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Roofvogelshows

Animo

We willen organisaties/
bedrijven die mogelijk
roofvogelshows willen
organiseren preventief
aanschrijven om ze te wijzen op
de kwalijke gevolgen van deze
shows.

We zijn nog steeds op zoek naar
iemand die de vogelwerkgroep
wil vertegenwoordigen in Animo.

Heb jij suggesties wie we
zouden kunnen aanschrijven,
mail de adressen dan naar
zuttmade@quicknet.nl

Neem dan contact op met een
van de bestuursleden. Zij kunnen
je vertellen wat deze functie
precies inhoudt.

Wil jij meedenken hoe we
Alkmaar groener en nog
vogelvriendelijker kunnen
maken?

Lezing woensdag 19 oktober
Planten- en dierenleven op Antarctica komt eigenlijk alleen voor aan de rand van het witte continent; de
soortenrijkdom is er beperkt en alleen de specialisten die zich aan de kou hebben kunnen aanpassen,
hebben een kans er te overleven. Bijna allemaal zijn ze -op verschillende wijzen- afhankelijk van wat de
zee aan voedsel biedt.
Lex van Groningen (1967) gidst sinds enkele jaren op schepen naar Antarctica. In deze lezing zullen de
vogels die op en om Antarctica voorkomen de hoofdrol spelen, maar zullen ook andere levensvormen
aan bod komen die enigerlei wijze in relatie tot het vogelleven staan, of kenmerkend zijn voor dit
poolgebied. Lex' eigen passie ligt bij albatrossen en stormvogels, deze zullen uiteraard ook de revue
passeren! Het belooft een lezing te worden met prachtige foto's en een degelijke inhoud.
Aanvang: 20:00 uur
Buurthuis De Eendracht

Broedvogelatlas
De in december 2010 door de gezamenlijke vogelwerkgroepen van Noord-Holland uitgegeven
‘Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels’ is overal met enthousiasme ontvangen. Mensen met
belangstelling voor vogels of natuur in het algemeen die het boek gezien hebben, willen het
meestal meteen kopen. En dat is begrijpelijk, want het is een prachtig vormgegeven boek, rijk
geïllustreerd en barstensvol aantrekkelijk gepresenteerde informatie over de Noord-Hollandse
broedvogels, hun verspreiding, hun aantallen en de veranderingen van de laatste twintig jaar.
Geschikt als naslagwerk en voor de salontafel.
Daar komt bij de prijs erg aantrekkelijk is: voor slechts €24,50 kunt u dit ruim 400 pagina’s dikke
prachtboek in uw bezit krijgen, of…weggeven. Dus bent u voor de feestdagen nog op zoek naar
een mooi cadeau voor een natuurliefhebber: zoek niet langer!
De Atlas is te bestellen via de website van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland
(SVN): www.vogelwerkgroepennh.nl.

Op de lezing van aanstaande woensdag ligt een inzage exemplaar.

Petitie
De afbraak van de beschermde status van veel diersoorten in Nederland dreigt een nieuwe
overtreffende trap in te gaan. De voorstellen die er nu liggen in het ontwerp voor de nieuwe
natuurwet zullen desastreus zijn voor veel beschermde diersoorten. Het ontwerp gaat zelfs zo ver
dat veel soorten hun beschermde status verliezen. Een recente uitspraak van onze huidige
staatssecretaris die de verantwoordelijkheid heeft om het belang van de natuur te verdedigen was:
'waarom zouden we in ons land steenuilen beschermen als er in onze buurlanden zoveel steenuilen
voorkomen'.
Het spreekt boekdelen over zijn houding en kennis ten aanzien en van de natuur...
Het ministerie geeft iedereen kans om zijn visie over het ontwerp weer te geven. Daarnaast kan
iedereen ook al een petitie ondertekenen die inmiddels al is gestart door de Partij voor de Dieren.
klik daarvoor op de volgende link:
http://laatdedierennietschieten.petities.nl/
De afgelopen dagen zijn er ontzettend veel vogels
doorgetrokken, waaronder grote aantallen Vinken,
Leeuweriken, Spreeuwen, Sperwers, Buizerds,
Ruigpootbuizerds en Lijsters.
Op de telpost in Bergen aan Zee
sneuvelde het ene record
na het andere.
Zie ook www.trektellen.nl
en onze website
www.vwg-alkmaar.nl

Netwerken
Op vrijdagmiddag 4 november
organiseert de Milieufederatie NH een
netwerksymposium ‘Vergroot je
Speelveld’. Aan de hand van zeven
actuele gevallen delen
belangenbehartigers hun ervaringen
met elkaar. Helaas is niemand van het
bestuur in de gelegenheid deel te
nemen, maar misschien is er interesse
onder onze leden om deel te nemen?
Voor meer info: zuttmade@quicknet.nl

