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Kort verslag van de jaarvergadering van het Contactorgaan

voor Vogelstudie van de K.N.N.V. 1974

Van de Vogelw.gr. Amsterdam was een ingekomen stuk waarin gewezen werd

op het veelvuldig verstoren van broedsels door vogelfotografen. Antwoord:

Vogelbescherming heeft bij C.R.M. aangedrongen bij de wijziging van de

Vogelwet '36 een artikel op te nemen, "dat het fotograferen van vogels

bij nesten een strafbare handeling zou zijn, als daardoor verstoring ver-

oorzaakt werd." Een tweede ingekomen stuk handelde over massaal afschieten

van Scholeksters in Wales in Engeland, (zij krijgen n.1. de schuld van

de bevolking voor de afname van de mosselkweek) Hiertegen wordt nu protest

aangetekend o.a. met intekenlijsten, verkrijgbaar bij de Heer J. Taapken,

Utrechtseweg 43» Hilversum.

De verslagen van de Technische leden van het bestuur.

a) Door de Heer Bloem werd een aanvullendvoorlopig verslag van de Vogel-

trek voorgelezen. Hierop kwamen enkele nieuwe waarnemingen, o.a. over

grote troepen van soms 100 Pestvogels in het oosten van het land.

b) De Heer Sj. Braaksma, vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer, gaf enige

toelichtingen op het verslag over natuurbeschermingsaangelegenheden o.a.

Broed- en trekvogeltellingen voor de Avifauna van het Rivierengebied.

Voor de Kerkuilen was het een goed jaar. Omgeving van Haarlem en het

westen is zeer arm aan Kerkuilen. Voorts aktie tegen vogelsterfte op de

draden van de zender Lopik-radio.

c) Prof. Dr. D.M. de Vries kon niet aanwezig zijn. Zijn bijdrage betreft

het "Sociologisch en Oecologisch onderzoek van vogelbevolkingen."

Op 14 dec. ’74 hebben Mevr A. Antonisse en de Heer en Mevr. Bloem

de vergadering in Utrecht bezocht. Het contactorgaan is het overkoepe-

lend orgaan van alle Vogelwerkgroepen en Natuur- en vogelbeschermings-

wachten.

Om goed 2 uur werd de vergadering geopend door de Heer Ir. W. v. Vliet

van de K.N.N.V. Door het aftreden van de Heer J. v. Frieswijk als voor-

zitter werd de Heer Drs. C. Stam benoemd tot voorzitter.
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d) De Heer J. Philippona vertelde dat doorgegaan werd met tellingen.

In overleg met het onderzoek van het "sovon" "bleek dat er een groot ver-

schil bestaat tussen heide inventarisaties, zodat het toch van belang is

de soortenonderzoekingen voort te zetten. Voor 1975 staan op de lijst;

de Torenvalk, Oeverzwaluw, Boomklever, Klapekster en Putter.

e) De Heer Stam, Nestkastenverslag: Door hoge portokosten gaan de meeste

werkgroepen er toe over een verslag per 5 jaar in te sturen. Op 1 juni

'75 gaat er in Den Haag een tentoonstelling van start van de jubilerende

Vogelbescherming met extra aandacht aan het nestkastwerk.

Bij de rondvraag waren enige diskussies o.a. over de volgende punten.

Het bundelen van de belangrijkste artikelen uit de diverse plaatselijke

mededelingbladen, om te publiceren in het Vogeljaar, de Levende Natuur,

Natura e.d. Hiervoor werd aangewezen de Heer J. Taapken in samenwerking

met de secretaris, de Heer Steenman.

Gewezen werd op het Vogelhospitaal van Mevr. Dijkhuizen, Nesdijk in

Bergen N.H. dat een opvangcentrum voor vogels is en ook speciaal roof-

vogels. Bij bedreigingen van gebieden is het noodzakelijk dat men zich

bij aktie ook in verbinding stelt bij de Natuurbeschermingsconsulent

van het Staatsbosbeheer in de betreffende provincie.

Tegen 6 uur werd de vergadering besloten.

T. Bloem-Margadant

Veldlaan 8

Aerdenhout.


