Aankondiging:
Nomineer de ”SOVONVrijwilliger van het Jaar”!
Misschien heb je het al gelezen op de website of gehoord via een Vogelwerkgroep: dit jaar wordt voor het eerst een prijs uitgereikt aan de “SOVONVrijwilliger van het Jaar”.
De persoon die deze titel krijgt kenmerkt zich doordat hij of zij een opmerkelijke inzet voor één van onze (tel)projecten heeft laten zien. De reden voor dit
initiatief is dat vrijwilligers voor SOVON van groot belang zijn. Zonder de ruim
7.000 vrijwillige vogeltellers zou SOVON niet op deze wijze kunnen bestaan.
De inzet van vrijwilligers wordt enorm gewaardeerd, vandaar dat we dit willen
benadrukken door jaarlijks een bijzondere vrijwilliger in het zonnetje te zetten.
We vragen je hierbij om kandidaten voor deze
eervolle prijs voor te dragen en dit bericht te
verspreiden zodat het zoveel mogelijk mensen bereikt. De criteria om in aanmerking te
komen zijn in het reglement op de website te
lezen. De voordrachten dienen voorzien te
zijn van de gegevens van de kandidaat en een
motivatie van max. 1 A-4tje.
De jury, bestaande uit Greta van Hoorn en
Berry van Elst (Ledenraadsleden), Adrie
Hottinga (bestuur) en Frank Saris (adviseur
zonder stemrecht), zal de nominaties beoordelen en een kandidaat voorstellen aan het
bestuur. De prijs zal op de Landelijke Dag,
29 november 2008, uitgereikt worden aan de

gelukkige winnaar. Stuur je nominaties via email uiterlijk 31 oktober aan Nicole Boeijink,
nicole.boeijink@sovon.nl, zij is tevens contactpersoon voor vragen en/of opmerkingen.
Kortom... ken je mensen die zich al jaren als
vrijwilliger inzetten voor SOVON en die de
titel “SOVON-vrijwilliger van het jaar” verdienen, aarzel dan niet, meld ze aan en zegt
het voort!

Nicole Boeijink
Medewerker educatieve communicatie

Spaans kwartelonderzoek
uitgebreid met Nederland
Europese kwartels (Coturnix coturnix coturnix) staan bekend als opportunistische broedvogels: ze kunnen tot laat in het broedseizoen
uit het niets verschijnen en zich in geschikte
habitats vestigen. Vaak wordt vermoed dat
dergelijke laat aankomende Kwartels uit
het Middellandse Zeegebied afkomstig zijn.
Maar klopt die theorie wel? In juni 2008
werden door een Spaans-Nederlands team
(M. Puigcerver, J-D. Rodríguez, F. Sardà, J.
Biemans, K. Koffijberg, J. Staal & M. van
de Vossenberg) in het Groningse Oldambt
en in de Drenthe Veenkoloniën 32 Kwartels
gevangen en onderzocht. Dit gebeurde in
het kader van een grootschalig onderzoek in
Spanje, Portugal, Marokko en Frankrijk onder
regie van de Universiteit van Barcelona. De
vogels werden gemeten en gewogen, en er
werden monsters van veren en bloed genomen, om na te gaan in hoeverre de bij ons
voorkomende Kwartels eventueel verschillen van vogels die rond de Middellandse
Zee worden aangetroffen. In Spanje, bijvoor-

beeld, worden ten behoeve van de jacht veel
Japanse Kwartels (Coturnix coturnix japonica) uitgezet, die vervolgens hybridiseren
met de Europese en hun sporen in de populatie achterlaten. Tot dusverre hebben de
Spanjaarden ook belangrijke aspecten van
de broedbiologie van Kwartels kunnen ontrafelen. Zo bleek bijvoorbeeld meer dan 95%
van de kwartelmannetjes hooguit 15 dagen
op één locatie te vertoeven; zodra de vrouwtjes gaan broeden, verplaatsen zij zich naar
elders. Verplaatsingen over grotere afstand
treden vooral op onder invloed van droogte
en daarmee samenhangende vegetatieontwikkelingen (vegetatie minder geschikt door
afsterven begroeiing en vroegere oogst van
akkerbouwgewassen). Verdere analyse van de
in juni in Nederland verzamelde gegevens zal
nog plaatsvinden.

Kees Koffijberg & Jan Staal
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Jo Erkens
overleden
We ontvingen het droevige bericht dat
Jo Erkens op 70-jarige leeftijd is overleden.
Vooral voor de iets oudere Limburgse
vogelaars was hij een bekende verschijning
en een autoriteit wat roofvogels betreft.
Bij een groot publiek is hij vooral bekend
geworden door zijn natuurfilms (serie Natuur
in eigen land) met Maurice Nijsten.
Hij was als geen ander vanaf eind jaren
zestig op de hoogte van het reilen en zeilen
van roofvogels in Limburg, en had daarbij een
superieure terreinkennis en een formidabel
netwerk van medewerkers opgebouwd.
Tientallen jaren lang gingen jaarlijks honderden jonge roofvogels door zijn handen, geringd
en wel. Zieke en gewonde roofvogels werden
met zorg in zijn revalidatiecentrum opgelapt.
Ook dit seizoen nog was hij volop actief
met het verzamelen van gegevens.
Zelf ging hij daarvoor de laatste jaren
vooral op zoek in het Meinweggebied.
Daarnaast ringde hij jarenlang duizenden
vinkachtigen op onder meer slaapplaatsen en was hij ook op allerlei andere
terreinen werkzaam (hij was bijvoorbeeld
Districtcoördinator Noord-Limburg voor de
eerste Broedvogelatlas van SOVON, 1973-77).
Recentelijk waren we als SOVON samen
met Jo gestart om al zijn roofvogelgegevens
eens goed op een rij te zetten en daarover
te publiceren. Helaas kan hij de resultaten
daarvan zelf niet meer aanschouwen.
Mede ter nagedachtenis aan hem zullen we
alles in het werk stellen om de geplande
overzichten over het wel en wee van de
Limburgse roofvogels alsnog te publiceren.
We wensen zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen sterkte met
het verwerken van dit verlies.

