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Vogels kijken langs de digitale snelweg 11 Peter+C. Meijer

Interessant nieuws van het Eurobirdnet in

augustus en september 1998

De bosbrand woedde over een gebied van meer

dan duizend hectare en had een lengte van 4,5
km.

Op 3 september 1998 meldt Tony ons dat de

picknickplek geen schade heeft opgelopen en

dat de Blauwe Vinken er weer water komen drin-

ken. Dat is goed nieuws.

2. Er worden nog steeds nieuwe vogelsoorten
ontdekt. Een van de pagina’s van CNN weet ons

dat te melden. Zo lezen wij op 22 augustus 1998

op: http://europe.cnn.com/TECH/science/9808/

22/new.bird.ap/
Het Is een roodborstensoort die in Centraal-

Afrika is ontdekt. Pamela Beresford maakte dit

bekend op het Ornithologisch Congres in Dur-

ban, Zuid-Afrika. De soort werd in november

1996 door haar ontdekt. Om zeker van haar zaak

te zijn bestudeerde zij driehonderd roodborsten-

soorten die voorkomen in 89 gebieden en in ze-

ven musea zijn te vinden.

De vogelsoort heeft nog geen naam gekregen.

Dit gebeurt als de beschrijving van het dier ver-

schijnt. Dat zal in de loop van 1999 gebeuren.

Dergelijk nieuws roept bij mij altijd de ontdek-

kingsreiziger in mij wakker. Valt er nog meer te

ontdekken? Ja,' zegt professor Phil Hockey van

de Universiteit van Kaapstad. Dan droom ik echt

weg. Stel je voor nog eens een soort te ontdek-

ken en deze jouw naam te mogen geven. Als

professor Hockey echter aangeeft dat ik hiervoor

naar zeer afgelegen gebieden in Kameroen,

Noord-West-Kongo en noordelijk Mozambique
moet gaan, dan zal het wel een droom blijven.
De afgelopen vijftig jaar zijn er toch al zo’n 47

nieuwe soorten ontdekt in het veld. Via DNA-

onderzoek kan er meer worden ontdekt.

3. Janmarl Rahder vraagt mij in ’Het Vogeljaar’
de pagina te noemen, waar allerlei ringgegevens

op staan. Wie een ring afleest en vervolgens wil

weten waar de gegevens naar toe moeten, die

dient heel wat nummers van dit blad door te

worstelen. Overal staat wat. De verdienste van

Dirk Raas is dat hij alles bij elkaar heeft staan op:

www.ping.be/cr-birding/cr-birding.htm. De ko-

mende winter wordt dit natuurlijk een veel be-

zochte pagina. Het aflezen van ringen lijkt steeds

populairderte worden. Het is ook leuk als je voor

het zoveelste jaar een bepaaldesoort in jouw ge-

bied aantreft.

4. Wie met een schip de zee op gaat om zeevo-

gels te bekijken doet er goed aan ’chum’ mee te

nemen. Dit woord staat voor een goedehoeveel-

heid rottend eetbaar materiaal. Veel zeevogels

zijn er gek op. Er staan her en der recepten hoe

je ’chum’ zo goed mogelijk kunt klaarmaken. En

dan maar hopen dat de wind de goede kant op

staat.

5. Wie eens wil nagaan hoe de weersomstandig-
heden waren bij bepaalde waarnemingen, die

kan terecht bij: http://www.infomet.fcr.es/mapes/

mapes - ecmwf.shmtl

De homepage van Rob

Bij het zoeken naar homepages stuitte ik op

Robs birding page. Je kunt mij niet beter prikke-

len dan mijn nieuwsgierigheid op te wekken.

Want wie is Rob? Kennelijk een vogelaar. Dus:

http://stad.dsl.nl/~keulen/index.htmlopgezocht.
Onder die kop vind ik 'voor DSL in bellers’! Ik

word nog nieuwsgieriger. Trouwens een foto van

een Ooievaar op een nest spreekt mij zeker aan.

DSL staat trouwens voor de Digitale Stad Lei-

den. Daar staat een beknopte versie van een

veel uitgebreidere website die te vinden is onder

URL:

http://members.tripoid.com/~robertus/entree/

entree.html. Hier vindt u ook vogelboeken, vo-

gelreizen en vogelorganisaties.
Onder de foto’s lees ik dat ’Starrevaart’ het ge-

bied is waar het goed vogelen is en u herinnert

zich vast nog de bespreking van het gebied ’De

Vlietland’ (zie ook Het Vogeljaar 31 (5): 236-244).
Starrevaart ligt hier ten zuiden van.

Rob is Rob van Keulen. Hij kijkt al naar vogels
vanaf zijn lagere-schooltijd en deed dit in de

buurt van Barendrecht. Hij bewondert de vogels

om hun schoonheid. Ook vindt hij het leuk

steeds weer nieuwe soorten te zien. Om daar-

voor naar de andere kant van Nederland gaan,

dat is niet zijn doel. Wel gaat hij graag op de fiets

naar Vlietland. Dat ligt op een halfuur fietsen van

zijn woonplaats Leiden.

Een homepage maken doet hij als hobby. Wel

surft hij voor zijn werk regelmatig op het net op

zoek naar informatie over kijkers en dergelijke.
Voor de opmaak van zijn homepage gebruikt hij
verscheidene programma’s:
Frontpage, Frontpage Express, Netscape Com-

poser, Homesite en Corel WP 8 heeft ook een

goed bestand voor het opmaken van homepa-

ges.

De homepage heeft een aantal teksten:

’De Starrevaart waarnemingen’
’Vogelfoto’s door Rob gemaakt’
’Het fotograferen van vogels’
’De verrekijker info-page’

1. Een jaar of tien geleden was ik op de Canari-

sche Eilanden. Eerst op Gran Canaria en ik wil-

de onder andere de Blauwe Vink (Fringilla tey-

dea) zien. Helaas lukte mij dit niet op de Tama-

daba Berg.
Later was ik op Tenerife en DE plek daar is ’Las

Lajas’. Een picknickplek waar een kraantje staat.

Dit kraantje lekt en onder dat kraantje ontstaat

een plasje water. Dat is een mooie drinkbak voor

de Blauwe Vink. Tony Clark meldt ons dat het

naaldbos aldaar in augustus fiks in de brand

heeft gestaan.Hij vreest het ergste voor deze en-

demische soort. De bosbrand daar was nogal

fors en hij breidde zich uit naar de vallei van de

hel! (Barranco del Infierno).
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Rob van Keulen maakt mooie vogelfoto's en dielaat hij ook zien. Foto’s: Rob van Keulen.

Links boven: Gele Kwikstaart, rechts boven: Geoorde Fuut, links midden:Roodborsttapuit, rechts midden: Nonnetje 9 9, links onder:

Tafeleend <f, rechts onder: Grote Zaagbek 9.
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'Vogel CD-Roms’

’Bird-links’ 'Birddb32 voor Windows 95 voor het

bijhouden van Waarnemingen’.

’Vogellocaties in Europa’,

en dergelijke.
Het onderdeel ’Birddb32’ staat voor ’Birddataba-

se 32’. Een probeerversie kun je downloaden.

Rob heeft hier een hyperlink, dus aanklikken, als

je dit wilt downloaden. Je mag dit programma

dertig dagen gebruiken. Daarna digitaliseert het

of je betaalt tien dollar aan de maker. Het moet

een heel goed programma zijn. Allerlei gege-

vens, zoals het weer, de datum, de plek, enzo-

voorts kun je kwijt. Dat is mooi als je later nog

eens wilt nagaan onder welke omstandigheden

je een bepaalde soort, of aantallen van soorten,

hebt gezien.

Bijna alle vogelsoortenvan de wereld staan er in

(9702). Dat moet volgens het biologische soort-

begrip zijn (zie Het Vogeljaar nummer 3).

Van die vogelnamen vind je de Engelse en de

Latijnse naam. Je kunt ook de Nederlandse vo-

gelnamen invoeren.

Met een 'klik’ op de knop kun je een lijst krijgen
van alle soorten die je in een bepaald gebied
hebt gezien of de soorten van een bepaalde da-

tum.

Zo zorgt het surfen op het web ervoor dat je aller-

lei handige tips kunt krijgen. Natuurlijk levert dit

werk op, maar met de donkere dagen weer voor

de deur...

Het downloaden kan vanaf BIRDDB32.zip. Het

bestand omvat 4,6 MB.

Rob maakt mooie foto’s en hij laat die ook zien.

Daarbij worden allerlei technische gegevens ver-

meld. Voor de fotografenonder ons dus heel in-

teressant.

De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU)
Sedert enige tijd heeft de unie haar eigen home-

page, Het adres is: http://www.nioz.nl/en/deps/

mee/ardea/homepage.ht m.
De NOU is een organisatie met zeer oude vogel-
’roots’. In de vorige aflevering schreef ik er al

over. Je leest de degelijkheid af aan de homepa-

ge. Het wetenschappelijke paradepaardje ’Ar-

dea’ trekt onmiddellijk de aandacht. Dat tijd-

schrift mag er zijn. Internationaal is het van grote
waarde. Het verdient een aparte status, los van

’Limosa’. Dat blad kan de gewone vogelaar goed
lezen. Internet biedt uitkomst door bijvoorbeeld
'Ardea’ op het web te zetten, samen met de sa-

menvattingen van de artikelen. Wie een artikel

wil lezen, kan dit downloaden.

Een tijdschrift dat zich mag rekenen tot de beste

vijf wetenschappelijketijdschriften, mag hier ge-

rust trots op zijn.
Na een korte historie, die nog moet worden ge-

schreven, volgt het voorstellen van de redactie.

Kees Camphuijsen, de maker van deze homepa-

ge en bekend van de zeetrek, alsmede Theunis

Piersma, die veel onderzoek aan de Kanoet

heeft verricht, vormen onder andere de redactie.

Enige reclame hoe je lid kunt worden van de

NOU en wat dit kost, volgt. Jammer dat de Ne-

derlandse Zeevogelgroep met daarin de Club

van Zeetrekwaarnemers en de Club van Vogel-
kundigen niet worden genoemd. De Club van

Zeetrekwaarnemers is tegenwoordig een afde-

ling van de NOU.

Zoals u weet, kunt u informatie over de Club van

Vogelkundigen vinden op mijn homepage. Als

voorzitter van de 'Club' bekijk ik de geboden in-

formatie natuurlijk met een kritisch oog.

Om lid te worden van de ’Club’ moet u eerst lid

worden van de NOU. De ’Club' wil graag klein-

schalig met een groep Vrienden’ naar vogels kij-
ken. Daarbij sluiten wij niemand uit. Maar wij
hebben niet het doel uit te groeientot honderden

Vrienden'. Kwaliteit en kleinschaligheid, dat is

onze leus.

Op de homepage van de NOU vinden wij een

overzicht van de verschenen artikelen in ’Ardea’

uit 1997 en 1998 met een korte inhoudsopgaaf.
Heel handig.
Een goede, informatieve pagina. De moeite

waard om regelmatig te bezoeken.

De teksten worden aangeleverd in Word 7.0. Ver-

volgens zet een webmaster van het Nederlands

Instituut voor Onderzoek aan de Zeebodem (Nl-
OZ) ze op het web.

Uitbreiding van de website met pagina’s voor al-

le secties en voor het (CDNA) en het (CSNA) zijn

in de maak. Dat is heel goed. De laatste informa-

tie vanuit de commissie dwaalgasten en/of de

commissie systematiek kan dan snel worden ge-

vonden.

Mocht u mij op zaken willen attenderen of naar

aanleiding van bovenstaande willen reageren,

dan vindt u hieronder hoe u mij kunt bereiken:

P.C. Meijer, Bakboordlaan 3, 3448 KG Woerden. Telefoon: (0348) 43 19 05; fax: (0348) 43 02 16. E-mail adres:

meijerpc@worldonline.nl.

Homepage(in opbouw): http://home.worldonline.nl/-meijerpcofhttp://members.tripod.com/~pcmeijer/index.html

Vignet van de NederlandscheOrnithologische Vereniging

(thans Nederlandse Ornithologische Unie) van een Blauwe

Reiger met ingetrokken nekdie voor heteerst in 1912 op het

kaft van ’Ardea' werd gebruikt tot 1989 en daarna tot op he-

den op het titelblad staat afgebeeld. De tekening is gemaakt
doorprofessor dr. Eduard Daniël van Ooit.


