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Arctisch Weekend ’97

Daarbij gaat het om uiteenlopende onderwer-

pen, zoals flora en fauna, geologie,klimatologie,

oceanografie, antropologie, cultuur, historie en

politieke ontwikkelingen.

Dit jaar zal er onder meer aandacht worden ge-

schonken aan de recente, door Nederlanders

gemaakte, poolreizen. Het thema is 'Mens en

natuur rond de polen’. De kosten van dit week-

end bedragen f 179,50 per persoon, alles inbe-

grepen.

EUCC-Actie voor trekvogels
Thema 'Vogels in Rusland’ op Green

Islands-actiedagen, 13-20/9’97

Van 13 tot en met 20 september 1997 organiseert
de Europese Kustunie (EUCC) een serie activi-

teiten met als thema 'Actie voor trekvogels’. Dit

gebeurt in het kader van de internationale Green

Islands-campagne. Green Islands wil bewoners

en bezoekers van kust en zee (en met name de

jeugd) iets laten zien van de internationale sa-

menhang van de natuur en wat wij daaraan zelf

kunnen doen. De European Union for Coastal

Conservation (EUCC) werkt hiertoe samen met

een groot aantal organisaties en overheden. Er

zullen buitenactiviteiten plaatsvinden in tal van

landen: excursies, natuurbeheer door boeren en

vrijwilligers, veldwerk door schoolkampen en uit-

wisseling van ideeën en ervaringen tussen Oost-

en West-Europa.
Het thema van de eerste Green Islands-Dagen in

Nederland is 'Vogels uit Rusland’.

Diverse centra langs de kust nemen deel: Eco-

mare (Texel), De Hoep (Castricum), Jan Verweij

Centrum (Noordwijk), Oranjekom (Vogelenzang),
De Kennemerduinen (Overveen) en Meijendel
(Wassenaar). Bij de meeste centra kunt u terecht

voor een kleine tentoonstelling, een videofilm,

dialezingen en een tekenwedstrijd voor kinde-

ren. Jeugdteams uit West-Nederland nemen

deel aan een Trekvogel-Quiz, waarvan de win-

naar het opneemt tegen een team uit Sint Peters-

burg (via Internet).

Voor meer informatie; het Green Islands Team, EUCC-

Leiden, Postbus 11059, 2301 EB Leiden, (071) 512 29 00.

'Steltlopers’, een nieuw tijdschrift

De Nederlandse Steltloper Werkgroep (NSWG)

is eenvrijwilligersorganisatie met de doelstelling
'het bestuderen en beschermen van in Neder-

land broedende, doortrekkende en overwinteren-

de steltlopers’.
Op een studiedag is dit voorjaar het eerste num-

mer gepresenteerd van het tijdschrift 'Steltlo-

pers', dat de opvolger is van ’NSWG-Nieuws’.

Op zeventig bladzijden (A5-formaat) komen de

volgende onderwerpen aan bod:

- Verslag binnenlandmonitoring 1994 van Gerrit

Gerritsen;
- Verslag van de steltlopertellingen in Flevoland

in de herfst van 1996 van Peter Krijnen;
- Scholeksters als graadmeters van Bruno Ens;

-De broedbiologie van de watersnip in

Giethoorn-Wanneperveen van Obe Brandsma;
- Vogels op plas-dras percelen in Waterland van

Frank Visbeen;
- Simultaantelling van vogels op geïnundeerde
bollenvelden in Noord-Holland van Ruud van

Beusekom & Ruud Brouwer;
- Broedende en doortrekkende scholeksters

rond Oldenzaal van Holmer Vonk;

Op 14, 15 en 16 november 1997 zal het Arctisch

Weekend, zoals de laatste jaren gebruikelijk is,
worden gehouden in de jeugdherberg te Soest.

Het programma beslaat uit circa vijftien lezingen
met daarbij een uitgebreid video- en diaprogram-

ma en zo mogelijk tentoonstellingen en de-

monstraties.

Het programma van deze bijeenkomst, dat duurt

van vrijdagavond tot zondagavond, is van

populair-wetenschappelijke aard.
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- Bijzonder voedselgedrag van een Kievit van

Mare van Houten;

- oproepen over Wulpen en Rosse Grutto’s van

Christian Both en Wulpen van Gerrit Gerritsen.

Er zijn pentekeningen opgenomen van Jos

Zwarts, Peter Krijnen en Thijmen de Groot.

Belangstellenden kunnen zich abonneren door f 10,-

over te maken op postgiro 1 663 602 ten name van

NSWG, Zwolle. Het tijdschrift wordt dan direct op-

gestuurd.

Grote Burgemeester

Op bladzijde 60 van ons vorige nummer op de

tiende regel van onderen van de linker kolom

werd de foto van een roepende Zilvermeeuw ver-

meld, gemaakt door Mike Weston. Onze excu-

ses, het betreft hier de foto van een Grote Burge-

meester.
Red


