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Gevleugeld nieuws
nummer 81

Jaarvergadering 21 maart
Op woensdagavond 21 maart
start om 19.30 uur de jaarvergadering in het buurthuis
De Eendracht, Papaverstraat 9 in
Alkmaar.

18 maart 2018

Lezing Zuidoost Australië
Na de jaarvergadering en de
pauze neemt Pierre van der
Wielen ons mee naar het mooie
Australië. Prachtig gekleurde
vogels en vreemde zoogdieren
worden afgewisseld met mooie
landschappen.

Kijktip: Grutto’s
Ingezonden mededeling Stichting Oudorperhout:
Er zijn al veel vogels gearriveerd in de Oudorperhout. Hans
Schouten en Rutger Polder hebben onlangs de eerste
vogeltelling verricht. Vijf paartjes Grutto's zijn gesignaleerd,
meerdere Tureluurs, veel Krakeenden, Kieviten, de Rietgors,
en er zijn vast nog meer oude en nieuwe gasten.
Donderdag 22 maart om 09:00 uur kunnen we met kijkers de
vogels gaan spotten. Grote kans dat we baltsende Grutto's
zien!
Vertrek vanaf De Vuyk 14 in Oudorp (Hans). Aanmelden:
hansschouten@hydroalkmaar.nl of 06 1299 9749.
De graslanden bij fort Krommeniedijk worden ook dit jaar weer onder water gezet.
Door de vorstinval gebeurt het iets trager dan in het verleden, maar er worden al aardige aantallen
vogels gemeld.
voor meer info zie; https://www.landschapnoordholland.nl/project/inundatie-weilanden-rondom-fort-bij-krommeniedijk
Ook langs de Nauertocht zijn in de Kleimeer al leuke aantallen Grutto’s te zien.
Zondagavond zo’n 120.

Jaar van de Huiszwaluw
Eerder deed Harry Smit al een oproep voor hulp bij het inventariseren
van Huiszwaluwen in ons werkgebied. Ook via Sovon kreeg ik een
verzoek om een oproep te doen voor tellers in Sint Pancras, Broek op
Langedijk, Oudkarspel en/of de Noord. Tijdens de lezing op 18 april kan
je met al je vragen over de Huiszwaluw en het inventariseren terecht.

TIP: Instellen Alerts - zo blijf je up to date
Als natuurliefhebber ben je het liefst zoveel mogelijk buiten. Dat snappen wij als geen
ander. We gebruiken Waarneming.nl allemaal op een andere manier omdat onze
doelen verschillen. Sommigen voeren enkel de waarneming in. Een ander voegt daar
een foto of geluidsopname bij. Wellicht kijk je elke avond wat er in de regio is gezien
of volg je een specifieke soort. Die soort kan zeer zeldzaam, zeldzaam of algemeen
zijn. Maar in de waan van de dag is het soms moeilijk om op de hoogte te blijven.
Wellicht kunnen wij helpen.
Waarneming.nl biedt veel mogelijkheden. Maar niet al die mogelijkheden zijn even
bekend. Wist je bijvoorbeeld dat je voor een specifieke regio of soort een alert kunt
instellen? Je ontvangt direct een e-mail wanneer er een soort wordt gezien die voldoet
aan jouw parameters. Je kunt je Alert instellen door te klikken op Mijn waarneming.nl > Overzicht alerts.

Bij Overzicht Alerts stel je de parameters in.

Als je nog niet eerder gebruik hebt gemaakt van Alerts dan staat er logischerwijs nog
niets ingesteld. Dat gaan we veranderen. Klik op Alert toevoegen en je kunt op
gebied- of soortniveau de juiste parameters instellen.
Laten we enkele praktische voorbeelden nemen om een beter beeld te geven wat
mogelijk is. Je krijgt namelijk de mogelijkheid om enkele velden in te vullen. Namelijk:
Provincie, of gebied, Zeldzaamheid, Soortgroep, of 1 soort, met optioneel Gedrag. Je
kunt er ook voor kiezen om alerts in te stellen op basis van jouw levenslijst. Je krijgt
dan een e-mail wanneer er een soort wordt ontdekt die nieuw voor jou is (dit werkt
momenteel enkel met vogels). Let er op dat met het aanvinken van deze optie
eerst alle Vogel alerts automatisch worden verwijderd.

