Vale Gier over de regio !
Vogel gevolgd tijdens vlucht over het westen van Nederland
Al enige jaren neemt het aantal waarnemingen van Vale Gieren in ons land toe.
Regelmatig verschijnen er in het voorjaar en zomerperiode enkele individuen tot groepen van 10-20 exemplaren in ons land, vooral in het zuiden. Deels is dit te verklaren
door de toename van deze soort in Spanje en Frankrijk door betere beschermingsmaatregelen en herintroductie. Daarnaast kan ook voedselgebrek door stringentere
EU-maatregelen voor kadavers een reden zijn voor gieren om te gaan zwerven.

De regio Zuid-Kennemerland was nog
nooit bezocht door een Vale Gier. Wel is
er in de zomer van 2000 een Monniksgier waargenomen, die onder andere in
de meeuwenkolonie in IJmuiden op bezoek is geweest. En twee waarnemers
op Langevelderslag hebben wel eens
een groep Vale Gieren boven Noordwijk
zien vliegen, dus ten zuiden van onze
regio.
Op 1 augustus 2014 was er wederom
een Vale Gier op bezoek in ons land die
zelfs Texel wist te bereiken. Een nieuwe
vogelsoort voor dit Waddeneiland! Op
zaterdag 2 augustus vertrok de vogel
weer van het eiland en werd, onder
meer in Den Helder en Alkmaar, naar
zuid vliegend gezien.
Zou het mogelijk zijn om de vogel ook in
onze regio op te pikken?
Leo Boon was de eerste die in IJmuiden
de vogel opmerkte om 12.23 uur, meteen gevolgd door Dick Groenendijk die
de vogel over de Zeewijk zag vliegen
naar oost. Via de regionale WhatsApp
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groep maakten zij de waarneming bekend en andere vogelaars in de regio
zochten een goed uitzichtpunt om de
lucht af te speuren. Tja, wat was de
beste tactiek? De duinen opzoeken en
bijvoorbeeld op een duintop gaan staan,
of toch meer oostelijk in de regio je geluk beproeven?
Lars en ik besloten een poging te wagen
vanuit huis (Heemstede). Enerzijds,
omdat een vliegende gier snel de regio
zou doorkruisen, anderzijds omdat de
laatste melding van Dick was dat de vogel waarschijnlijk de binnenduinrand
volgde.
Om 12.54 uur een alarmkreet van Lars:
”Daar vliegt ie !”, meteen gevolgd door
een ratelende fotocamera. En inderdaad vloog de Vale Gier ten oosten van
onze tuin langs, ongeveer over het landgoed Berkenrode, richting zuid. Eigenlijk was het meer zweven, want in de
twee minuten die ik de vogel vogelde
met de telescoop heb ik ’m geen vleugelslag zien maken. Om 13.40 uur was de
vogel bij Voorhout en 10 minuten later
volgden waarnemingen vanuit Leiden
om daarna ook nog gezien te worden in
Delft en Rijswijk. Voor onze regio betekende dit in ieder geval de eerste waarneming van een Vale Gier !
■ Han Buckx
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De Vale Gier vloog vanaf Den Helder naar het zuiden en kruiste ook onze regio.

Sander Lagerveld

schoot deze plaat boven Den Helder.

Tijd voor de ALV
Woensdag 22 oktober is het weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze zal wederom in het Seinwezen plaatsvinden. We gaan het hebben over de
vele natuurbeschermingsactiviteiten tijdens de afgelopen periode. Het bestuur
is druk in de weer geweest met meerdere zienswijzen en bezwaarschriften.
Tijdens de vergadering krijgt u een toelichting over het hoe en waarom. Verder
staan onder andere de begroting voor 2015 en de bezigheden van de diverse
commissies op de agenda.
Na de pauze zal de avond worden afgesloten met een lezing van Marcel Schalkwijk over de Oeverzwaluwen in de Haarlemmermeer. Marcel onderzoekt, telt
en ringt de zwaluwen en doet hier verslag van.
Buiten deze onderwerpen is de ALV natuurlijk altijd een mooi moment om
elkaar weer eens te zien en te spreken.
Iedereen is welkom op woensdag 22 oktober in het Seinwezen, Kinderhuis
singel 1 te Haarlem. Aanvang 19.30 uur.
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