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Verslagen & rapporten uit de regio

De natuur in en rond Culemborg

Ter gelegenheidvan het tienjarig jubileumis

een speciale uitgave verschenen. Een fraai

uitgevoerd boekwerkje in een oplage van 500

exemplaren met als titel ’De Natuur in en

rond Culemborg’.
Enkele van de hoofdstuk-onderwerpen zijn:

'Vogels kijken rond Culemborg’, De geschie-
denis van het Culemborgse landschap’, 'Vlin-

ders bij Culemborg', 'Amfibiën in en om de

Ronde Haven’ en 'Waar nog gesnoeid kan

worden! Knotwilgen in ons landschap’.
Diverse tekeningen, een overzichtskaartje en

een litteratuurlijst maken het boekje com-

pleet. Niet in het minst trekt de omslag van

het boekje de aandacht, een pentekening van

een Steenuil met een Pimpelmees.

Een ieder, die meer interesse heeft voor het

rivierengebied en haar natuur, kan eigenlijk
niet om dit boekje heen.

Hans van de Warenburg: De Natuur in en rond Cu-

lemborg, Geïllustreerd, 105 bladzijden (1985). Uitga-
ve van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg. Ver-

krijgbaar door storting van / 11,90 (inclusief ver-

zendkosten) op girorekening 3 433 351 ten name van

F.H. Waroux, rek. Natuur- en Vogelwacht Culem-

borg, onder vermelding 'Jubileumboek NVWC’.

Gierzwaluwen in stad Groningen
Naar aanleiding van berichten in 'Het Vogel-

jaar’ richtte drie jaar geleden de ’Avifauna-

Gronrngen’ een Gierzwaluwenwerkgroep
Groningen op. Het leidde tot plaatsing van

tien neststenen in een nieuwbouwproject in

de stad Groningen en een voorlopig verslag
van 42 bladzijden (inclusief 18 bijlagen).
Een groep van veertig vrijwilligers inventari-

seerde in 1984 de Gierzwaluwen in de stad

Groningen. Het project stond onder leiding

van medewerkers van de vereniging 'Avifau-

na Groningen’, het IVN-Groningenen het Bui-

tenbedrijf BBZ.

Het doel was drieledig: hoeveel Gierzwalu-

wen broeden er in de stad Groningen, waar

doen ze dat en wat is het verband tussen het

toegepaste en de staat van het bouwmateri-

aal van de gebouwen waarin de Gierzwalu-

wen broeden? Bovendien trachtte de groep te

achterhalen welke telmethoden voor gierzwa-

luwinventarisatie bruikbaar zijn en welke

daarvan de voorkeur genieten het meest effi-

ciënt is. De resultaten zijn uitstekend te noe-

men. Op verschillende wijzen is het broeden

van minimaal 600 paar Gierzwaluwen vast-

gesteld.Tot nu toe zijn 546 broedplaatsen be-

schreven. Gaandeweg zijn natuurlijk ook an-

dere aspecten van de broedbiologie van de

Gierzwaluw naar voren gekomen. Een mooi

voorbeeld daarvan is de avondbinnenkomst

van de Gierzwaluwen in de stad. Om de gege-

vens statistisch uit te werken en verder te de-

tailleren is het project dit seizoen voortgezet.
Nieuwe aspecten kunnen nu nog aan het pro-

ject toegevoegd worden. Het concept van de

bezigheden liggen nu vastgelegd in een voor-

lopig verslag.
Nadere inlichtingenbij Jan Doevendans, Buiten Be-

drijf BBZ, postbus 175, 9700 AD Groningen, 050 -713

320.

Zaanstad verkoopt deel Guisveld

aan Staatsbosbeheer

De gemeenteraadvan Zaanstad heeft op 4 ju-
li 1985 besloten een stuk grond van 158 ha te

verkopen aan het Staatsbosbeheer voor drie

miljoen gulden.
Het gaat om een deel van het Guisveld, een

gebied dat deel uitmaakt van de polder West-

zaan tussen de voormalige gemeenten Wor-

merveer, Zaandijk en Westzaan.

Aanvankelijk had men dit natuurgebied
bestemd voor een grote woningbouwlokatie.
Later is men er toch tijdig van doordrongen

geraakt dat het Guisveld een hoge natuurwe-

tenschappelijke waarde heeft. Zo blijkt het

dat als men zich er voor inzet, zoals de Vogel-
beschermingswacht Zaanstreek dit tijdens

haar jubileum intensief heeft gedaan, dit

soms goede resultaten kan hebben.

Gefeliciteerd vogelmensen!

Vogels in Limburg

Tijdens de viering van het 75-jarig jubileum
van het Natuurhistorisch Genootschap in

Limburg zal op 23 november 1985 het nieuwe

boek 'Vogels in Limburg' worden gepresen-

teerd.

Deze nieuwe Limburgse avifauna, die in sa-

menwerking met de Vogelwacht Limburg
wordt uitgegeven, bevat een actueel overzicht

van de huidige kennis van en een aantal ver-

handelingen over de in Limburg waargeno-

men vogelsoorten.
Na een beschrijving van de Limburgse land-

schappen en een verantwoording van het tien

jaar durende onderzoek, dat aan het verschij-
nen van dit boekwerk voorafging, volgen
hoofdstukken over veranderingen in de

broedvogelstand, kwantitatief broedvogelon-

De Natuur- en Vogelwacht Culemborg

bestaat dit jaar tien jaar. Deze vereniging is

niet meer weg te denken uit de Nederlandse

natuurbeschermingswereld en is met ruim

tweehonderd leden bijzonder actief in een,

nog mooi, stukje rivierengebied op de grens

van de provincies Gelderland, Utrecht en

Zuid-Holland.

Vogels staan nog steeds centraal binnen de

vereniging, maar in de loop der jaren zijn de

activiteiten fors uitgebreid. Diverse cursus-

sen, landschapsbescherming en -onderhoud,

amfibiën, zoogdieren, dia- en filmavonden en

dergelijke. Een jonge, maar actieve, vereni-

ging.
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derzoek, tellingen van aan water gebonden

vogelsoorten, vogeltrek-onderzoeken winter-

tellingen van stootvogels, De meeste van de

dan nog niet uitvoerig besproken vogelsoor-

ten komen in een apart hoofdstuk aan bod,

gevolgd door een status-beschrijving van alle

ruim 330 vogelsoorten die in Limburg zijn

waargenomen. Een litteratuur-overzicht en

een uitgebreid soortregister completeren dit

standaardwerk, dat ook van belang is voor

vogelaars buiten de provincie Limburg.
De tekst van dit circa 200 bladzijden tellende

boek wordt geïllustreerd met vele grafieken,
tabellen en verspreidingskaartjes, terwijl vele

foto’s en speciaal voor deze uitgave gemaak-
te pentekeningen en een twintigtal aquarel-

len landschap en vogels uitvoerig in beeld

brengen.
De boekhandelprijszal f 34,50 bedragen. Abonnees

van 'Het Vogeljaar' Kunnen tegen gereduceerde le-

denprijs van I 27,50 nu al een exemplaar bestellen

door een briefkaart te zenden aan deSecretaris van

het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, De

Bosquetplein6-7, 6211 KJ Maastricht. Op de brief-

kaart dient duidelijk vermeld te zijn dat men abon-

nee is van het tijdschrift Het Vogeljaar’. De bestel-

de exemplaren worden eind november met een ac-

ceptgirokaart toegezonden. Vermeld uw naam en

adres vooral duidelijk.

Arctisch weekend te Leiden

8-10 november 1985

Aanstaand najaar wordt voor het vijfde ach-

tereenvolgende Jaar een Arctisch Weekend

georganiseerd, met als thema: 'Mens en na-

tuur rond de polen’. Het weekend is bedoeld

voor een ieder die, om welke reden dan ook,

is geïnteresseerd in het wel en wee van de

arctische en antarctische gebieden.
Het Arctisch Weekend wordt georganiseerd

door een werkgroep van de Stichting Educa-

tieve Onderzoekingsreizen SEOR. Het vindt

plaats op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10

november 1985 in het Jeugdbuitencentrum
'Korte Vliet’, Vlietweg 5, 2323 LA Leiden.

Het programma voor dit driedaagse gebeu-

ren gaat er nu ook weer veelbelovend uitzien

en zal bestaan uit een vijfentwintigtal lezin-

gen, demonstraties, tentoonstellingen, dia-

en filmvertoningen over allerlei aspecten van

de genoemde gebieden. Voorlopig kunnen

worden genoemd: flora en fauna op diverse

hoognoordelijke en diepzuidelijke eilanden,

walvissen, Groenland van vroeger en nu, van

noord tot zuid en in zomer en winter, oudere

en nieuwe onderzoekingen in het zuidpoolge-
bied, reizen en expedities naar deze verre

streken, problemen bij de locale bevolkings-

groepen, de taal enz. Ook worden enkele ver-

rassingen in het programma opgenomen van-

wege het eerste lustrum.

Dat dit lustrum wordt gehaald, is toe te

schrijven aan het groteenthousiasme van de

deelnemers
- vijf jaar geleden kon niemand

bevroeden dat het zover zou komen! Het pro-

gramma wordt u gebracht door een reeks

deskundigen die, hetzij beroepshalve, hetzij

wegens hun intensief beoefende hobby, de

landen rond de polen hebben bezocht en

bestudeerd. Het merendeel van deze deskun-

digen komt uit Nederland, doch nu zijn er

voor het eerst ook enkelen bij uit onze buur-

landen. Het weekend zal worden besloten

met een diner, bestaande uit specifiek Scan-

dinavische gerechten.
De aan het weekend verbonden kosten zijn:

per persoon f 124,-, per echtpaar f 235,-, alles

inbegrepen: twee overnachtingen, alle maal-

tijden en evenementen.

Voor verdere inlichtingen en inschrijvingsformulie-

ren kunt U zich wenden tot de leden van de werk-

groep:

Paul de Groot, Aggelenstraat 17, 1483 TA De Rijp,
02997 - 1397,
Hein van Bohemen, 03402 - 65 290

Piet Greeuw, 01722 - 3059

Jan Kooien, 03200 • 27 996

Jacques v.d. Neut, 070 ■ 299 219

Hans Olivier, 071 - 144 632

Mies Scherpenisse, 010 ■ 226 665.

Aanmelding moet in verband met de beperkte ac-

commodatiemogelijkhedenzo spoedig mogelijk ge-

schieden.

Over vogels in het hart van Brabant

Ter gelegenheid van het tweede lustrum van

de Werkgroep voor Vogel- en Natuurbescher-

ming Midden-Brabant is een bundel samen-

gesteld waarin een aantal artikelen enkele

belangrijke activiteiten van de werkgroep op

het gebied van vogelstudie en vogelbescher-

ming belichten gedurende de afgelopen tien

jaar.
De volgende artikelen zijn er in te vinden; De

Ortolanen van Bosschoven (Loek Hilgers), De

Mortelen (Victor Betel Helmrich), Lepelaar op

de Kampinasche Heide (Frank van den Oete-

laar), Taigarietganzen in het Helvoirts Broek

(Loek Hilgers), Het voorkomen van Kuifeend

en Tafeleend als broedvogel in de provincie

Noord-Brabant in 1981 (Ad van Poppel), Re-

renwulpen in Midden-Brabant (Loek Hilgers),

Vogelwaarnemingen in het stroomdalgebied

van het Merkske (Ronald Buskens), Land-

schapsbeheer in Midden-Brabant (Hans van

Lieshout & Mart Ermen), Tien jaar roofvogel-

revalidatie als aspekt van aktieve vogelbe-

scherming (Gert van den Oetelaar), Resulta-

ten van het kerkuilenringwerk in de jaren

1974-1983 in Midden-Brabant en enkele op-

merkingen over het ringen van Kerkuilen (Jan
Doevendans), Broedgelegenheid voor Kerk-

uilen in Midden-Brabant (Gert van den Oete-

laar & Nico Hilgers), Enkele gegevens over

het voorkomen van de Bonte Vliegenvanger

in Noord-Brabant (Loek Hilgers) en Bepaling
van de zangaktiviteit van de Zwartkop (Hans

van Buël).

Redactie Mart Ermen & Loek Hilgers: Over vogels in hethart

van Brabant. Gestencild, 157 bladzijden, talloze figuren en

tabellen (1984). Uitg. Werkgroep voor Vogel- en Natuurbe-

scherming Midden-Brabant, Oisterwijk. Te bestellen door

overmaking van f 14,10 (f 10,-- + f 4,10 portokosten) op

postgironummer 3 531 190 ten name van de penningmeester

van deVWG Midden-Brabant, p/a Pater van den Elsenstraat

1,5062 CX Oisterwijk.


