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Gevleugeld nieuws
nummer 71

Lezing 16 februari
Aanstaande woensdag geeft
Harm Niesen een lezing over
Marokko, het Atlasgebergte en
Frankrijk, La Brenne.
Beide gebieden bezochten we in
de eerste plaats om bijzondere
libellen te fotograferen. Maar
voor vogels zijn deze gebieden
niet minder aantrekkelijk

12 februari 2017

Ook andere levensvormen
werden onverbiddelijk
fotografisch vastgelegd, als zij
zich niet snel genoeg uit de voeten
konden maken.
Aan het eind een avifaunistisch
toetje.
Aanvang: 20:00 uur Op de
website stond de datum voor deze
lezing verkeerd vermeld.

Vogelcursus
De voorjaarsvogelcursus is inmiddels volgeboekt. Voor de cursus in het
najaar zijn er nog wel enkele plaatsen vrij.
Kijk voor meer informatie op de website www.vwg-alkmaar.nl

Excursie appgroep
Ook de Vogelwerkgroep gaat met zijn tijd mee. Bij aanmelding voor excursies zal vanaf heden ook
de vraag gesteld worden of je in het bezit bent van een telefoon met mobiel internet. De
excursieleider maakt dan namelijk vooraf een speciale
appgroep aan. Deelname is vrijblijvend en na afloop wordt
de groep weer verwijderd.
Afgelopen zaterdag trotseerden 16 deelnemers de kou en
konden genieten van leuke soorten als Steenuil, Ransuilen,
Blauwe kiekendieven, Witgat, Watersnip, Appelvink
Nonnetje, Middelste en Grote zaagbekken, Klapekster,
Pestvogels en Amerikaanse steltkluut (esc). De voordelen
van de appgroep werden al snel duidelijk want de
weersvoorspelling met sneeuw en gladheid was niet best. Maar ’s ochtends kreeg iedereen die
zich had aangemeld een appje dat het door kon gaan. Omdat het erg koud was werd er veel
vanuit de auto gevogeld en dan is de mobiele telefoon ook een handig communicatiemiddel.
Informatie over waar een vogel zich bevind is dan makkelijk door te geven. Een ander groot
voordeel is dat je niet hoeft uit te stappen waardoor vogels misschien wegvliegen. En je zou de
groep maar kwijt raken….ook dan is het erg handig communiceren. Kortom er zijn veel
voordelen!

Inundatie Fort Krommenie (ingezonden door Landschap NH)
Onze boswachters zetten elk jaar tientallen weilanden
rondom ons Fort bij Krommeniedijk onder water. Inunderen
heet dat. Dit trekt grote aantallen vogels aan. Hun voedsel
wordt door het vernatten beter bereikbaar. En andere vogels
vinden het ondiepe water prettig om te rusten.

Welke vogels?
De aantallen en soorten verschillen per jaar. Maar grote
groepen Kieviten, Grutto's en Goudplevieren worden zeker
verwacht. Die grote groepen steltlopers trekken op hun beurt
weer Slechtvalken aan. De Vogelbeschermingswacht
Zaanstreek telt er alle jaren zo'n 50 soorten vogels.

Wanneer?
Rond 15 februari 2017 wordt de hiervoor speciaal aangelegde inlaat open gezet. Eerst stijgt dan
langzaam het waterpeil in de sloten en pas na een paar dagen komt het water ook op de weilanden.
Op 15 maart willen we de weilanden weer droog hebben. Dan kunnen de Grutto's, Kieviten en
Tureluurs er hun nesten bouwen.

Vogelkijkweekend
In het weekend van 11 en 12 maart 2017 is er een speciaal vogelkijkweekend. Dan is terrein van Fort
bij Krommeniedijk open en kan iedereen vanaf het fort over de natte weilanden kijken. Vogelaars,
natuurliefhebbers, gezinnen met kinderen: iedereen is welkom tussen 10 en 16
uur. Vogelbeschermingswacht Zaanstreek is aanwezig met verrekijkers en telescopen.
De toegang tot het fortterrein bedraagt € 2,- (kinderen tot 12 jaar en Beschermers gratis). Honden
kunnen helaas niet worden toegelaten.
Het fort zelf is niet toegankelijk vanwege restauratie.

Waar?
De weilanden zijn goed te overzien vanaf de Lagendijk tussen Krommeniedijk en Uitgeest.

Petitie: maak van de OVP geen dierentuin en schiettent
5148 ondertekeningen
Beste collega natuurorganisatie en/of vogelwerkgroep,
Misschien hebben jullie je het al gehoord, maar twee politieke partijen hebben het plan opgevat om de
Oostvaardersplassen ondergeschikt te maken aan de economische doelen van het toerisme en
luchthaven Lelystad. Er zijn al ideeën over abseiltorens, moerastochten, evenementen,
kampeerterreinen, hotels en nachtsafari’s. In voorbereiding op luchthaven Lelystad zou ook het aantal
ganzen gereduceerd moeten worden, terwijl het als Natura 2000-gebied nu juist is aangewezen voor
vogels incl. ganzen. Dat reduceren kan overigens alleen door te vergassen of te schieten met hagel
waardoor ook vogels getroffen worden die met hagel in het lijf doorvliegen.
De onlangs opgerichte stichting Dierbaar Flevoland wil met een petitie voorkomen dat deze plannen
doorgezet worden. Jullie zouden ons een groot plezier doen om dit bericht te verspreiden onder jullie
leden of donateurs en te vragen de petitie te ondertekenen.
Dat kan door de onderstaande link aan te klikken.
https://petities.nl/petitions/maak-van-de-oostvaardersplassen-geen-dierentuin-en-schiettent

KNNV lezing woensdag 22 februari 2017: Ton Denters over de stedelijke flora.
De lezing is in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BG Alkmaar.
Aanvang 20.00 uur, einde ± 22.00 uur, toegang gratis maar een vrijwillige bijdrage van
€ 2,- is welkom. Organisatie: KNNV Alkmaar-Den Helder, zie ook www.knnv.nl/alkmaar
Woensdag 22 februari lezing door Ton Denters over de stedelijke flora.
Ton Denters is stadsecoloog en houdt zich al jaren intensief bezig met de flora in
stedelijke gebieden. In het boek dat van zijn hand verschenen is, “Stadsplanten, veldgids
voor de stad”, worden ruim 700 van de belangrijkste soorten besproken. Ook worden in
deze gids voor 18 Nederlandse steden kijktips gegeven, meest aan de hand van
stadswandelingen, om de plekken te bekijken met de meest markante flora. De rijkdom
aan specifieke soorten die zich in het stadsmilieu thuis voelen heeft ertoe geleid dat, op
initiatief van Denters, in de Heukels Flora van Nederland het Urbane district is opgenomen
als onderscheidend habitat. Een voorbeeld: Amsterdam telt ongeveer 850 soorten planten,
waaronder opvallend veel bijzondere muurplanten, te danken aan de ruim honderd
kilometer gracht- en kademuren. Voor vele door Denters gevonden nieuwkomers heeft hij
ook de Nederlandse naamgeving bedacht (Marjoleinbekje, Halsbloem, Gevlamde
fijnstraal). Zijn interesse voor de flora reikt verder dan alleen stadsplanten. In 2010
verscheen de Plantenkijkgids van Nederland, een bijzonder fraai uitgevoerde reisgids,
waarbij de diverse plantendistricten in Nederland met hun kenmerkende soorten worden
belicht.
In de lezing van vanavond over de stedelijke flora, zal de spreker ingaan op de
veranderingen die zich voltrekken in deze flora o.a. door de invloed van het veranderende
klimaat. Ook zullen een aantal opmerkelijke nieuwkomers de revue passeren.

nadere informatie bij Marian van der Laan, 072-5095345,
pr@regioalkmaar.knnv.nl, www.knnv.nl/alkmaar

