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Gevleugeld nieuws
nummer 69

Excursie OVP 10 januari
Aanstaande zaterdag neemt
Rutger ons mee naar de
Flevopolder op zoek naar
Baardmannetjes, Blauwe
kiekendief, Ruigpootbuizerd,
Zeearend en misschien een
Klapekster? Natuurlijk nemen
we ook de eenden, zwanen en
ganzen mee. Voeg daar de grote
grazers bij en je bent bijna op
safari. Rutger vertrekt om 8:00
uur vanaf de achterzijde van
Station Alkmaar. Aanmelden
z.s.m bij Erwin.

7 december 2016
Een winters plaatje van een Bokje
bij Schoorl. Foto Roelof de Beer.

Allemaal hele
fijne feestdagen
en een vogelrijk
2017!

21 december:
Avondje Jan Stok
Jawel, Harm heeft Jan weer eens
weten te strikken voor een
gezellig avondje mooie plaatjes
van leuke reizen naar de Lofoten,
Hebriden en Falsterbo. Maar ook
dichterbij huis: roofvogels van het
duin, rundum hause en vogelen
van hot naar her. Aanvang: 20.00
uur in de buurthuis De Eendracht.

7 januari Nieuwjaarsreceptie
Samen met de INV en KNNV in
Parnassia van 15.00-17.00 uur

Tuinvogeltelling
De Nationale Tuinvogeltelling komt er weer aan! Op 28 en 29 januari
2017 gaan we onze tuinvogels tellen. Doen jullie ook weer mee?
Tijdens de Nationale Tuinvogeltelling tellen tienduizenden mensen
gedurende een half uurtje de vogels in hun tuin. Benieuwd wat uw
buurtgenoten geteld hebben bij de Tuinvogeltelling van 2016? Op de
speciale website www.Tuinvogeltelling.nl

Kuifeenden
Bij een aantal eendensoorten lijkt er een scheve man/vrouw-verhouding te zijn: je ziet vaak,
althans in ons land, veel meer mannetjes dan vrouwtjes. In de winter van 2015/2016 zijn door
waarnemers van Sovon en via Waarneming.nl ruim 50.000 Tafeleenden geturfd. Uit deze
succesvolle actie kwam een verhouding van 71% mannetjes en 29% vrouwtjes. Vanwege dit succes
wil Sovon ook de komende winter weer een eend onder de loep nemen. In de komende winter
willen ze bij de Kuifeend de geslachtsverhouding bepalen. Vanaf de maand december is dat
verantwoord om te doen: dan zijn bijna alle jonge mannetjes (eerste winter) voldoende doorgeruid
om te onderscheiden van vrouwtjes (eerste winter mannetjes hebben vaak nog wat bruinwitte
flanken en een korte kuif).
Voer dus alle kuifeenden mét vermelding van het geslacht in op waarneming.nl.

Petitie Oudorperhout

ingezonden mededeling Stichting Oudorperhout

Beste vrienden en bekenden van de Oudorperhout,
17 november zijn we een petitie gestart voor verhoging van het waterpeil in de Oudorperhout in het
broedseizoen. Tot nu toe hebben 422 mensen de petitie getekend. Waarvoor onze hartelijke dank.
Echter om invloed uit te kunnen oefenen hebben we veel meer handtekeningen nodig. Dus als u nog
niet getekend heeft, dan hopen we dat u dat alsnog wilt doen. En laat het vooral ook anderen weten.
Het plan is de petitie in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering van donderdag 15 december
aan te bieden.
NB: als u uw naam heeft ingevuld, vergeet dan niet uw ondertekening te bevestigen, anders geldt
deze niet. Dat gaat als volgt:
Na het invullen van uw naam op de site van Petities.nl (zie link onder), ontvangt u een e-mailbericht
van Petities.nl. U klikt op de link in deze mail en daar wordt gevraagd om uw gegevens te
controleren. Eventueel kunt u functie of situatie invullen. Dan klikt u op ‘signature bijwerken’. Als
u dat heeft gedaan ziet u ‘Dank u wel voor het bevestigen van uw ondertekening’.
Achtergrondinformatie:
Jaarlijks zetten de Grutto’s, Kieviten, Tureluurs en Scholeksters in Oudorperhout bij elkaar ongeveer
100 kuikens op de wereld maar slechts vijf ervan vliegen uit. Wat er mis gaat wordt u duidelijk in de
volgende video van de Alkmaarse weidevogelbeschermer Hans Mannes (duur 2 min.): https://
www.youtube.com/watch?v=ucgw2f9CcOA
Twee zeer ervaren weidevogel(habitat)experts geven aan dat in de Oudorperhout tijdens het
voorjaar minimaal 17 cm waterpeilverhoging nodig is om de weidevogels er te behouden.
Wethouder de heer Nagengast wil om geheel onduidelijke redenen niet verder gaan dan 3 cm
verhoging. Volgens onze stichting en de stichting Animo (een koepel van 11 Alkmaarse
natuurorganisaties) spant hij zich daarmee onvoldoende in om de bij wet beschermde vogels echt te
beschermen. Bij een verhoging van 17 cm staan in slechts twee weilanden de greppels vol en géén
enkel weiland staat dus onder water. De twee pachters in de Oudorperhout kunnen zo nodig worden
gecompenseerd en ná het broedseizoen kan de waterstand worden verlaagd zodat de koeien dan
met droge poten weer de wei in kunnen.

