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Verslagen & rapporten uit de regio

Vogels van Delft en omgeving, 1984

Nieuws dit jaar was de inventarisatie van gro-

te delen stedelijk gebied. De hieruit voortge-
komen resultaten zijn in het verslag verwerkt

in een apart hoofdstukje, waarin de sa-

menstelling van de groenvoorzieningen in

verschillende stadswijken gerelateerd wordt

aan het broedvogelbestand. Beschreven

wordt hoe bewust beheer en inrichting van

parken en groenstroken een stad vogelrijker

kunnen maken.

'De vogels van Delft en omgeving' 94 bladzijden, is

te bestellen door overmaking van f 8,-- op gironum-
mer 2 849 770 van F. van Hoorn, Ternatestraat 61,
Delft.

Oeverzwaluwen in Groningen

Er is een uniek verslag samengesteld over de

inventarisaties en de gevoerde acties in de

jaren 1985 en 1986 om de Oeverzwaluwen als

broedvogel in de provincie Groningen te be-

houden.

In het verslag worden de werkzaamheden

over 1985 en 1986 besproken en de plannen

voor 1987 uiteengezet. Bovendien staan er al-

lerlei artikelen uit dagbladenen tijdschriften,
tevens enige correspondentie in afgedrukt.
Vermeldenswaard is dat gebruik wordt ge-

maakt van borden ter bescherming van de ko-

lonies, waarvan in 1976 reeds een afbeelding
werd gepubliceerd in 'Het Vogeljaar’ 24 (3) :
163.

Jan Glas: Oeverzwaluwen In de provincie Gronin-

gen. Gestencild, 28 bladzijden, tal van illustraties

(1986). Belangstellendenvoor dit verslag kunnen het

aanvragen bij de samensteller Jan Glas, Kappers-

huttenweg 11, 9627 TD Helium, 05983 -

1846. Door

toezending van f 2,50 aan postzegels en opgave van

naam en adres wordt het verslag u toegezonden.

Verslag bewaking Rottumerplaat

en Rottumeroog 1984

Voor het vierde achtereenvolgende jaar ver-

zorgde het Staatsbosbeheer de permanente

bewaking gedurende het broedseizoen van

de vogels en de zeehondenwerptijd van bo-

vengenoemde twee onbewoonde eilanden.

Dank zij een groot aantal verzamelde gege-

vens gedurendede laatste jaren is het moge-

lijk al enkele conclusies te trekken.

De grootste verstoringsbron blijkt de sport-

vliegerij te zijn. In de toekomst zal hieraan

meer aandacht worden geschonken. Interes-

sant is de constatering dat het aantal broed-

paren van Rottumeroog gelijk is gebleven en

op Rottumerplaat zelfs iets is afgenomen. De

permanente bewaking en de reservaatsge-
bieden rond deze eilanden gedurendevoor de

flora en fauna belangrijke perioden van het

jaar schijnen reeds hun vruchten af te wer-

pen.

Het verslag vermeldt een groot aantal waar-

nemingen van broedvogels, doortrekkers en

hoogwatertellingen.
Cor ten Haaf, Marion Wondergem, Jan van der

Kamp, Anne-Marie Blomert (1986): Verslag bewa-

king Rottumerplaat/Rottumeroog,1984. Gestencild,

93 bladzijdenenbijlagen, 16 figuren.Uitgave Staats-

bosbeheer, Groningen, Consulentschap Natuurbe-

houd, postbus 30027, 9700 RM Groningen, Geïnte-

resseerden voor dit verslag kunnen zich In verbin-

ding stellen met mevrouw I. Snijders, 050-

232 332.

Het beheer van de Wadden

De visie van de Werkgroep Waddengebied

(een onafhankelijk samenwerkingsverband

van 124 wetenschappelijke onderzoekers uit

Nederland, Duitsland en Denemarken) op het

beheer van de Wadden in een aantrekkelijke
brochure. Bij het opstellen is er naar

gestreefd en een korte en overzichtelijke

tekst, die rijk is geïllustreerd, de essentie van

de Wadden als natuurgebied aan te geven,

tezamen met suggesties voor het behoud en

het beheer van het gebied.
De Werkgroep Waddengebiedheeft haar ken-

nis over de Wadden vastgelegd in een serie

van elf rapporten, gebundeld in een in het En-

gels gesteldepublicatie ’Ecology of the Wad-

den Sea', waarin diverse aspecten van de

Wadden tussen Den Helder en Esbjerg zijn
behandeld. Dit omvangrijke boek van circa

2000 bladzijden is bedoeld om specialisten,
betrokken bij het onderzoek en het beheer

van de Wadden inzicht te geven in de tot nu

toe verzamelde kennis van de natuur, de na-

tuurlijke processen en de bedreigingen van

het gebied.
Omdat de werkgroep zich echter realiseert

dat velen, die uit hoofde van hun functie bij

de overheid of anderszins betrokken zijn bij

het beheer van dit gebied de tijd zal ontbre-

Al enige jaren brengt de vogelwerkgroepvan

de Vogelwacht Delft verslagen uit. Het ver-

slag over 1984 is alweer informatiever en om-

vangrijker geworden dan die over de voor-

gaande jaren. Mede door uitbreidingvan het

aantal inventariseerders, zijn wij in staat ge-

weest een steeds beter beeld te schetsen van

enerzijds de broedvogels van Delft, en ander-

zijds de in het gebied voorkomende winter-

en trekvogels.

In het verslag over 1984 zijn opgenomen: re-

sultaten van Inventarisaties in het stedelijk

gebied, van parken en polders, een nestkas-

tenverslag, en een bespreking van de niet-

broedvogels. In het hoofdstuk ’Jaarlijkse
broedvogels van Delft’ worden 47 soorten af-

zonderlijk besproken, toegelicht door ver-

spreidingskaartjes. Van enkele soorten wer-

den opvallende aantallen geconstateerd: zo

was de Merel vertegenwoordigd met maar

liefst 1400 paar, de Winterkoning met 225

paar, en de Putter met 55 paar. Van de

schaarsere soorten die in Delft voorkomen,
wordt het aantalsverloop in de periode 1964-

1984 behandeld.
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ken kennis te nemen van de omvangrijke pu-

blicatie heeft zij er naar gestreefd de essen-

tie van die kennis met een visie over het be-

heer vast te leggen in een overzichtelijke bro-

chure van een wat handzamer formaat. Deze

brochure zal bij moeten dragen aan het be-

grip over de Wadden als uniek natuurgebied

en daarmee aan een doeltreffend beheer.

Wim J. Wolff, met medewerkingvan M. Binsbergen;
Het beheer van de Wadden. 64 bladzijden, 20 foto’s,

18 kaartjes, 9 figuren, 1 tabel (1985). Deze brochure

wordt franco toegezonden na betalingvan f 10,-- op

postbanknummer 2 999 188 ten name van de Stich-

ting Veth tot Steun aan Waddenonderzoek, Arnhem,

onder vermeldingvan 'beheer’.

Rapport over beheer van

wilde ganzen in Nederland.

'Natuurmonumenten' heeft zojuist een rap-

port uitgegeven 'Het beheer van wilde gan-

zen in Nederland’. De hootdlijn van dit rap-

port geeft volgens de directeur van 'Natuur-

monumenten' duidelijk de visie weer van de-

ze vereniging en Vogelbescherming met be-

trekking tot het beheer en de bescherming

van wilde ganzen in Nederland. Centraal

daarin staat dat er een landelijk netwerk

moet komen van foerageer- en rustgebieden,

waarvan de verschillende soorten wilde gan-

zen ongestoord gebruik moeten kunnen ma-

ken.

Daar het rapport juist vóór het sluiten van dit

nummer is gepresenteerdkunnen wij helaas

nog niet nader op dit rapport ingaan. Of de

standpunten van de beide verenigingen wat

betreft de jacht daarbij zijn geraadpleegd is

nog niet helemaal duidelijk. Spijtig is dat het

rapport de jagersterm 'afschot' gebruikt dat

in natuurbeschermingskringen niet thuis-

hoort.

L.J. Schilperoord. Het beheer van wilde ganzen in

Nederland ■ aanzet voor eenlandelijke beheersvisie.

Gestencild, 47 bladzijden, 7 figuren, 3 tabellen

(1986). Te bestellen door overmaking van f 10,-- op

girorekening32 391 ten name van 'Natuurmonumen-

ten', ’s-Graveland, onder vermelding ’ganzenrap-

port’.

Jaarverslag 1985 Spaarbekken,

Baanhoekweg, Dordrecht

Over 1985 is opnieuw een jaarverslag ver-

schenen over het spaarbekken aan de Baan-

hoekweg te Dordrecht. Er werden 22 broed-

vogelsoorten vastgesteld. Het groot belang

voor overwinterende vogels (onder andere

Smient) blijkt ook uit dit verslag weer overdui-

delijk, zodat de samensteller sterk aanbe-

veelt dit gebied voor plankzeilers gesloten te

blijven houden. Het 'RED' te Dordrecht is

trouwens niet bereid tot openstelling, dit in

tegenstelling tot het gemeentebestuur van

Dordrecht.

Voor belangstellenden Is het in eigen beheer uitge-
geven verslag van 8 getypte bladzijden verkrijgbaar
bij de samensteller door overmaking van t 2,50 op

girorekening 2 816 581 ten name van P.G. Slot, Dor-

drecht. Samensteller van het verslag: Piet Slot,
Scheldestraat 10, 3313 GX Dordrecht, 078 -138 284.

Betaling abonnementsgeld 1987

Behalve het zelfklevende kalendertjetreft

u in dit nummer ook een acceptgirokaart

aan. Deze acceptgirokaart moet gebruikt
worden voor het betalen van het abonne-

mentsgeld 1987. Het abonnementsgeld
blijft ook voor 1987 f 20,-.
Leden van 'Vogelbescherming' en andere

organisaties, die op de achterzijde van

'Het Vogeljaar’ staan vermeld hebben een

korting, zij betalen maar f 18,50.

Op de acceptgirokaart behoeft u alleen

maar het bedrag en uw gironummer in te

vullen, waarna deze na ondertekening ver-

zonden kan worden. Abonnees, die even-

als vorige jaren ons weer willen steunen

kunnen een hoger bedrag invullen, waar-

voor wij hen bij voorbaat dankbaar zullen

zijn. Mocht de acceptgirokaart zoek zijn

geraakt, dan kunt u ook via een overschrij-
ving geld overmaken op postrekening

964 472 ten name van 'Het Vogeljaar’
Delft.

Indien u nieuwe abonnees voor ons wilt

werven, kunt u de namen doorgeven aan

ons adres Laan van Altena 30, 2613 AJ

Delft. Wij zullen de nieuwe abonnees als

welkomgeschenk ons prachtige huiszwa-

luwnummer toezenden. Dit nummer is los

verkrijgbaar voor f 10,--, zodat nieuwe

abonnees voor 1987 eigenlijk hierdoor

50% korting hebben.

Congres ’Natuurgerichte recreatie’

Op 5 en 6 februari 1987 wordt in De Flevohof

te Biddinghuizen door de Stichting Recreatie

een congres gehouden ’Natuurgerichte re-

creatie; natuurlijk!’ Op donderdag 5 februari

is de première van de film ’Natuurgerichte re-

creatie’, terwijl ’s middags een groepsdiscus-
sie over natuurgerichte recreatie, de rand-

voorwaarden, mogelijkheden en onmogelijk-
heden besproken worden. De volgende dag

een plenaire bijeenkomst waarin de uit-

komsten van de discussies van de eerste dag

worden samengevat waarna een discussie

volgt over toepassingen van natuurgerichte
recreatie op de Veluwe, in het gebied van de

Oostvaardersplassen en in een aantal kleine-

re natuurgebieden in Zuid-Hollandbinnen de

Randstadgroenstructuur. ’s Middagseen ple-
naire bijeenkomst en een analyse van het

congres.

Inschrijving is uitsluitend mogelijk via een inschrij-

vingskaart die aan te vragen is bij Stichting Recrea-

tie, postbus 80 547, 2508 GM 's-Gravenhage, 070
-

500 111 (adres Statenplein 1, Den Haag). De kosten

voor het gehelecongres bedragen f 295,--(inclusief

logies en ontbijt), het bijwonen van één dag kost f

150,-.


