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VOGELVARIA

SUCCES MET GIERZWALUWDAKPANNEN

In het voorjaar van 1998 werden in het Vonderkwartier in Eindhoven bU

renovatiewerkzaamheden ruim 100 gierzwaluwpannen geplaatst. (zie ook Blauwe Klaur.vier

25 no.l.23) Dit om de ornvangrijke broedkolonie van Gierzwaluwen aldaar huisvesting te

kunnen blijven bieden.
ln 1998 .,verden de pannen al bezet, maar onduidelijk was hoeveel vogels ervan

gebruik maakten. In 1999 zrjnde gierzwaluwpannen wat meer in de gaten gehouden en bleek

ruim eenderde van de pannen in gebruik.
Het is duidehjk dat de vogels de alternatieve broedplaatsen goed geaccepteerd hebben.

Aangezien de Gierzrvaluwen plaatstrouwe vogels zijn, is het voor hen kiezen of delen. Als ze

die pannen niet accepteren. moeten ze hun broedplaatsen verlaten. Dat doen ze liever niet. zo

bhlkt Voorlopig is er aan nestgelegenheid in het Vonderkwartier nog geen gebrek en kan de

broedpopul alte zich fl ink uitbreiden
Een mooi succes voor de Stichting Stadsnatuur Eindhoven, die ons dit meldt in haar

kopr.1brief .

Jan Wouters

WEBSITE VAN DE VOGELWERKGROEP HEEFT EEN NIEUW ADRES

Sinds I februari heeft de Vogelwerkgroep een vernieuwde ueó.llle op het internet
Deze rvebstek is te vinden op http.//r.l,rwv.homepages.hetnet.nl/-r,.wgdekempen. Hoervel de

v,ebsite nog niet helemaal af is, is er al wel veel informatie te vinden.
Onder het kopje Profiel is de algemene informatie over de vogehverkgroep te vinden.

Verder een pagina rnet het jaarprogramma, pagina's over interessante vogels, en over
vogelgebieden in de Kempen Een aantal kaartjes maken het geheel overzichtelijk. Naast de

onderzoeks- en beschermingsprojecten komen ook de publicaties en het vogelarchief aan bod
Een pagina links met verwijzingen naar andere mogelijk interessante webstekken en een

actualiteitenpagina ontbreken uiteraard niet.
N,Iaar ook nu geldt dat de '\vebmasÍer" Tom Heijnen zit te springen om leuke

waarnemingen die op het net gegooid kunnen worden. Zrjn emailadres is theijnen@hetnet.nl
of vwgkempen@hetnet nl ..
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