V

W

G

A

L

K

M

A

A

R

E

.

O

.

Gevleugeld nieuws
nummer 40

17 maart 2014

Reddingsacties
Soms moet je als vogelaar ook een helpende hand bieden. Deze
Knobbelzwaan bij het Fochtelooërveen zat waarschijnlijk al
enige tijd vast in het schrikdraad en reageerde bijna niet meer.
Paul de Jong wist de zwaan te bevrijden en na enige tijd kwam
ze weer bij.
Maar ook schapen die op
hun rug liggen, zoals deze
onlangs bij Schoorl, komen
we regelmatig tegen in het
veld en helpen we weer op
de been.

Jaarvergadering en lezing a.s. woensdag 19 maart
Aanstaande woensdag is de jaarvergadering. Om 19.30 uur staat de koffie/thee met wat lekkers
voor jullie klaar. Een tweetal bestuursleden zullen aftreden en we hopen nieuwe bestuursleden te
kunnen begroeten zodat er weer een voltallig bestuur zal zijn.
Na de vergadering doet Pierre van de Wielen verslag van zijn reis naar Griekenland en Sulawesi.
Tot woensdag!

Kraaiendag
Zwarte kraai en Kauw staan op de landelijke vrijstellingslijst en
mogen daarom jaarrond door iedereen bestreden worden. En
dat gebeurt dan ook helaas op grote schaal.
Dat er echter zelfs wedstrijden gehouden worden waarbij ‘er
leuke prijzen zijn te verdienen voor wie de meeste zwartrokken
op deze dag schiet’ zoals staat vermeld in dit affiche, verraste
me toch wel. Debby Doodeman kwam het tegen op twitter en
stuurde het op. We leven toch niet meer in de middeleeuwen?
Volgens mij mogen ze niet schieten als er mensen in de buurt
zijn, dus het wordt massaal afreizen naar Drachten…
Zin om je onvrede te delen met de organisatie van dit
evenement? Het adres van het contactpersoon van deze actie is
eddyweening@telfort.nl

Vooroeversuppletie gaat van start
Op maandag 3 maart is in Camperduin gestart met de vooroeversuppleties.
Onze vraag om deze werkzaamheden op te schorten tot de ingezonden Zienswijzen zijn behandeld
is afgewezen. Wel mogen we een nieuwe voorlopige voorziening aanvragen als er voor 10 april toch
zand op de strekdammen terecht komt en dat zullen we zeker doen.
De meeuwen zal je de eerste tijd nog niet horen klagen. Voor hen komt er veel voedsel mee als de
schepen hun lading zand lossen. In de toekomst wordt dat wel anders als de strekdammen waar ze
in grote getalen rusten en foerageren onder het zand verdwijnen.

Ondertussen werken we samen met de
Faunabescherming, Hans Roersma en
Nelly van Brederode aan de rechtszaak
die 10 april dient. Voor de zomer hopen
we daar de uitslag van te weten.

Introductie Nestkaart Light van Sovon
Nestgegevens zijn zeer waardevol voor onder andere de verklaring van populatietrends en de
monitoring van effecten van klimaatverandering (veranderingen in legbegin). Sovon verzamelt de
nestgegevens middels het Meetnet Nestkaarten. Voor mensen die maar één of enkele nesten volgen is
er een simpele versie van Nestkaart ontwikkeld, Nestkaart Light.
Een simpele versie van Nestkaart
Nestgegevens kunnen worden doorgegeven via papieren nestkaarten of via de Digitale Nestkaart. De
mogelijkheden van de Digitale Nestkaart zijn de afgelopen jaren, mede op verzoek van waarnemers,
sterk uitgebreid.
Nestkaart Light is vooral bedoeld voor waarnemers die maar
één of enkele nesten hebben gevolgd, bijvoorbeeld een broedsel
van een Merel in de eigen tuin. Daarnaast is het bedoeld voor
waarnemers die een eenvoudiger invoer willen gebruiken voor
alleen de meest basale gegevens. Sovon hoopt op deze manier meer
mensen bij het Meetnet Nestkaarten te betrekken. Dan kunnen ze
van meer soorten nestgegevens verzamelen. Nestkaart Light is
een online programma, te gebruiken via nestkaart.sovon.nl.
Er is een beknopte handleiding (6 pagina’s) online beschikbaar op
de Sovonsite.

Vogeltip
Voor wie zin heeft in een leuke wandeling en graag wil genieten van zingende Boomleeuweriken,
Grote lijster, Kruisbekken en roepende Kuifmezen is een bezoek aan het Hargergat aan te raden.

Parkeer bij de Bokkesprong in Groet en wandel
om de meertjes en hou je ogen en oren open.
Veel plezier!

Basiscursus veldbiologie

(ingezonden mededeling)

Op 8 april 2014 start, voor de derde keer, de succesvolle basiscursus Veldbiologie voor de
beginnende en gevorderde natuurliefhebber, georganiseerd door de KNNV, de vereniging voor
veldbiologie Alkmaar en omstreken. De cursus zal gegeven worden in Wijkcentrum Overdie,
Ruusbroechof 97, 1813 BG Alkmaar.
Altijd al meer willen weten over de natuur in uw omgeving? Dan is de basiscursus Veldbiologie
een uitgelezen kans. Wat voor vogel is dat? Wat leeft er in de sloot bij u om de hoek? Onkruid of
een fascinerende plant? Met de cursus hopen wij u een antwoord te geven op deze vragen en nog
veel meer. U zult anders kijken naar uw omgeving na deze cursus.
De cursus bestaat uit 6 theorielessen en 4 excursies waarbij de theorie in de praktijk gebracht
wordt. Excursies zullen op zondagochtenden plaatsvinden van 10:00 uur tot 12:00 uur en de
theorie op woensdagavonden van 20:00 uur tot 22:00 uur en wel op de volgende data: Op 9, 16, 23
april en 7, 14, 21 mei worden de theorielessen gegeven en op 21, 27 april en 18, 25 mei zullen de
excursies plaatsvinden in en om Alkmaar, zoals in de Oudorperpolder en Geestmerambacht.
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod. Landschap en ecosysteem, vogels,
inheemse planten, paddenstoelen, sloot en plas, en insecten.
Lessen en excursies zullen gegeven worden door deskundige en ervaren KNNV-leden die veelal
ook in de natuursector werkzaam zijn.
De kosten bedragen € 50,00 en voor leden van het IVN en KNNV € 40. Een syllabus waar de lessen
in behandeld worden is bij de prijs inbegrepen.
Je geeft je op door je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door te geven aan de
penningmeester van de KNNV, Henk Witte. E-mailadres: penningmeester@regioalkmaar.knnv.nl;
tel.nr: (072) 589 51 70.

