V

W

G

A

L

K

M

A

A

R

E

.

O

.

Gevleugeld nieuws
nummer 98

6

januari 2020

Lezing 15 januari: Kiekendieven van Nederland het jaar rond
In 1990 werd in een Oost-Groninger akker voor het eerst in Nederland een
nest beschermd van Grauwe Kiekendieven, waarvan toen nog maar drie
paartjes in ons land waren. Inmiddels broeden er jaarlijks wisselend 40 tot
60 broedparen van deze elegante roofvogel in Nederland. Hoe kan dit?
Kennis over een soort is de noodzakelijke basis om te komen tot een
effectieve bescherming. Daarom in deze lezing ook aandacht voor
voortschrijdende inzichten naar aanleiding van de resultaten verkregen uit
jarenlang onderzoek gebaseerd op veldwerk gecombineerd met high-tech
middelen zoals radiotelemetrie, satellietzenders en gps-loggers. Dit alles heeft een deel van de ‘geheimen’ van
Grauwe Kiekendieven onthuld. Zoals bijvoorbeeld prooikeuze, gebiedsgebruik in het broed- en
winterseizoen, migratieroutes, overwinteringsgebieden of onverwachte slaapplaatsen. Onderzoek dat heeft
geleid tot het ontwikkelen van een betere bescherming van deze soort en tot natuurmaatregelen in
landbouwgebieden.
Tijdens de lezing zal medewerker Madeleine Postma (coördinator beschermingswerk) jullie meenemen op een
reis met de kiekendieven. Met daarin eerst de algemene kenmerken van de verschillende soorten
kiekendieven. Om vervolgens meer op soortspecifieke kenmerken in te gaan .
Aanvang 20:00 uur Wijkcentrum de Oever, Amstelstraat 1 Oudorp

Excursie naar de Marker Wadden?
De excursie commissie wil polsen of er vanuit de vereniging
belangstelling is voor een gezamenlijke excursie met Fogol naar de
Markerwadden. We denken aan 24 of 31 mei.
Met zeilschip de Schuttevaer wordt vanuit Enkhuizen naar het eiland
gevaren. We leggen aan in de haven van Marker Wadden en gaan aan
land. We maken een wandeling over het eiland en bekijken de vogels. Je kunt zelf een
rondwandeling maken of meelopen met de vogelgidsen en samen alle vogels bekijken. De kosten
bedragen ongeveer €52,50 inclusief soep en brood. Meer informatie vindt je op fogol.nl
Heb je belangstelling geef dit dan door aan Bert de Haan en vermeld ook je voorkeursdatum:
gj.dehaan@zonnet.nl
In 2019 kleurde het eiland eind mei geel van de bloeiende Moerasandijvie. Een pionier plant die
uiteindelijk weer zal verdwijnen. Welke vogels gaan er broeden en welke soorten trekken nog
langs? Met veel geluk zien we ook een Strandplevier of Dwergstern, beide soorten die broeden in
een echt pionier landschap zoals deze. In 2019 hebben er grote aantallen Kluten gebroed. Andere
vogels die ook als eerste op het eiland zijn gaan broeden zijn bijvoorbeeld Kleine en
Bontbekplevier, Witte kwikstaart en naar verwachting weer verschillende soorten eenden zoals
Kuifeend, Krakeend, misschien ook weer Krooneend en zal de IJseend er nogmaals broeden?

Nieuwe website voor vogels
kijken in Europa
Where to watch birds in Europe? Goede informatie over
vogelgebieden is vrijwel in heel Europa lastig te vinden. Soms zelfs
ondoenlijk. Om dit drastisch te verbeteren is www.birdingplaces.eu
gelanceerd. Op Birdingplaces.eu kun je de beste vogelplekken van
Europe vinden, allemaal bij elkaar op één plek. Met bij elke
vogelplek precies de juiste informatie om een paar uur lekker vogels te kijken. Ook in Nederland vind
je op deze manier buiten je eigen regio heel snel en gemakkelijk de leuke vogelgebieden.
Birdingplaces.eu wil het genieten van en kijken naar vogels stimuleren en op die manier de
bescherming van vogels een impuls geven en het draagvlak voor bescherming vergroten. Zodat we
ook in de toekomst kunnen blijven genieten van vogels. De bescherming van vogels komt voor ons
dus op 1. Daarom wordt elk ingevoerd vogelgebied ook gemonitord op gevoelige data. Indien dat het
geval is, wordt die info van de website verwijderd.
Je kunt zelf je favoriete vogelgebieden heel eenvoudig op de website plaatsen en op die manier delen
met andere vogelaars door een inlog te maken en op ‘Add a Birdingplace’te klikken. Op deze manier
helpen vogelaars in heel Europa elkaar. Het is bovendien een leuke manier om de lange vogelloze
winteravonden in januari en februari te besteden aan vogels kijken.
Om te vieren dat de website deze week is gelanceerd, maak je bij het plaatsen van vogelgebieden op
de website nu kans op het winnen van het topmodel Leica verrekijker en telescoop. Kijk op de speciale
actiepagina https://www.birdingplaces.eu/go-in-and-win voor meer info.
Birdingplaces is helemaal gratis voor vogelaars. De website is een Nederlands initiatief, maar wel
Engelstalig om een zo breed mogelijke groep vogelaars in Europa te kunnen bedienen. Maar als je
inlogt en je profiel op NL zet, verschijnen alle vogelnamen wel in het Nederlands en kun je ook de
vogelnamen in het Nederlands invoeren.
Ga eens kijken op www.birdingplaces.eu en help mee de kaart te vullen met leuke vogelgebieden!
PS: www.birdingplaces.eu is nog niet geoptimaliseerd voor mobiele telefoon (daar wordt op dit
moment hard aan gewerkt en is eind januari klaar) en is daarom vooralsnog het best te bekijken op pc

Excursie 11 januari: Rondje Noordkop
Traditioneel Rondje Noordkop waar bij de bestemming bepaald wordt door
recente waarnemingen. Alles is mogelijk. Langs de voet van de duinen, langs
De Putten naar Den Helder, misschien naar het Kuitje (Balgzand). Of langs de
noordkust van Wieringen naar Den Oever om vervolgens door de
Wieringermeer naar huis terug te keren. We rekenen op veel watervogels,
ganzen en div. steltlopers en hopen Velduil en Blauwe Kiekendief.
Geef je snel op bij Bert de Haan: gj.dehaan@zonnet.nl Vertrek: 08.00 uur.

Vogelexcursie Stichting Oudorperhout
Op 26 januari kunnen we weer vogels kijken met de bekende Oudorpse vogelaar Hans Schouten.
Wat we gaan zien is niet precies te voorspellen maar er is wel wat over te zeggen. Als het vriest en
er ligt ijs op sloot en plas zijn er de grote wakken, opengehouden door watervogels, voornamelijk
eenden zoals de Wilde Eend, Krakeend, Slobeend en andere misschien wel een Wintertaling met zijn
mooie gele kontje. Ze zitten bij elkaar en ze zijn mooi op de foto te zetten, vaak van dichtbij. Als het
zachter weer is, zien we ganzen, verspreide eenden, groepen meerkoeten in het weiland, misschien
al Kieviten. Kom zelf kijken en neem eventueel een kijker en vogelboek mee. Vergeet niet je warm
aan te kleden. Opgeven kan bij: dirk.barendregt@stichtingoudorperhout.nl

Tuinvogeltelling 24, 25, 26 januari
De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door
Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze
tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en
beschermen. Doe ook mee; het is leuk en nuttig!
Vul uw telling uiterlijk maandagochtend 27 januari in vóór 12 uur.

Woensdag 22 januari: De effecten van de
klimaatverandering op onze duinen (KNNV)
De lezing wordt gegeven door Myrthe Fonck en Wouter Bol,allebei verbonden aan het PWN.
In deze lezing zullen worden toegelicht de effecten van klimaatverandering die nu in onze duinen
worden waargenomen of waarvan verwacht wordt die binnenkort
te kunnen waarnemen. Hierbij kunt u denken aan verschuivingen
in soortensamenstelling van flora en fauna, fenologie en opkomst
van nieuwe exoten.
Ook zal worden stilgestaan bij maatregelen die genomen kunnen
worden om klimaatadaptatie in onze duinen te faciliteren.
De lezing is in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10,
1813 BH Alkmaar. Aanvang 20.00 uur, einde ± 22.00 uur. Toegang
Het rekeningnummer van de VWG Alkmaar is gewijzigd.
Het nieuwe rekeningnr is NL25TRIO0379638673.
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).

