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Gevleugeld nieuws
nummer 95

4 oktober
“doordeweekse
excursie”
Voor de tweede maal kan je met
Ruud Costers mee op pad vogels
kijken in Alkmaar en omgeving.
Aanmelden:
ruudcosters@hetnet.nl onder
opgave van telefoonnummer en
vervoerwijze. Vertrek: 10:00 uur.
De volgende excursie is op 31
oktober.
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oktober 2019

Nieuwe soort voor het
werkgebied
Op 12 september 2019 vindt Yvonne
Oudeman een dode Klein
waterhoen (zie foto) in haar tuin in
het kassengebied. De vogel heeft
geen verwondingen en is
waarschijnlijk tegen een raam
gevlogen.
De vogel wordt opgehaald en gaat
naar Naturalis.
Het Klein waterhoen is nooit eerder
gemeld in ons werkgebied.

Eurobirdwatch zaterdag 5 oktober
Op zaterdag 5 oktober zijn Dook Vlugt en Erwin van Saane aanwezig op de telpost van Bergen
aan Zee om daar de landtrek te tellen. Deze dag worden in het kader van Eurobirdwatch de
trekvogels in 41 landen geteld! het is het uitgelezen moment om eens mee te kijken met deze
ervaren tellers. En wie weet smaakt het naar meer!
Dook en Erwin zijn in deze periode regelmatig op de telpost te vinden want alles kan! Grote
pieper, Ortolaan, Grote gele kwikstaart zijn bijzondere soorten die er onlangs nog zijn over
gevlogen. Maar ook de grote aantallen overvliegende Graspiepers maken indruk.
Er wordt gestart bij het eerste licht (ongeveer 7.45 uur) en er wordt doorgegaan tot de trek
afneemt.
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, kinderen t/
m 17 jaar gratis. Het terrein is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. 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.. Aan het begin van de Woudweg bij ’t Woud is betaald
parkeren.
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’.
Neem je verrekijker , vogelgids en eventueel een stoeltje en drinken en eten mee.

Weersverwachting
De Euro Birdwatch staat of valt natuurlijk met het weer. Helder zicht is ideaal om te tellen, net als
een lichte tegenwind want dan vliegen de vogels lager. Goed trekweer voor de vogels zelf is
uiteraard rugwind.
Op dit moment is de weersverwachting voor zaterdag wellicht niet ongunstig voor vogeltrek, als het
tenminste meevalt met de verwachte regen (en het tijdstip waarop de regen valt).
Het slechte en veranderlijke weer van de komende dagen zal (zoals het er nu naar uitziet) namelijk
overgaan naar rustiger herfstweer richting zaterdag, waarbij de wind uit zuid/oostelijke hoek zal
waaien. Zo’n weersverandering kan de trekvogels in beweging brengen, dus mogelijk is het gunstig.

Nieuwe veldgids vogeltrek
Onlangs verscheen er ook een nieuwe veldgids over het fenomeen vogeltrek.
Op de website van Vogelbescherming Nederland staat een uitgebreide recensie
over dit mooie boek.
Een uitgebreid inleidend hoofdstuk van de Veldgids vogeltrek geeft op zeer
leesbare wijze weer waarom sommige vogels op pad gaan, welke soorten
trekvogels en trek- en vlieggedrag er zijn, hoe de vogels zich oriënteren, waar
vogeltrek is waar te nemen en hoe we door onderzoek en tellingen steeds
meer te weten komen over dit bijzondere natuurfenomeen. Erg interessant!
Ook de verschillende bedreigingen waar trekvogels helaas vaak nog aan
blootgesteld worden, blijven niet onbesproken. Een ander hoofdstuk biedt een
verantwoording en beschrijft de opbouw van de soortteksten. De beide
auteurs hebben hierbij gebruik van de diensten van een aantal vogeltrekexperts, dus inhoudelijk zal
het met boek wel goed zitten.
Bedoeld voor trektellers
De ondertitel zegt het al: deze veldgids ‘behandelt’ alleen trekvogels die op geluid te herkennen zijn.
Dus soorten die hier wel langstrekken, maar dit zwijgzaam doen (zoals de meeste meeuwen, jagers,
Jan van Gent, pijlstormvogels en roofvogels) komen niet aan bod. Een aantal dwaalgasten worden
daarentegen wel besproken, speciaal voor de geluksvogels die bijvoorbeeld een Mongoolse pieper
langs zien/horen komen. Het is hiermee duidelijk dat het boek vooral bedoeld is voor trektellers, of
andere ervaren vogelaars die er in trektijd op uit trekken.
Titel: Veldgids Vogeltrek; trekvogels herkennen aan hun roep
Auteurs: Dick de Vos & Sam Gobin
Hardcover, 320 pagina’s. ISBN: 9789050116657.
Prijs: € 32,95
Bestel meteen en help de vogels

Excursie 19 oktober: Texel o.l.v. Kees Roselaar
Texel is het eiland van veel vogels en veel vogelaars op het eiland
zijn er op zoek naar bijzonderheden. Kees is een halve Texelaar en
weet de plekken waar vogels zich in deze tijd ophouden. Een
dagtocht langs gewone en bijzondere vogels.
Vertrek: 07.15 uur

Woensdag 16 oktober:
19:30 uur Extra algemene ledenvergadering
20:00 uur Mattias Hofstede over Suriname
Op 16 oktober van dit jaar houdt het bestuur van de VWG een extra algemene ledenvergadering om
lid 11 b van de statuten te veranderen. Het lid heeft betrekking op de verlenging van de
bestuurstermijn.
De bijeenkomst zal worden gehouden in onze nieuwe locatie, wijkcentrum De Oever in Oudorp van
half acht tot acht uur, daarna begint de lezing over Suriname.
De nieuwe termijn biedt de mogelijkheid om bestuursleden langer aan de vereniging te binden. Na
vier jaar kan met instemming van de leden de termijn verlengd worden met een nieuwe periode van
vier jaar en daarna nog een keer.
Al met al is de maximale termijn twaalf jaar. Te allen tijde geldt dat de bestuursleden tussentijds
kunnen opstappen of weggestemd kunnen worden.
Mocht de tweederde meerderheid niet gehaald worden, dan blijven de oude statuten gelden.

Lezing Suriname door Mattias Hofstede
Maart 2019 zijn we als groepje van vier natuurfotografen, op initiatief van Peter Grobben ( PGF
reizen ), 17 dagen naar Suriname afgereisd om een avontuurlijke verkennings-trip te maken met als
doel een natuurfotografiereis in elkaar te zetten die wij dit najaar gaan lanceren.
In een land dat ongeveer vijf keer zo groot is als Nederland
maken we een reis van savanne naar jungleplateau en van
primair laagelandregenwoud naar oude plantages en moerassen
langs de kust.
Met de hulp van lokale topgids Fred Pansa hebben we vele
specialiteiten en doelsoorten kunnen zien, horen en
fotograferen.
Een reis met vele hoogtepunten door het zien van haast
mythische vogels, de meest kleurrijke vlinders en libellen en
even bijzondere reptielen en amfibieën. Ook vele zoogdieren
Fork-tailed Woodnymph (Thalurania
waaronder dolfijnen, apen en zelfs junglekatten.
furcate) – Mattias Hofstede
Bovenal hebben we alles gelukkig ook nog op de foto weten te
krijgen.
Graag laat ik dit aan jullie zien en vertel ik deze avond over onze fantastische reis.

Lezing KNNV
Woensdag 23 oktober: Lezing door Joliene Wennink - “De Wolf in Nederland”
Organisatie: KNNV/afdeling Alkmaar-Den Helder en IVN Noord-Kennemerland.
De lezing is in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar. Aanvang 20.00
uur, einde ± 22.00 uur. Toegang gratis.
Joliene Wennink heeft in haar studies Biologie en Natuur- en Bosbeheer vooral aandacht gegeven
aan ecologie en conservatie van de natuur.
Zij is verbonden aan de Zoogdierenvereniging en heeft daarvoor een leefgebied- analyse voor de
Goudjakhals in Nederland uitgevoerd en valideert nu o.a. wolvenmeldingen voor het
Wolvenmeldpunt.
Daarnaast geeft en coördineert zij lezingen voor Wolven in Nederland, www.wolveninnederland.nl
De lezing De Wolf en de Goudjakhals in Nederland zal gaan over de opmars van de Wolf en de
Goudjakhals in West-Europa en in het bijzonder in Nederland.
Voor de Wolf zal aan bod zal komen de geschiedenis van de Wolf, ecologie, de vraag of Nederland
een geschikt gebied is, bescherming van vee en de huidige stand van zaken.
Voor de Goudjakhals zal, na een introductie van de Goudjakhals waarin de ecologie, verspreiding,
dieet en leefomgeving worden aangestipt, worden ingegaan op de leefgebiedanalyse en de huidige
stand van zaken. Zie ook www.knnv.nl/alkmaar

Sovondag 30 november
Voor de 42ste maal organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland haar Landelijke Dag!
Als vanouds wordt het een dag voor vogelaars en andere natuurliefhebbers, met boeiende lezingen
en een uitgebreide informatiemarkt.
De Reehorst is een uitstekend bereikbare locatie vrijwel naast station Ede-Wageningen met
comfortabele lezingenzalen en een professionele uitstraling.
De dag is bedoeld voor iedereen met een hart voor vogels en natuur.
Programma:
• Uitgebreide informatiemarkt met tal van kortingen en voordeeltjes
• Lezingen in vijf zalen
• Jeugdprogramma (voor 8-14 jarigen)
• Signeersessies en nog veel meer
De organisatie van de Landelijke Dag is in handen van Sovon i.s.m. Vogelbescherming Nederland en
de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU).
Houd de Sovon-website www.sovon.nl/ld in de gaten voor het definitieve programma!

