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Jaarvergadering

Stem GROEN!

Komt allen aanstaande
woensdag naar de
jaarvergadering! We starten
deze avond op tijd, namelijk
19.30 uur om na afloop nog
voldoende tijd te hebben voor
de mooie plaatjes en praatjes
van Pierre van der Wielen.

Weet je nog niet op welke partij je
aanstaande woensdag moet stemmen,
raadpleeg dan:

Buurthuis de Eendracht.

noord-holland.stemwijzer.nl
of op noord-holland.mijnstem.nl
Dit kan ook voor de
waterschapsverkiezingen op :
hhnk.mijnstem.nl

Lezingnieuws
Op woensdag 15 mei is de traditionele leden voor leden avond. Een ieder mag dan zijn/haar
mooiste vogelplaatjes laten zien. Dit kunnen plaatjes zijn van hier uit de omgeving of een leuk
vogelvakantieverslag. Er is ruimte voor 3-4 leden (20-30 minuten). Geef je zo snel mogelijk op bij
Mona Os (monaos@hotmail.com).
Woensdag 17 april: Herman van Oosten over de "Teloorgang van Tapuiten in Nederland"
De Tapuit is een van de mooiste en een van de zeldzaamste zangvogels die in Nederland broeden.
Een vaak geziene verklaring voor de afname van de Tapuit is vergrassing van zijn leefgebied door
verzuring en vermesting en de afname van het Konijn. In grote lijnen zal dit zo zijn, maar
vermoedelijk spelen andere factoren ook een rol, zij het een rol van onbekende omvang.
Ten tijde van Het Grote Verdwijnen in de jaren tachtig werden ook terreinen ontruimd waar de
vegetatie niet nadelig was veranderd. En ook tegenwoordig zijn er terreinen langs de kust die zowel
wat vegetatiehoogte als nestgelegenheid betreft prima lijken te zijn als broedgebied. Maar toch
worden ze niet gesierd door elegante Tapuiten.
Hoe waarschijnlijk is het dat eventuele veranderingen in de
insectenfauna een rol hebben gespeeld bij de tapuitenachteruitgang?
En waarom komen Roodborsttapuiten eigenlijk wel veel voor?
Deze vragen wil Herman van Oosten beantwoorden door onderzoek
in de duinen bij Castricum.
Aanvang 20.15 uur, Buurthuis de Eendracht.
foto: Remco Versluijs

Discussiemees
Eerder maakten we al melding van een bijzondere, maar geringde mees die opdook in de tuin van
Martin en Corry Dekker in de Bergermeer .Nog wat aanvullende informatie van Kees Roselaar op
deze waarneming:
“Ja, het is inderdaad een Bonte Mees Parus varius van de ondersoort uit NO China, Korea en Japan. Ik
weet niet of er eerdere meldingen zijn in Nederland, maar mezen zijn populair onder kooivogelhouders
(maar schaars en dus duur), en vooral in het verleden werd er veel uit China geïmporteerd, dus dat er af en
toe zo’n behendig beestje ontsnapt is niet zo verwonderlijk. Ik heb er zelf wel eens een paar gezien in een kooi
bij een handelaar in Brabant, maar dat was alweer vele jaren geleden en dat beestje zat nog vast. Wel vlogen
daar diverse andere exotische ontnappingen vrij rond rondom de kooien. Omdat de mees een ring om de poot
had hoeven we in ieder geval niet te veronderstellen dat hij zelf vanuit China naar hier gevlogen is!”
Op 22 december 2018 kwam er weer een melding van een bijzondere mees, namelijk een
Azuurmees in Bergen (hemelsbreed niet eens zo ver van de Bergermeer…).
De foto was heel erg vaag en de waarneemster zag de
vogel ook niet meer terug.
Op 8 maart liet het beestje zich wel zien en fotograferen in
dezelfde omgeving als de melding van 22 december. Rina
Klous ontdekte hem in de tuin en Jacob Jes voerde de
eerste waarneming in. Die middag konden met name de
lokale vogelaars van het beestje genieten, maar tot op
heden trekt de prachtige mees veel bekijks.
Al heeft de vogel geen ring, dit soort mezen vertoont
normaal geen trekgedrag. En is het nu een kruising met
een Pimpelmees of niet? Deze vogel zal voorlopig nog voor heel wat discussie zorgen!

Boomkruipers in het nieuws
We hebben allemaal het mooie verslag van Dook Vlugt in de Kleine Alk kunnen
lezen over zijn onderzoek naar de slaapplaatsen van Boomkruipers. Een super
leuk ontdekking!
Dat vinden meer mensen! Zo was Dook onlangs te horen in het
radioprogramma Vroege Vogels. Deze uitzending is hier terug te luisteren:
www.nporadio1.nl/vroege-vogels

Telescoop te koop
Deze zo goed als nieuwe telescoop Havik 82 met 20x60 oculair met statief
Grutto. is te koop.
De nieuwprijs voor leden van Vogelbescherming bedraagt 1153 euro.
De vraagprijs is 600 euro.
Heb je interesse neem dan contact op met Ruud Costers
(ruudcosters@hetnet.nl)

