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Natuurvereniging
Wierhaven
AGENDA
16 augustus
Vogels bij Medemblik
Aanvang:
09:00 Vooroever 3
23 augustus
Op zoek naar IJsvogels
Aanvang:
09:00 TV-mast
23 augustus
Vlinders Wierholt
Aanvang:
14:00 Sluitgatweg

Dagvlindersstand
We zijn in de eerste week
van juli en er zijn toch al
heel wat zonnige dagen
geweest in de afgelopen
maanden.
Wat wordt er nu aan
verschillende dagvlinders
gezien in onze regio?
Ik heb de gegevens van de
afgelopen vijf jaar naast
elkaar gezet. Tot en met de
eerste week van juli komen
we bijna steeds op dezelfde aantallen soorten dagvlinders uit:
2010 - 20 soorten
2011 - 21 soorten
2012 - 19 soorten
2013 - 21 soorten
2014 - 21 soorten
Bijzondere vlinders de kleine parelmoervlinder (2011), de grote vos
(2012) en de gele luzernevlinder (2013)
(foto Cees Rietdijk)

6 September
Nachtvlinderavond
Aanvang:
20:30 Camping
Wieringerrand

Sterns terug voor jaarlijkse rui
Elke zomer komen
honderden sterns naar Den
Oever en directe omgeving.
Een jaarlijks terugkerend
fenomeen. Ze gaan zich
voorbereiden op de lange
tocht naar Afrika.
Ze ruien en gaan dus
vliegen met een nieuw
verenpak. Ze eten zich
lekker rond om zo lang
mogelijk door te kunnen
vliegen.
En ze sparen energie door

14 augustus
Jeugd: Braakballen
pluizen
Aanvang:
14:00 Dijkgatshoeve

veel te rusten.
Al met al een geweldige voor bereiding op duizenden kilometers
vliegen over akkers, bergen, woestijnen en savannen.
U heeft nu een kans om die vele visdieven en zwarte sterns te zien.
En wie weet, ziet u er wel die bijzondere witvleugelstern tussen of die
opvallende kleine dwergstern.
(foto Fred Visscher)

Jan van gent
Voor het eerst is er een

waarneming van een Jan
van gent in de maand juli.
Bij Stroe werd afgelopen
week een dode Jan van
gent gevonden.
Alleen de maand juni staat
nu nog op nul; in alle
andere maanden zijn er
waarnemingen van Jan van
genten. Gelukkig de
meesten springlevend.
Dit was het 27ste
doodgevonden exemplaar.
Tien ervan werden
gevonden langs ons deel
van de Afsluitdijk. In
september 1998 vond
Gerrit Hazenhoek het tot
nog toe enige exemplaar
dat geringd was. De meeste
dode "jannen" lagen aan de
Wieringer kust.
Bijzonder waren wel de
vondsten van deze zeevogel
aan de Waardweg (Peter
Meijer 2003), aan de
Oostersingel in Medemblik
en aan de Zuiderdijkweg.
Die laatste twee werden beiden gevonden door Leon Kelder in 2008.
(foto van de 27ste dode Leon Kelder)
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