met momenteel al 118 nestgaten. De gemeente is gewaarschuwd en is
gevraagd het af te zetten.
Daarnaast werd ook een kleine kolonie baltsende Visdieven (10 paar) en een aantal Kleine
plevieren ontdekt. Ook hiervoor is de gemeente benaderd, want het terrein wordt gebruikt om
honden uit te laten, te crossen enz.
Wie niet meetelt, maar wel broedvogels in Alkmaar constateert wordt gevraagd deze in te voeren
in waarneming.nl en daar graag de activiteit (baltsen, broeden, jongen voeren oid) bij te
vermelden.

Jonge Spreeuwen tellen
Het kan niemand ontgaan die momenteel een paar uren in de natuur doorbrengt: de jonge Spreeuwen
staan op uitvliegen. Uit allerlei holtes, van oude spechtenholen tot losse dakpannen, klinkt een
permanent gebrul uit hongerige kelen. Zodra ze zijn
uitgevlogen, kun je meedoen aan het onderzoek van het Jaar
van de Spreeuw door jongen te tellen.
Dat kan door bij groepen steekproefsgewijs te noteren hoe veel
volwassen en oude vogels aanwezig zijn. Het maken van foto’s
is daarbij handig, want Spreeuwen zitten niet stil! Sovon heeft
een applicatie ontwikkeld waarmee in het veld met de
smartphone tellingen ingevoerd kunnen worden.
www.spreeuw.sovon.nl

