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Sneeuwgans
Kees Roselaar ontdekte
afgelopen vrijdag in de
Oudburgerpolder van
Bergen een adulte
Sneeuwgans. De gans
bleek geen ringen te
hebben en ook het
verenkleed ziet er goed
uit. De Sneeuwgans is
meestal goed te bekijken
vanaf de Schapenlaan in
Bergen.

Parken tellen
We willen komend voorjaar
toch ook proberen meteen de
parken te inventariseren op
broedvogels.
We zoeken nog leden die één
of twee rondjes in de
Oosterhout willen doen.
Aanmelden kan bij Harry
Smit
foto’s Sneeuwgans van
Henry van Lierop via
waarneming.nl

Nationale vogelweek
Van 17 t/m 25 mei organiseert Vogelbescherming Nederland de tweede nationale Vogelweek.
Vorig jaar viel dit samen met de Alkmaarse Natuurdag en organiseerden we excursies in de
Oudorperpolder. Dit jaar denken we aan het bemannen van een vogelkijkpunt bij De Putten (van
bijvoorbeeld 11.00-14.00 uur) en/of een avondexcursie naar de Kleimeer. Hiervoor zoeken we
leden die willen helpen. Aanmelden kan bij Miranda Zutt.

Lezing woensdag 19 februari:
Ethiopië door Fred Koning
Ethiopië heeft veel wisselende landschappen met een extreem rijke flora en fauna. We bezochten
een aantal meren in de Rift-vallei maar ook de Bale-mountainsmet gebergten tot 4377 m en
hoogvlakten op 4200 m hoogte. Dit is een landschap waar een aantal endemen is te zien zoals de
Spot-brested plover, de Blue-winged goose and de zeldzame Wattled crane. Ook zijn deze bergen
het biotoop van de Ethiopische wolf en de Mountain Nyala. Al met al een land vol prachtige
vogels als trappen, tourako’s, dwergvalkjes, vele soorten wevers, zoogdieren zoals Antilopes,
Gelada’s en andere apen. Een land waar drie weken rondreizen veel te kort is.

Scholeksters tellen
Veel vogelaars komen regelmatig bij De Putten of
de Hondsbossche zeewering. Zien jullie daar grote
groepen Scholeksters zouden jullie deze dan
willen tellen en willen invoeren op
www.waarneming.nl?

Tuinvogeltelling
Bijna 56.000 mensen in ruim 38.000 tuinen hebben vogels geteld voor de Nationale
Tuinvogeltelling, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek
Nederland. In totaal zijn er zo’n 730.000 vogels geteld. Wat opviel is dat er door het zachte
winterweer minder vogels in de tuinen te zien waren. De Huismus staat, net als in voorgaande
jaren, op één. Dat betekent niet dat deze vogel ook in de meeste tuinen is gezien: hij werd in
minder dan de helft van de tuinen geteld. De reden dat deze vogel op één staat is omdat de
Huismus in grote groepen leeft. De Koolmees stond op 2 en de Merel op 3. Nieuw was een
handige app. Als je een telling hebt ingevoerd kan je precies zien wat en hoeveel er bij jou in de
buurt is geteld.

Petitie
Steun de campagne om olie-exploratie in het Virunga Nationaal
Park tegen te gaan. Het is een prachtige plek waar meer soorten
samen leven dan in eender welke andere plek in Afrika. Er leven
veel prachtige en zeldzame dieren zoals Gorilla's, Olifanten en
Okapi's.
Afrika's oudste nationaal park is een bron van voedsel en inkomen
voor de bijna 50 000 lokale bewoners en zorgt voor een jaarlijkse
opbrengst van 45 miljoen dollar. Maar Soco, een Brits oliebedrijf,
wil in het park op zoek gaan naar olie.
Maak samen met 600.000 anderen duidelijk aan Soco dat sommige
plaatsen te kostbaar zijn om te vernietigen voor olie.
Voeg jouw naam ook toe aan de lijst.
http://www.wnf.nl/nl/wat_wnf_doet/campagnes_wnf/virunga/
trek_de_grens/

waarnemingen invoeren op je telefoon
Met Obsmapp (geschikt voor toestellen met Android) kunt u direct al uw waarnemingen in het
veld invoeren. Alle waarnemingen worden automatisch gekoppeld aan de huidige tijd en de
GPS-locatie. Achteraf kunt u uw waarnemingen naar een van de gekoppelde portals uploaden.
Dit is mogelijk in het veld door gebruik te maken van de internetverbinding van uw apparaat,
maar ook van uw WiFi-thuisnetwerk.
Ga https://market.android.com/details?id=org.obsmapp&hl=nl via de browser op je Gsm
Heeft u een Iphone met Ios versie 7 of een Ipad met een simkaarthouder dan kunt u nu iObs
installeren vanuit de App store

SAVE the DATE
Datum
vrijdag 21 maart 2014
Tijd
12.00 - 17.30 uur
Locatie
Bezoekerscentrum
De Hoep, Castricum

Dialoogdag 2014
Op vrijdag 21 maart 2014 organiseert IVN, in opdracht
van de Provincie Noord-Holland voor de derde keer
de Dialoogdag. Opnieuw gaat de Provincie met u,
vrijwilligers actief in de groene sector, in gesprek.
Vorige jaren waren er twee Dialoogdagen waarop u
kon meedromen en meedenken over de toekomst
van de natuur in Noord-Holland. Ditmaal zullen we
inzoomen op de uitvoering van het Meerjarenplan
‘Betrekken bij groen’ en de ontwikkeling van
de Groene Academie. Wilt u er weer bij zijn?
Reserveer alvast 21 maart in uw agenda.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging
en een programma.

Vrijdag 21 maart 2014

Dialoogdag
Noord-Holland
Beleef de natuur!

