De Gierzwaluw

De Gierzwaluw

natuurlijk ook van het weer af maar we hopen op Jan-van-Genten, Zee-eenden en duikers. De excursie duurt tot in de middag maar volle auto's kunnen eerder terug. Neem
eten en drinken mee en vooral gepaste warme en wind- en waterdichte kleding. De
reiskosten zijn beperkt, ieder regelt dat op de terugweg met zijn eigen chauffeur. Deelname max. 5 auto's (is ongeveer 20 mensen). Plaatsing op volgorde van aanmelding.
Verzamelen om 7:30 uur op IJsbaanpad naast de Amstelveenseweg.
Aanmelden bij: Guido Klerk, g.klerk@xs4all.nl

Lezingen

December 2017 is een auto-excursie naar Zeeland gepland. Zodra meer informatie
beschikbaar is verschijnt die op de website www.vogelsamsterdam.nl.
Zondag 21 januari 2018 Waterland onze traditionele fietsexcursie
We fietsen onder leiding van vogeldeskundige Jip Binsbergen vanaf Molen de Gooyer
naar Waterland. De nadruk ligt op ganzen en eenden maar we vinden vast ook Smienten, Nonnetjes en Goudplevieren.
Om 8 :00 uur verzamelen we bij de molen/Brouwerij het IJ aan de Funenkade.
Graag opgeven bij: E.M.Binsbergen@uva.nl

Jeugdexcursies

Annelies deKleyn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - http://www.vogelsamsterdam.nl/jeugd/

D

eze worden georganiseerd i.s.m. het IVN en zijn voor kinderen vanaf 7 jaar. Zij
hoeven geen lid te zijn van het IVN of de VWGA. Er mag één kind per ouder mee.
Denk om warme en waterdichte kleding en schoeisel, vogels kijken is vaak stilstaan
en dat kan koud zijn. Iets te eten en te drinken mee is prettig. Aanmelden verplicht bij
Annelies de Kleyn, via de website vogelsamsterdam.nl, onder het kopje Jeugd.

De komende maanden staan de volgende excursies op stapel:
We gaan eerst naar een vogelringstation. Je kunt daar van heel dichtbij zien hoe vogels
voor onderzoek gevangen en geringd worden. En misschien mag jij na afloop wel één
van de geringde vogels weer vrijlaten! Ook maken we een wandeling over de Pier van
IJmuiden. We zien daar o.a. Steenlopers en Paarse Strandlopers en in de verte misschien
zeevogels zoals Jan-van-Gent. En misschien zelfs wel een zeehond. Soms zijn er zangvogeltjes te zien die vanuit het noorden langs de kust naar warmere streken vliegen om
daar te overwinteren. Ze strijken dan soms even neer op de Pier om daar uit te rusten.
Je kan voor deze excursie een verrekijker lenen en je krijgt ook een kaart met de vogels
die we zouden kunnen zien. Daarop kanje aanvinken welke je gezien en gehoord hebt.
Op deze excursie gaat Martijn Voorvelt met ons mee.
Tot slot gaan we Bosuilen beluisteren tijdens een spannende boswandeling in het donker. We doen dat met Arend de Jong. Hij kan hun geluid nadoen en dan geven de uilen
uit de verte antwoord. Soms komen ze zelfs dichterbij om te kijken wie die indringer in
het bos is. Want ze denken dat het een ander mannetje Bosuil is en dat laten ze niet op
zich zitten! Er mogen in hun gebied geen andere mannetjes komen!
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Havik jaagt op duif, gehinderd door een Kraai

Maandag 6 november 2017 De Havik lezing door Fons Bongers en Theo van Lent
Met het bebost raken van Nederland, de afname van bestrijding en het uitbannen van
bepaalde chemische bestrijdingsmiddelen stonden voor Haviken rond 1970 alle tollen
los. De dichtheden namen toe in de traditionele leefgebieden, vooral in de bossen op
de hogere zandgronden. De soort breidde zich uit naar de landschappen met extensief
gebruik door de landbouw, naar de moerassen en de polders. In de loop van de 80'er
jaren bereikten Haviken ook de randen van de steden. Sinds 1986 heeft de Havik voet
aan de grond in en rond Amsterdam, zonder ook maar een greintje van zijn wildheid
te hebben verloren.
Haviken vormen een goede basis voor onderzoek. De opkomst rond Amsterdam is
redelijk nauwgezet in beeld gebracht. Vooral door het werk van Nirk Zijlmans (19512012) is het beeld van de roofvogels in en rond Amsterdam scherper geworden, ook
die van de Haviken. Sindsdien is het nodige onderzoek gedaan naar verspreiding,
voedsel, broedsucces, populatieomvang en samenstelling van de populatie Amsterdamse Haviken. Er zijn veel antwoorden, maar minstens zo veel vragen. Zo is er
slechts een fragmentarisch beeld van de jachtgebieden.
Theo van Lent en Fons Bongers zullen een presentatie verzorgen van het beeld dat zij
hebben van de opkomst van Haviken rond Amsterdam, de jachtgebieden, het voedsel,
broedplaatsen en broedsucces. Ook komen enkele bedreigingen aan bod en een blik
op de toekomst. U bent vanaf 19:30 uur welkom in onze zaal aan de Eerste Helmersstraat 106M.
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