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LEZING 21 februari: Vogels
van Yucatan door Harm
Niesen
Met ook aandacht voor andere
levensvormen als endemische
vissoorten in de beroemde
cenotes, ondergrondse riviertjes in
de kalksteen. helaas geen spoor
meer van de gigantische
meteorietinslag bij Merida, die het
leven op aarde totaal zou
veranderen.

17 februari 2018

EXCURSIE: 10 maart: hele dag
Zeeuwse eilanden
Vandaag gaan we weer eens naar het
zuiden en maken een rondrit langs de
Zeeuwse eilanden een gebied dat
altijd iets verrassend op levert. Grote
groepen ganzen/zwanen en
steltlopers, maar ook futen, duikers,
mogelijk IJseend en zeevogels. Een
stop op de Maasvlakte kan weer van
alles op leveren in dit jaargetijde. We
gaan het zien.
We vertrekken om 07.00 uur.

Weekend excursie Lauwersmeer

Hop - Hans Brinks

Op 25-26 en 27 mei 2018 kan je met de VWG mee naar de
Lauwersmeer. Er is een optie genomen op de accommodatie De
Lauwer in Lauwersoog. In deze periode kunnen we veel leuke
soorten verwachten.Een greep uit de leuke soorten van dit gebied in
mei 2017: Breedbekstrandloper, Witoogeend, Bijeneter, Draaihals,
Roodpootvalk, Steppekiekendief, Koereiger, Witwangstern en
natuurlijk Zeearend. Aanmelden bij Bert de Haan,
gj.dehaan@zonnet.nl of (072-5154805 of 06-50614113)

KNNV cursus veldbiologie
KNNV organiseert in april en mei weer een cursus veldbiologie. De lessen worden gegeven door
deskundige docenten. Er zijn zes lessen en vijf daaraan gekoppelde excursies om met de opgedane
kennis het veld in te gaan.
Wie wat weet ziet meer en wie wat ziet wil meer weten! De lessen zijn op woensdagavonden,
op 4, 11, 18 en 25 april, en op 9 en 16 mei, van 20.00 tot 22.00 uur. De vijf excursies zijn op
zondagmorgen, op 15 april, 22 april, 13 mei, rond 21 mei (tijdstip nog onbekend) en woensdagavond
25 april in aansluiting aan de les. Kosten 60 euro (50 euro voor KNNV en IVN leden)
De lessen worden gegeven in het Wijkcentrum Overdie, van Maerlantstraat 8-10 Alkmaar. De
excursies vinden plaats in verschillende gebieden.
Aanmelden en meer informatie via de mail bij de penningmeester KNNV Alkmaar, mail-adres:
penningmeester@regioalkmaar.knnv.nl www.knnv.nl/alkmaar

Excursie naar het Kooyhoekschor op Balgzand
Op zaterdag 24 februari neemt Landschap Noord-Holland vogelliefhebbers mee naar het
Kooyhoekschor op Balgzand bij Den Helder. Daar is het altijd een enorme drukte, ook in de winter.
Als de vloed op komt verlaten de vogels het wad om op de schorren uit te rusten. Dan zijn er soms
spectaculair grote groepen vogels te zien. Van soorten als Kanoet en Bonte strandloper vliegen er
vaak duizenden rond. Het kan zijn dat een klein deel al door de vorst weggetrokken is, maar er
blijven altijd genoeg vogels over voor een grandioze ervaring. Ook voor beginnende vogelaars is dit
een prachtige excursie. Koffie en thee staan voor de deelnemer klaar in het informatiecentrum ‘t
Kuitje.
Tijd: 11.00 - 13.00 uur.
Vertrekpunt: Informatiepunt ’t Kuitje, Oostoeverweg 80, 1786 PS Den Helder.
Belangrijk: In samenspraak met de deelnemers wordt er gelopen of gefietst van het startpunt naar
het schor waar de meeste vogels zitten. Wij kunnen tot 25
fietsen uitlenen. De wandeling (of fietstocht) heen en terug is
bijna 5 kilometer.
Kosten: € 7, Beschermers € 4. Kinderen tot 12 jaar € 3, van
Beschermers € 2.
Aanmelden: U kunt zich opgeven via de website
www.gaatumee.nl, ter plekke aanmelden en betalen kan ook.
Foto: Kanoeten boven het wad. Fotograaf Otto de Vries.

28 FEBRUARI: lezing KNNV Philip Friskorn over natuur in Scandinavië
“Nordic, wildernis op het dak van Europa”
Vanaf het vroege voorjaar tot en met de winter worden we in deze lezing meegevoerd door de
natuur van Noord-Europa. Het eind van de winter
beleven we in Midden Noorwegen en we volgen het voorjaar via Zweden, de Åland archipel en
Finland tot de Noorse kust aan de Barentszee. Hier, op de overgang van de subarctische naar de
arctische klimaatzône, maken we de korte zomer mee met 24 uur per etmaal licht. In september
neemt de natuur met een spectaculaire kleurenpracht afscheid van de zomer om zich in oktober
onder een dikke witte deken te verstoppen. In de winter keren we terug naar Noord Finland en
arctisch Noorwegen. Eindeloze sneeuwvlakten, vogels die extreem lage temperaturen en
sneeuwstormen doorstaan. Op een eiland in de Barentszee
komen in de eerste week van april de Papegaaiduikers al aan
land om op de sneeuw hun territorium in te nemen. De
natuur ontwaakt en is op weg naar die altijd weerkerende
middernachtzon.
De lezing is in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat
8-10, 1813 BG Alkmaar. Aanvang 20.00 uur, einde ± 22.00 uur.
Toegang gratis.
Koningseider - Philip Friskorn

Ook in 2018 Texel Big Day, vogelrace voor het
goede doel
Inschrijving voor Texel Big Day nu geopend
Op 12 mei 2018 organiseren Nationaal Park Duinen van Texel, Vogelinformatiecentrum Texel en
partners voor het tweede jaar de Texel Big Day. Teams van vogelaars en natuurliefhebbers
proberen op Texel in 24 uur zoveel mogelijk vogelsoorten te zien. De teams verplaatsen zich
alleen op de fiets of lopend. De vogelrace is een spannend event midden in de prachtige natuur
van het eiland Texel. Het goede doel dit jaar: de huiszwaluw.
Goede doel 2018: de Huiszwaluw
In 2017 werd het mooie bedrag van 7.517,35 euro opgehaald voor de bedreigde broedvogels op de
Texelse stranden. In 2018 haakt Texel Big Day aan bij het Jaar van de Huiszwaluw van Sovon en
Vogelbescherming Nederland. In de afgelopen 40 jaar is de Nederlandse populatie huiszwaluwen
met 70% afgenomen. Met het opgehaalde geld zorgt Stichting Texel Vogeleiland voor goede
voorlichting over de huiszwaluw en maatregelen om de Huiszwaluw op Texel te ondersteunen.
Doe ook mee!
Teams van vogelaars en natuurliefhebbers kunnen zich nu aanmelden om een dag vogels te kijken
voor het goede doel. Van vrijdag 12 mei middernacht tot zaterdag 13 mei middernacht, hebben ze
de tijd zoveel mogelijk verschillende vogels te zien of te horen. De sfeer op de dag zelf, de
kameraadschap tussen vogelaars en de bijdrage aan het goede doel zijn allemaal goede redenen om
mee te doen. Alle teams krijgen ondersteuning bij sponsoring en promotie, en advies om zo veel
mogelijk soorten te zien. Ook deelnemers zonder team kunnen zich aanmelden.
Ga voor aanmelding en meer informatie naar www.texelbigday.nl
Wadden Vogelfestival
De Texel Big Day wordt georganiseerd in het kader van het Wadden Vogelfestival op 12 en 13 mei
2018 en de Nationale Vogelweek van 12 t/m 20 mei 2018. Lees meer op
www.waddenvogelfestival.nl

Big Day teams 2017

