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Veldwaarneming

In deze rubriek wordt een selectie gemaakt van mededelingen, foto’s of korte
verhalen over bijzondere waarnemingen uit het veld door onze leden.
Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u alleen ongewone waarnemingen
in te sturen. Wanneer u een vraag stelt, verzoeken wij u om uw e-mailadres te
vermelden, waarnaar men kan reageren.

Geweifragment in schedel reebok
illem de Lang uit Odiliapeel schoot in zijn jachtveld in de Eifel
deze zesender. Tijdens het schoonmaken van de trofee deed hij
een onverwachte ontdekking: in de schedel stak een geweipunt.
Deze is hoogstwaarschijnlijk tijdens een schermutseling met een
tegenstander door de schedel gedrongen en in de hersenen beland.
Ondanks deze verwonding waren er aan de bok geen afwijkingen
te constateren.

W

n het Amsterdamse Geuzenbos ontdekte fotograaf Bertus Kelderman deze vos, die het veulen van een Konikpaard
schijnbaar van dichterbij wilde inspecteren. Totdat Reintje de fotograaf spotte en het hazenpad koos over de brug.
‘Toch wel bijzonder, je moet er net toevallig bij zijn om zo’n vlucht vast te leggen’, aldus de fotograaf.
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De Salland Natuurfair
Een must voor jagers, natuurliefhebbers en het hele gezin
p zondag 8 september vindt op
landgoed Groot Zwaaftink tussen
Raalte en Heeten de Salland Natuur Fair
plaats. Deze fair is het resultaat van een
unieke samenwerking tussen organisaties
in Salland die één ding gemeen hebben:
hart voor natuur en landschap! Jagers,
IVN, landbouwers en andere ‘buitenlui’
vinden elkaar tijdens deze jaarlijkse fair.
De Salland Natuur fair is eind jaren
negentig ontstaan vanuit de Sallandse
WBE’s en het IVN Raalte. Deze twee
organisaties zijn in de loop der jaren
ondersteund door diverse andere
organisaties die zich bezig houden met
natuur en landschap. Door met elkaar de
fair te organiseren en samen te werken
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ontstaat wederzijds respect, waarbij
natuur en landschap de grote winnaars
zijn. De focus bij deze gezamenlijke
organisatie van de fair is het beleven,
ervaren en genieten van al het moois dat
het buitenleven in Salland te bieden
heeft. Tijdens de fair wordt door middel
van vele activiteiten extra aandacht
besteed aan de jongere generatie. Deze
groeit op met computer en smartphone,
waardoor jongeren de kennis van en
interesse voor natuur en landschap
dreigen te verliezen. De fair omvat een
grote braderie met meer dan 150 natuuren jachtgerelateerde standhouders en op
het grote demonstratieterrein zijn
doorlopend shows te zien. De vijf
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deelnemende WBE’s uit Salland promoten dit jaar het project ‘de patrijs van
Salland’. Tijdens een spannende
wandeling door de akkers kunnen
kinderen de natuurlijke habitat van het
patrijs leren kennen, bovendien maken
ze kans op een verrekijker. Daarnaast
genieten streekgebonden producten,
oude ambachten en bijzondere diersoorten bijzondere aandacht.
Meer info: www.sallandnatuurfair.nl

