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Van de voorzitter

Er kan een complex van facto-

ren achter zitten.

Een geleidelijk optredende ver-

andering van een geheel andere

aard zien we in dit geval niet bij

de vogels maar bij vogelaars.
Wie goed oplet, ziet dat die in

de loop van een aantal jaren

steeds reislustiger zijn gewor-
den. Tot een jaar of wat geleden

was de actieradius van het gros

van de ledenvan de Vogel-

werkgroep, buiten de vakantie-

perioden om natuurlijk, voor het

vogels kijken doorgaans be-

perkt tot de eigen omgeving.
Vaak ging men in de eigen om-

geving op pad voor onderzoek

of men nam deel aan de excur-

sies die door de vogel-

werkgroep werden georgani-
seerd. Tegenwoordig slaan veel

vogelaars verder hun vleugels
uit. Gestimuleerd door een

groeiende reeks boekjes en

tijdschriftartikelen over interes-

sante vogelgebieden in Europa,

Amerika, Azië, Afrika of Austra-

lië, zwelt ook de stroom van vo-

gelaars aan die er verre reizen

voor over hebben om vogels te

kunnen zien, We zien dan ook

dat er de laatste jaren steeds

vaker groepjes leden de koppen

bij elkaar steken en gezamenlijk

plannen smeden voor een bui-

tenlandse vogelreis.

Daar is natuurlijk helemaal niets

tegen. Maar omdat er soms op-

roepen worden geplaatst in De

Korhaan, rijst wel de vraag of dit

soort activiteiten moet worden

beschouwd als verenigings-
activiteiten of dat dit zuiver parti-
culiere initiatieven zijn. Duidelijk-

heid over deze vraag is gewenst
in verband met een eventuele

aansprakelijkheid van de vereni-

ging. Het bestuur is zich hier-

over nog aan het beraden.

In sommige gevallen komt het

voor dat er door leden activitei-

ten worden gepland die samen-

vallen met activiteiten die door

de vereniging worden georgani-

seerd. Dat hoeft natuurlijk niet

altijd een probleem te zijn, maar

soms betekent dit dat we mens-

kracht moeten verdelen. Om

eventuele knelpunten te voorko-

men vragen wij leden die zelf

activiteiten op willen zetten voor

andere leden van de werkgroep

dit vooraf te melden bij het be-

stuur.

Voor het overige wens ik ieder-

een een prettige zomervakantie.

Rob Kole

In de wereld om ons heen zien

we steeds veranderingen. Voge-
laars zien dat natuurlijk aan ver-

anderingen in de vogelstand en

in de verspreidingspatronen van

vogels. Deze veranderen voort-

durend. Soms heel geleidelijk

soms heel sterk. Bij veel vogels

zijn er vaste patronen in de ver-

andering te zien die optreden in

de loop van een jaar en dan

vaak cyclisch verlopen. In an-

dere gevallen zijn er veranderin-

gen op langere termijn en zien

we pas na een aantal jaren dat

het verschijnsel zich heeft voor-

gedaan. Een bekend voorbeeld

is dat van de torenvalk, waarvan

de stand met een cyclus van 3

jaar schommelingen vertoont

als gevolg van periodieke

schommelingen in de muizen-

stand. Een ander voorbeeld is

de geleidelijke uitbreiding van

de stand van de blauwe reiger.

Een soort die eigenlijk nog maar

heel geleidelijk bezig is zich te

herstellen van de schadelijke
effecten van het overmatige ge-

bruik van bestrijdingsmiddelen
in de agrarische sector, De

voorlopige resultaten van het

atlasproject van SOVON, waar-

voor overigens dit jaar de laat-

ste veldonderzoeken worden

uitgevoerd, tonen ook aan dat

veel roofvogelsoorten zich sterk

uitbreiden en de nijlgans, een

exoot waar vogelaars nog maar

een paar jaar geleden niet of

nauwelijks over spraken, komt

nu al in vrijwel alle delen van het

land voor. De oorzaak van der-

gelijke veranderingen is meestal

niet zo eenvoudig te verklaren.


