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Gevleugeld nieuws
nummer 36

Avondje Jan Stok
Bijna vanzelfsprekend en
volstrekt uniek!
Aanstaande woensdag, 18
december, laat Jan ons zien wat
voor vogelavonturen hij dit jaar
heeft beleefd. Falsterbo, Cap
Gris-Nez, maar natuurlijk ook
gewoon ‘rond het huis’ ,
‘vogelwerkgebied’ en
‘roofvogelwerkgroep’ komen
vast aan bod.

16 december 2013

Tuinvogeltelling 2014
Noteer vast in de agenda:
18 & 19 januari Tuinvogeltelling
van Sovon en Vogelbescherming
Nederland. Ook kinderen kunnen
meetellen (basisscholen en
kinderdagopvang). Hiervoor is
speciaal lesmateriaal te
downloaden bij de
Tuinvogeltelling voor scholen.
Folders kunnen a.s. woensdag
worden meegenomen.

Om 20.00 uur staat de koffie
klaar!

Inventarisatie van de Alkmaarse stadsvogels in 2014
Vrijwel alle telgebieden zijn inmiddels bemensd. Eén telgebied is nog steeds onbemensd, namelijk
de Bergermeer. Dus als je interesse mocht hebben in dit 1 x in de 10 jaar gebeuren, meld je dan aan.
Voor de echte diehards heb ik nog twee parken in de aanbieding, namelijk de Oosterhout en de
Egmonderhout.
Maar ook mensen die geen eigen telgebied hebben kunnen een bijdrage leveren. Mocht je
waarnemingen hebben in Alkmaar van minder algemene soorten, zet deze dan in
waarnemingen.nl, en vermeld ook het gedrag (zang, nestvondst etc).
Harry Smit (smit51@telfort.nl)

Filmtips
Dit filmpje met Rode wouwen in de hoofdrol is opgenomen buiten een café waar de wouwen
gevoerd worden met bacon en brood (het brood laten ze liggen).
De volgende filmtip is een kitserig filmpje uit Taiwan van vogels van een
onwaarschijnlijke kleur blauw die een nestje bouwen en iets minder
aantrekkelijke jonkies grootbrengen:

De Sovon vogelatlas zoekt nog tellers!
In de periode december 2012 tot en met juli 2015 worden alle Nederlandse wintervogels en
broedvogels gedetailleerd in kaart gebracht voor de nieuwe Sovon Vogelatlas.
De laatste atlas van de broedvogels verscheen in 2002, de enige atlas van de wintervogels dateert
van 30 jaar geleden. Grote dynamiek in de vogelpopulaties en grote veranderingen in het
Nederlandse landschap maken een actuele en uniform gestructureerde inventarisatie van vogels
zeer wenselijk. Ten bate van het Nederlandse en Europese natuurbeleid is er grote behoefte aan
nauwkeurige en actuele gegevens over verspreiding en aantallen van zowel wintergasten als
broedvogels. Het is dus hoog tijd voor een nieuw atlasproject.
Toen wij ons aanmeldden als coördinatoren (adc’s) voor de districten 01 Noord-Holland Noord en
08 Noord-Holland Zuid hoopten we, in ons optimisme, de klus van 135 atlasblokken ‘vullen’ snel
te klaren en eventueel nog tellers te kunnen aansporen om in minder goed bevolkte gebieden in
het oosten en noorden van ons land te assisteren bij de tellingen. De realiteit blijkt wat
weerbarstiger en ondanks bemoedigende resultaten het eerste jaar zijn er in onze beide districten
nog 18 atlasblokken, waar zich nog geen tellers voor hebben aangemeld.
Noord-Holland is een van de gebieden in Nederland met de hoogste dichtheid aan Sovon-tellers
en ook het territorium van een flink aantal goed georganiseerde vogelwerkgroepen. Veel van deze
groepen hebben een groot aantal vogelaars met een bovengemiddelde kennis van vogels. Het werk
dat in onze provincie jaarlijks wordt verzet ten bate van vogelinventarisaties en vogelbescherming
is indrukwekkend. Van een aantal vogelwerkgroepen zijn alle atlasblokken binnen hun
werkgebied al geclaimd. De atlasblokken die nog niet geclaimd zijn, liggen voor een deel in
gebieden waar geen vogelwerkgroepen actief zijn. Daarom is het van belang dat
vogelwerkgroepen en vogelaars de komende ‘atlasjaren’ ook buiten hun eigen regio actief willen
zijn. Wij doen dan ook een dringend beroep op al degenen die de vogels een warm hart toedragen
een bijdrage te leveren aan dit project. Het kan toch niet zo zijn dat in Noord-Holland met zoveel
Sovon-tellers, atlasblokken ongeteld blijven.
Mede namens het bestuur van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN)
verzoeken wij de vogelwerkgroepen om in ieder geval de ‘vrije’ atlasblokken binnen hun
werkgebied te claimen en kijk daarbij, indien mogelijk, ook verder dan je eigen regio. Denk ook
aan de mogelijkheid om het onderzoek in atlasblokken in excursievorm uit te voeren of in te
passen bij lopende projecten. Een goede mogelijkheid om onervaren tellers op te leiden. Ook het
claimen van een atlasblok door meerdere tellers is een optie. Het complete onderzoek van een
atlasblok met vier tellers kost per teller maar iets van drie ochtenden per seizoen. Wij zijn altijd
beschikbaar om vogelwerkgroepen te assisteren bij het (organiseren van het) atlaswerk,
bijvoorbeeld op werkavonden of ledenbijeenkomsten. Het bestuur van VWG Alkmaar e.o. hoort
het graag als leden dit zouden willen.
Fred heeft het afgelopen jaar het atlasblok waarin de Wijkermeerpolder valt onderzocht. Kees heeft
drie atlasblokken (duinen, polders en veenweide) onderzocht. Wij weten dus dat een atlasblok
tellen een stevige klus is en dat er de nodige tijd in gaat zitten. Het is regelmatig improviseren en
strak plannen om ook onze andere gebieden er bij te kunnen blijven doen qua inventarisaties. Al
met al viel het ons ook niet mee, maar een bijdrage leveren aan een dit prachtige landelijke project
ten bate van beleid en bescherming is voor ons een sterke drijfveer. Rond te rijden, te fietsen, te
wandelen en vogels te tellen in gebieden waar je normaal niet zo snel komt en daar onverwachte
soorten en/of aantallen aan te treffen was een ervaring op zich.
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Tot op heden (30 november) zijn er 43 atlasblokken voor de wintervogels en 33 atlasblokken
voor de broedvogels ingestuurd die volledig zijn onderzocht. Daarnaast zijn er 5 (wintervogels)
en 15 (broedvogels) atlasblokken ingestuurd waar nog aanvullend onderzoek nodig is. Dit zijn
goede resultaten. Er zijn ook tegenvallers; 2013 was een jaar van extremen in het weer, zowel in
de winterperiode als in de broedtijd. Tellers kwamen hun afspraken niet na of vielen af. Maar
liefst 14 atlasblokken die wel voor 2013 op de rol stonden, werden niet onderzocht. Maar dat
komt de komende seizoenen vast wel goed.
Een verslag van de eerste wintertelling is reeds verschenen (mail voor een kopie). Een verslag
van de eerste broedvogeltellingen verschijnt in januari en zal – net als het voorgaande verslag –
aan alle tellers (en vogelwerkgroepen) worden toegestuurd.
Kijk voor meer informatie over het project op www.vogelatlas.nl of mail een van ons.
Kees Scharringa (adcnoordhollandnoord@sovon.nl)
Fred Hopman (adc noordhollandzuid@sovon.nl)
Bijgaand kaartjes met de geclaimde en nog niet geclaimde (‘vrije’) atlasblokken, met het jaar van
onderzoek (volgens opgave tellers):
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fijne
kerstdagen!

Het Bestuur wenst alle leden fijne
kerstdagen en een vogelrijk 2014!

