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Inventarisatie Alkmaar
Vrijwel alle telgebieden zijn inmiddels
bemensd, op de Bergermeer na. Dus als je
interesse mocht hebben meld je dan aan.
Voor de echte diehards heb ik nog twee parken
in de aanbieding: 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).

Stookolie
We zagen het afgelopen
zaterdag al tijdens een
excursie in IJmuiden:
regelmatig vogels met
stookolie.
Een Drieteenmeeuw zat
helemaal onder en ik was dan ook onaangenaam
verrast toen ik afgelopen zondag in De Putten
ook een besmeurde Drieteenmeeuw zag zitten.
Het loopt vaak niet goed af met deze vogels. Het
verenkleed raakt lek en de vogels worden ziek.
Ook krijgen ze met het poetsen olie binnen.

Harry Smit

Lezing Thailand en Cambodja a.s. woensdag 15 januari
Thailand is een onder vogelaars populaire reisbestemming: zoutpannen vol met Oost-Siberische
steltlopers, waaronder de ernstig bedreigde Lepelbekstrandloper en Gevlekte groenpootruiter, en
op korte afstand mogelijkheden om tal van bijzondere bosvogels te zien. Buurland Cambodja kent
een tragische geschiedenis maar ook een natuurlijke rijkdom die het land sinds de openstelling
voor toeristen een interessante bestemming voor vogelaars maakt. De geheimzinnige en zeer
zeldzame Reuzenibis was een belangrijke reden voor Garry Bakker om in maart 2013 een bezoek
te brengen. Helaas werden de mooie verwachtingen vaak overschaduwd door de aanblik van
grootschalige ontbossing, die weinig goeds belooft voor de toekomst van de natuur in het land.
Aanvang: 20:00 uur, buurthuis De Eendracht

Leuke nieuwsbrieven
www.natuurbericht.nl
Een leuke nieuwsbrief vol korte actuele artikelen en leuke weetjes
over insecten, planten, vogels, zoogdieren, paddenstoelen enz.

www.overdezee.nl
In de laatste nieuwsbrief o.a. een verhaal over het slagveld dat de laatste stormen hebben
aangericht. Het strand lag vol zeesterren, Amerikaanse zwaardschede enz. Maar hoe schadelijk
zijn deze stormen voor deze soorten?

Stichting Animo in Bibliotheek Kennemerwaard
Stichting ANIMO (Platform van natuur- en milieuorganisaties in Alkmaar e.o.) heeft een vaste plek
in de bibliotheek in Alkmaar Centrum. Animo werkt daar samen aan het nieuw opgezette
GreenPoint van de Bibliotheek Alkmaar. Het GreenPoint van de bibliotheek wil de bezoekers een
digitaal loket bieden, waar men alles kan vinden over duurzame-, milieu- en natuurvragen.
ANIMO is gevraagd en ongevraagd betrokken bij natuurzaken en milieu-onderwerpen. Dit doet zij
door middel van eigen projecten, door te reageren op (gepland) beleid van de gemeente(s), door
publieksacties en activiteiten.
Sinds twee maanden verzorgt ANIMO het spreekuur (woensdag 14.00 tot 16.00 uur) van het nieuwe
GreenPoint met steeds wisselende deskundigen.
Deskundigen van de IVN, de KNNV, de Vissenbescherming, Kennemerwind en de Hortus Alkmaar
hebben in december 2013 al het spreekuur gedraaid. Onderwerpen waren bijvoorbeeld:
natuurwerkdagen, de Nacht van de Nacht, wat is veldbiologie, verschillende vormen van duurzame
energie en biologisch tuinieren.
ANIMO denkt mee over de invulling van de maandthema’s van Bibliotheek Kennemerwaard inzake
natuur en milieu. Onze contacten verzorgen niet alleen de spreekuren, maar kunnen door
activiteiten, demonstraties en lezingen de aanwezigen betrekken bij de duurzame wereld. In januari
zijn de volgende deskundigen aanwezig van 1400-16.00 uur:
15 januari: Hans Nieuwenhuijsen, KNNV, wat is veldbiologie? Tevens kinderactiviteit: vogelvoer
22 januari: Piet Boonekamp, verkeersdeskundige: gezondheid, verkeer, schade, fijnstof en
geluidshinder
29 januari: Rutger Polder, Hortus Alkmaar: natuurvriendelijk tuinieren
Het zou leuk zijn als ook iemand van de VWG een keer een activiteit voor zijn rekening zou willen
nemen. Heb je tijd en een idee, ik hoor het graag.

U bent van harte welkom in de bibliotheek in Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 2.

Een bijzonder filmpje van een
Kerkuil met een kat:
http://www.youtube.com/
watch?
feature=player_embedded&v=m
WhD5bc6Fmg

