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De lezing gaat helaas niet door
Helaas hebben we de keuze moeten maken om de
lezing van aanstaande maandag 17 januari niet door te
laten gaan.
Het blijft voorlopig nog onzeker of buurtcentra open
gaan en het is natuurlijk ook nog afwachten wat er op
de persconferentie aanstaande vrijdag wordt besloten.
Kortom teveel onzekerheden bij elkaar.
We hopen snel op betere berichten. Hou voor de actuele
stand van zaken onze website in de gaten: www.vwgalkmaar.nl

Teller gezocht!
Marleen Akkermans is op zoek naar iemand die samen met haar de
weidewintervogeltelling van SOVON mee kan doen. Het gaat
hierbij om één zaterdag in de maand (in de buurt van de 15e) van
9 tot ongeveer 12 uur in de Starnmeer. Deze tellingen lopen door tot
en met april.
Marleen heeft alle gegevens en kan zowel tellen als invoeren.
Wie mee wil helpen kan contact met haar opnemen:
akkermansss@gmail.com of bel met
06 81903757

Het jaar van de Merel: help mee!
Het gaat niet goed met de Merel, een van de talrijkste vogels in ons land.
De afgelopen jaren nemen de aantallen gestaag af. In het Jaar van de
Merel gaan we op zoek naar oorzaken. Om meer te weten te komen over
de invloed van voedsel, start op 1 januari 2022 de Merel- en
Bessentelling. Iedereen kan het hele jaar door meedoen en het kost niet
veel tijd en moeite. Eenmalig registreer je welke voedselbronnen er voor
de merel in je tuin aanwezig zijn, zoals gazon, fruit, bedragende heesters.
Daarna kan je op de website bijhouden hoeveel Merels je gelijktijdig in je
tuin ziet en wat ze deden/aten.
Meer informatie is te vinden op de website jaarvandemerel.nl

Aanstaand weekeinde: nog meer tellers gezocht!
Aanstaand weekeinde is de Midwintertelling en in ons
werkgebied zijn een aantal gebieden die nog door niemand
geteld worden. Het is een eenmalige telling, laagdrempelig en
dus heel geschikt om eens te kijken of het iets voor jou is.
Het weer werkt ook aardig mee (droog, zon), dus wat houdt je
tegen?!
In de bijgevoegde mail is meer informatie te vinden, net als
over welke gebieden nog vacant zijn.

Tuinvogeltelling
Op 28, 29 & 30 januari is het weer zover: de Tuinvogeltelling!
Vogelbescherming Nederland en Sovon roepen iedereen op in
Nederland om gedurende een half uur alle vogels in de tuin te
noteren en door te geven.
De Tuinvogeltelling is één grootschalige tijdstiptelling met in 2020
een recordaantal tellers: maar liefst 200.000! Doe ook (weer) mee!
Kijk voor meer informatie op www.mijntuinvogeltelling.nl

Vogels in het werkgebied
• De Dwergganzen zijn er weer! De eerste in ons werkgebied werd d.m.v. GPS gemeld in de
Oosterzijpolder Heiloo op 16 december. Waarschijnlijk waren het er twee en ’s middags werden
beide gepeild in de Castricummerpolder.
De volgende ochtend zaten er max. 17 in de
Vereenigde Harger- en Pettemerpolder. Het
hoogste aantal tot nu is waargenomen op 8 januari:
24 exx. waaronder diverse met kleurringen.
• Als je daar dan toch bent bezoek je natuurlijk ook
even de Strandleeuweriken ten noorden van de
Putten.

Excursie
De volgende excursie staat gepland voor zaterdag 5 februari.
Het zou mooi zijn dat deze excursie naar de ganzen bij Gaasterland door kan gaan.
Hou hiervoor de website in de gaten want voor die tijd verschijnt er waarschijnlijk nog geen
nieuwe nieuwsbrief.

