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Inhoud Mourik 2003-3:
deel1
- Slangenarend in de Hamert
- Kleine Jagers in het werkgebied
- Vogels vangen vroeger en nu
- Verslag VWG-weekend op Ameland
- Excursieverslagen voorjaar 2003
- Excursieprogramma
- Waarnemingenoverzicht mei t/m september 2003
- K3 in de Kraaienhof
- Vogels van de Gelderse Poort, deel 1: Broedvogels
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Peter Eekelder, v ‘t Santstraat 146, 6523 BK Nijmegen, 024-3227013
Peter Hoppenbrouwers, Wijnbesstr. 69, 6543 TK Nijmegen, 024-3234751
Hans Wegman, Oude Graafseweg 128, 6543 PV Nijmegen, 024-3788752
p/a Natuurmuseum Nijmegen, Gerard Noodtstr. 121, 6511 ST Nijmegen
Twan Teunissen, 06-51678452
Arthur Hoffmann, 024-3540067
Hans Wegman, 024-3788752
Frank Willems, 024-3242332
Peter Hoppenbrouwers (zie red)
Erik van Winden, Heideparkseweg 526, 6532 TA Nijmegen, 024-3542394
Peter Hoppenbrouwers (zie red)
Ed de Korte, 0485-315685
Menno Hornman, 024-3221451
Frank Majoor, 026-3517931/06-53393770, majoor@bos.nl

Rivierentelling
Steltlopertelling
Kerkuilenonderzoek

SOVON, 024- 6848111
Peter Hoppenbrouwers (zie red)
Jan Jacobs, 024-3972574

Wetlandwacht Waal-west
Wetlandwacht Gelderse Poort
Roofvogeltellingen/onderzoek

Peter Hoppenbrouwers (zie red)
Frank Willems (zie bestuur)
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Contributie

Leden
EURO 11,Jeugdleden tot 18 jaar
EURO 5,Gezinsleden
EURO 1,Gironummer 4463052, t.n.v. VWG Rijk van Nijmegen e.o. te Nijmegen

Werkgebied VWG

Rijk van Nijmegen, Overbetuwe ten zuiden van de Linge en ten oosten
van de A50, Duffelt, Salmorth, Reichswald, Kop van Limburg, Land van
Cuijk, Land van Maas en Waal.

Foto’s & illustraties

Ran Schols (foto’s Slangenarend, omslag)
Menno Hornman (foto Kleine Jager), Harvey van Diek (foto Ameland,
tekeningen)

Overname van artikelen (of gedeelten ervan) of van illustraties is uitsluitend toegestaan met bronvermelding en schriftelijke
toestemming van de auteur. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikel. Publicatie van artikelen,
meningen etc. hoeft niet te betekenen dat de daarin vermelde meningen, conclusies etc. het inzicht van de redactie
weergeeft. De redactie behoudt zich het recht om artikelen in te korten of aan te passen ten behoeve van de leesbaarheid.

Aanwijzingen voor het schrijven van bijdragen voor de Mourik
Langere artikelen worden bij voorkeur in verschillende hoofdstukjes verdeeld. Dit in verband met de leesbaarheid.
Bij het weergeven van onderzoeksresultaten is een goede verdeling: Inleiding, methode, resultaten,
discussie/bespreking, literatuur.
Getallen tot en met veertien schrijf je voluit (negen, dertien, etc), getallen vanaf 15 schrijf je in cijfers (16, 28, etc.)
Wanneer literatuurgegevens verwerkt worden, moet altijd de bron worden aangegeven. In de tekst gebeurt dit
door het vermelden van schrijvers en jaartal van publicatie, voorbeeld: (Brouwer et.al. 1985)
Onder het hoofdstukje ‘literatuur’ wordt de bron vervolgens nader omschreven, zoals in onderstaande
voorbeelden:
Brouwer, P. & Gorissen, R. & Hagemeijer, W. & Helmer, W. 1985 Vogels van de Ooijpolder. VWG Rijk van
Nijmegen e.o. O.M. van Hoorn, Nijmegen.
van Swaay, C. 1985. De Rode en de Zwarte Wouw (Milvus milvus en Milvus migrans) in het Rijk van Nijmegen. De
Mourik 11 (2):52-62
Bij boeken dus uitgever en plaats van uitgave; bij bladen eerst jaargang, dan nummer en de bladzijden waarover
het artikel loopt.
Wanneer u tabellen en figuren in uw artikel plaatst: voorzie elke tabel en figuur van een nummer (tabel 1, 2 etc.;
figuur 1, 2 etc.) Zodat u gemakkelijk in de tekst naar een tabel of figuur kunt verwijzen. Voorts moet elke tabel en
figuur voorzien zijn van een korte maar duidelijke verklarende tekst, zodat de lezer weet waarover de tabel of
figuur gaat.
Soortnamen van vogels worden altijd met een hoofdletter gespeld, dus Zwarte Zeeëend, Koolmees etc. Soort- of
familienamen echter met een kleine letter, dus eenden, mezen. Wetenschappelijke namen worden met een
hoofdletter en vervolgens met een kleine letter geschreven, Athene noctua, Turdus merula.
Tenslotte is de redactie altijd bereid u bij te staan, onder andere bij het verzamelen van literatuur- en
archiefgegevens.
Aanwijzingen bij het maken van illustraties
Pentekeningen met zwarte inkt op wit papier of transparant. Bij voorkeur 1,5 tot 2 keer de grootte waarop ze
afgedrukt worden.
Overtredingen van de Vogelwet, Jachtwet en Natuurbeschermingswet
Algemene Inspectie Dienst (AID), telefoonnummer 045-5466222.
Dood gevonden vogels
Deze kunt u opsturen naar het ID-DLO, met name wanneer de omstandigheden verdacht zijn. Dit dient te
gebeuren via een opsporingsambtenaar of plaatselijke politie. Verkeers- en olie-slachtoffers worden niet
onderzocht. Adres ID-DLO, postbus 65, 8200 AB Lelystad, telefoonnummer 0320-273911.
Vogelringen
Wanneer u een ring vindt of een vogel afleest, kunt u de ring of cijfer/lettercombiatie opsturen naar de
Nederlandse Ringcentrale. Antwoordnummer 341, 6660 VE Heteren, email: vogeltrekstation@cto.nioo.nl of kijk
op: www.vogeltrekstation.nl Bij de ringcentrale kunt u ook speciale formulieren voor het insturen opvragen. Zowel
binnenlandse als buitenlandse (kleur)ringen worden verwerkt. Indien u de ring verstuurt, gelieve deze plat te
maken.
Hulpdiensten
Dierenambulance Nijmegen
Vogelopvangcentra

024-3550222 (alarm), 024-3562580 (info)
N.Ebben, Heerstraat 18, 5435 PC Agatha, 0485-312378
H.Huilmand, Rijksstr.weg 303, 6573 CX Beek-Ubbergen, 024-6843376
M.Reijnders, Heyensweg 51, 6591 HB Gennep, 0485-511906

