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Voorwoord
 
Normaal gesproken staan in de winterperiode de excursies een
beetje op een laag pitje, maar hebben we in ieder geval nog wat
aan excursies en genieten we van interessante lezingen.
Excursies zijn er nu even niet, wel trekken individuele tellers er
nog op uit om onze wintertellingen te doen.
Van de lezingen in ons zaaltje hebben we, zoals al bericht in het
vorige Hoornblad, helemaal afgezien en in plaats daarvan wor
den onze lezingen via zoom gegeven. Bovendien zijn we naast
de reguliere lezingen op de 2e maandag van de maand, gestart
met kleinere zogenaamde min-lezingen op de 3e dinsdag van de
maand; dit zijn kortere lezingen van ± 30 minuten, gegeven door
eigen leden.
Het was nogal wennen voor de meeste mensen, maar ik hoop
dat steeds meer mensen deze digitale weg weten te vinden (als
er vragen zijn of hulp nodig, laat het mij weten). Wij blijken de
eerste KNNV-afdeling te zijn geweest die de lezingen op deze
manier zijn gaan houden, maar het blijkt aanstekelijk te werken,
steeds meer afdelingen volgen ons voorbeeld. Een bijkomend
voordeel is dat er geen belemmering in afstand is. Uit het hele
land zijn er mensen die onze lezingen volgen en het is de bedoe
ling dat ook de andere afdelingen hun lezingen open stellen voor
het hele land. Op deze manier hebben we dan wel geen excursies
maar wel veel meer lezingen. Kijk bij algemene activiteiten wat
voor mooie lezingen er nu weer op het programma van onze
afdeling staan en houd de nieuwsbrief in de gaten voor lezingen
van andere afdelingen.
We zitten ook verder als bestuur niet stil (d.w.z. geestelijk, we
zitten juist veel te veel stil achter onze computers): we hebben
overleg over lopende zaken gehad met de IVN en gaan proberen
vaker samen te werken; we hebben een kennismakingsgesprek
gehad met een wethouder van Drechterland en de herinrichting
van de Schardammer kogen wordt weer opgepakt; ik heb deel
genomen aan een landelijk denktankje om te kijken hoe we de
KNNV aansprekender kunnen maken, maar wel uitgaande van
onze bekende doelen ‘ontdek, beleef, bescherm’.
Wat we natuurlijk wel missen is het voor, na en in de pauze
kletsen met andere mensen, helaas dat zit er even niet in. Maar:
hopelijk zijn de meest kwetsbaren tegen het voorjaar gevacci
neerd en kunnen we dan in ieder geval in kleine groepjes naar
buiten gaan. Ik ben benieuwd wat ik in het volgende Hoornblad
kan aankondigen.
Het is onze gewoonte om begin maart de Jaarvergadering te
houden. Als het even kan willen we dat niet per zoom gaan doen.
Deze stond gepland voor 1 maart, we hebben hem nu verplaatst
naar waarschijnlijk 10 mei, in de hoop dat we dan wel bijeen
kunnen komen. Mocht het dan nog niet kunnen dan zullen we
de vergadering alsnog via zoom gaan houden. In de volgende
editie meer hierover.
Als het goed is valt dit Hoornblad eind december op de deurmat.
Ook een nieuwjaars-activiteit zit er niet in, maar wel kan ik een
ieder vanaf hier een mooi en hopelijk gezond 2021 toewensen.

Anneloes ter Horst

Nieuw website
Binnenkort, de streefdatum is 1 februari 2021, wordt de website
van onze afdeling vernieuwd.
Ook het adres waaronder de site kan worden gevonden wordt
anders. Het nieuwe adres wordt www.hoorn.knnv.nl
De laatste ontwikkelingen worden bekend gemaakt in de
Nieuwsbrief.
 

Jaarvergadering
In verband met de Covid 19 maatregelen heeft het bestuur be
sloten dat de jaarvegadering niet begin maart, maar in mei
(waarschijnlijk 10 mei) zal plaatsvinden. Indien in mei de
maatregelen nog steeds van kracht zijn zal de vergadering via
zoom plaatsvinden.
Houd voor de exacte datum de Nieuwsbief en de website goed
in de gaten !
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Januari     pagina

maandag 11 Lezing "Wolven terug in Nederland" 3

woensdag 13 Bijeenkomst plantenwerkgroep 8

dinsdag 19 Mini lezing over Papegaaiduikers 3

woensdag 20 Mini cursus tuinvogels 4

Februari      

maandag 8 Lezing "Gierzaluwen" 4

dinsdag 16 Mini lezing over dag- en nachtvlinders 4

woensdag 19 Bijeenkomst plantenwerkgroep 8

Maart      

maandag 8 Lezing Vogels van Rottumerplaat 4

woensdag 10 Bijeenkomst plantenwerkgroep 8

dinsdag 16 Mini lezing over een reis naar Kaapverdië 4

Agenda
 

 

Algemene activiteiten
 
In verband met de maatregelen rond Covid 19 zijn de lezingen uitsluitend te volgen met behulp vam Zoom. Het gebruik van Zoom
wordt toegelicht op onze web site. 

 

Lezing 11 januari 2021
Thema: Wolven terug in Nederland
De lezing wordt verzorgd door Leo Linnartz

Sinds 2015 zijn Wolven helemaal terug in Nederland. En hoewel
het er nog maar weinig zijn, neemt hun aantal gestaag toe. Niet
alleen zijn er de afgelopen twee jaar jongen geboren op de Ve
luwe, ook neemt het aantal territoria van nog partnerloze
Wolven toe. Momenteel zijn dit er vier. Ook net over de grens
in België zijn bij Leopoldsburg jonge Wolfjes geboren en ter
hoogte van Drenthe zijn er 4 Wolventerritoria vlak over de grens
met Wolvenparen en -roedels. En dit is pas het begin.

Leo Linnartz, wolvenexpert en medeschrijver van het boek “De
Wolf terug”, laat je zien waar deze wolven vandaan komen en
waarom ze naar Nederland en België komen om zich hier te
vestigen. Mythes en sprookjes worden ontmaskerd en naast de
ecologie van de Wolf, komt ook herkenning van Wolven en hun
sporen aan bod. Tot slot neemt de spreker je mee naar wat de
komst van de Wolf voor jou als toekomstige buur betekent. Zijn
Wolven gevaarlijk, moet ik mijn huisdieren beschermen en hoe
dan? Vragen die een antwoord krijgen op deze interactieve le
zing. Ja, interactief, want de spreker gaat graag met je in gesprek
en hoort ook graag je verhalen, ervaringen en zorgen.
 

Mini lezing op dinsdag 19 januari 2021
Thema: Papegaaiduikers en collega-kustbroeders
Een denkbeeldige reis door Noordwest-Europa
De lezing wordt verzorgd door Annemarie Dekker

Van alle kustbroeders kunnen Papegaaiduikers misschien op de
meeste sympathie rekenen, maar alle andere leden van de al
kenfamilie (Alk en Zeekoet) mogen er ook zijn. Zij delen de
rotskusten met soorten als  Jan-van-Gent, Kuifaalscholver, Zil
vermeeuw, Drieteenmeeuw, Grote stern, Noordse stern, Noord
se stormvogel en Rotsduif. Het gaat er niet altijd collegiaal aan
toe. Dat kun je opmaken uit de aanwezigheid van diverse jagers
(roofmeeuwen) en de Zeearend.
In deze mini-lezing maken we een denkbeeldige reis langs
rotskusten in Noord-Engeland, IJsland en Noorwegen. Hier
kunnen we deze kustbroeders van heel dichtbij waarnemen. Wat
een bedrijvigheid! En wat een enorme aantallen! Bijzonder is het
dat deze broedvogels het grootste deel van het jaar op zee leven.
Ze komen alleen aan land om te broeden. We kijken samen naar
hun fascinerende gedrag.
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Lezing 8 februari 2021
Thema: Gierzwaluwen
De lezing wordt verzorgd door Johan Tinholt

Voor de lezing van deze avond hebben we Gierzwaluwenliefheb
ber Johan Tinholt bereid gevonden om een lezing te houden.
Johan heeft intussen ruim 28 jaar ervaring met Gierzwaluwen.
Hij kan ons bijna alles vertellen over deze interessante zomer
vogel.
In zijn lezing komt de trek, maar ook het broeden en de jongen
aan de orde.
Maar er zijn ook bedreigingen voor deze snelle vogel in onze
moderne wereld.
Met een groot aantal foto's wordt dat alles opgefleurd.
Johan heeft een kolonie van 32 nestkasten aan zijn huis en die
komt ook uitgebreid in beeld.
Als je vogelliefhebber bent mag u deze avond niet missen.

Minilezing 16 februari 2021
Thema: Dag- en nachtvlinders
De lezing wordt verzorgd door Henny van der Groep

In deze mini-lezing behandelt Henny de verschillen en overeen
komsten tussen de dag- en nachtvlinder met de nadruk op de
nachtvlinder.
Ze laat de kenmerken van de nachtvlinder zien met de nadruk
op de macro’s en de verschillen in kenmerken tussen een paar
bekende families van de nachtvlinder.
Tevens worden voorbeelden en informatie over een paar alge
mene voorkomende soorten getoond, waaronder de dag-actieve
nachtvlinders.

Lezing 8 maart 2021
Het thema van deze lezing is: vogels van Rotummerplaat
De lezing wordt verzorgd door Aaldrik Pot
 
In het broedseizoen van 2019 waren Aaldrik Pot en Nicolette
Branderhorst vier maanden vogelwachter op het Groningse
Waddeneiland Rottumerplaat. Tijdens hun verblijf hebben ze
onder meer de broedvogelbevolking in kaart gebracht en wad
vogels geteld. Daarnaast deden ze uitgebreider onderzoek naar
broedsucces van onder meer Scholeksters, Noordse sterns en de
roofvogels op het eiland. In zijn digitale lezing vertelt Aaldrik
over de resultaten van hun onderzoek, hun leven tussen de vo
gels, de eigenaardigheden van het wonen en werken op een
‘onbewoond’ eiland. Na de lezing is er natuurlijk de mogelijkheid
voor het stellen van vragen.
Aaldrik Pot werkt in het dagelijks leven als adviseur natuur,
landschap en faunaecologie bij Staatsbosbeheer in Drenthe. In
zijn vrije tijd doet hij onderzoek naar Raven, Zwarte spechten,
roofvogels en diverse soorten zoogdieren.

Mini lezing 16 maart 2021
Thema: een reis naar Kaapverdië
Deze mini lezing wordt verzorgd door Jan-Pieter de Krijger.

Jan-Pieter de Krijger neemt je mee op de reis die hij maakte in
maart 2018 naar Kaapverdië. De reis begon in Kaapverdië zelf
en daarna is hij met de Plancius in 2 weken teruggevaren naar
Nederland.  Onderweg was de aandacht gericht op zeevogels en
zeezoogdieren. Tijdens de minilezing zal hij je deelgenoot maken
van de waarnemingen en indrukken die hij heeft opgedaan.
 

Mini cursus 20 januari 2021
onderwerp: tuinvogels
De cursus wordt verzorgd door Jan-Pieter de Krijger

Op woensdag 20 januari om 19 uur 30 zal Jan-Pieter de Krijger
een ZOOMlezing/cursus geven over tuinvogels.
Deze lezing/cursus is bedoelt als kennismaking met of het op
frissen van de kennis over tuinvogels.
Dit allemaal om goed beslagen ten ijs te komen tijdens de jaar
lijkse tuinvogeltelling die gehouden gaat worden op 29, 30 en
31 januari.
Voor de lezing kun je gebruik maken van de link: https://zoom.
us/j/99027905094?pwd=cll4U09sLzE3V0Z2djIzekZ6U1RQUT09

Meeting ID: 990 2790 5094
Passcode: vogmicu
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Vogelwerkgroep

Van af deze plaats wil ik jullie allen een gezond en een normaal
2021 toewensen !
Terugkijkend is 2020 een zeer bewogen jaar geweest waarin wij
ons bezig hielden met vooral gezond te blijven en konden wij er
niet in groepen er op uit trekken.

Alle activiteiten bleven in de ijskast maar we moeten toch
vooruitkijken naar de mogelijkheden die wij in 2021 hebben.
Heb je een bepaalde excursie in gedachten die wij zouden kunnen
ondernemen als alles weer groen kleurt ? Het is uiteraard alle
maal nu nog onzeker maar we kunnen het alvast noteren. Geef
het door aan de coördinator zodat we een lijst kunnen samen
stellen.

Nationale tuinvogel telling 2021.
Deze wordt gehouden van vrijdag 29 tot zondag 31 januari ge
woon lekker vanuit je stoel voor het raam en dan een half uur
tellen. Zie voor meer informatie: https://www.vogelbescher
ming.nl/tuinvogeltelling-dev/hoe-werkt-het

Wintergasten.
Koperwieken en Kramsvogels wisten al snel de bomen en
struiken te vinden die vol met bessen zaten. Uiteraard kwamen
de Merels en Spreeuwen daar ook op af en binnen een week was
alles leeggegeten, op naar de volgende plek.

Grote zilverreigers
Je ziet ze vast wel; die witte reigers in de weilanden of in een
greppel op jacht naar muizen en ander gedierte wat maar voor
hun snavel komt. Nu komen ze ook wat meer langs de kust voor
om hun voedsel tussen de stenen weg te halen. Veelal pakken
ze de exoten zoals de grondel er tussenuit. Tijdens de slaapplaat
stelling op zaterdag 24 oktober kwamen er 51 van deze Grote
zilverreigers slapen nabij Aartswoud toen de schemer inviel. De
volgende morgen vertrekken ze weer en verspreiden ze zich weer
om dan in de avond weer terug te keren met volle maag.

Goudplevier en Wulpen telling SOVON.
Velen van ons zijn actief met tellingen op vastgestelde datums.
Mooi is dan te zien hoe grote groepen Wulpen en Goudplevieren
verzamelen op de velden of in de waterbergingen
Als je er als wandelaars langsloopt, dan is het niet goed te zien,
maar na inzoomen zien wij dit.

Bijeenkomsten:
Voorlopig niet uitvoerbaar.
Voor meer informatie houd de site en nieuwsbrief goed in de
gaten.

Tekst en foto's: Douwe Greydanus
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Insectenwerkgroep

In de nazomer en herfst zijn er ondanks de droge zomer voor de
vlinders verschillende soorten waargenomen. Onder de diehards
waren natuurlijk het Kleine koolwitje, Atalanta, Bonte zandoog
en zelfs de late Kleine vos. Daar gaat het overigens niet goed mee
volgens de Vlinderstichting. Dat is natuurlijk verbijsterend
omdat we gewend zijn om deze vlinder veel te zien in ons ge-
bied! Het gaat wel goed met Zoomen! De afgelopen tijd zijn er
verschillende zoomlezingen gehouden. Voor degene die het niet
kunnen volgen geef ik een klein verslagje van de mini lezing
over de Bij, Hommel en Zweefvlieg.
Eerst wat algemene overeenkomsten en verschillen tussen deze
vliesvleugeligen.
Iedereen weet dat insecten zoemen maar, en dat hoor je als je
bij een bloeiende plant staat, iedere soort heeft zijn eigen zoem.
Hoe groter het insect des te lager de zoem. Zelfs het verschil
tussen een zweefvlieg en bij is te horen. Uiteraard zijn er uitzon
deringen als het gaat om de grootte van het insect. Het is een
feestje om bij zo’n bloeiende plant, bijvoorbeeld late zomeras
tertjes, te luisteren. Het zoemen ontstaat door de supersnelle
beweging van de vleugels. Insecten hebben een eigen taal en via
veel gezoem kun je makkelijk de honingpot of een partner
vinden. Automatisch nemen alle drie soorten stuifmeel mee op
hun zoektocht naar nectar. Voor mij was het nieuw om te be
seffen dat de hommel het meeste stuifmeel vervoerd. De honing
bij doet dit in mindere mate. De zweefvlieg waar we lang weinig
informatie over hadden is een belangrijke bestuiver bij voedsel
gewassen. Eigenlijk onmisbaar zou je kunnen zeggen. Gelukkig
gaat het helemaal niet slecht met de honingbij, sterker nog zij
verdringt de wilde bij. Wanneer er een bloem bezocht is laten
onze zoemers een feromoon (geurstof) achter, en ja, de wonderen
zijn de wereld nog niet uit, zo ruikt een ieder die de bloem wil
bezoeken dat de nectar op is. Op deze manier voorkomen zij
nodeloze energie verspilling. Dus op naar de volgende bloem.
Mooi toch!

Kenmerken
De bij en hommel hebben vier vleugels. Tijdens de vlucht is dit
door de snelle vleugelslag moeilijk te zien. De zweefvlieg heeft
er slechts twee. Gelukkig zitten zij vaak stil en poetsen zij hun
ogen en voelsprieten wanneer deze vol met stuifmeel zitten. Er
zitten z.g. borsteltjes aan de poten!
De zweefvlieg doet aan mimicry en dat geeft problemen bij het
determineren, want de ene keer lijkt hij op een hommel, dan
weer op de bij of zelfs een wesp. Maar het is een mooie manier
om je vijand te misleiden.
Toch kun je de zweefvlieg goed herkennen want hij heeft hele
korte voelsprieten of sprietborstels. De bij en hommel hebben
behoorlijk lange voelsprieten en bij  alle drie de soorten zit het
gehoor, tastzin en reuk in de voelspriet.
De bij en hommel hebben een kaak. Van de hommel weten we
dat hij gaatjes maakt in een bloem waar de nectar diep zit daar
kan hij met zijn tong goed bij. De zweefvlieg is kaakloos en heeft
een korte tong.
Dat gezegd hebbende is er nog een opmerkelijk verschil want de
zweefvlieg heeft geen angel en kan niet steken. Van de hommels
kun je het mannetje rustig oppakken, die mist het ‘steekwapen’.
Maar wel uitkijken want het is behoorlijk lastig om het verschil
te zien tussen man en vrouw!
Wie hebben er de grootste ogen? Nou, kijk de zweefvlieg wan
neer die voor je ogen zweeft, maar eens diep aan. Ja, zweefvliegen
hebben grote bolle ogen die vrij dicht bij elkaar staan. Die van
bij en hommel zijn smaller en kleiner.
Op internet kun je nog veel meer verschillen en overeenkomsten
vinden. Via de App Obsidentify gaat het determineren van de
bij, hommel en zweefvlieg wat makkelijker, toch is het daar
opletten geblazen want de app geeft regelmatig foutmeldingen.
Navragen bij experts kan geen kwaad.

Bijen, foto Egbert Baars

Aardhommel, foto: Henny van der Groep
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In februari komt er een minilezing via Zoom over de verschillen
en overeenkomsten van Dagvlinders, Dag- actieve Nachtvlinders
en Nachtvlinders.
Probeer Zoom eens , het is niet moeilijk.
Tot zoems,
Voorlopig gaan de werkgroepbijeenkomsten NIET door. Wan
neer hier verandering in komt laten we dit via internet en
nieuwsbrief weten, maar wil je meer weten over onze activiteiten
neem dan gerust contact op.
T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl.

Henny van der Groep
 

Snorzweefvlieg, foto: Henny van der Groep

Strekspin, foto: Ted van der Bruggen

Zoogdierenwerkgroep

In 2020 zijn door twee studentes vleermuis-georiënteerde stu
dies uitgevoerd, waarvan een deel van de waarnemingen binnen
ons waarneemgebied zijn gedaan. Tamara Raven deed onderzoek
naar het dieet van kerkbewonende Gewone grootoorvleermui
zen in Noord-Holland en Utrecht. Laetitia Geraets deed onder
zoek naar de effecten van buitenverlichting op vleermuizen in
kerken.
Beide studentes deden het onderzoek in verband met hun studie
aan de Aeres Hogeschool te Almere in opdracht van de Zoogdier
vereniging

De studie van Tamara vond plaats tijdens het kraamseizoen. De
vraagstelling was of er een verschil was tussen de diëten van de
Gewone grootoorvleermuizen van Noord-Holland en Utrecht. In
Noord-Holland werden in 9 kerken Gewone grootoorvleermui
zen aangetroffen, in Utrecht 32.
Grootoorvleermuizen vangen hun prooien niet alleen in de
lucht, ze vangen ook prooien van substraat. Op het menu staan
onder andere (nacht)vlinders, kevers en vliegen/muggen. Het
accent van het onderzoek ging naar de nachtvlinders. Aan de
hand van prooiresten (vleugels) werden zowel in Noord-Holland
als in Utrecht vooral Huismoeders gevonden. Maar ook Kleine
vos en Dagpauwoog werden gevonden. Met LED-emmers op de
kerkzolders werden in Noord-Holland vooral Bruine huismotten
gevonden, in Utrecht waren Huismoeders goed vertegenwoor
digd.

De studie van Laetitia betrof een langere tijdspanne over 19
kerken in Noord-Holland. Uit het onderzoek bleek dat als ten
minste één zijde van het gebouw onverlicht bleef, vleermuizen
aanwezig waren. Als er al voor verlichting van het gebouw ge
kozen wordt dienen lampen gebruikt te worden die weinig tot
geen UV-licht uitzenden.

De rapportages van bovenstaande studies zijn op te vragen bij
Fred Weel.

In januari wordt de midwintertelling weer gehouden. Het zou
mooi zijn als naast de vogels ook de zoogdieren, met name de
Hazen weer worden geteld.

Er zijn tot nader order geen binnen-bijeenkomsten. Voor wat
excursies betreft, zie de website van de KNNV of volg het nieuws
in de nieuwsbrief.

Voor verder informatie over zoogdieronderzoek, kunt u terecht
bij Fred Weel, M: 06-48664025, E: fredweelroop@ziggo.nl.

Fred Weel
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Plantenwerkgroep

Nog altijd kunnen we niet samen komen of er samen op uit
trekken, maar evenals vorig kwartaal we kunnen wel het surro
gaat van zoom gebruiken.
De afgelopen keren werden niet erg druk bezocht, maar het
waren wel geanimeerde bijeenkomsten en met zo weinig men
sen kan je echt wel met elkaar praten.
Een groot voordeel van zoom is dat je allemaal naar de zelfde
beelden kunt kijken; het is daarom een heel geschikt medium
om foto’s en kenmerken van planten te bekijken en becommen
tariëren.
 
Voor het komende kwartaal hebben we de volgende onderwer
pen bedacht;
Woensdag 13 januari: Varens. We gaan de verschillende ken
merken van varens bekijken. Wat wordt nu waarmee bedoeld
etc.
Woensdag 19 februari: traditioneel gaan we in deze tijd buiten
naar knoppen van bomen kijken. Nu zullen we dat met afbeel
dingen van knoppen doen
Woensdag 10 maart: in voorbereiding op de tijd van de stinze
planten gaan we naar bol- en knolgewassen kijken.

Als je belangstelling voor de plantenwerkgroep bij mij bekend
is, krijg je de zoomlink toegestuurd. Sta je nog niet op- mijn
maillijst en wil je toch meedoen, stuur me dan even een mailtje
(anneloes59@planet.nl). Alle sessies beginnen om 14:30 uur  en
zullen ongeveer anderhalf uur duren.
Heb je leuke of interessante afbeeldingen over één van deze
onderwerpen, stuur ze mij dan alsjeblieft
.
Tussen kerst en nieuwjaar vindt altijd de Eindejaar Plantenjacht
plaats; gedurende een uur worden kijken hoeveel bloeiende
planten je ziet. Uiteraard kunnen we dit niet gezamenlijk doen,
maar ieder voor zich (of met een geïnteresseerde buurtgenoot)
kan wel. De Plantenjacht vindt dit jaar plaats tussen 25 december
en 3 januari. Voor meer informatie en hoe je je waarnemingen
doorgeeft, zie www.floron.nl/plantenjacht.
Het is leuk als je je waarnemingen van de plantenjacht ook deelt
met de andere mensen van de Plantenwerkgroep.
Ik ben benieuwd. En verder wens ik een ieder een heel mooi 2021.
 
 
Anneloes ter Horst

Tongvaren en Steenbreekvaren, foto: Anneloes ter Horst foto's: Marjan van den Braak
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Contributie 2021

Voor het betalen van de contributie 2021 ontvang je GEEN aparte brief of acceptgiro.
Je wordt verzocht het verschuldigde bedrag aan de afdeling over te maken.
Een eenpersoons lidmaatschap bedraagt € 36,00, een meerpersoons lidmaatschap bedraagt € 47,00.
Indien je toestemming hebt gegeven voor automatische incasso, dan hoef je niets te doen!
Als je niet weet welk bedrag je moet overmaken of niets hoeft te doen dan volgt hieronder een overzicht.
Op de achterpagina van Het Hoornblad staan voor je naam en adres 1 of 2 letters, al dan niet gevolgd door jew lidnummer(s).
Hieronder een overzicht van de letters en de verschillende bedragen en acties die erbij horen;
C         je hoeft niets te doen!
CL       je wordt verzocht € 12,50 over te maken
E         je hoeft niets te doen!
G         je wordt verzocht € 47,00 over te maken
GA      je hoeft niets te doen! Er wordt € 47,00 via automatische incasso afgeschreven
I          je hoeft niets te doen!
J          je wordt verzocht € 20,00 over te maken
L          je wordt verzocht € 36,00 over te maken
LA       je hoeft niets te doen! Er wordt € 36,00 via automatische incasso afgeschreven
We vragen je vriendelijk het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekening NL50 RABO 0121 7968 17 
t.n.v. KN Natuurhistorische Vereniging, o.v.v. contributie 2021 en uw lidnummer.
Graag voor 1 april 2021. De bedragen via automatische incasso worden uiterlijk in maart van uw rekening afgeschreven.
Alvast bedank. Eric de Vroome, penningmeester/ledenadministratie afdeling Hoorn/West-Friesland
 

Wulpen, foto: Marjan van den Braak
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Huiszwaluwtelling 2020 plus historisch overzicht
Oostelijk West-Friesland en de Zeevang
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o Aartswoud 9 9

+ Abbekerk 24 28

- Andijk 115 77

o Avenhorn 0 0

o Baarsdorpermeer 0 0

- Beets 90 88

+ Benningbroek 4 9

+ Berkhout 88 97

o Bobeldijk 0 0

- Bovenkarspel 28 17

- De Goorn 51 47

+ De Weere 37 56

o Enkhuizen 45 45

o Gouwe 0 0

- Grootebroek 17 14

- Grosth. / Scharwoude 15 9

+ Hauwert 5 6

+ Hem 15 21

o Hensbroek 0 0

+ Hobrede 3 7

+ Hoogkarspel / Lutjebroek 20 29

- Hoogwoud 15 13

o Hoorn 0 0

- Kwadijk 25 16

- Lambertschaag 21 11

o Medemblik 6 6

- Middelie 83 75

+ Midwoud 13 30

- Nibbixwoud 44 40

- Obdam 31 25

+ Onderdijk 65 79

o Oosterblokker 3 3

o Oosterdijk 0 0

o Oosterleek 0 0

- Oosthuizen 94 63

o Oostwoud 3 3

+ Opmeer / Spanbroek 48 56

+ Opperdoes 11 13

- Oudendijk 32 30

- Schardam 30 20

o Schellinkhout 0 0

- Sijbekarspel 38 33

+ Spierdijk 26 49

+ Twisk 26 41

- Ursem 55 24

o Venhuizen 25 25

o Wadway 0 0

+ Warder 49 62

- Wervershoof 96 79

o Westerblokker 0 0

- Westwoud / Oudijk 63 45

- Wijdenes 63 51

o Wogmeer 0 0

+ Wognum 11 12

o Zandwerven 10 10

o Zuidermeer 0 0

- Zwaag 45 44

+ Zwaagdijk-Oost 13 22

+ Zwaagdijk-West 15 22

totaal 1625 1561

Plaats

Aan de linkerzijde is de voor- dan wel achteruit-

gang van het aantal nesten t.o.v. het voorgaande 

jaar weergegeven.

+ = meer nesten,

- = minder nesten,

o = gelijk aantal nesten.

Dit jaar hebben wij voor de 30ste keer de Huiszwaluwnesten in de Zeevang en West-Friesland 

geteld. Zonder de hulp van de tellers(sters) was dit niet mogelijk geweest. We willen hen hierbij 

dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage.

Het was door de huidige omstandigheden; onder andere COVID-19 en de gezondheid van enkelen 

niet zo gemakkelijk om alle gebieden te tellen.  Het is dan ook van groot belang dat de coördinator 

bij verhindering hiervan snel in kennis wordt gesteld, zodat een ander het kan overnemen.

Terugkijkend op het resultaat van het seizoen 2020 zien we op plaatsen waar vorig jaar predatie 

heeft plaatsgevonden of schilderwerk is uitgevoerd deze insectenjagers niet zijn teruggekeerd. 

Mogelijk hebben ze een andere locatie uitgekozen, gezien de toe- en afname in bepaalde plaatsen. 

Dat kun je goed zien in het overzicht. Nieuwbouw blijft aantrekkelijk vanwege braakliggend 

terrein voor de deur waar genoeg nestmateriaal wel heel dichtbij te vinden was.

Het afwisselende weer (droogte en hitte) speelde ook parten. De door uitdroging uiteen gevallen 

Huiszwaluwnesten werden niet meer opgeknapt. De Huismus maakte  daar dankbaar gebruik van. 

We laten topjaar 2019 gelaten achter ons en tekenen nu 64 bezette nesten minder op. Het is evengoed 

nog een respectabel aantal, waar wij tevreden mee kunnen zijn. De afname heeft altijd een oorzaak. 

Onderweg ondervinden de Huiszwaluwen vele tegenslagen, zoals woestijnstorm, slecht weer, 

uitputting, hongerige roofvogels en de mens met zijn jacht (netten, lijmstokken, afschieten).

Hopelijk gaat het goed met ze en hebben ze in 2021 weer de kracht hebben om terug keren naar 

hun broedgebied.

Sovon

De gegevens van dit jaar zijn wederom aan Sovon (Stichting Vogelonderzoek Nederland) 

doorgegeven, ten behoeve van het landelijke kolonievogelonderzoek. Dit onderzoek vindt in een 

aantal gebieden over een groot aantal jaren plaats. Dit is naar de mening van Sovon de beste 

manier om een goede indruk te krijgen over hoe het met deze vogels gaat.

Wij beschikken nu over gegevens van de afgelopen dertig jaar. Met deze mooie reeks van een 

groot gebied is Sovon uitermate tevreden.

Douwe Greydanus & Egbert Baars
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In de bovenstaande grafi ek zijn de totalen over de jaren 1992 tot en met 2020 weergegeven, tevens 

zijn de nesten die in het binnenland en langs de kust zijn geteld zichtbaar gemaakt.

Abbekerk (toename 4) Hauwert (toename 1) Obdam (afname 6) Ursem (afname 31)

Andijk (afname 38) Hem (toename 6) Onderdijk (toename 14) Warder (toename 13)

Beets (afname 2) Hobrede (toename 4) Oosthuizen (afname 31) Wervershoof (afname 17)

Benningbroek (toename 5) Hoogkarspel / Lutjebroek (toename 9) Opmeer / Spanbroek (toename 8) Westwoud / Oudijk (afname 18)

Berkhout (toename 9) Hoogwoud (afname 2) Opperdoes (toename 2) Wijdenes (afname 12)

Bovenkarspel (afname 11) Kwadijk (afname 9) Oudendijk (afname 2) Wognum (toename 1)

De Goorn (afname 4) Lambertschaag (afname 10) Schardam (afname 10) Zwaag (afname 1)

De Weere (toename 19) Middelie (afname 8) Sijbekarspel (afname 5) Zwaagdijk-Oost (toename 9)

Grootebroek (afname 3) Midwoud (toename 17) Spierdijk (toename 23) Zwaagdijk-West (toename  7)

Grosth. / Scharwoude (afname 6) Nibbixwoud (afname 4) Twisk (toename 15)

In de bovenstaande tabel is de toe- en afname weergegeven.
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Blauwstaart, foto Klaas van den Berg.

Een bijzondere dwaalgast in West-Friesland

Al een tijd draagt het VRS (vogel ring station) West-Friesland bij
aan het ringonderzoek van vogels op een vaste locatie in het
werkgebied van de vogelwerkgroep. Op 8 november jl. werd de
ringpost weer opgezet door Klaas van den Berg en Bram Laan.
De reguliere vaste opstelling werd met één extra net uitgebreid
in de hoop op een IJsvogel. Die werd niet aangetroffen, wel waren
een aantal Merels present. Bij het uit het net halen van een Merel
vloog een “vogel” het net in. Een blik maakte al snel duidelijk
dat het niet een Roodborst betrof maar een heuse Blauwstaart!
Daar stonden we toch even vol verbazing, want dit is wel een
bijzondere soort.
De Blauwstaart is een soort welke tot de familie van vliegenvan
gers behoort. Zijn broedgebied loopt in de taigazone van Noord-
Azië tot het oosten van Finland. Na het broedseizoen trekken de
vogels naar hun overwinteringsgebieden in Zuidoost-Azië en
Japan. Deze heeft dus een behoorlijke afwijking gemaakt door
naar het westen te vliegen. Na het bepalen van geslacht en
leeftijd is de vogel voorzien van een Vogeltrekstation-ring, een
unieke ring waaraan de vogel als individu is te herkennen. Nadat
enkele biometrie maten zijn genomen en de vogel is gewogen
(13 gram) is er een korte “fotoshoot” geweest om deze soort goed
te documenteren.

Dit is een prachtige waarneming in ons KNNV-werkgebied wat
Klaas gelijk met de VWG-coördinator deelde, dank daar voor
heren. Opvallend is dat er dit jaar in Nederland meerdere
waarnemingen en vangsten van blauwstaarten zijn gedaan.
Finse vogelonderzoekers namen eerder dit jaar al een record
aantal territoriale blauwstaarten waar in de broedgebieden, wat
duidt op een zeer succesvol broedseizoen aldaar.
Totaal was deze dag op VRS West-Friesland al meer dan geslaagd,
want hier werd een recordaantal van 173 unieke vogels gevangen
van verschillende soorten, waarvan ruim 100 stuks zijn voorzien
van een ring en de overige terugvangsten zijn. De vogels worden
geringd om meer inzicht te krijgen in de verspreiding, trekge
drag, reproductie en overleving van soorten. Dit alles draagt bij
om meer te weten te komen over soorten en kan daarmee weer
bijdragen aan een betere bescherming van soorten. Het vangen,
ringen, meten, wegen en weer loslaten van vogels wordt uitge
voerd t.b.v. de wetenschap onder toeziend oog van het Vogel
trekstation. Treft u een vogel met een ring aan, dan kan deze
worden gemeld via griel.nl of neem contact op via: vogelringsta
tionwestfriesland@gmail.com
 
Klaas van den Berg & Douwe Greydanus
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Ganzen van onze regio

Brandganzen, foto: Roel Kemmers

Kolganzen, foto: Douwe Greydanus

Canadese gans, foto: Roel Kemmers

Grauwe gans, foto: Roel Kemmers
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Vlinderfotowedstrijd
 
De uitslag van de vlinderfotowedstrijd is als volgt:

Winnaar van de fotowedstrijd: Gehakkelde Aurelia, foto: T. van der Bruggen

nummer 2, Citroenvlinder, foto: G. van Zwol
nummer 3, Icarusblauwtje (vrouw), foto: P. Smit
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Bijzondere waarnemingen
WANNEER WAT WAAR WIE

01-09-2020 Gewoon dikkopmos Andijk Douwe Greydanus

01-09-2020 Glazige buisjeszwam Andijk Douwe Greydanus

01-09-2020 Schorsmarpissa Streekbos Douwe Greydanus

01-09-2020 Vos Polder het Grootslag Douwe Greydanus

02-09-2020 12 Casarca's Vooroever Douwe Greydanus

04-09-2020 2 Boomvalken Andijk Douwe Greydanus

04-09-2020 Pontische meeuw Naviduct Ad Roobeek

04-09-2020 Tapuit Naviduct Fred Weel

05-09-2020 1000 Goudplevieren Schellinkhout Douwe Greydanus

07-09-2020 Waterral Opperdoes - Waterberging Fred Weel

14-09-2020 Kustsprinkhaan Opperdoes - Waterberging Douwe Greydanus

21-09-2020 Koninginnenpage Enkhuizen Ine de Graaff

26-09-2020 Nathusiusdwergvleermuis Andijk Douwe Greydanus

26-09-2020 2 Visarenden Koopmanspolder Douwe Greydanus

26-09-2020 Waterral Koopmanspolder Douwe Greydanus

28-09-2020 5 Houtsnippen Opperdoes - Waterberging Fred Weel

29-09-2020 Oranje luzernevlinder Volkstuin vereniging De Boogerd Fred Weel

03-10-2020 2 Pontische meeuwen Vuurtoren 'De Ven' Fred Weel

03-10-2020 2 Rotganzen Vuurtoren 'De Ven' Fred Weel

03-10-2020 2 Veldleeuwerikken Vuurtoren 'De Ven' Fred Weel

03-10-2020 Visarend Vuurtoren 'De Ven' Fred Weel

03-10-2020 Zwarte stern Vuurtoren 'De Ven' Fred Weel

07-10-2020 Bladkoning Polder de Drieban Fred Weel

07-10-2020 2 Bladkoningen Zuiderdijk Fred Weel

07-10-2020 2 Roodborsttapuiten De Nek Fred Weel

09-10-2020 2 Tapuiten Proefpolder Douwe Greydanus

12-10-2020 3 Dwergmuizen Twisk - Waterberging Douwe Greydanus

17-10-2020 Wezel Polder het Grootslag Douwe Greydanus

19-10-2020 Baardmannetje Opperdoes - Waterberging Douwe Greydanus

19-10-2020 Geelpootmeeuw Schellinkhout Marjan van den Braak

22-10-2020 Roerdomp Lutjebroekerweel Fred Weel

30-10-2020 Kerkuil Hem Tineke Horstman

31-10-2020 2 Middelste zaagbekken Geldersche Hoek Douwe Greydanus

04-11-2020 Bokje Koopmanspolder Douwe Greydanus

04-11-2020 Vos Zuidermeerweel Fred Weel

08-11-2020 Blauwstaart Zanddepot Klaas van den Berg

11-11-2020 Velduil Lutjebroekerweel Fred Weel

18-11-2020 106 Kemphanen Twisk - Waterberging Fred Weel

18-11-2020 18 Kleine zwanen Enkhuizerzand. Marjan van den Braak
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Adressen afdeling Hoorn/West-Friesland

Bestuur 
Voorzitter 
Anneloes ter Horst, Dorpsstraat 59, 1713 HB Obdam
T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020,
E: voorzitter@hoorn.knnv.nl
Secretaris
Egbert Baars, Yellowlaan 24, 1695 HV Blokker
T: (0229) 24 95 46, E: secretaris@hoorn.knnv.nl
Natuurhistorisch secretaris
Jan-Pieter de Krijger, Weidemolen 98, 1622 KE Hoorn
T: (0229) 23 97 24, E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl
Penningmeester & Ledenadministratie
Eric de Vroome, Veenrug 17, 1687 WN Wognum
M: 06 301 77 933, E: penningmeester@hoorn.knnv.nl
Rekeningnummer: NL50 RABO 0121 7968 17
Leden
Tineke Horstman-Kooijman, James Grievelaan 6
1695 HX Blokker, T: (0229) 23 53 35, E: tineke_koo@hotmail.com
Douwe Greydanus, Julianastraat 9, 1619 XG Andijk
T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl
Roel Kemmers, Boekerij 32, 1695 JB Blokker
T: (0229) 29 82 08, E: rkemmers@kpnmail.nl

Coördinatoren 
Insectenwerkgroep
Henny van der Groep, Yellowlaan 24, 1695 HV Blokker
T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl
Plantenwerkgroep
Anneloes ter Horst, Dorpsstraat 59, 1713 HB Obdam
T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl
Vogelwerkgroep
Douwe Greydanus, Julianastraat 9, 1619 XG Andijk
T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl
Waterlevenwerkgroep
Vacature
Zoogdierenwerkgroep
Fred Weel, De Roop 12, 1616 SC Hoogkarspel
M: 06 486 64 025, E: fredweelroop@ziggo.nl
O&A commissie
Michel Kleij, Lijndraaier 149, 1625 ZV Hoorn
T: (0229) 23 05 24, E: mkleij@hetnet.nl
Excursies
Anneloes ter Horst, Dorpsstraat 59, 1713 HB Obdam
T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl
Lezingen
Jan-Pieter de Krijger, Weidemolen 98, 1622 KE Hoorn
T: (0229) 23 97 24, E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl
Public relations
Jan-Pieter de Krijger, Weidemolen 98, 1622 KE Hoorn
T: (0229) 23 97 24, E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl

De Specht
 
Bij de Specht zijn alle modellennestkasten en dierenholen vrijwel uit voorraad leverbaar. Bovendien zijn ook allerlei voersilo’s
en zogenaamde poppenkasten (om uit rupsen vlinders op te kweken) verkrijgbaar. 
 
Naast de Huiszwaluw-nestkommen heeft 'De Specht' ook een Huiszwaluwtil voor op houten paal of stalen buis in het assortiment.
 
Kom gerust eens kijken in Blokker bij Evert Kunst en bel zo mogelijk tevoren of het schikt. 
 
Westerblokker 132a, 1695 AL Blokker, T: (0229) 23 15 68, M: 06 238 33 276, E: despechtnestkasten@hotmail.com.

Informatie en aanleveren kopij voor Het Hoornblad
 
Oplage 280 exemplaren.
Verschijnt 4x per jaar (januari, april, juli en oktober).
Sluitingsdatum kopij voor het lentenummer: 1 maart 2021.
De teksten moeten het liefst niet voorzien zijn van opmaak. Het fotomateriaal dient minimaal 2.000 pixels breed en/of
hoog te zijn. De foto's mogen niet in de aangeleverde tekst geplaatst zijn.
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Natuurliefhebber?
 
Enthousiast over mooie dingen die je in de natuur ontdekt hebt
en wil je die ervaring graag met anderen delen?
Of vind je het buiten prachtig maar zou je wel wat meer willen
weten over dat landschap, zo’n plant of dier........
 
Doe dan mee met de KNNV!
De vereniging voor veldbiologie
 
Het is een club van actieve natuurliefhebbers.
Zo veelzijdig als de natuur, zo veel zijn de activiteiten van de
KNNV!
 
Naast het programma van de plaatselijke/regionale afdelingen
biedt de landelijke organisatie onder andere:
- het verenigingsblad Natura (4x per jaar)
- kampen en reizen
- allerlei werkgroepen (o.a. landschap, korstmossen)
- publicaties voor ledenprijs

- KNNV-lid (1 persoon € 36,00 per jaar)

- Gezinslid (meer dan 1 persoon op hetzelfde adres € 47,00 per
jaar)

- Jeugdlid (tot en met het jaar waarin je 25 wordt: € 20,00 per jaar)

 

Wil je “Het Hoornblad”
vaker ontvangen?
 
Meld je dan aan via onze website, of bij de ledenadministratie 
E: penningmeester@hoorn.knnv.nl. Je bent dan ook automatisch
lid van de landelijke KNNV.
 
De kosten voor het lidmaatschap bedragen:

 

www.editoo.nl


