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Uilenballen pluizen; geef je snel op!
Op woensdagavond 24 januari komt Nico
Jonker naar onze VWG om samen met ons
uilenballen te pluizen. Nico geeft eerst een korte
presentatie voor we zelf aan de slag gaan met
uilenballen van Kerkuilen uit de Schermer en/of
Oterleek.
Om te kunnen pluizen heb je nodig: oude
tandenborstel, pincet en loep (handschoenen).
Er is wat van dit ‘gereedschap’ aanwezig, maar
als je zelf wat mee kan brengen, graag!.
Van tevoren opgeven is verplicht. Doe dit voor
15 januari bij Miranda: zuttmade@quicknet.nl

Altijd spannend wat je allemaal aan kan treffen in een uilenbal.

Aanvang 20:00 uur, buurthuis De Eendracht.

Lezing Zuid-Amerika door Wim de Groot
Woensdag 17 januari 20:00 uur
Wim de Groot uit Castricum komt woensdag 17 januari foto's laten zien van de Zuid-Amerikaanse
avifauna.
Hij heeft in de afgelopen 13 jaar op vier continenten in een dertigtal landen vogels gefotografeerd.
Zuid-Amerika heeft zijn speciale interesse en hij heeft daar inmiddels tijdens tien reizen zeven
verschillende landen bezocht.
Aan de hand van de vogelfoto's zal hij in chronologische volgorde de verschillende reizen
doornemen. Iedere reis heeft wel weer wat speciaals te
bieden.
U zult voorbeelden zien van de vele soorten kolibries
en prachtig gekleurde toekans maar ook wat te horen
krijgen over de verschillende Neotropische
vogelfamilies en de achtergronden van het fotograferen
in Zuid-Amerika.
Aanvang: 20: 00 uur buurthuis De Eendracht
Yellow-fronted woodpecker (Melanerpes flavifrons), een
endeem van het Atlantisch Regenwoud.

Huiszwaluwen en meeuwen tellen in 2108
2018 is door Vogelbescherming en Sovon tot het jaar van de Huiszwaluw uitgeroepen. Hoewel dat
niet direct gericht is op aantalsontwikkelingen, lijkt het de natuurwetenschappelijke commissie een
goed idee deze soort in het werkgebied te tellen. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2011 (Smit
2012). Er dienen twee tellingen gedaan te worden, een in de tweede helft van juni en een in de eerste
helft van juli.
De in Alkmaar broedende meeuwen zorgen al jaren voor veel discussie met het gemeentebestuur. De
laatste keer dat in Alkmaar de meeuwen geteld zijn was in 2013 (Smit 2013). Er dient een keer geteld
te worden tussen 20 mei en 15 juni. Voor het registreren van de aantallen in Alkmaar maken we
gebruik van het Autocluster programma van Sovon. Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland gaat in
hun werkgebied ook in 2018 de meeuwen tellen. Het is daarom een goed idee niet alleen de
meeuwen in Alkmaar zelf te tellen, maar in het hele
werkgebied van de vogelwerkgroep.
Mocht je interesse hebben in het tellen van één (of misschien
zelfs wel twee) soorten, meld je dan bij mij aan. In overleg
bepalen we dan het te tellen gebied.
Voor gebruikers van het Sovon programma avimap:
waarschijnlijk is binnenkort de mogelijkheid beschikbaar
kolonievogels via dit programma te registreren
Harry Smit smit51@telfort.nl
Smit, H. 2012.De Huiszwaluw als broedvogel in het
werkgebied van de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. in 2011. De Kleine Alk 30: 8-11.
Smit, H. 2013. De in Alkmaar broedende meeuwen in 2013 opnieuw geteld. De Kleine Alk 31: 16-21.

PWN zoekt vrijwilligers
Deze winter worden er in het NHD nestkasten geplaatst voor Tapuiten.
Dit is een uitvloeisel naar aanleiding van het Tapuiten onderzoek in het
Vogelduin bij Bakkum van onze vaste onderzoeker Herman van Oosten. Het is
natuurlijk inmiddels 1 minuut voor 12 voor deze bijzondere broedvogel.
Er worden zo,n 50 kasten geplaatst op drie locaties, te weten: Vogelduin, De Kil
(Egmond) en Wimmenum (Egmond).
De kasten op locatie Vogelduin worden door Herman gemonitord.
We vragen dus vogelaars, die dit leuk en zinvol vinden, om het komend voorjaar de nestkasten in de
Kil en Wimmenum te volgen.
Er wordt binnenkort een plan van aanpak gemaakt worden door onze afdeling onderzoek wat betreft
frequentie en wijze van monitoren.
Neem voor meer informatie contact op met:
Dirk Glorie, Boswachter Noordhollands Duinreservaat, Tel.0651692137
dirk.glorie@pwn.nl

