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Oproepen

Vogelwaarnemingen van het

Land van Cuyk

Landelijke

stookolieslachtoffertellingen
Er worden opnieuw twee landelijke tellingen

gehouden en wel op het weekend van 20 - 21

december 1986 en het weekend 28 februari -1

maart 1987.

Nadere inlichtingen bij Kees Camphuysen, Perim

127, 1503 GB Zaandam, 075 - 313 660.

Gegevens gevraagd voor

wintervogeltellingen

De afdeling Milieubiologievan de Rijksuni-

versiteit Leiden doet al een paar jaar onder-

zoek gericht op een verantwoorde opzet en

gebruik van biologische meetnetten. Dit on-

derzoek is nu in een experimentele fase geko-
men. Een centrale vraag bij dit onderzoek is

hoe jemet de geringste kosten en inspanning

met een behoorlijke kans bepaalde verande-

ringen in flora en fauna (waaronder bijvoor-

beeld vogelaantallen) kunt vaststellen. Daar-

bij is de nauwkeurigheid van de metingen een

belangrijk element. Daarom is ondermeer

ook een onderzoek gestart naar de invloed

van de telfrequentie op de nauwkeurigheid

van vogeltellingen in de winter.

De resultaten van vogeltellingen in de winter

kunnen van dag tot dag erg verschillen en

ook de verschillen tussen opeenvolgende ja-

ren kunnen enorm groot zijn. Zijn de aantal-

len vogels in het gebied werkelijk toe- of afge-

nomen of is er misschien een andere oorzaak

voor de gevonden verschillen?

Het is duidelijk dat naarmate de telfrequentie

toeneemt, de nauwkeurigheid van de tellin-

gen ook toeneemt. De vraag is hoe en hoe-

veel de nauwkeurigheid toeneemt. Als hier

iets over bekend is kan ook worden vast-

gesteld met welke zekerheid verschillen in

aantallen tussen jaren zijn toe te schrijven
aan een werkelijke toe- of afname van een po-

pulatie.
Voor dit onderzoek zijn telresultaten nodig

van wintervogeltellingen die minstens twee

keer per maand, maar liever nog vaker (bij-

voorbeeld meerdere keren per week) zijn uit-

gevoerd. Deze tellingen moeten steeds uit

een zelfde gebied afkomstig zijn en ook

steeds van de zelfde waarnemer. Er is geen

voorkeur voor een bepaald gebied of bepaal-

de vogelsoort. Mocht u telgegevens of infor-

matie hebben die u beschikbaar wilt stellen

voor dit onderzoek, of wilt u meer informatie

over het onderzoek, dan kunt u contact met

ons opnemen.

Eventuele porto- of copiëerkosten worden

vergoed en u ontvangt een verslag van dit on-

derzoek.

Jack Boogmans (071 ■ 148 333, toestel 7824) of

Paul Vos (071 - 148 333, toestel 7068), Rijksuniversi-
teit Leiden, Afdeling Milieubiologie, Garenmarkt

1 B„ 2311 PG Leiden.

Vogelasiel Den Haag vraagt hulp

Het Vogelasiel in Den Haag heeft met het

oog op de wintermaanden dringend behoefte

aan vrijwilligers, die bereid zijn minstens één

dagdeel (ochtend of middag) per week in het

Vogelasiel te helpen. Ervaring en opleiding

zijn niet vereist. Leeftijd 18 jaar en ouder.

Voor meer informatie kan men bellen naar me-

vrouw H. Brotherhood, 070 - 644 095 of de heer A.

Makkink, 070 - 680 123.

Trekvogelfonds

Natuurmonumenten

In het najaar van 1984 heeft 'Natuurmonu-

menten’ besloten een fonds in het leven te

roepen, De bedoeling van dit fonds is een bij-
drage te leveren aan het verbeteren van de

bescherming en het beheer van pleisterplaat-

sen en winterverblijven van kwetsbare en be-

dreigde trekvogelsoorten, waarvan belangrij-
ke deelpopulatiesop de terreinen van de ver-

eniging broeden .

Geografisch gezien richt het Trekvogelfonds
zich op de noordoostatlantische trekroute,

voor zover die ten zuiden van Nederland ligt.
Een ieder die een beroep wil doen op het fonds

kan zich voor inlichtingen wenden tot de secretaris

van het Trekvogelfonds Natuurmonumenten, drs.

C.N. de Vries, 'Natuurmonumenten’, Noordereinde

60, 1243 JJ 's-Graveland, 035 -62 004.

Prijsuitreiking
Vogelfotoparade 1986

Het is een traditie aan het worden. De

prijsuitreiking van de Vogelfotoparadezal

ook dit keer weer plaatsvinden in het ver-

enigingsgebouw'De Schaapskooi’ van de

Natuur- en Vogelwacht ’De Vijfheerenlan-
den’, Overboeikop 15 te Schoonrewoerd

op zaterdagmiddag 24 januari 1987. Aan-

vang 14.00 uur.

Behalve de prijsuitreiking zal er ook een

diaserie worden vertoond door de beken-

de vogelfotograaf Henk Tromp.

Abonnees zijn van harte welkom. In ver-

band met het beperkt aantal plaatsen ge-

lieve men ruimschoots van te voren con-

tact op te nemen met Wim Werkman, Bel-

laertsstraat 16, 6721 WB Bennekom,

08389 - 17 024 indien men op dit evene-

ment aanwezig wil zijn. Men ontvangt dan

tijdig een gratis toegangsbewijs voor de-

ze middag.

Voor het samenstellen van een ’Avifauna van

het Land van Cuyk’ zijn alle gegevens uit het

betreffende gebied welkom. Diegenen die

over oude of recente gegevens beschikken

van het Land van Cuyk kunnen contact opne-

men met onderstaand adres.

Edward Jans, Schaarweg 13, 5438 AJ Gassel,

08860 - 75 833 (Werkgroep Avifauna Land van Cuyk).


