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Roodmus

Porseleinhoentjes

Een prachtige verschijning is de
Roodmus. We zien ze niet veel
in ons werkgebied, maar nu zit
er al even een mannetje te
zingen bij de parkeerplaats van
Hargen. Zijn gezang heeft
inmiddels resultaat gehad want
een vrouwtje heeft zich bij hem
aangesloten.

In de Kleimeer roepen de laatste
week regelmatig meerdere
Porseleinhoentjes. Daarvoor moet
je wel laat op pad. Rond een uur
of 11 ’s avonds laten ze zich goed
horen. Een goed punt om te
luisteren is de telpost, de heuvel
met uitzicht over de Kleimeer. Wij
hadden er van de week als extra
verrassing nog een Kerkuil die
kort op het informatiebord ging
zitten.

Roodmus, foto Kees Klay
(via waarneming.nl)

Zaterdag 21 juni: excursie Fochtelooërveen
Vandaag zal Paul de Jong ons rondleiden over het Fochtelooërveen en de plassen bij Diependal.
Fochteloo is natuurlijk vooral bekend om zijn broedende Kraanvogels maar ook soorten als Raaf,
Wespendief, Boomvalk en Geoorde fuut broeden op en rond het veen. In de middag gaan we naar
Oranje waar op de voormalige bezinkplassen van de aardappelindustrie nu Geoorde en
Roodhalsfuten broeden en we met wat geluk zelfs Roerdompen kunnen zien.
Vertrek om 7 uur vanaf de achterzijde van station Alkmaar.
Graag aanmelden bij ondergetekende per e-mail: e.v.saane@versatel.nl of telefonisch: 072-5644325 of
06-23708461.
Het wordt op prijs gesteld als u zich uiterlijk drie dagen voor aanvang van de excursie aanmeldt,
zodat tijdig de beschikbaarheid in de auto’s kan worden geregeld.

Gezocht: tellers van Boerenzwaluwen
Sovon zoekt ook in 2014 deelnemers voor de publiekstelling van Boerenzwaluwen. Voer tussen 20
mei - 15 juni (eerste telperiode) en 5 - 25 juli (tweede telperiode) het bezette aantal nesten in via de
invoermodule. De waarde van de reeks publiekstellingen neemt toe wanneer dezelfde locatie elk jaar
wordt geteld. Broedde een boerenzwaluwpaar jarenlang op een plek, maar wordt het nest in 2013 niet
meer bezet? Geef dan een ‘nulwaarneming’ door. Broedde een zwaluwpaar wel in de eerste telperiode
maar niet in de tweede? Geef dan voor de tweede periode een ‘nulwaarneming’ door. Ook nieuwe
locaties zijn natuurlijk van harte welkom! U kunt alles nalezen in de handleiding.

Hondsbossche zeewering
De voorlopige voorziening om de werkzaamheden bij de Hondsbossche zeewering stil te leggen
omdat al veel foerageergebied voor o.a. Steenlopers verloren dreigt te gaan doordat er al veel zand
op de strekdammen en plasberm terecht komt, is afgewezen.
Als argument wordt door de voorzitter gegeven dat de verdere
werkzaamheden tot 1 juli worden opgeschoven en er voor die
tijd al een uitspraak van de bodemprocedure wordt verwacht.
De voorzitter had niet de indruk dat de schade die in de
tussentijd zal ontstaan zodanig groot is dat er een tekort aan
foerageergebied voor vogels zal ontstaan. Dat dat wel degelijk
het geval is en waarom kunnen jullie lezen in de komende
Kleine alk.

Kleine alk
Door omstandigheden heeft De Kleine alk wat vertraging opgelopen. Het blad zou vanaf 21 juni
bij jullie in de bus vallen, we schatten nu in dat dat een week later zal zijn (maar dat hangt ook
weer af van de beschikbare tijd van onze vrijwillige bezorgers).
Vandaar nog een laatste extra nieuwsbrief voor de zomer om jullie op de hoogte te brengen van de
laatste nieuwtjes.
Fijne zomer allemaal!

Verrassingen
tijdens
inventarisatie
Voor de meeste tellers zit de
laatste telronde van het
inventariseren van Alkmaar er
inmiddels op. Alleen tellers van
gebieden met rietvogels doen
nog een extra ronde. Omdat ik
vermoede dat er mogelijk
Gierzwaluwen zouden broeden
in de Daalmeer, het gebied waar
ik tel, ben ik onlangs nog een
extra avond op pad gegaan. Dat
werd beloond met minimaal 6
nesten van Gierzwaluwen
verspreid over vier kopgevels
van rijtjeswoningen. Dus blijf
allen alert!

Stadsgroenmarkt
Afgelopen maandag was de
VWG samen met Animo
vertegenwoordigd op de
geslaagde Stadsgroendag in
Alkmaar. Met dit initiatief wordt
geprobeerd om Alkmaar nog
groener te maken. Coen, Tanja,
Wim Bart en Jan hebben hun best
gedaan om Animo en onze
vereniging te promoten bij het
publiek. Hartelijk dank daarvoor!

