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Gegevens gevraagd over vogels in

stedelijk milieu

Vergiftiging Drentse stootvogels

Boswachters in Drenthe hebben een golf van

stropersterreur onder de stootvgels gemeld. De

laatste weken worden Haviken en Buizerden in

verontrustende aantallen dood aangetroffen. In

veel gevallen blijken de vogels te zijn vergiftigd
met de landbouwbestrijdingsmiddelenparathion
en aldicarb. Opvallend is het grote aantal meldin-

gen uit de boswachterijen Gieten en Borger op

de Hondsrug. Voorzitter Johan Krol van de Werk-

groep Roofvogels Noord- en Oost-Nederland

zegt dat er al dertig meldingen uit Drenthe zijn
ontvangen. Het Centraal Diergeneeskundig In-

stituut (GDI) in Lelystad dat de dode vogels on-

derzoekt, bevestigt de nieuwe golf van stroperij.

Vogelbeschermers geven de jagers de schuld.

De georganiseerdejacht distantieert zich van de

stroperij.

Bron: De Gooi- en Eemlander 28 mei 1991.

Dat de stootvogelvervolging in ons land afneemt, zoals

in 'Vogels’, nummer 63, mei/juni 1991 wordt aangekon-

digd, kunnen wij helaas niet beamen.

Gevraagd gegevens over Ransuilen

In verband met een enige jaren durende inventa-

risatie van Ransuilen wordt informatie gezocht

over roestplaatsen van deze vogels in de regio

Eindhoven. Tevens zal een analyse van braak-

ballen worden gemaakt.

Aad Bodbijl, Perigordlaan 11, 5627 BJ Eindhoven,

040 - 622 140.

Vogelreis naar het Franse ’Helgoland’:
Ouessant

Van 11 tot en met 20 oktober is een heel bijzon-
dere vogelreis georganiseerd, mede voor lezers

van 'Het Vogeljaar’ naar het kleine eilandje Ou-

essant dat ook wel het Franse 'Helgoland' wordt

genoemd in verband met de talloze bijzondere

trekvogels die daar tijdens de vogeltrek in het

najaar worden ontdekt.

Er is ook een Ornithologisch Centrum waar de

deelnemers zullen verblijven. Mede daardoor zal

het ongetwijfeld mogelijk zijn wat van het trekvo-

gelonderzoek aldaar te kunnen meemaken. Van-

uit Brest is het ongeveer twee varen naar dit rui-

ge eilandje in de Atlantische Oceaan. Men zal

daar vier van de tien dagenverblijven om niet al-

leen de najaarstrek in alle facetten mee te kun-

nen maken, maar ook onderweg worden de

krijtrotsen van Gap Gris-Nez bezocht. Ook daar

kan, als de weersomstandigheden gunstig zijn,
de trek in alle hevigheid zijn losgebarsten. Bo-

Lees verder op volgende bladzijde.

In verband met enkele projecten inzake vogels in

stedelijk milieu worden door mij gegevens ge-

zocht over het voorkomen, (bijzonder) gedrag,

kolonisatie, problemen en dergelijke van vogels
uit stedelijke omgeving van zowel uit binnen- als

uit buitenland.

Pierre Maréchal, postbus 1187, 5602 BD Eindhoven.



vendien wordt onderweg een bezoek gebracht

aan de befaamde Golfe du Morbihan in het milde

Zuidoost-Bretagne, dat voor vele zowel broed-

als trekvogels een bijzonder interessant gebied
is.

In deze periode manifesteert zich de vogeltrek
wel het duidelijkst in dit deel van Europa. Onge-

twijfeld zal men een grote verscheidenheid aan

vogelsoorten zien, die werkelijk spectaculair

mag worden genoemd. Er is nauwelijks een be-

ginnen aan om te verwachten soorten te vermel-

den omdat een meest uiteenlopend scala van

vogelsoorten is te verwachten.

Vertrek vrijdagavond om 18.00 uur uit Rotterdam

en een week later is men omstreeks de zelfde tijd

op zondagavond daar weer terug. Deelname is

beperkt.

Nadere inlichtingen bij Jaap Taapken 02154 - 20 303.

Symposium Natuur (in) Ontwikkeling

Op 18 september 1991 organiseren de Provincie

Noord-Holland (Sectie Ecologisch Beheer) en de

Stichting Landelijk Overleg Natuur- en Land-

schapsbeheer (LONL) een symposium over

kleinschalige natuurontwikkeling.

Het symposium is bestemd voor bestuurders en

beleids- en uitvoerende ambtenaren van provin-

cies, gemeenten, recreatie- en waterschappen;
het 'groene' bedrijfsleven; (vrijwilligers)organisa-
lies voor natuur- en landschapsbeheer. De och-

tend wordt gevuld met lezingen, toegespitst op

de uitvoering van - kleinschalige -
natuurontwik-

keling. Er wordt ingegaan op de rol die de diver-

se overheden en particuliere initiatiefnemers in

dit proces vervullen. Bovengenoemde stichting

verzorgt de première van een audiovisual over

kleinschalige natuurontwikkeling en presenteert

een boekje over dit onderwerp.
’s Middags worden excursies gehouden naar zes

verschillende natuurontwikkelingsprojecten in

Haarlem en omgeving. Tussen de bedrijven door

kunt u een bezoek brengen aan de informatie-

markt waar diverse instellingen en bedrijven hun

activiteiten op het gebiedvan natuurontwikkeling

presenteren.
Het symposium wordt gehouden in het Concert-

gebouw te Haarlem, dat op ongeveer tien minu-

ten loopafstand van het NS-station Haarlem is

gelegen.

Deelnameprijs f 125,- per persoon (inclusief koffie,

lunch, drankje, excursie (voor vervoer wordt gezorgd),

informatiepakket. Vrijwilligerskunnen in aanmerking ko-

men voor reductie. Hiervoor dient men contact op te ne-

men met de stichting. Nadere informatie en opgaven;

Stichting Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbe-
heer, Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht, de heren J. En-

sing en I.C. van ’t Hof, 030 - 340 777, girorekening
6 259 298.

Fotografie drauszen

'Fotografie drauszen’ is een Duitstalig tijdschrift
over natuurfotografie dat zes maal per jaar ver-

schijnt. Het is een uitgave van de bekende na-

tuurfotograaf Fritz Pölking en het staat onder re-

dactie van Robert Wilken. Het blad beslaat onge-

veer veertigbladzijden(21 x 28 cm) en is gedrukt

op kunstdrukpapier. De illustraties zijn overwe-

gend in vierkleurendruk afgebeeld. Het tijd-

schrift wil de lezer op zijn tochten door het 'rijk
van de natuurfotografie’ behulpzaamzijn met in-

teressante berichten over camera’s, films, reis-

doelen, technische tips, voorbeeld-opnamen en

een professioneel verslag.
Totografiedrauszen’ betekent het beleven uit de

eerste hand. Natuur, dieren, landschappen,

planten, macro/micro, reizen. Het palet der mo-

gelijkheden schijnt onbegrensd!

Voor DM 4,- kunt u een proefnummeraanvragen bij de

uitgever Kilda-Verlag, Münsterstrasze 71, D-4402 (Bre-

ven, Duitsland. Een abonnement buiten Duitsland kost

DM 55,20 (verzendkosten inbegrepen).


