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VERENIGINGSNIEUWS
Naamgeving van taxa in SULA
De laatste jaren is er veel veranderd in taxonomie, naamgeving en
volgorde van vogeltaxa. Om onduidelijkheid te voorkomen wil de SULA
redactie een gestandaardiseerde naamlijst volgen. Aangezien de NZG
een sectie van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) is, volgt
SULA de beslissingen van de Commissie Systematiek Nederlandse
Avifauna (CSNA), een commissie van de Dutch Birding Assocation en
de NOU. Dit betekent dat in SULA de naamlijst Dutch Birdingvogelnamen van Arnoud van den Berg, voor het eerst gepubliceerd in
2008, wordt aangehouden voor de West-Palearctische soorten. Voor
de overige soorten wordt de IOC World bird list (version 2.4) van 7
maart 2010 van Gill & Wright aangehouden (te downloaden op
www.wordlbirdnames.org)
Oproep oude tellingen drieteenstrandlopers op stranden buiten
de midwinter
In verband met een onderzoek naar de invloed van de verstorende
werking van strandbezoek op drieteenstrandlopers willen we op deze
wijze in contact komen met individuele vogelaars die regelmatig op
het strand waarnemingen van drieteenstrandlopers bijhouden, dan wel
dat in het verleden hebben gedaan en die waardevolle waarnemingen
in notitieboekjes hebben staan die nog niet eerder gepubliceerd zijn.
Het gaat hierbij om de periode van heden tot terug tot 1980. Met
name gegevens verzameld in het voor- en najaar zijn zeer interessant.
Stuur een bericht naar Jeroen Reneerkens (J.W.H.Reneerkens@rug.nl)
en/of Martin Poot (mjmpoot@hetnet.nl)

2010

47

Kijk uit naar drieteenstrandlopers met kleurringen
Trekken er even geen zeevogels over zee, controleer dan toch nog
maar een keer die paar drieteenstrandlopers op het strand! Inmiddels
vliegen er meer dan 2000 met een kleurringcombinatie rond, dus de
kans om er een te zien wordt steeds groter. Naast een opvallende vlag
(die het gebied karakteriseert waar de vogel gevangen is), zijn de
vogels uitgerust met vier kleurringetjes. Uitgebreide informatie over
het kleurringproject, valkuilen bij het aflezen, hoe de waarnemingen
door te geven etc. is te vinden op de website van de Wader Study
Group:
http://www.waderstudygroup.org/res/project/sand-colrings-nl.php

Gekleurringde Drieteenstrandloper Colour-ringed Sanderling.

Pterodroma Adventures programma 2010
Pterodroma Adventures organiseert in 2010 weer een aantal
pelagische tochten op de Noordzee. Er wordt gevaren vanuit Den
Helder en Lauwersoog. De meerdaagse tocht naar de Botney Cut
(Klaverbank) zal het heroische hoogtepunt van het jaar worden. Grote
Pijlstormvogels? Dwergvinvissen? Flinke hoeveelheden 'chum' en een
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serie gewaagde experimenten zullen moeten zorgen voor een
constante stroom vogels. Kijk voor meer informatie (hoe te boeken,
beschrijving bestemmingen, reisverslagen eerdere tochten) op
www.pterodroma.com.
zondag 12 sept 20.00 - woensdag 15 sept 6.00 Botney Cut Experience
(Lauwersoog) €200,vrijdag 1 oktober 8.00 - 16.00 Noordzee (Den Helder) €35,vrijdag 12 november 8.00 - 16.00 Noordzee (Den Helder) €35,vrijdag 26 november 8.00 - 16.00 Noordzee (Lauwersoog) €35,-

Chummen trekt ook duikende Jan-van-genten aan. Chumming will attract diving Gannets
(S.C.V. Geelhoed)

