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Overleven in de winter

Sovondag 30 november

Dit is het thema van de
Alkmaarse bibliotheek in
januari. Animo en de VWG
willen graag aanhaken op dit
thema. Wie heeft er in januari
tijd om bijvoorbeeld een
excursie of lezing te geven, een
stand te bemannen waar
mensen met hun vragen over bv
voeren terecht kunnen, of met
kinderen creatief vogelvoer te
gaan maken? Aanmelden bij
Miranda Zutt.

Ik wil jullie nog even herinneren
aan de Sovondag op zaterdag 20
november in Ede. Makkelijk te
bereiken met de trein (De
Reehorst ligt naast het station).
Een dag vol leuke en interessante
lezingen, boekenmarkt, kunst en
veel informatie over kijkers,
reizen, werkgroepen enz.
Als je je van tevoren aanmeldt
krijg je een bon voor gratis koffie/
thee. www.sovon.nl

Woensdag 20 november: lezing Pacific Odyssey
De Western Pacific Odyssey is een schitterende expeditiecruise en biedt een unieke kans voor zowel
vogelaars als geïnteresseerden in walvissen om zeer tot de verbeelding sprekende eilanden in de
zuidelijke Stille Oceaan te bezoeken. Afgelegen archipels met unieke flora en fauna die de meeste
natuurliefhebbers alleen maar uit de boeken kennen! Denk hierbij aan eigenaardige soorten als de
Kagu (Nieuw-Caledonië), de recent herontdekte Beck’s Petrel (New Ireland, onderdeel van Papoea
Nieuw-Guinea) of de endemen op de verschillende Solomon Eilanden. De cruise start op het
zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland waar we de eerste albatrossen al snel te zien zullen krijgen. We
vervolgen onze reis langs de oostkust van Nieuw-Zeeland waarbij we onder andere de zeer
vogelrijke ‘pelagic hotspot’ bij Kaikoura aandoen om vervolgens via de Cook Strait de Tasman Zee te
bereiken. De expeditie brengt ons vervolgens langs Norfolk Island (Australië), Nieuw-Caledonië
(Frans overzees gebied) en Rennel, Makira,
Guadalcalnal en Kolombangara Island
(alle onderdeel van de Solomon Eilanden).
De reis eindigt na 19 dagen varen in New Ireland,
Papoea Nieuw-Guinea waar nog een post tour
van enkele dagen op het programma stond.
Laurens Steijn begint zijn verhaal om
20:00 uur in buurthuis De Eendracht,
Papaverstraat, Alkmaar.

Slechtvalknestkast
Onlangs is een slechtvalknestkast geplaatst op het
dak van het kantoor naast het stadskantoor
(zie foto, voor de schoorsteen).
Meeuwen houden niet van zo’n buurman, dus als er
een paartje gaat broeden dan zou dat een goede
manier zijn om de meeuwen in de omgeving weg
te houden.

Slachting amoervalken gestopt (bron Vogelbescherming)
In 2012 kwamen er schokkende beelden naar buiten van de slachting van amoervalken in India
op hun trekroute van Centraal-Azië naar Oost-Afrika. Natuurbeschermers kwamen direct in actie.
Ook wij plaatsten een petitie tegen de slachting. Vorig jaar werden er naar schatting 140.000
amoervalken gevangen en gedood. Dit jaar is er nog geen enkele melding binnengekomen.
De amoervalk is de oostelijke tegenhanger van de Europese roodpootvalk. De amoervalk is een
fascinerende vogel. Hij heeft een van de langste trekroutes van alle vogels, tot wel 22.000 kilometer
per jaar en leeft uitsluitend van insecten. De amoervalk trekt via een bijzondere route van de
Aziatische broedgebieden over de Indische Oceaan naar oostelijk en zuidelijk Afrika. Er zijn maar
heel weinig andere trekvogels die deze route volgen. In Nagaland, een afgelegen provincie in
Noordoost-India, komen vele tienduizenden amoervalken bijeen rond een stuwdam, waar ze een
dag of tien uitrusten en opvetten voor de zware tocht over zee. Het wordt beschouwd als een van de
grootste slaapplaatsen van valken ter wereld.
Dorpsoudsten strijden nu voor de valk
Na berichten van massale vangst voor consumptie en verkoop bezocht natuurbeschermer Ramki
Sreenivasan van Conservation India het gebied in oktober vorig jaar. De vogels werden gevangen
met netten op de slaapplaatsen. Sreenivasans schatting was dat er in de piektijd dagelijks 12.000 tot
14.000 amoervalken gevangen werden. Toen het nieuws bekend werd, kwamen Indiase
vogelbeschermers meteen in actie. Ze waarschuwden de autoriteiten, politieagenten en boswachters
werden in het gebied gestationeerd en namen de gevangen vogels en netten in beslag. Maar vooral
het erbij betrekken van dorpsoudsten in de dorpen Pangti, Ashaa en Sungro en het inschakelen van
lokale politici had een groot effect. "Het is onze plicht om deze prachtige vogels te beschermen,
terwijl ze op doorreis door Nagaland en ze te behandelen als onze gewaardeerde gasten, in de ware
Naga traditie van gastvrijheid", zei Nagaland chief minister Neiphiu Rio. En het bleef niet bij
woorden. De dorpsraden stemden ermee in de jacht op de valken illegaal te maken en jagers een
boete van Rs 5000 (ongeveer EUR 50) te geven. Een enorm bedrag voor Indiase begrippen. Ook
gingen dorpelingen samen met natuurbeschermers op patrouille
om overtreders te betrappen.
Miljoen amoervalken niet meer bejaagd
Tot nu toe heeft deze aanpak spectaculair gewerkt.
"Dit seizoen hebben wij nog helemaal geen gevallen van jacht
of vogelvangsten gezien, “ zegt Sreenivasan. En dat terwijl het
trekseizoen in volle gang is.

