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Van de redaktie

Als redaktie willen wij een nieuwe bedreiging voor onze vogels en vogelaars

onder de aandacht brengen, n.1 De ultra-lichte vliegtuigjes. Officieel omschre-

ven als vleugelvliegtuig van eenvoudige constructie met een geringe massa.

U.L.V.'s zijn eenvoudig te construeren, bestaan uit buizen en nylondoek en

hebben een lichte propellermoter van 15 tot 50 pk een stuur inrichting en een

stoeltje. Het gewicht bedraagt ± 100 kilo, soms uitneembaar dus vervoerbaar

in een auto. U.L.V.'s kunnen landen en opstijgen van terreintjes ter grote van

een half voetbalveld. Prijzen tussen de f10,000 en f15,000.
Te verwachten zijn grote problemen met de geluidsoverlast en verstoring van

de natuur.
.

Een gedetaileerd rapport is uitgebracht door de Stichting Natuur en Milieu en

is te bestellen door overmaking van f5,- op girorekening 2537078 t.n.v. boven

genoemde stichting te Utrecht onder vermelding van 'notities U.L.V's'.

Bij de subgroep Eempolders is een grote toeloop van tellers, door deze toeloop

is de subgroep nu in staat een derde gebied te gaan tellen. Het is de Ooster-

meent geworden de polder die boven de Eempolder-noord gelegen is.

De subgroep Flevoland heeft een eigen onderkomen gekregen, bij het natuur edu-

catie centrum van de Dienst voor de Zuidelijke IJselmeerpolders, in de school

de Tandem, Burgerpad 1 te Almere-stad

Bij de vogelobservatiehut in het Laarderwasmeer moet een toegangspad worden

uitgegraven. Personen die op een zaterdag of woensdagmiddag hieraan mee willen

helpen kunnen kontakt opnemen met Jelle Harder, tel.035-852842.

Met ingang van volgend jaar zal in Nederland een broedvogelmonitoringprojekt

(verder afgekort als BMP) worden georganiseerd door SOVON. Met behulp van dit

projekt wordt getracht het wel en wee van de broedvogelstand in ons land in de

gaten te houden. Het BMP moet niet zozeer worden beschouwd als een opvolger

van het Atlasprojekt maar veel meer als een aan het PTT-projekt verwant onder-

zoek. Het is een eeuwig durend projekt dat een vinger aan de pols funktie

krijgt voor onze broedvogels. De inventarisaties voor het BMP worden uitge-
voerd met de territoriumkartering. Ter bevordering van het succes van het BMP

zullen uitsluitend gebieden geïnventariseerd moeten worden in de volgende land

schapstypen: A. Bossen en parken; B. Open graslanden; C. Halfopen cultuurland-

schap; D. Natuurgebieden zoals duinen, kwelders, heide, moerassen.

In een volgend nummer zullen wij terugkomen op dit projekt en op het verwante

PTT projekt.

De redaktie wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 1984.

Bij deze Korhaan treft u weer de bekende accept-girokaart aan waarmee u het

lidmaadschapsgeld 1984 kunt voldoen.

De Stichting 'Het Vogeljaar' uitgever van HET VOGELJAAR heeft de contributie

van het blad voor 1984 verhoogd met f2,10. De contributie gaat nu voor de bij

de vogelwerkgroep aangesloten leden f17,60 bedragen.
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