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Oproepen

Waarnemingen van Ameland

gezocht

Wij doen een beroep op iedereen die over vo-

gelwaarnemingenvan Ameland beschikt, de-

ze aan ons op te sturen (voor zover dit naar

aanleiding van eerdere oproepen nog niet is

gebeurd).
Omdat wij met het veldwerk tot in 1987/1988

doorgaan, stellen wij ook het doorgeven van

toekomstige waarnemingen uit deze periode

zeer op prijs.
Om de gegevens te kunnen verwerken moe-

ten ze eigenlijk zo veel mogelijkzijn voorzien

van aantal (eventueel schattingen), datum en

(ongeveer) de plaats van waarneming. U kunt

uw waarnemingen (desgewenst ongefran-
keerd) aan onderstaande adres sturen. Voor

uw medewerking zijn wij u bij voorbaat zeer

dankbaar.

Projectcoördinator: H. Engelmoer, R. Veemanstraat

12, 9034 HC Marssum.

Informatieve televisieserie

'Energie en milieu’

Op vier achtereenvolgende woensdagen, te

beginnen op 13 mei 1987, zendt de RVU edu-

catieve omroep de informatieve serie 'Ener-

gie en milieu’ uit. Het programma is te zien

op Nederland 1 van 14.00 uur tot 14.30 uur.

'Energie en milieu’ zet een jaarna Tsjernobyl

de feiten en meningen op een rij. Hoe ziet de

energievoorziening in Nederland er uit? Wat

zijn de gevolgen voor het milieu en welke al-

ternatieven zijn er voorhanden om het ener-

giegebruik te verminderen? Ten slotte geven

de makers handige tips hoe mensen in eigen
beurs kunnen bezuinigen op de energie- en

branstofkosten.

Dit programma van Louis Wage en Lies Jans-

sen ziet er uit als volgt:
Aflevering 1 (13 mei): Een dagelijkse behoef-

te, een eeuwig probleem.

Aflevering 2 (20 mei); Van zwart goud tot zure

regen.

Aflevering 3 (27 mei): Na zure regen komt zon-

neschijn.

Aflevering 4 (3 juni): Energie besparen, een

koud kunstje.
Nadere informatie is verkrijgbaar bij RUV educatie-

ve omroep, Fokko Bosker, postbus 1950, 1200 BZ

Hilversum, 035 - 40 551.

Gegevens watervogels
Oude Maas gezocht

Vogelaars die beschikken over (oudere) waar-

nemingen van met name watervogels langs

de Oude Maas, kunnen aan die gegevens een

nuttige bestemming geven.

De cijfers zijn uiterst welkom als vergelij-
kingsmateriaal met de resultaten van de tel-

ling, die een werkgroep Oude Maas de afge-

lopen drie winters langs de rivier hield. Wij

hebben vooral belangstelling voor waarne-

mingen van vóór 1970. In dat jaar werd het

Haringvliet gesloten, waardoor het getij op

de Oude Maas werd gehalveerd. Alle gege-

vens uit de periode oktober tot en met maart

zijn in principe bruikbaar.’

Reacties worden ingewacht door Leen C. Prees-

man, Ouwelandsestraat 53, 3171 GK Poortegaal,
01890-13 109.

wolftrail

Studiereizen voor lezers

Lezers van 'Het Vogeljaar' kunnen gebruik
maken van een ’begrazingsexcursie’ georga-

niseerd voor lezers van 'Huid en Haar’ naar

drie reservaten in rivierduinlandschap: dun-

ner Koeland, Borkener Paradis en Haselün-

ner Kuhweide op 18 en 19 juli 1987. Kosten

f 175,-- per persoon vanaf Zwolle.

HUID en haar
Onze lezers kunnen ook aan excursies van de

Stichting Kritisch Bosbeheer deelnemen:

Westelijk deel van Pyreneeën en Noord-Span-

je (4-12 juli 1987) biologisch interessante ge-

bieden worden bezocht in samenwerking met

het Biologisch Centrum van de Universiteit te

Pau. Kosten f 1400,--.

Natuurbosreservaten Forêt de Bière bij Fon-

tainebleau,Noord-Frankrijk van vrijdagavond

22 mei tot en met zondag 24 mei. Kosten

f 275,-.

Natuurgerichte recreatie in Nationaal Park

Beierse Woud, een vijfdaagse studiereis van

dinsdagavond 26 mei tot maandagmorgen
1 juni 1987. Kosten f 650,--.
Nadere inlichtingen bij Wolftrail, afdeling Vakrei-

zen, ir. R. Cosijn, Calandplein4, 2521 AB Den Haag,
070 - 890 098, bij geen gehoor 899 241.

Sinds 1983 houdt de Fryske Foriening foar

Fjildbiology zich bezig met het verzamelen

van gegevens voor het samenstellen van een

’Avifauna van Ameland’.

Enerzijds gebeurt dit door het houden van tel-

lingen en inventarisaties, anderzijds door het

opvragen van gegevens van vogelaars die

Ameland bezochten en hun waarnemingen
noteerden.


