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Excursie
Er is een foutje geslopen in de
datum van de excursie naar de
Oostvaardersplassen. In De
Kleine Alk staat dat deze zondag
16 november is, maar het moet
zijn zaterdag 16 november.
Excuses hiervoor.

Bergen aan Zee
Langs deze telpost komen de
laatste weken veel leuke soorten
vogels langs. Europese kanarie,
Grote pieper, Roek, IJsgors,

25 oktober 2013

Steppekiekendief, maar ook 52
Baardmannetjes! Op de website is
meer te lezen over deze telpost.

Sovondag
Op 30 november wordt in Ede de
Sovondag gehouden. Een leuke
dag vol interessante lezingen en
een grote markt met boeken,
kijkers, reisbureau’s, kunst,
werkgroepen enz.
Kijk voor meer informatie op
www.sovon.nl

Hop in Alkmaar
Aan het eind dinsdagmiddag werd door Coen de Rijk op een braakliggend terreintje, vlakbij de
Viaanse molen in de Hoef, een prachtige Hop ontdekt. De volgende dag zijn er veel vogelaars
wezen kijken. Ik kon echter pas donderdag heen en het was niet moeilijk om de vogel te vinden
want er stonden al de nodige fotograven met enorme lenzen. Ook radio NH was aanwezig en
legde alle ‘ohhh’s en aahhh’s’ van de aanwezigen vast als het beestje af en toe even mooi zijn
kuif opzette. Helaas is de vogel vandaag niet meer gemeld, maar dat komt mogelijk omdat de
meeste vogelaars afgeleid werden door allerlei andere spannende meldingen elders in het land
(o.a. Vale gierzwaluw, Isabel tapuit en een Daurische klauwier bij Camperduin).
Op dinsdag 22 oktober heeft Roelof de Beer zijn statief bij de Hop laten staan. Tussen 14.00 en
17.00 uur is deze door iemand meegenomen. Wie heeft het statief gezien of weet wie hem heeft
meegenomen? Neem dan even contact op.
Hans Brinks maakte deze prachtige foto’s van de Alkmaarse Hop:

Stadsvogelinventarisatie 2014: nog enkele
tellers gezocht
Van de 39 telgebieden is nu meer dan 90 % bemensd. Er zijn echter nog enkele telgebieden die zowel in
1994 als in 2014 geteld zijn, maar die nog vacant zijn. Dit zijn de De Horn-Noord en de Bergermeer .
Daarnaast is er nog een telgebied dat alleen in 2004 geteld is, nl. de Rochdalebuurt. Een tweetal parken
(Oosterhout en Egmonderhout) zullen pas in 2015 geïnventariseerd worden. Wie zin heeft om mee te doen
kan zich bij mij opgeven: Harry Smit (smit51@telfort.nl).
NB Op 30 oktober (20-22 uur) ga ik in op het digitaal invoeren van de gegevens, Buurthuis de Eendracht,
Papaverstraat 9 in Alkmaar.

Natuurwerkdag
november
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In de Nacht van de Nacht
organiseert ANIMO wederom
een wandeling.

Op een aantal plaatsen in Alkmaar
worden op 2 november de handen
uit de mouwen gestoken.
In de Oudorperhout moeten o.a.
wilgen worden geknot en wordt
zwerfvuil opgeruimd. Aanmelden
kan bij Hans Schouten.
Ringslootpad:
Langs de Ringsloot moeten wilgen
geknot worden. Dat is dus zagen en
knippen. De takken moet ook nog
worden afgevoerd. Hou met
schoeisel en kleding rekening met
blubber.
Aanmelden bij Richard Brouwer.
Vlindertuin Groene Voet
De tuin moet winterklaar worden
gemaakt. Dat is o.a. snoeien en
zagen in de zoom, maaien en
maaisel afvoeren, plantperken
schonen. Er zullen wat kleine
insectenhotels en vogelnestkastjes
geplaatst moeten worden.
Aanmelden bij John Scheepe.

In een bomvolle Winkel van Sinkel
in Utrecht wist team Vogel het uit
de achtste Academische Jaarprijs
te winnen. Staatssecretaris
Sander Dekker van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
overhandigde persoonlijk de
cheque van €100.000 die
gekoppeld is aan de prijs.
Wat doet Vogel Het Uit?
Team Vogel het uit van de
Universiteit van Amsterdam heeft
een eigen technologie ontwikkeld om
vogels te volgen: Het Bird Tracking
System (UvA-BiTS). Al sinds 2008
doet het onderzoeksteam bij zo'n
tien vogels per jaar rugzakjes met
loggers om. Vogel het uit werd door
juryvoorzitter Paul Schnabel vooral
gelauwerd vanwege de goed
doordachte interactie met het publiek
door middel van een speciale app.
Ook het aanwezige publiek was erg
enthousiast over de app, waarmee
gelabelde vogels realtime te traceren
zijn. Een kritische noot van de jury
over het ontbreken van een
duidelijke onderzoeksvraag,
pareerde aanvoerder Judy
Shamoun-Baranes handig: 'In de
wetenschap roept één antwoord
altijd nieuwe vragen op. Ons
onderzoek heeft een heleboel
onderzoeksvragen, zoals: waarom
kiezen vogels ervoor om bepaalde
routes te vliegen of te foerageren op
bepaalde plaatsen?

De gemeente Alkmaar zal de lunch
verzorgen
www.wetenschap24.nl

Dit keer vanaf molen de
Gouden Engel in Koedijk,
via de Rekerhout en het
stroomgebied van de
vroegere rivier de Rekere,
langs de Oudorperpolder
naar basisschool de Zes
Wielen. Thema: Romantisch
Huiswaard.
Verzamelen bij de molen om
17 uur, alwaar u een kopje
soep aangeboden krijgt (en
er zelf wat bij kunt kopen).
Vanaf 18 uur gaan we
wandelen. In de Rekerhout
een tweetal verrassingen. In
plaats van te kijken gaan we
luisteren en ruiken. Rond
19.30-20.00 uur komen we
aan bij de school. Daar kunt
u iets drinken en zijn een
aantal presentaties over
nachtdieren en kunt u
handgemaakte artikelen
kopen.
Aanmelden via
animo@stichtinganimo.nl t/m
25 oktober. Deelname is gratis.

