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Avifauna in het nieuws?

Jan Sikkens

Deze artikelen heb ik in een com-

puterbestandje op onderwerp inge-

voerd. Voor dit artikel heb ik ruim

300 knipsels uitgesorteerd. Onder-

staand is per onderwerp het aantal

publikaties (van foto tot paginavul-

lend artikel) weergegeven die be-

trekking hebben op onze provincie.

Vogelslachtoffers

(ijzel, olie winter) - 22

Bijzondere waarnemingen - 11"

Jacht

(ganzen, ongelukken, akties) - 3

Weidevogels - 8

Ooievaar

(vnl. waarnemingen) - 4

XerkuiX - 4

VogpdTasiels - 4

(J/to ieds beschrijvingen

(Lauwersmeer, Dollard e.a.) - 21

+ diversen

Bijzondere waarnemingen per soort:

- amerikaanse smient 2x

- giervalk 2x

- roodkeelstrandloper 2x

- steppekiekendief lx

- zwarte ooievaar lx

- bonte tapuit lx

- pestvogels lx

- amerikaanse spotlijster lx

Binnen het bestuur van de vereniging

waar ik nu zo'n 6 jaar in zit, komen

met een zekere regelmaat diskussies

aan de orde over het ' soortenjagen'

en de mogelijke negatieve werking

van publikaties daarover naar leden

en andere geïnteresseerden. Ook in

het veld hoor je dat soort geluiden

wel eens. Mogelijk kan ik dit ken-

nelijk hardnekkige vooroordeel een

beetje ontzenuwen.

Ik heb de artikelen waarin de vere-

niging Avifauna genoemd wordt eens

op een rij gezet naar onderwerp:

* Ringen knobbelzwanen lx

* Oeverzwaluwen Lauwersmeer lx

* Gierzwaluwen 3x

* Windmolens (bezwaarschrift) lx

* SOVON broedvogelatlas lx

* SOVON Atlas van de Ned. vogels lx

* Boek Vogels van Groningen 5x

* Big Day lx

* Alpenheggemus lx

Het gaat dus om 15 artikelen. De

vraag is nu hoe vaak de naam Avi-

fauna genoemd werd in verband met

'soortenjagen' ? Naast de associatie

met de 'big day'
,

is dat één keer!

Bij het artikel over de waarneming

van de alpenheggemus staat: "Gro-

ninger vogelliefhebbers van de Vere-

niging Avifauna alarmeerden 'col-

lega's' uit het hele land." Het valt

dus nogal mee wanneer het om de

relatie van de vereniging en het

'soortenjagen' gaat.

Als we naar de onderwerpen kijken,

valt op dat vogels vooral nieuws

opleveren wanneer het slecht gaat

(winterslachtof f ers of het snel in

aantal achteruitgaan). Misschien is

het een goed idee om als vereniging

gericht positieve publiciteit te

zoeken,

Mochten er leden zijn die in hun

lijfblad artikelen over vogels en

aanverwante onderwerpen zien en ze

aan mij willen opsturen, van harte

welkom!

Jans Sikkens

J.M. den Uylstraat 259

9728 RP Groningen.

Al vanaf 1983 bewaar ik kranteknip-

sels van artikelen die met vogels te

maken hebben. Dit kan variëren van

een aardige foto tot een uitgebreide

soorts- of gebiedsbeschrijving.

Uiteraard vormt de regionale pers

mijn voornaamste bron, maar zo links

en rechts krijg ik ook wel eens iets

uit een ander blad.


