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Een Draaihals in Koedijk
Deze prachtige foto van de
Draaihals van Koedijk kreeg ik van
Mattias Hofstede. De vogel had het
er blijkbaar wel naar de zin want hij
werd al op 10 september gevonden
door Ruud Costers en werd voor het
laatst gemeld op 25 september.
Helaas was hij niet altijd even
makkelijk te vinden. De vervaarlijk
ogende Hooglanders deden ook
menig fotograaf terugdeinzen het
gebied te betreden.

Lezing 17 oktober: Ruud Kampf
Een rommelige varia uit het leven gegrepen van een best wel veel reizende vogelaar.
Een telefoontje van Rob Struyk.
Ruud, heb jij volgende week woensdagavond wat te doen? Spontane reactie: nee hoor. Dat is mooi, zei Rob,
dan ben je erin getuind. We hebben nog niemand om de 17e een lezing te verzorgen en we dachten zo dat jij
wel wat hebt. Ja hoor, “effe wat bij melkaar zoeken…”
Dat even wordt natuurlijk wat meer dan even. Moet het nog ergens over gaan, nee hoor.
Doe maar wat. Dan zoek ik wel wat uit, wat brokstukken. Ik begin wel wat met wat dingetjes over oostelijk
Europa, dat kan makkelijk, want Kitty heeft net alle dia’s gescand, plus nog wat digitaals uit latere jaren. Dat
vul ik wel wat aan met wat dingen uit de buurt, ik kan er wel wat plaatjes uit Suriname, en Kenia bijdoen. En
als ik wat tijd over heb dan ook nog wat China. Of Spanje, of Portugal.
Zoals het er nu voorstaat (donderdagavond) wordt het alleen uit de tijd dat de DDR nog in het oosten van
Duitsland lag, wat beelden uit die tijd in Polen en van 25 jaar later. En dan ook Roemenië, Bulgarije. En dan
nog wat van onze laatste reis door Hongarije, Servië, Macedonië, noordelijk Griekenland (ook Macedonië),
Albanië, Montenegro, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Slovenië.
En als er dan nog tijd over is? Een kwartiertje China?
Het is goed Ruud…..
Aanvang 20.15 uur, Buurthuis de Eendracht, Papaverstraat 9, Alkmaar

Typ hier om tekst in te voeren

Vogelatlas nu te bestellen!
De Vogelatlas van Nederland toont de veranderingen en laatste stand van zaken omtrent de
vogelpopulaties in ons land. Een indrukwekkend naslagwerk met fraaie foto’s, kaartjes en grafieken.
Een must have voor iedere vogelliefhebber!
Verkrijgbaar vanaf 24 november 2018. Kosten: 60 euro. Leden & vrijwilligers van Sovon krijgen
korting en betalen slechts 39,95.
Je kan 9,95 aan verzendkosten
besparen door de atlas nu al te
bestellen en op te halen op de
Sovondag op 24 november. Ben
je zelf niet in de gelegenheid te
gaan dan wil Rob Struyk hem
voor je meenemen. Neem dan
even contact met hem op:
rob.struyk@upvmail.nl
072 5150482

Alle Noord-Hollandse
Grote zilverreigers
geteld?
Dat waarschijnlijk niet alle slaapplaatsen geteld
worden blijkt uit bijgaand kaartje. In het blauw de
slaapplaatsen, in groen de losse waarnemingen van
grote zilverreigers binnen 7,5 km van een bekende
slaapplaats, in rood die op grotere afstand. Dit is op
basis van waarnemingen uit de periode 14 februari
t/m 1 maart 2015 dus misschien is er al wat
veranderd.
Wie spoort een slaapplaats op en telt deze?
Neem eventueel contact op met Sovon.

Privacy
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum
privacywetgeving geldt. Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen opslaan met
toestemming van de betrokken persoon en dat deze gegevens alleen voor het doel mogen worden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn en
dat de gegevens niet aan derden mogen worden gegeven.
VWG Alkmaar e.o. heeft voor de verspreiding van informatie over onze activiteiten, onder meer via Gevleugeld Nieuws, uw e-mailadres
gekregen en opgeslagen. De e-mailadressen zijn alleen toegankelijk voor VWG Alkmaar e.o.
VWG Alkmaar e.o. verklaart nadrukkelijk dat deze e-mailadressen uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden van informatie c.q. de
nieuwsbrief per e-mail en niet verstrekt zullen worden aan derden.
Uw persoonsgegevens laten verwijderen kan door dit kenbaar te maken bij de penningmeester (penningmeester@vwg-alkmaar.nl).

Euro Birdwatch 6 oktober 2018
Euro Birdwatch zit er weer op voor dit jaar.
En over het vogelaspect van de afgelopen Euro Birdwatch kunnen we eigenlijk kort zijn: het was
een topdag! Ook in de aanloop naar zaterdag zag het er al goed uit, want ook vrijdag vloog het
bijvoorbeeld erg goed. En de deuren vanuit zuidelijk Scandinavië stonden open.
Op dag zelf was het weer ook heel goed, zowel voor jullie tellers als voor de trekvogels, dus voor
Birdwatch-begrippen was het een klapper!
Op dit moment heeft vrijwel iedereen zijn of haar tellingen van zaterdag wel ingevoerd, al
verwacht ik er nog wel een paar, maar we kunnen alvast een voorlopige balans opmaken.
De trek
Zie hieronder voor de top tien van meest getelde soorten die als trekkers zijn genoteerd. Vooral
Vinken vlogen fenomenaal goed, en daar heeft zo-goed-als iedereen wel iets van meegekregen.
Voor deze soort is dat een absoluut record in Birdwatch-geschiedenis en bovendien is er geen
enkele soort (zelfs niet de Spreeuw) die ooit meer is geteld tijdens voorgaande edities!
Maar ook Zanglijsters, Kneuen, en bijvoorbeeld Sijzen, Witte kwikken en Rietgorzen deden het erg
goed. En er kwam (vooral) ’s middags nog roofvogeltrek op gang.
Vink
Spreeuw
Graspieper
Zanglijster
Veldleeuwerik
Kneu
Koperwiek
Kokmeeuw
Grauwe gans
Aalscholver

668.452
198.447
130.039
46.411
25.519
25.300
13.157
13.106
11.013
12.243

Het voorlopige eindtotaal is nu trouwens dat er 1.245.315 trekvogels zijn geteld (gecorrigeerd),
verspreid over 190 soorten.
Totalen
Wanneer we de 111.713 pleisterende vogels daar bij optellen dan komt het algehele totaal op ruim
1.357,000 over 204 soorten!
Als we dit vergelijken met voorgaande edities van de Birdwatch, dan blijkt dit de tweede beste
deze eeuw te zijn.
Alleen die van 2014 scoorde beter, met toen 1.425.376 vogels (208 soorten)! Eén leeglopende
slaapplaats Spreeuwen dit jaar en we hadden het record J
De totale top tien komt er dan zo uit te zien:
Vink
Spreeuw
Graspieper
Zanglijster

668.848
298.447
130.525
46.443

Veldleeuwerik
Kneu
Kokmeeuw
Koperwiek
Grauwe gans
Aalscholver

25.595
25.380
14.346
13.161
12.369
12.314

Bijzonder waren o.a. 50 Rode wouwen, 31 Bladkoningen (!) en 22 Grote piepers (!), 4 Steppekieken,
2 Roodkeelpiepers, 2 Siberische boompiepers, een Nachtzwaluw (t.p.), 2 Witvleugelsterns (t.p.) en
een Grote kruisbek.
Over enige tijd zal er een verslag verschijnen van deze Birdwatch.
Daarin zullen we ook een splitsing aanbrengen tussen de echte trekvogels en de vogels die t.p.
waren.
Europa
In dat verslag zullen we ook uitgebreid ingaan op de Europese resultaten, want ook die zijn
momenteel nog niet compleet.
Uiteindelijk deden 41 landen mee, waarvan we van 33 landen nu de totale aantallen getelde vogels
weten.
In die landen werden samen 960 tellingen/activiteiten georganiseerd, waren bijna 25.000 mensen op
pad en we telden met z’n allen meer dan 5,2 miljoen vogels.
Nederland ‘scoorde’ de toppositie als het gaat om de meeste activiteiten (de 161 tellingen) en de
meest getelde vogels (2e was Zweden met 794.172, 3e Hongarije met 707.315 getelde vogels).
In heel Europa vlogen de Vinken erg goed. Het is dan ook de meest getelde soort met 1.148.362
exemplaren, gevolgd door de Spreeuw (1.025.318) en Brandgans (590.104).
Bijzonderheden waren verder Steppenkiekendieven (o.a. Nederland en Wit-Rusland), een Grijze
wouw en ook veel Bladkoningen in België, Kroeskoppelikaan in Bulgarije, Amerikaanse goudplevier
en Roodkopklauwier in Finland en de 2e Blauwstaart voor Letland.
Ook was er in meerdere landen veel persaandacht voor het evenement.

Heb je zin om in deze spannende tijd ook eens mee te tellen op een trektelepost? Op
www.trektellen.nl is een overzicht te vinden van de telposten.
In ons werkgebied wordt er momenteel regelmatig, met namen in het weekeinde, geteld in
Bergen aan Zee/landtrek.
De post is bereikbaar vanaf Bergen aan Zee en ’t Woud en ligt in PWN-gebied waarvoor een
toegangskaart verplicht is. Deze is verkrijgbaar bij de ingangen van het PWN-terrein, gepast
geld noodzakelijk, en kost voor een dag €1,80. Met de fiets vanaf Bergen aan Zee is het
ongeveer 5 minuten fietsen, vanaf ’t Woud ongeveer 10 minuten. Lopend respectievelijk 15
minuten en een half uur.
Het punt waar de tellers staan/zitten ligt net naast de Woudweg (onderdeel van de
Noordzeeroute) en ongeveer 150 m. ten zuiden van de zuidelijkste strandafgang van Bergen
aan Zee. Er gaat een zandpad richting het oosten en er staat een ‘bank’. Als er geen tellers
aanwezig zijn is dit punt niet als telpost te herkennen.

