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Hilversum,

Onze Haan...........
Misschien is dit de laatste Korhaan in oude stijl.
Wij zoeken naar vernieuwing en uiteraard naar verbetering.
Ons blad is echter een blok aan het been van onze penningmeester.
De "Haan" kost geld, handen vol,vooral aan stencils en papier.
Onze schatbewaarder huivert als hem een nieuw verzoek om een bijdrage
bereikt. Wij denken niettemin aan een fraai gedrukt omslag,in stijl,
beschaafd en artistiek verantwoord. De tekenaars zijn met ontwerpen
bezig. Wij denken ook aan een binnenblad met advertenties ennvaste
rubrieken. Tijdens de laatste jaarvergadering bood een lid de eerste
advertentie aan. Willen we echter de Korhaan self-supporting maken
dan zullen vele leden (en niet leden) dit voorbeeld moeten volgen.
Gaat u ook eens na of er mogelijk zaken in uw omgeving zijn, die hierin
geinteresseerd zijn en voor een advertentie voelen.
Het bestuur gaat aan subsidie-aanvragen werken, u van uw kont aan andere
bronnen van inkomsten!!
Een advertentie in de Korhaan moet 25 gulden gaan kosten.
Prettige vakantie, veel vogelgenoegoa en tot augustus
Itedactie,
Plannen
Op de laatste bestuursvergadering is het ...winterprogramma voor
het komende seizoen behandeld. Vòòrhet begin van de vakantie zullen
buitende leden nog eenmaal deel kunnen nemen aan een plezierig
Op
een
de
van
Zuidelijk-Flevoland.
dijken
excursie naar
gebeuren":
a.s.,
juni,.
zaterdagmorgen
15
In september begint het winterseizoen met een terugblik op de (vogel)
en vervolgens hoopt de vogelwerkgroep de leden steeds op de
vakantie
van de maand, opmerkelijke avonden te bieden met films
donderdag
4e
van Jo van Dijk, een bijeenkomst met als inleider prof. dr. K.H.Voous,
met "werkbijeenkomsten" , excursies en ....weekenden. Een meer gedetailleerd overzicht treft U op het volgende blad aan.

2
Bestuursmededelingen

9 maart is plotseling overleden één van onze leden van het
eerste uur, de heer W.A. Verdam te Hilversum. De overledene
was present op de oprichtingsve gadering en droeg door zijn
aanwezigheid veel bij tot de vormgeving van de VWG.
Op

Onzepenningmeester de heer G. v.d, Kuip, heeft zich verloofd
met. me J, 'A. OorÖehJ.ejr,-! |Eeh fw .Igqmeend proficiat 1
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11, Busrum

Jaarvergadering
Een flink aantal leden heeft zich tijdens de Jaarvergadering
moedig door do ontwerp-statuten geworsteld. Er werden vele nuttige wenken gegeven en de mede-samensteller van de statuten, onze
penningmeester, hoopt de correcties in de
in een later stadiumopnieuw uit te geven statuten te verwerken. Onderwerpen, welke
aan de orde werden gesteld en een plezierige discussie opleverden
waren
excursies, week-enden, verbetering van de kaspositie (aanvragen subsidies), de boot, kadervorming en De Korhaan. Een van de
aanwezigen bood de eerste advertentie aan. De bestuursverkiezing
leverde geen problemen op. Eenieder word volgens plan gekozen.
-

:

Zowel bij het bestuur van onze .Vl/G als in kringen van de KWMV,
IVW en mogelijk ook andere organisaties, leeft het verlangen
naar meer samenspraak. Het bestuur hoopt omstreeks eind augustus
het initiatief tenemen tot een bijeenkomst, een soort gespreksavond, voor de besturen van genoemde verdnigingen.

Bonte vliegenvangers en ijsvogels
Twee opvallende verschijningen hebben zich in het Gooi aangediend.
De bonte vliegenvanger werd voor het eerst in 1966 in enkele paren
in ons gebied gesignaleerd. Dit jaar zal het aantal broedende bonte vliegenvangers in het Gooi ongetwijfeld circa tien bedragen.

Er zijn tot onze grote vreugde twee broedgevallen van ijsvogels
in het Gooi vastgestēld. Hierover volgen later in De Korhaan uitvoerige mededelingen.

3
Programma

15

juni: Excursie naar de dijken van Zuidelijk-Flevoland. Vertrek
om zes uur

's morgens

vanaf de brug bij M uiderberg
Samenkomen einde weggetje-vanaf Naarden vóór de brugbij het water.Daar overvaren.Terug omstreeks elf uur.
.

winterseizoen.
Het winterseizoen van de V.V7.G. begint voor de leden op 26 september. In de Openbare Leeszaal te 1J llversum zullen zij in de
gelegenheid worden gesteld te vertellen van hun vakantie-ervaringen met vogels ,eventueel met dia's of films. T el eerst opgeven. Ka deze"vakantie-avond" ziet het schema er als volgt uit:

24 oktober; fimavond te verzorgen door Jo van Dik.
28 november:ringersavond.
december:nestkastenavond met films.
januari :inleiding te verzorgen door prof.

dr.K.H.Voous.

:ledenavond a ngevuld met informatie over de Gooise

maart

Avifauna,

april

:grote filmavond,

mei

:slotavond.

Het ligt in de bedoeling op- 28 en
houden.De

29

september een week-end te

gedachten gaan uit naar Vlieland.

De

belangstelling

voor dit eenste V.V.G.-weekend is uiteraard bepalend voor verdere

activiteiten in deze richting.
De belangstelling voor meer excursies

blijkt groot te zijn. liet

bestuur hoopt het komende seizoen zeer regelmatig a n dit verlangen te voldoen b.v. maandelijks eenmaal.Deze excursies zullen wel
een meer specialistisch karakter dragen.
Uit kringen van

jagers

en veehouders is de wenselijkheid naar vo-

gekomen avonden te beleggen met een illustratief karakter.
Dit "onderwerp zal rader worden ''aitgéwërkt .Een eventuele bijeen-

ren

komst voor veehouders
den belegd.

zal in december en voor jagers in mei wor-
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Nieuws van het Avifaunafront

Op de op 4 april 1968 gehouden werkavond van de Avifaunagroep
het Gooi werd van de ± 18000 ha. te inventariseren oppervlakte
iets minder dan de helft onder 18 medewerkers verdeeld.
,

Onmiddelijk na deze avond werd met de inventarisatie begonnen.
De soorten die dit ja r door het late starten met de tellingen
aan de aandacht zijn ontsnapt,worden volgend jaar apart genventariseerd.Dit om de overzichten zo betrouwbaar mogelijk te maken.
In Bussum is een experiment opgezet om de bevolking in
te schakelen.In de krant werd een artikel geplaatst met het hoe
en het waarom.Tegelijkertijd werd gevraagd om medewerkers, die
langs de deuren zouden komen ,inlichtingen te verschaffen.
Voor de inventarisatie zelf werd een kaart van Bussum genomen,
waarop de leden van de VWG,die in Bussum wonen,werden aangegeven.Voor elk lid werd een route uitpestippld in de onmiddellijke
omgeving van zijn/haar huis. Hierna kreēg het betreffende lid een
kaart met het verzoek om medewerking.Indien deze proef slaagt
hopen wij deze methode ook op andere Gooise gemeenten te gaan
toepassen.
Aan de bosuilen werd apart aandacht geschonken.Ons lid
L.Oudejans kwam op het idee om in plaots van etn bandrecorder
een fluit te gebruiken,en daarop het geluid van de bosuil te
imiteren.Deze fluit droeg het geluid al verd°r dan een bandrecorderen er werden leuke resultaten mee bereikt.Er werd bovendien
geëxperimenteerd met een frula, een Joegoslavische herdersfluit.
Deze werd
op e'e'n avond werd
op verschillende a onden gebruikt
langs de provinciegrens, bij de Hollandse Sloot, vier paar gesignaleerd, Zowel manntjes als vrouwtjes reageerden op de loktonen,
welke door de fluit werden voortgebracht. Het geluid van de fluit
scheen echter nog wat te hoog te zijn en daarom werd een dag later
het mondstuk van een altfluit gebruikt. Opnieuw lieten de uilen
,

:

:

zich zien.

Ook het volgend jaar zullen de uilen in het Gooi aan
deze"verleidingen" bloot moeten staan.
Vervolg

“Voge l s i n vakantieland”

Vooral bij de gebieden, die in cultuur worden gebracht is dit een
interessante bezigheid. Het doet je zelfs wat als je temidden van
allerlei rare avis een doodgewone spreeuw of een oer-degelijke
blauwe reiger ziet staan.
Alleen al voor het thuisf ont is het aardig gegevens te noteren.
Zij, die een volgende keer een bezoek brengen aan uw vakantieland
kunnen er gebruik van maken en... U kunt op onze VWG-avonden over
uw avonturen met vogels in het buitenland vertellen.
Aanleiding tot het schrijven van dit artikeltje vormde een gesprek
op de laatste bestuursvergadering over moeilijkheden met het op
soort brengen van vogels in het buitenland. Het is ook daarom, dat
wij het nieuwe seizoen zullen beginnen met een avond over vogelwaarnemingen in' de vakantietijd.

D.J.

5
Waarom geen

spreeuwen?

In het ja rverslag van de nestkastcommissie lees ik dat de spreeuw
het zorgenkindje is van de nestkastcontroleur.
Dit is maar ten dele waar. Ik doel hierbij hoofdzakelijk op jonge bossen, die vanwege het weinig oude geboomte bijna geen natuurlijke broedgelegenheden herbergen.

Als-men sens nagaat wat de spreeuw
zoal aan zijn jongen voert en wat
hijzelf zoal verorbert, komt men
tot de conclusie dat deze vogel
welhaast net zo nuttig is als moes
vliegenvanger of roodstaart.
De spreeuw is voor een gebied met
veel haarwild (reeen, hazen) zelfs
nuttiger want hij leeft gedurende het broedseizoen vooral van
horzeld (neus- en keelhorzel),

leverbot, telden enz.
Ik heb zelf gezien dat de spreeuwen
in het Nationale Park ,JJo Hoge
Veluwe" op de ruggen van de herten
fourageerden(tekon). Vooral op
de voederpleatsen waren zij zeer
aktief doordat het hier een broeinest
van parasieten betref., die het wild belaagden.
De nestkastcontroleur diene niet alleen de bosbouwer van dienst te zijn
maar ook de fauna. Vooral dus de gebieden waar reewild voorkomt of
in de terreinen waar de stand zich in ontwikkeling bevindt, is het hangen van spreeüwekasten van belang. Ik denk, hier b.v, aan de gebieden
ten zuiden van Hilversum, Voor Gooilust is het aantal spreeuwen inderdaad een beetje te gek (50,j) doch dit komt wel oen beetje door de verzorging der kasten.
,

H.

Marinus

Boekbespreking
Op de niet te verzadigen markt van vogelboeken, komt, nu het vogelen
mode is geworden, een boek voor, dat aandacht verdient. Nu eens niet
een determineerboek, waarvan er al zovele zijn, maar een werk dat een
combinatie vormt van tekst, beeld en geluid. Het heet "Sang da die
Nachtigal" door Ernst Schalöw en dr. Victor Wendland; de Nederlandse
vertaling is van Dr.B.Hubert en J.Meyer en is genoemd "Welke vogel
zingt daar. De titel doet niet vermoden, dat in dit boek zoveel
verschillende facetten van het vogelleven, die varieren van broeden
tot herfsttrek, behandeld worden. Tussen de tekst staat een groot aantal tekeningen en vier kleurenplaten van de besproken vogels. Een
storend foutje,is, dat de kleine karekiet een gestreept verenkleed
heeft, terwijl de karakteristieke snavel van de groenling niet voldoende totuitdrukking komt. Achter in het boek zijn twee grammofoonverschillende vogels te beluisteren zijn.
platen geplaatst,
Op o.a. het roodborstje en de rietzanger na, zijn het stuk voor
stuk voortreffelijke opnames, die uitmunten door hun helderheid.

waar

Al met al een uniek
liefhebber.

“Welke vogel zingt

boek,

van bijzondere waarde

voor

iedere vogel-
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Uitgever G.J.A.kuys
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Inventarisatie Laarder Wasmeer

1

967

tweede maal heeft de C.J.N. het Laarder Wasmeer op broedvogels
geinventariseerd. Bij deze inventarisatie konden daardoor de in het

Voor de

vorige jaar gemaakte fouten vermeden worden. Het werk werd verricht door
Jelle Harder, die tevens de nestkasten controleerde, Hans Eykelhof,
Eduard Osieck, Gert de Hoog, Bert van Munster,
Cris Reij.
In totaal werden I5 excursies gehouden, waarvan twee s'avonds.
Bovendien werden tal van losse waarnemingen'verzameld, die in dit verslag
gedeeltelijk zijn opgenomen. Hot landschep is zeer gevarieerd.
Van de bijna 75 ha, die het reservaat gropt is word 50 ka in beslag
genomen door water en riet, 5 ha door grasland, 5 ka door zandverstuiving
met bosjes, 27 ka door woeste grond met hoi en gras, en driest met opslag
2 ha door grve den» Lvenals in 1966 zijn wilde eenden, waterhoen, meerkoet, kokmeeuw en houtduif niet in de inventarisatie betrokken,
./ij gingen uit van het principe dat de rust zoveel mogelijk gehandhaafd
moest worden; daarom is er niet naar nesten gezocht, Wanneer een vogel
drie weken achtereen op de zelfde plaats zingend aangeti'of f en was, werd
broeden aangenomen. Bij de eenden waren waarnemingen met pulli doorslaggevend

en

.

Broedvogels
Wilde eend
Wintertaling
Kuif eend
Slobeend
Bergeend

Kazont
Patrijs
Waterhoen

Meerkoet
Kievit
Kokmeeuw

Houtduif
Tortelduif
Koek oek
Tuinfluiter

(paren)

1966

1967

Broedvogels

alg.
I

alg.

tester

-

8
8
alg.
-

2
2

7
5
alg.
2

alg.
alg.
alg.
alg.
2
3
z .alg. z .alg.
alg.
alg.
I
2
2
I
II
15

Grasmus

26

Kitis
Tjiftjaf

20
II

2k
19
12

(paren)

Vlaamse Gaai

Koolmees
Pimpelmees

Staartmeos
Winterkoning
Zanglijster

Merel
Roodborst
Gekr, roodstaard

1966
I
-

1967
k
2

zie nestkast verslag
zie nestka st verslag
-

I
I

19
5
-

I
-

I
21

13
2

2

2

Bosrietzanger
Vink

5

k2
7
3

Hietgors

7

Snor

Kleine karekiet ■
Hi etzanger

Ringmus

Kuifleeuwerik

k6
ik

2

I

5

zie nestkastenverslag
I
-

in 1967 59 soorten.
xlgemeen: in 1966 55 soorten,
Als broedvogel verdwenen: Winterkoning en zwartkop. A-.nwinsten: Kuifeend,
patrijs, staartmees, gekr, roodstaart,
kuifleeuwerik,
on vlaamse gaai. A .nwinsten en verliezen
buiten beschouwing
gelaten: vooruitgang.
bij 8 soorten, achterbij
uitgang
15 soorten.

7

Bewaking

De Vogelwerkgroep heeft een nieuwe activiteit ontplooid: het bewaken
van terreinen. Het is een story, welke wij U niet willen onthouden. De
leden van de commissie Zuidelijk Flevoland, ontdekten een visdievenkolonie op het buitenland langs de dijk.
Dit buitenland vormt een voortzetting
van de oprit van de brug in aanbouw
bij Muiderberg. De dijk bleek bij de
dagjesmensen geweldig in trek te zijn.
De in het brinkdorp te huren roeibootjes, koersten met hun vrolijke
passagiers, steevast in de richting

van.....de sternkolonie.
Toen er ook een dwergstern bleek te
broeden, besloten wij maatregelen te
treffen, althans een poging in die
richting aan te wenden.
De fantastische mensen van Zuiderzeewerken (het kan verkeren) stelden vergunningen beschikbaar voor
incidentele bewaking. Wij trommelden
wat led.en op en in dn weekenden (ook
op Hemelsvaantdag) ging het gebeuren.
Al d.e dijkgangers werden verzocht
een andere aanlegplaats te kiezen
en zij allen boden oprecht hun verontschuldigingen aan. Er moesten echter borden komen.
Op een vrijdagmorgen gingen drie leden op pad
voor het opsporen van vier palen. De heer
H.v.d.Berg uit Bussum, schilderde vier fraaie
bordjes "Vogelreservaat, niet betreden",
De palen kwamen er ook, maar niet dan na een
zeer lange speurtocht. Met d.e zware
last op d.e schouders zeulend door het hoge
dijkgras, werd ook het terrein bereikt.
palen.
Toen bleek dat rond.om de visdievenkolonie het bezaaid lag met
De borden werden geplaatst, maan er dreigden andere gevaren. Helaas
zeer ernstige, door het vliegveld., dat op enkele meters van de nesten
werd aangelegd.. Vlak langs de dwergstems ronkten de rietzaaimachines,
De visdievehkolonie werd. vrijwel tot een vierd.e teruggebracht,
Maar vermoedelijk niet ten gevolge van de ronkende motoren, De dwergstems bleven tenslotte over én nog ongeveer tien paar broedende visd.e verOpnieuw volgd.en er gevaren en wel van de zijde van
dieven.
gunninghoud.ers, van vogelaars en employe’s van overheidsinstellingen,
die op zondagmiddag (n.b.i) me enden in de kolonie te moeten gaan wandei
len. Terecht hebben onze bewakend.e led.en er iets van gezegd. Een slecht
voorbeeld, ten overstaan van de aanwezige recreanten. "Zij wel en wij niet",,,.
...

Tot op de d.ag van heden

voortgezet.

(woensdag

voor

finksteren)

is de bewaking
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Het ligt ook in de bedoeling er tijdens de Pinksterdagen mee voort te gaan.
Tijdens de Zuidelijk-Plevolandzondagochtend van Bert Garthoff, heeft
deze natuur-propagandist de naam van onze Vogelwerkgroep in het kader
van deze bewaking voor de eerste keer in de ether gebrachti Voor de overtocht van de "incidentele" vergunninghouders, claimden wij een motorflat
met stuurman. Het was alles bijeen een bliksemactie. Als slechts de dwergstems kans zien de jongen groot te brengen, zijn wij al dik tevreden,.,i
Bs,

Ha
schrijven van bovenstaand artikel, volgden de Pinksterdagen.
Jij zagen nog kans.de volgende aanvulling in de korhoen op te nemen.
De bewakers hebben een zeer moeilijk Pinksterweekend gehad, Ar zeilden ware vloten van plezierjachten naar het strandje,
De
houding van de bemanning was ontstellend en triest tegelijk.
Zij negeerden elk vriendelijk verzoek tót het zoeken van een andere
aanlegplaats, plaatsteii tenten in hot broedgebied en begonnen tussen
de nesten oen partijtje te voetballen. Hen en ander geschiedde onder aanvoering van de voorzitter van een watersportvereniging.
Zelfs onze controleur vogelwet de heer C.Lataan, werd bedreigd met
■onderdompeling;' De. politie moest Wprden galarmeerd om'het ongeoen einde te maken. ('"een)
manierd optreden van het
,

werd proces-verIneussën
was—br
zeer
veel
schade
aan de
baal opgemaakt,
-uiteraard
kolonie toegebracht,

Tegen de

voorzitter ven;de watersportvereniging
*•

Boomklevers
De heer E.J. van Ijzendoorn te Santpoort, stelt een onderzoek
in naar het voorkomen van de boomklever in Noord-holland. Hij vraagt
onze leden gegevens vooral over het voorkomen als broedvogel, beschikbaar te stellen. Het gaat zowel om oude feiten als om waarnemingen
van boomklevers in het nu bijna voorbije broedseizoen. Onze
Avifauna commissie wil de Gooise gegevens graag gecoordineerd de
heer ven ijzendoorn ter hand stellen.
Beslist dus zorgen voor een opgave aan het secretariaat van de
Avifauna-groep: D.A.Jonkers, Hoflaan 8, Hilversum.

De heer K. de Groot, Berlagêlacn 225, Hilversum vraagt geen oude
kijkers of onderdelen ervan weg te gooien. Hij we t er raad meeli
Bovendien kan hij voor reparaties en schoonmaken zorgdragen.

Excursie jeugdbonden
De "dijkwerkers" van de Jeugdbonden, zullen in het weekend
16 juni een excursie maken naar de dijken van ZuidelijkV.W.G. heeft hiervoor toestemming ontvangen en stelt
het bijzonder op prijs,in samenwerking met Zuiderzeewerken,
jeugdbonders het unieke "uitstapje" te mogen aanbieden. Het wordt
een fietsexcursie naar Lelystadhaven met bezoek aan Europa’s grootste gemaal, overnachting aldaar en trips naar Houtrib, Knardijk enz.
’s-Avonds volgt een een lezing en zondag keert de groep opnieuw na
enige excursies via de dijk terug naar het Gooi.

en

15
Flevoland.
van

9
Vogels

van

Zuidelijk

Flevoland

De polder is drooggevallen. Leden van de commissie Zuidelijk
Flevoland met vele introducé’s (leden van onze vogelwerkgroep) hebben
het proces mogen volgen. Het is niet mogelijk numreeds een afgerond
overzicht van waarnemingen aan te bieden. Niettemin onderstaand een
kort resumé van opmerkelijke feiten.

In de wintermaanden tussen november en maart werden b.v. verrassend veel ijseenden gesignaleerd. Op één dag b.v. wel dertien exemplaren.
Andere opmerkelijke soorten eenden weren de grote- en zwarte zeeend
In dezelfde periode werden enige keren roodhalsfuten
en eidereend.
en kuifduikers waargenomen. Langs de dijken fourageerden regelmatig
strandleeuweriken, terwijl de sneeuwgorzen tot de zekere ontmoetingen

behoorden.
Lr trokken enige roofvogels langs de dijken zoals smelleken, kiekendieven, boomvalk, wespendief en visarend, ïot de waargenomen stemsoorten behoren de grote- en dwergstern. Op hot slik tegenover de brug
bij Muiderborg verbleven enige tijd negen dwergmeeuwen
Interessant.was het vaststellen van broedgegeven van de eerste polderzangertjes; Fitis, Tuinfluiter, grasmus, rietzanger en bosrietzanger
Witte en gele kwikstaart, kneu, graspieper en tapuit kwamen tevens
als broedvogels op do dijk voor.
,

,

trad een sterke fluctuatie op in de vogeltrek: enkele weken
lang vertoefden er wol een vijftienduizend kemphanen langs de dijk on
op het wad om plotseling te verdwijnen en plaats te maken voor grote
;r

aantallen tapuiten en zwarte sterns.
Bontbekplevieren werden vastgesteld in een aantal van enkele honderden
exemplaren. Tientallen strandplevieren vestigden £ich langs de dijk
-op da schelponbankjes- en ook Je kluut maakte gretig gebruik van de
plotdelijjg geboden mogelijkheden tot familievergroting. Bij het gemaal
en de eerste bebouwing vestigden zich tientallen huismussen en een
koolmezonpaar.

.

.

.

Lr werden duinpiepers gesignaleerd, een dwerggans en....door verschillende waarnemers Temminck strandlopers1J
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Terugmeldingen

De heer A.Schaap, kooiker van de eendenkooi in het Naardermeer,
ringde daar reeds vele duizenden Wintertalingen. Tot nu toe kreeg hij
daarvan 797 terugmeldingen. En wel uit de volgende landen:
Nederland
Belgie
Frankrijk
Spanje
Portugal
Italie

Afrika
Engeland
Ierland

Schotland

175
9
287
29

Duitsland
Denemarken
Polen
Finland

7

Zweden

7

Noorwegen
Ussr
Joego-Slavie
Griekenland

1

107
43
3

13
25

3

25

12

2

47
1

1

Van de terugmeldingen uit Nederland kwamen er ongeveer 90 uit het
Gooi (Naarden, Huizen, Blaricum, Kortenhoef, Ankeveen).
In Finland bleken nogal wat vogels dood in bisamrattenklemmen te zijn
gevonden. Voorts waren er drie terugmeldingen van in eendenkooien
geringde vogels: Piaam (Frieland) en de Otterskooi (N-W Overijssel).
Ook werden 2 wintertalingen uit Engeland in deze kooi gevangen.

Van de terugmeldingen betreft 99 procent geschoten vogels»
De meeste talingen worden binnen 1 jaar geschoten (ca. 70procent)
Verder ca, 10 procent tussen de 1 en 4 jaar, en ongeveer 20 procent
na 5 jaar of later. Men moet hierbij wel bedenken dat de vogels als
volgroeid.e vogels worden geringd..
Uit landen ten Zuiden van Ned.erland. word.en vogeld vooral tijdens de
wintermaanden teruggemeld. Uit noordelijker gelegen landen in de regel
tijdens de zomer- of herfstmaanden.
Zuideuropese landen zijn dus d.e overwinteringsgebied.en en de noord'
europese de broedgebieden.
Nog tweo Interessante terugmeld.ingen;
Wintertaling geringd, als volgroeid vr, op 11/9/53 in het Naardormeer,
terug op
in de
(Frankrijk), aldaar weer losgelaten.
Tenslotte op 7/10/61 te Breukelen geschaten.

26/2/56

Wintertaling geringd, als: volgroeid, ex, op. 30/IO/54 in het Naardermeor
terug op 25/H/54 in W-Marokko, (N-Afrika). Deze vogel legde in max,
26 dagen meer dan 2000 km. af.
Winterkoning in Nestkast
De heer E.Boeve (Ankeveense Pad) heeft een nieuw filmproject op het oog.
Na zijn opzienbarende films over kool- en staartmees, die bij deze beroepscineast als het ware in de filmstudio kwam broeden, een vervolg met
winterkoning. Klein Jantje koos een nestkast bij de
in de hoofdrol
heer
Boeve. De camera werd geplaatst en voor de heer Boeve en
woning van de
de winterkoning volgden spannende dagen. De vogel bleek niet zo snel aan
het geluid van de camera, te wennen als de mezen. Als de filmopnamen gevindilukken,
ngen te vertellen
te vinden
van zijn
in hette
najaar
Boeve bereid
nieuwste
films
laten
zien.
hopen wij de heer zijn
bo

een

en
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Veldwaarnemingen tot

25-5 1968

16-4 Lepelaar:1 ex.Hilv.

P2-5
r

20-

Leent ,T. Longaigroux.
1 ex. Hoorneboeg,DJ
T
espendief; 1 ex.

Laarder asmeer,DJ.
Boomvalk: 1 ex.Huizen, J.v.d. Gelei,c.s

8-5 1

ex.

Laarder

'as-

meer,DJ.

21-

Visarend: 1 ex.Laar
der Eng bij Huizen,
DJ.
6-4 Sperwer: 1 ex. Anke
ve n, K.Visser,c.s,
18- Houtsnip: 1 ex. ün-

keveen,J.v.d.Geld.

21-4 Velduil 1 ex.La:

r-

der "asmeer, J.Harder DJ.
19- Dansuil 1 ex.Laarder r asmeer, DJ.
,

T

7-4 -Jraaihsls

‘

1 ex. de Beek Bussum,DJ.
in april geregeld op Hoorneboeg,DJ.
1 ex. 3i koebergen, mevr. de Ijs.
19~5
geregeld 2 exx. Ld. °railoscheweg Huizen,L.Osieck.
3-4Bef liistor; 1 ex. u. Laarder rasmeer,DJ.
4 exx. Bilverbeek,fam. Blonet,Ploeger,c.s.
1620-4 Pluiter
1 ex. Valkeveen,IJselmeerkust,J.v.d.^elg.
1 ex. Bikbergen,J.Bos,L. Cudejans c.s.
1
’/ielewaal
ex. Laarder ‘7asmeer,DJ.
9-5
1 ex. IJzeren Veld Huizen,DJ.
20-5
Tot 25-5 geregeld op de Beek Bussum,l.v.d.I eulen.
17- Bra^msluiper:
1 ex. Hofla n Hilversum,DJ.
1
ex. St. Janskerkhof Laren,DJ.
7-5
.1 ex. Stalpaertstra t Hilversum tot 15 -5 aan9-5
de "Vijs
wezig ,mevr
1-4 Appelvink 15 exx. 11verbeek,tot 18-4,daarna nog 2 exx.J.v.d.
G.
:

:

.

-

++++++++++++++

Kleine Zilverreiger
Op 3 juni ’s-middags,waren wij belast met de bewaking van de
sternkolonie op de dijk van Zuidelijk-Flevoland, ongeveer tegen
over Muiderberg. De heer B.Wolf uit Hilversum vertelde ons er
een kleine zilverreiger(Egretta garzetta ) te hebben waargenomen.
Later smaakten ook wij het genoegen de vogel te zien langs de
dijk van Zuidelijk-Flevoland.
Deze dwaalgast temidden van een groep kokmeeuwen tussen het
gemaal De Bloq van Huffeler en Lelystad-Haven.
Je hebben de vogel geruime tijd kunnen observeren.
J. Harder,G. Ording
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Vogels in vakantieland
Bij u zal het wel net zo gaan als bij mij. Wanneer we met

vakantie gaan,kinnen we de vogels nog niet uit ons
hoofd zetten. Veelal zoeken we een gebied uit,waar wij

eens andere soorten zien;vooral het buitenland is,wat
dit betreft,erg in zwang.Maanden van tevoren worden

college-vogelaars aangeklampt en om tips gevraagd

zeldzame soorten

zien.
Publikaties worden naarstig nageslagen,routes worden
waar

we de leuke

en

kunnen

ingetekend....
Tot

zover is alles nog koek

en ei!

Op de plaats van

bestemming aangekomen verschijnen de eerste wolkjes
aan de tot nu toe heldere vogelhemel.De plekken waar
de vogels zich bij voorkeur ophouden moeten opezocht
worden,we horen geluiden die we niet thuis kunnen
brengen.De ons ten dienste staande vogelboeken,die in
het vertrouwde vaderland

zo goed voldeden,blijken

vaak hopeloos tekort te schieten in hun beschrijvingen.
Toch zijn deze moeilijkheden wel te ondervangen.
Van tevoren kunnen boekjes worden gekocht van het be—treilende land,terwijl uittreksels en schetsen van vogelaars die het gebied al eens bezochten heel goede
hulpmiddelen zijn.Co. tact met de bevolking helpt eveneens vaak in de goede richting.
Kunnen wij nadat bovenstaande moeilijkheden zijn opgelost

nog wat doen met onze wa..rnemingen?Cngetwijfeld!
Vooral

in de zuidelijke landen is er geen dicht net van waarnemers ;gegevens
Int.

Bureau

over terreinen zijn altijd welkom.Het

'aterfowl Research stelt bijzonder veel be-

lang in waterwildtellingen uit Oost- en Zuideuropese
landen tussen de maanden augustus en mei.Veldgegevens
die u normaal toeschljnen zijn meermalen waardevol gebleken voor deskundigen uit uw vakantieland.
Br zijn mensen die

zelfs nog in hun vakantie conse-

quent bepaalde terreinen inventariseren.Kiet zozeer
om de soorten,doch meer om de waarde van zo’n gebied

te bepalen.

