Lezingen & Excursies, 1e kwartaal 2019
Commissie Lezingen & Excursies
Let op: we vertrekken steeds vanaf het parkeerterrein aan de achterzijde
van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’).
Dinsdag 8 januari:
Lezing: ’Natuur-vogelreis naar Ethiopië’.
Spreker: Marinco Lefevere. Zie stukje verderop in dit blad.
PWN Bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20:00 uur.
Zondag 13 januari:
Ochtendexcursie ‘Zuidpier e.o.’
Excursieleider: Ruud Altenburg.
Vertrek achterkant station Castricum: 09.00 uur tot 13.00 uur.
Woensdag 6 februari:
Lezing: ‘De Gierzwaluw, raadselen rond een bijzondere stadsvogel’
Spreker: Peter Mol. Zie stukje verderop in dit blad.
PWN Bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 20:00 uur.
Zaterdag 9 februari:
Dagexcursie ‘Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden’.
Excursieleider: Kees Roselaar.
Vertrek achterkant station Castricum: 07:00 uur tot ca. 18:00 uur.
Zondag 3 maart:
Dagexcursie ‘De Friese Wadden’.
Excursieleider: Arend de Jong.
Vertrek achterkant station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 18.00 uur.
Zaterdag 9 maart:
Lezing: ‘Vogeltrek in Zuid-Spanje’.
Spreker: Hans Stapersma. Zie stukje verderop in dit blad.
PWN Bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 14:00 uur.
Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Wo 10 april Algemene ledenvergadering in Buurtcentrum De Kern.
Zo 14 april Dagexcursie ‘Waverveen, De Groene Jonker’.

Za 4 mei

Dagexcursie ‘Dwingelderveld’.

Dinsdag 8 januari:
Natuur/vogelreis naar Ethiopië.
In februari 2015 heeft Marinco Lefevere samen met Rob en Gina Struyk een
rondreis gemaakt door Ethiopië. Ethiopië ligt in het oosten van Afrika net
boven de evenaar. Het grenst aan Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, ZuidSoedan en Soedan. Om natuur en dieren te zien, en zeker vogels is Ethiopië
een prachtig land met veel verschillende gebieden. Het hoge noorden, het
warme en droge zuiden, en schuin door het midden de bekende Riftvallei.
Deze Riftvallei heeft een lengte van 6400 km en loopt van Mozambique
geheel in het zuiden van Afrika tot aan Syrië in het midden oosten. Deze
vallei is ontstaan doordat tektonische platen uit elkaar bewegen waardoor
de aardbodem zakt. De Riftvallei varieert in breedte van 30 tot 100 km, en
in diepte van enkele honderden tot zelfs duizenden meters. Op deze diepe
plaatsen zijn vaak zeeën en meren die enorm diep zijn, de diepste ter
wereld. Op het land is deze vallei een veilige trekroute voor trekvogels en
het is daarom een prima land om vogels te zien. Vele vogelsoorten komen
in Ethiopië voor rond de 900 soorten en dat is ongeveer 10% van alle
vogelsoorten. We hebben zeker geen 900 soorten gezien maar vele nieuwe
ontdekkingen gedaan.
Woensdag 6 februari:
Raadselen rond een bijzondere stadsvogel worden langzaam ontrafeld
Lezing over de weinig bekende leefcyclus van de gierzwaluw en het tellen
van deze “lastige” vogel door Peter Mol
Gierzwaluwen komen in heel Nederland voor en wonen met zijn allen tussen
de mensen in dorpen en steden. Toch was tot voor kort van geen vogelsoort
zo weinig bekend als juist van deze cultuurvolger. Zo weten we tot op de
dag van vandaag niet hoe groot de landelijke of provinciale populatie is en
of de soort nu voor- of achteruit gaat. Terwijl veel vogellaars vrezen dat de
soort enorm achteruit gaat. Tellen van gierzwaluwen bleek echter heel lastig
en dat kwam niet in de laatste plaats door de raadselachtige wijze van leven
van deze vogels. Maar recentelijk worden steeds meer tipjes van de sluier
opgelicht. Ook op het gebied van het tellen komt enige beweging. Tussen
2012 en 2016 organiseerden het Gierzwaluwplatform Noord-Holland en
Landschap Noord-Holland een gierzwaluwtelling in onze provincie, waarbij
een nieuwe methode werd uitgeprobeerd. Centraal daarbij stond de vraag:
gaat de gierzwaluw sterk achteruit, zoals vele kenners vrezen, of niet? En

natuurlijk de vraag of de nieuwe telmethode ons verder helpt om de
populatie ontwikkeling van gierzwaluwen te kunnen volgen. Peter Mol, die
het telproject namens Landschap Noord-Holland coördineerde, vertelt op
deze avond over de uiterst bijzondere ecologie van de gierzwaluw, de
nieuwe kennis die vooral de laatste jaren dankzij nieuwe technieken
verworven is, de veronderstelde sterke afname, de problematiek rond het
tellen van deze gierzwaluwen en natuurlijk over de uitkomsten van het
telproject volgens de nieuwe methode. Deze uitkomsten blijken verrassend.
Zaterdag 9 maart:
Vogels van Zuid-Spanje
Hans Stapersma maakte vele malen een reis naar Zuid-Spanje. Tarifa in de
uiterste zuidpunt van Spanje, de Coto Donana en Cabo de Gata. Veel vogels
die in noordwest Europa broeden, verblijven 's winters in Afrika. Er zijn
voortdurend heel veel vogel-bewegingen aan de gang in voor- en najaar.
Die vogel-verplaatsingen verschillen van soort tot soort en zijn op sommige
plaatsen veel meer geconcentreerd en beter waarneembaar dan op andere
plaatsen. De straat van Gibraltar is zo'n plaats waar in voor- en najaar veel
zichtbare vogeltrek is, met name van dag-roofvogels en ooievaars. Deze
lezing gaat over het landschap en de vogels van Zuid-Spanje van de Coto
Doñana aan de westkant tot Cabo de Gata bij Almería aan de oostkant.
Hoofdthema in de presentatie is de zichtbare vogeltrek overdag over het 15
kilometer brede water dat Spanje van Marokko scheidt.

