2010

143

VERENIGINGSNIEUWS

Seabird Group conferentie, 2-4 september

Van 2-4 september 2011 wordt de elfde
conferentie van de Seabird Group in het Roland
Levinsky gebouw van de universiteit van
Plymouth gehouden. Details over kosten,
reservering, programma en excursies zijn te
vinden op de website van de Seabird Group
http://www.seabirdgroup.org.uk/.
Het
programma staat nog niet geheel vast, maar Bob Furness is
uitgenodigd als gastspreker. Hij houdt een verhaal over "Seabird
responses to environmental change: insights from 30 years of PhD
supervision".
Excursies zijn gepland op maandag 5 september, met de
mogelijkheid om zeetrek te tellen op een van de telposten in Cornwall
of om een pelagic naar Eddystone Reef te maken op een vissersboot.

MEDMARAVIS symposium, 14-17 oktober 2011
Van 14-17 oktober 2011 wordt het dertiende MEDMARAVIS PanMediterranean Symposium in Alghero op Sardinië gehouden. Het
thema van het symposium is: Zeevogelecologie en bescherming in de
Middellandse Zee. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
- Ecologie en trek van pijlstormvogels, Stormvogeltje en
Kuifaalscholver
- Ecologie en trek van meeuwen en sterns
- Ecologie van kustvogels die vallen onder het Biodiversity Protocol of
the Mediterranean Action Plan (Barcelona Convention)
- Monitoring van zeevogelklonies in beschermde gebieden
- Beheer en bescherming van zeevogels en hun habitats.
Meer informatie is te vinden op www.medmaravis.org of neem contact
op met Zaver Montbailliu, Medmaravis PO Box 512, F-83470 Saint
Maximin, France. Medmaramx@wanadoo.fr
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Help de Freira
De belangrijkste broedkolonie van de Freira Pterodroma madeira in
de bergen op Madeira werd 13 augustus 2010 geteisterd door
bosbranden. Drie adulte en 25 jonge vogels (65% van het aantal in
2010) werden dood gevonden. Slechts dertien levende jongen werden
aangetroffen. De schade aan de kolonie is groot; de vegetatie is
verbrand en veel broedholen zijn verwoest. Omdat de wereldpopulatie
uit circa 80 paar bestaat, is dit een enorme klap voor de soort. Om de
herstelwerkzaamheden aan de kolonie te financieren heeft Birdlife
International een pagina opengesteld, waar een bedrag gedoneerd kan
worden:
http://www.justgiving.com/zinos-petrel-disaster.
Meer
achtergrondinformatie is te vinden op
de site van Birdlife
http://www.birdlife.org/news/news/2010/08/Zinos-petrel-disaster.html.

In Sula 24(1) zal een artikel over de brand en de gevolgen voor de
Freira gepubliceerd worden.

