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Eerste ’Euro Bird Week’

Alle vogelaarskunnen aandeze bijzondere week

deelnemen. Men wordt geacht accommodatie

zelf te regelen (via VVV-Texel, Groeneplaats 9,

1791 CC Den Burg, 02220-14 741).

Op de uitnodiging voor de 'kleine' meeting (le-
den van Europese en Amerikaanse dwaal-

gastencommissies praten over de behandeling

van zeldzaamheden en determinatievraagstuk-
ken) hebben alle uitgenodigde landen enthousi-

ast gereageerd en de komst van één of meer

deelnemers toegezegd. Deze vogelaars zullen

gedurendehalve dagen met elkaar discussiëren

en de rest van de dag naar vogels gaan kijken.

Leuke discussiepunten die uit deze sessies naar

voren komen, zullen tijdens de avondlezingen

voor een groter publiek worden toegelicht. De

deelnemers verblijven bij elkaar in jeugdherberg
'Panorama' bij Den Burg. De volgende bekende

personen hebben hun komst naar Texel reeds

toegezegd: Kenn Kaufman, Paul Lehman, Don

Roberson en Claudia Wilds (Verenigde Staten),
Killian Mullarney (lerland), Dick Forsman en Las-

se Laine (Finland), Per Altröm, Urban Olsson en

Lars Svensson (Zweden), Rob Hume (Groot-

Brittannië), Peter Barthel (Duitsland), Philippe

Dubois (Frankrijk) en leden van de Belgische,

Deense, Luxemburgse, Letse, Poolse, Noorse,

IJslandse, Oostenrijkse, Zwitserse en natuurlijk,
Nederlandse dwaalgastencommissies. Deze

'kleine' meeting begint op vrijdag 11 oktober.

Het programma voor de engelstalige lezingen

die iedere avond (van zaterdag 12 tot en met vrij-

dag 18 oktober 1991) tijdens de Euro Bird Week

op Texel zullen worden gehouden, ziet er (onder

voorbehoud) als volgt uit:

zaterdag 12 oktober:

Adriaan Dijkeen: Inleiding over vogelen op Texel

Lasse Laine: Finse ’mystery bird competition’
zondag 13 oktober:

Paul Lehman: Identificatie van Thayers Meeuw

en aanverwante (onder-)soorten

maandag 14 oktober:

Algirdas Knystautas: Vogels in de USSR

dinsdag 15 oktober:

Determinatie van oranjesnavelige sterns en de-

terminatie van Kruisbekken

woensdag 16 oktober:

Arnoud B. van den Berg: Het verblijf in de

Golfstaten in het voorjaar van 1991 en het onder-

zoek naar de effecten van olieplassen en -

branden op trekvogels

Gunnlaugur Pétursson: Nearctische dwaal-

gasten op Ijsland

donderdag 17 oktober:

Per Alström: Interessante pylloscopen, onder an-

dere Bladkoning en Pallas’ Boszanger

vrijdag 18 oktober:

Avondvullend programma over vogelen in de

Verenigde Staten door onder andere Don Rober-

son.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur en vinden

plaats in de conferentiezaal van het Nederlands

Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), nabij

haven ’t Horntje. Waarschijnlijk zal een kleine

entreeprijsworden gevraagd. Tegen geringe ver-

goeding is busvervoer beschikbaar tussen De

Cocksdorp en het NIOZ. In het NIOZ zullen ’s

avonds diverse stands zijn te bezoeken, die op

een of andere wijze met vogelen te maken heb-

ben.

Tijdens de Euro Bird Week zal restaurant 'De To-

ren’, aan de Vuurtorenweg op de noordpunt van

het eiland functioneren als 'Euro Birding Centre’.

Hier bevindt zich de centrale portofoon en hier

komen borden te staan met het laatste vogel-
nieuws. Men kan hier aanvullende informatie

krijgen over de avondlezingen, het busvervoer

en andere aspecten van de Euro Bird Week.

In samenwerking met Staatsbosbeheer Texel (dit
jaar wederom bereid gevonden om zes porto-

foons ter beschikking te stellen) wordt een

systeem opgezet waarmee de gegevens die door

de talrijk aanwezige vogelaars worden verza-

meld, gestructureerd kunnen worden verwerkt.

Meer informatie over hoe hier aan kan worden

meegewerkt volgt op de eerste lezingenavond.
Wij vertrouwen erop dat alle vogelaars zich tij-

dens de week in het veld zullen houden aan de

DBA-gedragsregels.

Nadere informatie bij Dutch Birding Association,

postbus 75611, 1070 AP Amsterdam.

In oktober 1991 vindt op Texel de eerste ’Euro

Bird Week’ plaats, gesponsord door Nuts Ziekte-

kostenverzekering te Den Haag en georgani-

seerd door de Dutch Birding Association (DBA),

in samenwerking met Belgian Birding Magazine

en Limicola.

De ’grote’ meeting (een uitgebreide versie van

de traditionele DBA-vogelweek aangevuld met

buitenlandse vogelaars) zal naar het zich laat

aanzien, door tientallen buitenlandse vogelaars
worden bezocht, waaronder vogelaars uit België

Duitsland, Groot-Brittannië, Finland, Letland,

Noorwegen en Schotland. Van zaterdag 12 tot en

met vrijdag 18 oktober zullen er elke avond lezin-

gen worden gehouden voor alle geïnteresseerde

vogelaars op Texel, in de zaal van het Neder-

lands Instituut voor Onderzoek der Zee, dicht bij
de haven ’t Horntje. Het programma voor deze

lezingen is nog niet volledig bekend. De beken-

de Amerikaanse ornitholoog Kenn Kaufman zal

een lezing houden over de herkenning van Thay-

ers Meeuw Larus (glaucoides) thayeri, Lasse

Laine uit Finland presenteert een ’mystery bird’-

competitieen de beroemde Litouwse natuurfoto-

graaf Algirdas Knystautas (onder meer bekend

van de schitterende dia’s op de laatste DBA-dag)
zal een lezing geven over ornithologische specia-
liteiten uit de USSR. Ook de overige avonden

zullen een gevarieerd programma bieden. In het

augustusnummervan ’Dutch Birding’ zal het vol-

ledige programma voor de avondlezingen wor-

den gegeven. Vanwege het internationale karak-

ter van de week zullen alle lezingen in de Engel-
se taal zijn. Omdat het NIOZ vrij ver weg ligt van

De Cocksdorp, waar doorgaans de meeste voge-

laars verblijven, is de organisatie bezig busver-

voer in de avonduren te regelen van en naar het

NIOZ. Evenals vorig jaar zullen er portofoons
van Staatsbosbeheer beschikbaar zijn voor ver-

spreidingvan actueel vogelnieuws en komen er

informatieborden.
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Protestwandeltocht

'Beeindigt de vogelvangst’

Op zondag 6 oktober 1991 vindt de 7de Protest-

wandeltocht 'Beëindigt de vogelvangst’ plaats.

Men wordt verzocht om ’s middags 14,00 uur

naar Losheim (Eifel) te komen aan de B 265 bij

de Duits-Belgische grens. De wandeltocht is on-

geveer vier kilometer lang. Men wordt verzocht

allerlei lawaaimakende instrumenten mee te ne-

men, zoals ratels, fluiten, kleppers enzovoort,

maar ook spandoeken.

Omdat ook dit jaar de Belgische grens vanuit

Duitsland wordt gepasseerd, wordt men ver-

zocht paspoorten bij zich te dragen.

In 'Het Landschap van het Jaar’, het Eifel-Arden-

nengebied, zwermen in het najaarweer de Waal-

se vogelvangers uit, die de regionale gezagheb-
bers tegen alle EG-verboden in, zangvogels zo-

als Putters, Goudvinken en Geelgorzen, laten

vangen. Om dit door de NRW-milieuminister

Klaus Matthiesen kort geleden (6 mei 1991) beti-

teld als kultuurschandaal in het Europese Na-

tuurpark te beëindigen, is het gewenst dat velen

aan deze protestdemonstratie meedoen.

De protestmars wordt georganiseerd door das

Komitee gegen den Vogelmord e.V., per adres

Gunther Heerwagen, Hauptstrasze 32, D-5534

Birgel, (0)6597 - 3665 (fax 06597 - 4896). Tiental-

len natuurbeschermingsorganisaties uit Duits-

land, België, Frankrijk en uit Nederland steunen

(óók ’Het Vogeljaar’) deze actie.

Vogelwerkgroepen kunnen met hun leden daar-

aan een weekend in het magnifieke Eifelland-

schap verbinden en om de kosten van het ver-

voer zo laag mogelijk te houden, gezamelijk

daarheen reizen. Het is namelijkbedroevend dat

het aantal deelnemers uit Nederland de laatste

jaren zeer laag is geweest.

Ed Hazebroek exposeert in Leersum

Van 5 september tot 3 oktober 1991 houdt Ed Ha-

zebroek een expositie van vogel- en diertekenin-

gen in Het Kunstgildehuis, Scherpenzeelseweg

10, Leersum. Ed Hazebroek maakte voor ons ver-

schillende malen omslagillustraties voor 'Het Vo-

geljaar' en bovendien hebben wij in de loop der

tijd ook talloze pentekeningen van hem opgeno-

men. Wilt u meer van zijn prachtige werk zien

dan hebt u daartoe nu de gelegenheid.

Openingstijden zijn dinsdag tot en met zaterdag van

10.00 uur tot 16.30 uur en op zondag van 14.30 uur tot

16.30 uur.

Arctisch weekend 1991 te Soest

Van vrijdagavond 15 november tot zondagavond
17 november 1991 werd het Arctisch Weekend

1991 in de Jeugdherberg Soest gehouden. Dit

maal is hel thema 'Mens en natuur in het poolge-
bied’. Enkele voorbeelden van onderwerpen die

aan bod zullen komen:

- voorbereidingen van een Nederlandse Noord-

pool Expeditie
- de avifauna van de Russische taiga (toendra)
- vijftig jaar als pater bij de Inuït van Canada

- walvissen van dichtbij bekeken

- Franz Jozefsland, een onbekend gebied.

Dit populair-wetenschappelijk programma wordt

ingevuld door een groot aantal deskundigen, die

meestal beroepshalve het Noord- of Zuidpoolge-
bied hebben bezocht en of hebben bestudeerd.

Veel aandacht zal worden geschonken aan de

specifieke plante- en dierenwereld, de geografie,
kunst en kuituur en de bijzondere omstandighe-
den om in deze gebieden te kunnen overleven.

De Werkgroep ter voorbereiding van dit symposi-

um bestaat reeds tien jaar en is inmiddels een

begrip geworden in Nederland. Vanwege dit feit

wordt het een bijzonder symposium met veel

voordrachten, dia- en videopresentatiesen expo-

sities met betrekking tot de polaire gebieden.
De kosten van dit weekend zijn f 147,50 per persoon of

f 290,- per (echt)paar. Deze prijs is inclusief twee over-

nachtingen, alle maaltijden, koffie en thee in de Jeugd-

herberg te Soest. Voor nadere inlichtingen kunt u zich

wenden tot Paul en Truus de Groot, Aggelenstraat 17,

1483 TA De Rijp, 02997-1397.

Bijeenkomst voor ganzenliefhebbers
Op donderdagavond26 september 1991 organi-
seert de Nederlandse delegatie van Conseil In-

ternational de la Chasse et de la Conservation

du Gibier (CIC) een openbare bijeenkomst in het

congrescentrum 'De Eenhoorn’, Stationsplein te

Amersfoort. De aanvang is 19.30 uur.

Drs. B.S. Ebbinge zal tijdens de bijeenkomst een

lezing houden over zijn ganzenonderzoek in on-

der andere Noord-Siberië. Tevens zal de film

'Ganzenproblemen’ van Musch en Tinbergen
worden vertoond. Na de lezing van de heer Eb-

binge en na vertoningvan de film zal er een dis-

cussie plaatsvinden over het ganzenbeheer.

Om organisatorische redenen wordt men ver-

zocht om tijdig schriftelijk aan onderstaand

adres te melden als men deze openbare bijeen-

komst wil bijwonen.
Nederlandse delegatie Internationale Jachtraad (CIC),
voorzitter drs. Th.J. Veen, postbus 1165, 3800 BD

Amersfoort, 033 - 619 841.

Expositie 'Speuren en sporen’

Van 7 juli tot 7 oktober 1991 wordt in het Milieu

Educatie Centrum, Genneperweg 145, 5644 RS

Eindhoven (040 - 526 665) de tentoonstelling

'Speuren en sporen’ gepresenteerd.

Het wil een indruk geven van de meest verschil-

lende soorten sporen die door dieren achtergela-
ten worden. Uiteenlopendvan pootafdrukken tot

uitwerpselen en braakballen. Er worden ook de

mogelijkhedenen resultaten van onderzoek ge-

toond. Voor groepen uit het onderwijs zijn aan-

vullende educatieve middelen, bijvoorbeeld een

leskist beschikbaar.

Geopend van 14.00 tot 17.00 uur, zaterdag gesloten.Toe-

gang gratis. Groepen kunnen na afspraak ook ’s mor-

gens terecht.

Expositie ’De vogel in de beeldende
kunst’

Twaalf kunstenaars exposeren hun werk van 10

augustus tot en met 22 september 1991 in de Ga-

lerie 3 van Selma & Gerard Carbo, Nieuwe Weg

3, 3621 NL Breukelen, 03462-64 573.

Geopend donderdag,vrijdag, zaterdag 12.00 -17.00 uur

en iedere eerste en derde zondag van de maand van

12.00 - 17.00 uur en na telefonische afspraak. De Nieu-

we weg bevindt zich ten oosten van de Vecht, drie kilo-

meter ten zuiden van het dorp Breukelen.


