Za 25 november: S0V0N-dag De Vereeniging Nijmegen
Het programma wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. Zie ook www.sovon.nl.

Man itori ng vogelsterfte
Sovon Vogelonderzoek Nederland

Za 9 december: Noord-Hollandse Natuurdag P0FF Aristozolen
De Provinciale Organisaties Flora en Fauna (POFF) organiseren de vierde Noord-Hollandse Natuurdag,
bedoeld voor alle natuurliefhebbers en natuuronderzoekers in de provincie.
Natuuronderzoekers presenteren hier hun meest recente onderzoeksbevindingen. Nico Buiten
spreekt over mossen, Peter Reijnders over zeehonden, Harm Niesen over libellen, Jelle Harder over
kamsalamanders, Menno Bart van Eerden over vogels op het IJsselmeer en Jaap Mulder over vossen. Klaas
Kaag vertelt over de inventarisaties voor de dagvlinderatlas en Kees Scharringa over de broedvogelatlas.
Meer algemene programmaonderwerpen zijn de natuur in Noord-Holland, belicht door fotograaf Danny
Ellinger, en de ecologie van water door Hans Roodzand.
Dit najaar wordt het definitieve programma bekend.
Plaats:
Aristozalen bij station Amsterdam Sloterdijk
Meer info: www.landschapnoordholland.nl/n hnatu urdag2006.php

Zo 17 december: Varkensland ochtend-fiets-/wandelexcursie
Varkensland is een vogelrichtlijngebied. Voor publiek is het alleen over het water toegankelijk, en buiten
het broedseizoen via een wandelpad, dat met vele bruggetjes evenzoveel waterlopen kruist. Er is kans op
Slechtvalk, Kleine Zwaan en andere wintergasten.
Excursieleider:Jip Lauwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hotmail.com
Verzamelen: Molen de Gooijer
Zo 14 januari 2007: Nieuwjaarsborrel HetPaviljoen,Amstelpark
Tijd: 16.00 uur. Nadere informatie volgt.

Juveniele zanglijster,
raamslachtoffer 31 juli 2004,
Amsterdam-West

nformatie over vogelsterfte is vanuit verschillende oogpunten interessant. Welke soorten worden veel

1aangetroffen, waar en wanneer vindt sterfte plaats, wat zijn de oorzaken en wat zijn de verschillen
tussen de soorten?

Verenigingsnieuws
Hanna Hirsch

Om daar achter te komen is SOVON een speciaal monitoring project gestart. Via het internet kan informatie
over dode en stervende vogels, alsook zoogdieren worden ingevoerd.
Er schijnt al een klein groepje van gedreven invoerders te zijn, die zelfs een groot deel van hun oude
gegevens hebben ingevoerd, waardoor het bestand al enige omvang heeft gekregen. Daarnaast is er een

D

eze keer vanuit het bestuur slechts enkele mededelingen.
Het boekje Vogelen in Amsterdam is bijna uitverkocht! Er zijn nog enkele exemplaren te koop via de
website of rechtstreeks bij Jip of bij mij. Een tweede druk zit er voorlopig niet in, want dat is een kostbare
zaak.
Vanaf volgend jaar kunnen mensen met een stadspas€ 2,50 korting krijgen op de contributie.
Op 29 juni jl. ontvingen negen leden van de VWGA het diploma inventariseren na het volgen van de
cursus Inventariseren volgens de BMP-methode. Een vertegenwoordiger van SOVON was aanwezig.
Dit jaar zien we geen kans om op World Bird Wotch (7 oktober) een activiteit rond trektellen te
organiseren. Op 8 oktober varen de meeste actieve tellers immers mee op de pelagische tocht in Zeeland
en het weekeinde daarop gaan we de Kinseldam kaalpukken.
Het is nog vroeg, maar hier zijn alvast twee belangrijke data: de nieuwjaarsborrel vindt plaats op
zondagmiddag 14 januari 2007 om 16.00 uur. De algemene ledenvergadering is gepland op vrijdag 23
maart 2007, 20.00 uur. Beide activiteiten vinden plaats in het IVN-gebouw Het Paviljoen in het Amstel park.
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aantal waarnemers dat slachtoffers langs vaste routes invult. Vooral verkeersslachtoffers, maar ook vogels
die op plukplaatsen worden aangetroffen. De site biedt de mogelijkheid om dergelijke details in te voeren.
Zo wordt duidelijk welke soorten door welke predator worden gepakt.
De website is interactief opgebouwd, zodat iedereen met de ingevoerde gegevens zelf bewerkingen kan
uitvoeren en selecties kan maken, zoals kaartbeelden. De huidige kaart met alle ingevoerde gegevens laat
zien dat meldingen over het hele land zijn verspreid, maar dat tegelijk een groot aantal meldingen van
vaste plaatsen komt. Lees meer op www.sovon.nl/dodevogels_invoer.aspx.
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