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Gevleugeld nieuws
nummer 92

Laatste plekken
weekendexcursie
24 t/m 26 mei
Geef je zo snel mogelijk op voor de
weekendexcursie naar het Nationaal
Park De Loonse en Drunense Duinen
en de Biesbosch!
Op camping de Reebok in Udenhout
in Brabant verblijven we in luxe
chalets. Daar in de omgeving gaan
we op zoek naar alle in Nederland
voorkomende spechten.
Geef je z.s.m. op bij Bert de Haan:
0650614113

12 april 2019

Eigen plaatjes gezocht!
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

gj.dehaan@zonnet.nl

Lezingnieuws
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.

Debat Noordwest Ziekenhuis en de
Alkmaarderhout
Woensdagavond 17 april is er in de Sociëteit in Alkmaar een debat over
het bestemmingsplan Noordwest Ziekenhuis, dat ten koste dreigt te gaan
van een flink stuk van de Alkmaarderhout.
De organisatie is in handen van Follow the Money. De details staan in
onderstaande link. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.
Een van de onderwerpen betreft de wijze waarop de journalistiek dit onderwerp heeft behandeld en
hoe dat heeft gewerkt. En of bijvoorbeeld de rol van Follow the Money goed is geweest of misschien
juist niet.
Uiteraard staat de geheimhouding rond de Vaststellingsovereenkomst ook op het programma, net als
het functioneren van de Klankbordgroep.
Komen jullie ook? Je kunt je gratis aanmelden via deze link.
Wij als Stichting Red de Hout stellen jullie aanwezigheid zeer op prijs.

Natuurinclusief bouwen en hoogbouw
Op woensdag 17 april vindt een symposium plaats over natuurinclusief bouwen en hoogbouw.
Regio Alkmaar staat de komende jaren voor een grote woningbouwopgave van duizenden
woningen. Gelijktijdig is er in de afgelopen jaren een achteruitgang van dier, insect- en plant soorten
gesignaleerd. Een belangrijke reden om hier nu actief rekening mee te houden.
Tijdens de bijeenkomst geven de sprekers van o.a. de Vogelbescherming en Zoogdierenvereniging,
een architect en ecoloog informatie en advies. Tijdens een plenaire
discussie wordt ervaring gedeeld en kunnen vragen gesteld worden.
Het Deltaplan Biodiversiteit wat in december is gelanceerd roept
iedereen, van organisaties tot burgers, op om zich in te zetten om
natuurverlies om te buigen naar herstel.
Alle planmakers, besluitvormers en ontwerpers van nieuwbouw en
geïnteresseerden zijn van harte welkom.
De bijeenkomst vindt plaats op:
woensdag 17 april : 09:30 tot 12:00 in Wijkcentrum Overdie, Alkmaar
Reservering per mail : animo@animo-alkmaar.nl
Deelname kosten
: geen

Vogelexcursie maandag 22 april
Het is tijd om met vogelaar Hans Schouten op pad te gaan in de
Oudorperhout. Er zijn alweer vele soorten vogels te zien en te horen
zoals Grutto, Kievit en Tureluur. Bij de rietkragen zijn foeragerende
Tureluurs te zien en te horen. Als we veel geluk hebben, zien of horen
we Watersnippen opvliegen uit het riet. De Kleine Karekiet en
Rietzanger laten zich horen, ze zijn meestal niet te zien.
Aanmelden kan bij Dirk: dirk.barendregt@stichtingoudorperhout.nl
of 06 – 2238 3984.
Kosten: Vrienden Stichting Oudorperhout gratis, anderen 3 euro.

Rapport Broedvogels in Nederland in 2017
Hierbij ontvangt u de link naar de PDF van het rapport Broedvogels in Nederland in 2017. Dit rapport
geeft een samenvatting van de broedvogelstand in Nederland tot en met 2017 en is samengesteld op
basis van gegevens uit de verschillende Sovon-broedvogelprojecten. Er is door de, veelal vrijwillige,
tellers weer een zee aan informatie bijeengebracht.
https://www.sovon.nl/nl/publicaties/broedvogels-nederland-2017
Wat viel op in 2017?
De recente zachte winters en de klimaatopwarming hebben een positief effect op vorstgevoelige
broedvogels en soorten met een Zuid-Europees verspreidingszwaartepunt. Voorbeelden hiervan zijn
Kleine Zilverreiger, Steltkluut (record van 51 paren). Cetti’s Zanger, Graszanger en Vuurgoudhaan.
Spectaculair waren succesvolle broedgevallen van Steppekiekendief en Visarend. Het aantal paren
Zwartkopmeeuw (4975-5100) verdubbelde ten opzicht van eerdere topjaren.
Langjarig negatieve ontwikkelingen kregen in 2017 veelal een vervolg. Bij verschillende soorten zijn
de aantallen inmiddels minimaal (o.a. Blauwe Kiekendief, Kramsvogel en Europese Kanarie).
Korhoen (althans: ‘Nederlandse vogels’) en Grauwe Gors lijken het uitsterfstadium al te hebben
bereikt. De populaties van Zomertortel, Kleine Barmsijs, Patrijs, Buidelmees en Kemphaan zijn sinds
begin jaren negentig afgenomen met 88-98%. De lichte afnames van Merel en Groenling zijn voor
deze soorten ongewoon. Ze zouden verband kunnen houden met de uitbraak van de besmettelijke
ziektes Usutu resp. Trichomonas.
Bedankt!
Dit rapport gaat naar tellers en organisaties waarvan we
broedvogelgegevens over 2017 hebben ontvangen. Het rapport is,
evenals de 16 voorgaande rapporten, ook digitaal beschikbaar op
sovon.nl/sovonrapporten. Op dit moment werken we aan de
afronding van broedseizoen 2018. Hebt u nog niet ingestuurde
gegevens uit 2018, werk ze dan s.v.p. snel uit en stuur ze (online) op.
Meer tellen?
Hebt u zin om aan één van de onderdelen van het broedvogelmeetnet mee te doen? Klik dan na
inloggen op sovon.nl op ‘Vacante gebieden’ en kijk of er in uw regio vacante telgebieden liggen. Ook
een goede tip om aan beginnende vogeltellers te laten zien! Natuurlijk helpen we u ook graag
persoonlijk op weg via broedvogels@sovon.nl.

11 mei: Texel Big day
In 2019 organiseren het Nationaal Park de Duinen van
Texel en het Vogelinformatiecentrum Texel in
samenwerking met diverse andere partijen weer een Texel
Big Day.
De Texel Big Day vormt de aftrap voor het Wadden
Vogelfestival (11 en 12 mei 2019) en voor de Nationale Vogelweek (11 t/m 20 mei 2019).
Doe ook mee en kom vogels kijken voor het goeie doel!
Bekijk hier het hele programma of ga naar waddenvogelfestival.nl

