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Redactioneel
Een nieuw broedseizoen meldt zich vrolijk en blij aan; heel ijverig zien wij de vogels sjouwen met nestmateriaal! De kale bomen vertonen onverwacht hun lang verborgen schoonheden, ja
het zal niet lang meer duren, dat Net land weer jong groen tevoorschijn tovert en bijvoorbeeld de rijk geopende bloemexplosies van het Fluitekruid of Boerenwormkruid gaat dragen!

....

Het Roodborstje, de Winterkoning en Heggemus... zij hebben zo
lang alleen het bos proberen op te vrolijken in de soms trieste
eenzame dagen van de winter. Maar bij het aanbreken van dit
jaargetijde hebben zij bij hun muzikale uitvoeringen al sinds
enige tijd de vaste begeleiding gekregen van Fitis en Tjiftjaf
en de oefeningen van onze rietvogels om tot een prachtig vogelkoor te komen zijn ook al begonnen, onder leiding van de Koekkoek die vanuit de onzichtbare verte zijn stem laat horen.

Ja, het mag wel een wonder heten dat onze bossen, heidevelden

en rietkragen zich weer vullen met jonge, frisse geluiden van onze zomergasten en dat boven de weilanden weer de kenmerkende
klanken van Tureluur, Wulp, Grutto (e.d.) te horen zijn..,,,
wanneer wij bedenken dat de vele trekvogels het Grote Vogel-

kerkhof Italië (zo zijn er helaas meer te noemen]) door moeten
zien te komen, naast al die grote inspanningen van de reis zelf!

De vogel- en natuurliefhebber valt soms van de ene verbazing in
de andere! Was de massale (lees: énorme) slaaptrek van de Spreeuwen naar het Corversbos, met een aantal Sperwers in haar kielzog,
niet een gewaarwording om nog ooit te worden vergeten ? !!

staat ons ,leden van de Vogelwerkgroep, weer veel werk te wachten! Ik noem; inventarisaties, tellingen, nestkastenonderhoud en
controle, het attent zijn én reageren op mogelijke milieuaantas-'
tingen en het verspreiden van de natuurbeschermingsgedachte op een
zo groot mogelijke schaal. Dit is de taak, die wij ons opgelegd
hebben, willen wij onze doelstelling van de Vogelwerkgroep waar
kunnen maken ! U ziet uw medewerking is hard nodig !
Er

-

Om uw kontakt met de natuur zoveel mogelijk te ondersteunen, zijn
er weer zeer interessante excursie op het programma gezet! En vat
betreft de inhoud van deze aflevering graag het volgende: Naast
de bekende rubrieken, enkele waardevolle notities van bijzondere
waarnemingen; een 3-tal inventarisatle-verslagen, excursie-verslagen en diverse oproepen tot medewerking.
Ten slotte; Zijn er onder onze leden die enige vogel-tekentalent/
vaardigheid bezitten, late zij zich dan bij de redactie opgeven!
Rob
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Programma

van

Zaterdag 25 april

Zaterdag 1 mei
n.b, datum veranderdl

de Excursies
;

:

Ochtendexcursie Oppad 1 3 Graveland,
Te bereiken -komende- uit Hilversum- over de
Vreelandseweg, richting s•Graveland, over de
brug éérste weg links,(
Vertrek: 06.00 uur, onder leiding van P. v.d.Poel,
Dagexcursle naar de Nenelaar en de Kampina Heide,

gezamenlijk met de Vogel en Natuurwacht voor
s'Hertogenbosch en Omstreken,

Nemelaar, eigendom van het Brabants Landschep, opp, 117 ha,; regelmatig
wordt hier o.a. de Ijsvogel waargenomen (!), We hopen ook een bezoek te
brengen aan het Vogelringstation Tilburg, dat op de Nemelaar haar werkterrein heeft.
De

Bekend zijn het Beeldven, waar het zeldzame Kranswier (Nittelopsis optusa)
-een wier met 10 tot 15 cm, lange cellen- voorkomt; in de Moddervelden
komt jaarlijks de Blauuborst als broedvogel voor.
Daarna vervolgen wij onze wandeling naar de Kampina Heide, eigendom van
Natuurmonumenten, opp, 1106 ha,! Bekend zijn hier o,a, de Huisvennen waarop de bodem Biesvaren on Waterlobelia groeien; ook Veenbes en Beenbreek
komen hier voor. Aan vogels zullen Roerdomp, Wulp, Blauwe Kiekendief en
misschien de Korhaan niet ontbreken!!!
Vertrok uiterli.ik 06.00 uur vanaf het

Oosterspoorplein

te Hilversum.

Opgave vóór 26 april is noodzakclijk i.v.m, de indeling van de auto' s, U
kunt zich opgeven bij dhr, C. de Rooy nó 18,00 uur. Tel,; 02158
1641,
10834,
bij geen gehoor: H,W, Te Soete 02150
-

-

Bustocht naar 1 t Zuin, België,
Kosten ca, ƒ 30,00 per persoon voor de bus én
tolgelden. Voor deze tocht, samen met de cursisten van de Vogelcursus, zijn nog plaatsen
wij.
Aanmelder: p, Van der Poel, Ten Katelaan 2te
Hilversum, Tel.: 02150
133887
spoedig mogelijk! M
Vertrek 08,00 uur vanaf de Zuiderkerk (hoek Oeintunrhann/Dr. Kuyperlaan)
te Bussum,

Zaterdag 15 mei

!

-

•
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Dinsdag 18 mei

Dinsdag

:

1 juni

:

Avondexcursie op het Naardenneer per boot.
Vertrek om 19.00 uur vanaf het huis van de fam,
Hoetmer, Dit is te bereiken door vanaf de Torenflat
in Naarden, via de Overscheenseweg (parallel aan de
rijksweg) bij het bord "NM Visserij" linksaf te
slaan, De tocht duurt tot ongeveer 22.00 uur. Opgave tot uiterlijk 12 mei,,bij dhr. C. de Rooy (zie
boven). De kosten ad. f 7.- pp, vooruit te voldoen.
Avondexcursie Ankeveen*
Wandelexcursie via het Bergse Pad en de Dammerkade
door dit plassen-gebied, De leiding berust bij dhr.
J , Harder, We vertrekken vanaf de parkeerplaats
naast de RK. kerk in Ankeveen om 12.00 uur.
t

-vervolg programma excursie op blz„ U~
Attention please ATTENTION PLEASE ATTENTION PLEASE ATTENTION PLEASE ATTENTION

ca.

In het laatste weekend van mei komt een groep van
30 Engelse vogelaars,
leden van de Engelse Vogelbescherming (die meer dan 200.000 leden heeft!!!)
wederom naar Nederland om onze vogelrijke gebieden te bezoeken.
Daar zij graag in contact zouden willen komen met hun Nederlandse broeders
met het oog op mogelijke uitwisseling en eventueel op samenwerking in de

toekomst, hebben zij ons gevraagd om

een

ontmoeting te organiseren op:

Maandag 31 mei

diajls

Zij zullen

meebrengen

!! !

avond, wegens gebrek aan belangstelling niet
door zou kunnen gaan* Dus mogen wij ook op UV aanwezigheid rekenen ?
De plaats van de bijeenkomst (wel in t Gooïj zal nog nader bekend worden
gemaakt.

Het zou zo jammer zijn als deze

!

Indien u komt, wilt u dit dan opgeven aan: A, van Leyden, Raboes 9, Laren.
tel.;

02153

-

86091

Tip van de redactie; Het zou natuurlijk erg handig zijn, wanneer u enkele
Engelse vogelnamen weet!
ATTENTION PLEASE ATTENTION PLEASE ATTENTION PLEASE ATTENTION PLEASE ATTENTION

Tussen

2 Haakjes

Denk u aan de in de vorige Korhaan geplaatste oproep, waarin de redactie

vraagt uw eerste waarneming/aankomstdatum van onze zomergasten aan haar
op te sturen? Graag met eventuele bijzonderheden er bij vermeld.
Ondergetekende heeft b.v. de volgende aankomstdata genoteerd:
de 1ste

27 maart,
: 4 april,
Roodstaart(�) :

Tjiftjaf

de 1ste Fitis
de 1ste Zwarte

:

1

Capitten bosje, Blaricum/Eemnes.
Naardereng, Naarden/Huizen.
april, R.W.Z.I., Huizen.

ROB
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Vrijdag 11 juni

;

Nachtexcursie langs de uiterwaarden van de grote
rivieren.

Evenals in voorgaande jaren, gaan wij onder leiding van dhr. D,A,. Jonkers
genieten van do sfeer van roepende en zingende vogels tijdens de nachtelijke uren van vrijdag op zaterdag.
Vooral hopen wij op de roep van de Kwartelkoning, alsmede de geluiden van
andere ral-achtigen, uilen, Dosrietzanger en Blauwborst, Ongetwijfeld zal
bij het ochtendgloren een hele reeks vogels zich laten zien én horen !
Offer voor één keer uw nachtrust op en geniet van deze tocht. Opgeven zo
snel mogelijk, doch uiterlijk vóér -4 juni, (bij dhr. C. de Rooy)
Vertrek: vanaf het

Oosterspoorplein

te Hilversum

om 22.00 uur

Weet u dat bij veel excursies laarzen en soms regenkleding onmisbaar zijn?
Tijdens de dagtochten is meegenomen proviand en drinken meestal erg pret-

tig.
Excursies-Chronologisch-In 't Kort:

don,

22 april

:

zat,

25 april

:

zat.
zat,

din,
din,

maa,
vri,

1 mei
15 mei
18 mei

:

:
:

1 juni

:

11 juni

;

31 mei

;

Ledenavond-Goede Herderkerk-S, Stevinweg 146
te Hilveraum-20,00 uur-Lezing=Dla ls-TexelOchtend excursie Oppad 's Graveland, 06,00 uur,
Dagexcursie Nemelaar, ’s Hertogenbosch, 06,00 h.
Bustocht naar ’t Zwin, België, 08,00 uur,
Avondexc, Naardermeer, Vertrek; 19.00 uur,
Avondexc, Ankeveen, Vertrek: 19.00 uur,
Kontakt-Avond met Engelse VcgclaarsNachtexc, langs de grote rivieren. 22,00 uur.

Geeft u zich TIJDIG op

!!!

Zorg u ook TIJDIG voor een excursie-verslag voor in De Korhaan?

Programma

van

Donderdag 22 april

de Ledenavond
:

Lezing met dia’s door de heer Jan L.L. Steenhart
uit Berkhout, met als onderwerp het eiland Tezel,

zeer bekende natuurfotograaf, vertelt u over de
vogelwereld van dit unieke Wadden-eiland. Natuurlijk kunt u ook genieten
van het totale landschap, de planten en niet te vergeten de zeehonden!!!

Deze, bij velen reeds
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Verslag

van

de Algemene Ledenvergadering

van de Vogelwerkgroep “Het Gooi
Gehouden op 25 maart

1976

en

omstreken”

in de zaal van de Goede Herderkerk te Hilversum

Aanwezig: de bestuursleden J. Harder (voorzitter), H.J. ten Brinke (secretaris), mevr. H.E. Disselkoen-Piepers (penningmeesteresse), R.v.
Pōelgeest (subgroep Avifauna), H.W. de Soete (subgroep nestkasten), mevr. A.C. Hartlief (subgroep Zuidelijk Flevoland), R.P.H.
van Maanen en W.E. Cohen (beiden van de subgroep/redactie van
De Korhaan);

25 leden.
Afwezig

:

de bestuursleden mevr. L.J. Dwars-van Achterbergh en mevr. R. de
Wijs-Tabois.

1, De voorzitter opent do vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk
welkom. Voor wat de aktiviteiten betreft attendeert de voorzitter op de
jaarverslagen van de verschillende subgroepen, gepubliceerd in De Korhaan van januari/februari 1976, Hij koppelt hier aan vast een dankwoord
voor alle medewerkers voor hun inzet over het afgelopen jaar. Gaarne
roept hij de leden van de VWG op tot grotere deelname aan de aktiviteiten van de verschillende subgroepen. Vooral de subgroep Nestkasten wil
nog graag enkele medewerkers voor de controle van nestkasten voor enkele gebieden. Bij de subgroep Excursies wil men graag enkele "meedenkers"
voor Interessante excursie-mogelijkheden voor onze leden, De subgroep
Avifauna wil graag assistentie bij het ordenen van de bibliotheek in 't
Noodschooltje (weet u wel, die 2e dinsdagavond van elke maand?!!).
2, Het verslag van de secretaris over de Algemene Ledenvergadering van 27
maart 1975 (gepubliceerd in De Korhaan van mei/juni 1975) wordt goedge-

keurd.

1975 (gepubl, in De Korhaan jan./febr.*76)
a. Jaarverslag van de secretaris over 1975. Goedgekeurd,
Aanvullingen; 1, onder bestuur:"mevr, A.C. Hartlief, voor de sub-

3. Bespreking van de

jaarstukken

groep Zuidelijk-Flevoland,"
contacten met andere organisaties:
"Comité Wintervoedering".

2, onder

b. Jaarverslag 1975 van de subgroep Avifauna. Goedgekeurd.
c« Jaarverslag 1975 van de subgroep Nestkasten. Goedgekeurd,
Naar aanleiding van enkele vragen nog de volgende opmerkingen;
Er is helaas een achterstand in de werkzaamheden. Het jaarverslag 1972 is nu gereed. Er wordt hard gewerkt aan de jaarverslagen 1973 en 1974. Helaas zijn nog lang niet alle gegevens
binnen!!! Een dringende oproep aan iedereen die nog over nest•kastgegevens van 1973 en 1974 beschikt, om deze met spoed door
te geven aan de heer H,W, de Soete. Het zou erg jammer zijn
als in deze belangrijke documentatie een hiaat zou komen van 2
jaarl
d. Jaarverslag 1975 van de subgroep Excursies. Goedgekeurd.
e. Jaarverslag 1975 van de subgroep Zuidelijk-Flevoland. Goedgekeurd,

f. Reductiebeleid

van De Korhaan,
De voorzitter steekt een pluim op de hoed van alle samenstellers van
De Korhaan, Het bestuur is hierover vol lof, hetgeen door de aanwezige leden met applaus wordt bevestigd! Ook alle bezorgers hartelijk

dank!

6

4-. Het financiële beleid.
a, De rekening over 1975 wordt vastgesteld,
b, De begroting voor *76 wordt goedgekeurd.
Naar aanleiding van enkele vragen over de begroting, geeft mevr. Disselkoen-Piepers nog de volgende toelichting!
-De kosten van de ledenavonden zijn hoger geworden als gevolg van een
hogere zaalhuur en vanwege het feit dat meer gastsprekers van elders
komen, die naast een boekenbon volledige reiskostenvergoeding ont-

vangen.

-De secretariaatsuitgaven worden steeds hoger, voornamelijk als gevolg van de voortdurende stijging van de portokosten.
-Er wordt geen telmachine aangeschaft. Hiervoor in de plaats komt een
schrijfmachine ten behoeve van De Korhaan,
-Als de tekorten niet kunnen worden gedekt uit subsidies, zal op andere posten moeten worden bezuinigd, voor zover mogelijk.

5, Bestuursverkiezing.
a. De heer J, Harder wordt opnieuw benoemd tot voorzitter.
b. Mevr, L.J, Dwars-van Achterbergh en mevr. M.A.F.H, de Wijs-Tabois
worden opnieuw benoemd tot bestuursleden,
c. De tussentijdse benoemingen van de heer H,W, de Soete (subgroep
Nestkasten), de heer W.E, Cohen (redactiegroep De Korhaan) en de
heer H,J, ten Brinke (secretaris) worden bekrachtigd,
d. Het bestuur wordt aangevuld door benoeming van de heer P, van der
Poel als algemeen bestuurslid met de funktie van vice-voorzitter.
Hieraan is dringend behoefte ter wille van de spreiding van werkzaamheden, Reglementair is dit mogelijk, aangezien het aantal van
10 bestuursleden hiermee niet wordt overschreden,
De aanwezige leden stemmen met deze gang van zaken in.

6, De heer L.F, Kynja wordt opnieuw benoemd tot lid van de kascommissie.

7. Rondvraag.
-Kaartjes voor het doorgeven van vogelwaarnemingen zijn altijd voorradig in het Noodschooltje. Er wordt een dringend beroep gedaan op de
leden de waarnemingen door te geven met gebruikmaking van de hier
voor bestemde kaartjes en NIET op losse briefjes !!!
-Deelnemers aan de vogelcursus gaan per bus een excursie maken naar r t
zaterdag 15 mei 1976. (zie ook blz. 2 !)
Zwin in Belgi*ê op
-Wie interesse heeft voor, of iets bijzonder heeft waargenomen over de
Gierzwïiluw(Apus apus) kan kontakt opnemen met de voorzitter van de
Vogelwerkgroep,
:

8.

De voorzitter sluit de vergadering.
Na een korte pauze wordt nog intens genoten van de zeer boeiende film
over Het Verdronken Land van Saeftinge.
De secretaris
H.J. ten Brinke
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Ledenmutaties
Nieuwe leden:
mevr, M, Grilt er
mevr, A»M,A, ter Kulle-Schaars
mevr, J,M, Proper-Hoekstra
mevr, A, Westers-Wesdorp
dhr, drs, S,N, Dwarshuis

dhr, E, de Haan
dhr, E, Kroon
dhr, M, Lonink
dhr, C.G.A.M, van der Poel
dhr, B. Scheper
dhr, H, Swelheim
dhr. W. van der Zwaan
.

Graaf Wichmanlaan
Neuhuysweg
Loosdrechtseweg
Gerardus Gullaan
Wxllibrorduslaan
Herenweg
Hilvertsweg
Parklaan
Mecklenburglaan
Klooster
Boslaan
Limburg Stirumstraat

13a (E-9), Bussum
7

60

9

88

56
4.6

20

IA
35
9
3

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

Laren
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Ankeveen
Hilversum
Eeranes

Bussum
Laren

Vreeland
Hulzen

Nieuwe huisgenootleden:
mevr, A.B, Lonink-Rohaan

mevr, A„W, Scherpenzeel-Kempe

Parklaan
Willibrorduslaan

dhr. P,W, Dieperink

Jagerspad

20
1

9

,

,

,

Eemnes
Hilversum
Laren

Adreswijziging:
mevr, M,M,J, Harder-Staal
dhr, L,F, Rynja
dhr, J. Harder

dhr, H,P, Vos

Meteorenstraat
Kostmand

Meteorenstraat
Hommelmeent 89

5
L
62

,
,

Hilversum

Huizen

Hilversum
4-5
(Hilversumsemeent) Hilversum
.

Bedankt als lid:

dhr, B, Hartkamp
dhr. J, de Vree

Hazenstraat
Larenseweg

42
199

,

,

Hilversum
Hilversum

Bedankt als hulsgenootlid:
mevr, G.F, de Later-van Riemsdijk
mevr, A,J, Vos-Bos

,

,

Hilversum
Hilversum

Overleden:
mevr,

Y.F.L. Vogel

Hilversumsestraatweg

24.

,

Baarn
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Broedvogelinventarisatie

“De Monnikenberg” in 1975

Terreinbeschrijving:
a. Ligging

b.
c.
d.
e.

Oppervlakte
Kaartblad
Eigenaresse
Toegangsbepalingen

f.

Biotoop

:

Ten oosten van Hilversum, grenzend aan het Diaconnessenziekenhuis en de spoorlijn Hllversum-Baarn.

;

ca,

:

32

:
;

:

Inventarisatiemethode

:

Inventarisatietijd

:

Inventarisatiedata

:

Waarnemers

:

A

4-0 ha,
(Soestdijk), schaal 1:25,000

Zr, Augustinnessen van St. Monica,
Vrije wandeling op wegen en paden,

<•

Zowel naaldhout, als hoog en laag loofhout, hier
en daar gemengd bos. Ook is er een weiland ter
grootte van ca. 7 ha,. Langs de paden vele rijen
oude Beuken, met hier en daar een open plek of
veld(je). Voorts zijn er twee vennen, één in het
bos en het ander in het weiland. Daarnaast zijn
er nog twee rioollozingsvijventjes langs het weiland, Tenslotte is er nog een kleine speeltuin
en een grote moestuin.
Rijksweg 27 loopt aan de oostzijde over een gedeelte van het terrein heen,

Er werd geïnventariseerd volgens de methode van
Tinbergen,
Van 04-,00 h tot 07,00 h ongeveer,

12-04.-’75
10-05-’75
Piet Roekamp

19-04--'75
&

26-04.-’75

Henk Harder

03-05-'75
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Broedvogellijst.

Overzicht van het aantal Broedvogelparen

oort

Aantal
paren

ttttt

Soort

Aantal
paren

ttttt

ttt-rtt

2
1
1

Wilde Eend
Slobeend
Wintertaling
Bergeend
Torenvalk
Fazant
Meerkoet
Holenduif
Houtduif
Turkse Tortel
Bosull
Ransuil
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Zwarte Specht
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Witte Kwlkstaart
Winterkoning
Heggemus
Grote Lijster
Zanglijster
Merel
Gekraagde Roodstaart

min.,1

2
2-3
1
1
min. 4-0
min,

3

1
2

6
min. 5

1

8
3
1
ca, 23
ca,

13

1
12

ca. 30

1

Opmerking(en) bij enkele
Wilde Eend
Slobeend
Wintertaling
Bergeend
Torenvalk
Holenduif
Bosuil
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Zwarte Specht
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Witte Kwikstaart
Gekraagde Roodstaart
Bonte Vliegenvanger
Kauw

:
:

;
:

:

;

;
:

:
:

:

;
;

;

;
;

titttt

Roodborst
Zwartkop
Tuinfluiter

ca,

20

4
2-4

min. 5
ca,
Tjiftjaf
8
min; 8
Goudhaantjc
1
Bonte Vliegenvanger
Koolmees
ca. 25
ca. 17
Pimpelmees
Zwarte Mees
5
Kuifmees
1
Staartmees
1
Boomklever
4
Boomkruiper
1
Groenling
2-3
Goudvink
1
Vink
3
Huismus
niet geteld
Ringmus
niet geteld
Spreeuw
ca. 14
Zwarte Kraai
2
2
Kauw
Ekster
3-4
Vlaarase Gaai
ca, 10
Fitis

soorten;

gezien met jongen; 8 jongen.
gezien met jongen; 7 jongen.
twee keer gezien, maar géén jongen.
diverse paren gezien; 1 paar met 5 jongen gezien.
in nestkasten 2 paar; 9 eieren; 5 jongen.

in Bosuilenkast; 2 eieren; 1 jong.
in nestkast; 4 eieren; 3 jongen.
4 nesten gevonden; 6 paar geïnventariseerd.
5 paar geïnventariseerd.
nest gevonden; 3 jongen.
8 nesten gevonden,
3 nesten gevonden.
met jongen gezien,

in nestkast; 5 eieren.
in nestkast; 6 eieren; 4 jongen.
nest gevonden.

Totaal 18 soorten als broedvogel waargenomen.
De volgende zoogdieren komen er voor:
Ree
3 Geiten
Konijn
Haas

Wezel
+

1 Bok

Vos
Rat
diverse mulzensoorten
Piet Roekamp

&

Henk Harder
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Ooievaarsinformatie

In de Korhaan 10-1 p. 23 beschrijft S.H. Poelstra een Ooievaar, die voor
mij geen onbekende is. Met zijn aanduiding dat het dier een metalen ring
om de linkerpoot droeg, verschafte hij waardevolle informatie.
Deze Ooievaar was drie jaar, toen zij in Mimizan, Les Landes (Frankrijk)
gewond gevonden werd. Zij werd daar enige tijd verzorgd -at zelfs macaro
ni- en kreeg na geringd te zijn op 27-11-1972 met het nummer: Paris C.J.
3701 de vrijheid. Uit deze dateert de vertrouwelijkheid, die door een
aantal mensen werd opgemerkt.
In 1973 meldde de rlngcentrale in Parijs dat de vogel in Duitsland was
gezien. Daarna werd het stil tot 1975» Toen landde op 19 febr, achter
Café-Slijterij "De Halte" in Epe een Ooievaar, die aan de linkerpoot
was geringd. Nadat de melding ons bereikte werden pogingen ondernomen
om de ring af te lezen. Uiteindelijk gelukte dit met behulp van een telescoop, Tot 17 maart verbleef de vogel in de omgeving van de ijsbaan,
waar zij ondermeer regenwormen ving. Aanvullend voedsel werd verstrekt
door de plaatselijke voorzitter van Dierenbescherming, die aanvankelijk
voerde met zoetwatervis en later overschakelde op runderhart. Deze gaf
haar zelfs een naam: "Jacoba", De hele zomer werd er niets meer gehoord.
Midden november zat er opeens een geringde Ooievaar in de polder bij
Eemnes, Weer viel de vertrouwelijkheid van het dier op, De klap op de
vuurpijl kwam begin december, toen op het dak van het hoofdkantoor van
het chemisch bedrijf "Naarden International" een Ooievaar neerstreek en
het dier zelfs langs de sloot, die bij het bedrijf loopt, foerageerde!l!
Tot 17 dec, hield de vogel het daar uit om vervolgens weer te verdwijnen.
Een dag later kwam er een telefoontje van een kwekerij uit Rijssenburg
bij Aalsmeer, dat daar een Ooievaar was gezien, geringd aan de linkerpoot, etc,. Kennelijk heeft zij daar niet lang gezeten, want wij zouden
op de hoogte worden gehouden, wanneer de vogel de volgende dag nog aanwezig was. Het verwachte telefoontje bleef echter uit.
De laatste berichten -er werd géén melding gemaakt var. het feit dat het
dier geringd was- kwamen weer uit het Gooi, Op 14-01-*76 werd een exemplaar gezien op het dak van een huis en van 16-01 tot 23-01 zat een Ooievaar op de kwekerij "Van Haaksma" achter "Eemmeroord" bij Baarn,

Daarna werd het dier niet meer
gesignaleerd.

D.A. Jonkers

Tekening van Corrie Cohen
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Veldwaarnemingen

1 ex, 28-12
22 ex. 28-12

Geoorde Fuut
Dodaars

Samengesteld door Aart Bode

Bij Vecht Vreeland
Roder,Poelgeest,Pol
1 Blijkpolder; F, de Roder, R, v. Poel
19 Vecht Vreeland; geest, H, v.d. Pol eri
R, de Wijs
1 Lambrechtskade;
1 Bij Wijde Bliek;
Zuidereinde, «s Graveland R, v. Poelgeest
Laarder Wasmeer
J, Harder
Vecht bij Loenen
A, Bode
Zoute Gracht bij Fort Ronduit E, Vasseur
Plassen Ankeveen
I Beintema/Jonkers
Bij «Naarden Chemie»
Wurster/de Koek
Zie waarneming in Korh. jaargang 10 no. 1
Vuntus Loosdrecht
Poelgeest/de Roder
p Dieperink
Ankeveen
Heintjesrak- en Broekpolder
D, Visser
Loenerveense Plas
R, v. Poelgeest
W, de Wijs/F, de Roder
Naarderbos
F, de Roder
Naarderbos
5e en Loenerv, Plas
R. v. Poelgeest
Laarder Wasmeer
J, Harder
Laatste ex, hier gezien op 11-04-1955
Laarder Wasmeer, Ook op 18-01 & 15-02 id,
De Snip, Spanderswoud
R, v. Poelgeest
Kortenhoef-West
D.A. Jonkers
Witte Kruislaan, H«sum,
P, Dieperink
Loenerv. Plas, Fort Spion
A. Vermeule
Het Hol. Jagend $ ex,
Roder/Poelgeest
Horstermeer
R. v. Poelgeest
Naarderbos; óók op 16-12
idem
Gooiersgracht, Blaricum DieperinkAluller
Ankeveense Plassen
Beintema/Jonkers
Vreeland, Eén ex, at van dode Kramsvogel,
(zie blz,l3van deze Korhaan)
D.A. Jonkers, A. de Later
Tankval bij Fort Ronduit
E. Vasseur
Het Hol—Kr, Rade
Roder/Poelgeest
Laarder Wasmeer. Oók op 18-01
J. Harder
Eemn.weg, Blaricum in GNR,
V, Muller
Zandheuvelweg, Baarn
J, Harder
idem (weer op het ijs)
A, Vermeule
Naarderbos
W.J.R, de Wijs
Spanderswoud, t.h.v. Oude Meentweg,
Riep om 12,00 uur!!
Harder/Poel/Kamies
Trompenberg, Hilversum,
A, Bode
Bij Hulzerhaven
P. Schoorl
Langs Zuidereinde, «s Graveland
idem
Bij Bestevaer in Huizen
idem
Bergse Pad, Ankeveen
D.A. Jonkers
Naarderbos
E. Vasseur
St, Janskerkhof
P, Dieperink
Naardermeer
D. Visser, Molenhoek
Gr. Wichmanstraat, H»sum.
A. Vermeule
Naarderbos
W.J.R. de Wijs/A. vd. Berg

-

-

1
1

3
16

ex,
ex,
ex,
ex,

30-12
29-02
29-02

04-03

1 ex. 05-02
1 ex. 08,09
en 11-12

Roerdomp
Ooievaar

3 ex, 23—12
15 ex» 31—01
195 ex, 04-01
2 ex, 13-01
6 ex, 27-11
18 ex, 13-12
3 ex, 13-01
1
18-01

Kleine Zwaan
Grauwe Gans
Rietgans

Ei d ere end
Nonnetje

+

Sperwer

ex,

28-02

1 ex,

14-01

1

Blauwe Kiekendief
Smelleken
Waterral

1 ex. 05-02
1 $
23-02
1 o
21-12
1 ex 28-12
1 6
21-01
1 ex, 13-12
1 ex, 25-01
1 ex, 05-02
2 ex, 06—02
2

Houtsnip

ex,

06-03

1 ex» 28—12

1 ex. 01-01
1 ex

Witgatje
Bonte Strandloper
Bosuil

»

1 ex,
1 ex,
2 ex,
1«P

01-03
30-01
31-01
06-12
10-01

Kleine Bonte Specht 1 ex, 13—02
Oeverzwaluw
10 nesten
1975
Huiszwaluw
15 nesten
1975
Klapekster

Spreeuw

43 nesten

1975

1 ex. 04-02
2 ex, 01-03
5 & 8000 ex, 30-09
ca 70000 ex. 04-01

Pestvogel
1 ex, 03-02
Grote Barmsijs ca 100 ex. 06-12
D

Barmsijs

ex.
i 15 ex.

#

06-12 Tafelbergheide
05-02 Ankeveense Plas (Molen)
1 ex. 06-02 Jagerspad, Laren,
3 ex, 17-02 Trompenberg, Hilversum

W.J.R.

de Wijs

Jonkers/^olenaar

P, Dieperink
A. Bode
(Eón ex, tot op 1-g- meter benaderd!)

Aart Bode
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Verslag

van

de

Dagexcursie naar de Flevopolders

Met ijs op de vaarten en plassen en nog sneeuw op de velden vond de VWGganzenexcursie op 7 februari door de Flevopolders, onder prettige leiding
van de heer P. Ploeger, plaats.
En de ganzen waren gelukkig in grote getale aanwezig!
Het begon al langs de Gooiseweg, waar ca* 6000 Kolganzen, met enkele Rietganzen aangetreden stonden. Langs de Larserweg waren enkele kleinere groepen ganzen. Bij één van die groepen vlogen de meeste Kolganzen op, waardoor de Rietganzen gemakkelijker én duidelijker waarneembaar waren.
Opvallend was dat "één" Rietgans een duidelijke witte halsband + blauwe
vlag om de nek had en een ander exemplaar een gele band + vuil oranjerose vlag.
En verder langs de Meerkoetenweg stonden ca, 5700 Kolganzen en +
ganzen ons waakzaam In het oog te houden. Het opvallende hierbij

365

Brand-

was, dat

de vogels zeer duidelijk het stoppelveld vermedén.
Een andere grote groep vogel(tje)s waren de ongeveer 1500 (!) Fraters langs
de Knardijk,
Van de roofvogels waren de Torenvalken (30) het meest vertegenwoordigd; van
de 5 Buizerds was er zeker één een Ruigpootbuizerd en een ander waarschijnlijk; verder 1 o Blauwe Kiekendief en 8 W, over het gehele traject verdeeld.
Het Oostvaardersdiep was, op enkele wakken na, geheel dichtgevroren. Heel
opvallend was het dulkpatroon van de Nonnetjes; alléén aan de rand van het
ijs doken zij onder.
Andere eendesoorten waren nog: Grote Zaagbek, Brilduiker, Tafel- en Kuifeend,
helaas niet in grote aantallen, maar wel duidelijk herkenbaar.

C. Rosier

13
Aasvretende Waterral...

Op

6 februari

dat,

namen A, de Later en schrijver een

hoewel niet onbekend, het vermelden waard is.

verschijnsel waar

w

Die dag reden
in de namidaag langs de Vecht bij Vreeland en zagen
daar op een bevroren slootje een Waterral lopen.
Toen wij do auto stilzetten ~cp nog geen zeven meter van de vogel- zagen
-ij dat hij stopte bij een dode Kramsvogel die daar lag.
Zo te zien was het niet de eerste keer dat hij bij de vogel kwam., De
borst lag al epen en de ral begon er ijverig in te pikken, zonder zich
iets van ons aan te trekken.
Enkele meters achter deze Waterrad bevond zich nog een exemplaar, dat
echter niet bij de ander In de buurt kwam.
Af en toe renden beide vogels weg en verborgen zich onder de overhangende rand van een gazo:netje» Opzij van hot huis, waarvoor dit gazon lag,
stond een oelbes» Deze hing vol met bessen, die door de af en aanvliegende Merels en Kramsvogels gegeten werden. Het is niet onmogelijk dat
de Waterrad één van de op het ijs foeragerende Kramsvogels tijdens een
razendsnelle uitval heeft gedood.
Met ringondersoek is heb ons wel eens overkómen dat laag in de netten
hangende vogels door Waterrallen werden gemolesteerd!
;

D.A. Jonkers
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Huiszwaluwnesten in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland
Reeds jaren worden in Oostelijk Flevoland Huiszwaluwnesten geteld in en
om Lelystad-Haven. Bekend zijn de tellingen vanaf 1966. Ook het gemaal
"Lovink" ter hoogte van Harderwijk wordt zeker al vanaf dat jaar geteld.
Aanvankelijk gebeurde dit tellen onder andere door de heren W. de Jong
(Lelystad-Haven) en J. Philippona. Later, vanaf 1970, werden de hier gepubliceerde tellingen verricht door de gezamenlijke Gooise Jeugdbonden
voor Natuurstudie, waarvan ondergetekende ook nog lid was.
Met de ontwikkeling van Oostelijk Flevoland waren ook de twee sluizen in
de Knardijk gereedgekomen, verschenen er overal bruggen en kwam de eerste
bebouwing in Lelystad tot stand. Die zelfde voortschrijdende bebouwing
zien wij enkele jaren later ook in Zuidelijk Flevoland, Dit alles werd
voor een aantal personen een uitdaging om zoveel mogelijk bruggen en gebouwen te onderzoeken op Hulszwaluwnesten. Al tellende werd tenslotte een
groot gedeelte van Oostelijk Flevoland en geheel Zuidelijk Flevoland geïnventariseerd op broedende Hulszwaluwen,
De tellingen vanaf 1970 werden meestal slechts éénmaal uitgevoerd tussen
20 juli en 20 augustus, De resultaten staan vermeld in de onderstaande
tabellen 1 en 2, De gebruikte gegevens werden verzameld door;
Lelystad-Haven

:

1966-1969 J.

Phlllppona, W, de Jong

1970-1975 J. Harder

Knarsluizen

:

Gemaal "Lovink"

:

J, Harder, R.v, Poelgeest, F, de Roder

(Jeugdbonden)

Rest 0* Flevoland
Zuid Flevoland

1966-1969 J.

Philippona

1973-1975 J. Harder'

Jeugdbonden en J, Harder
R, van Poelgeest

:

:

TABEL 1 Huiszwaluwnesten

Oostelijk

197$

Flevoland

1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966

Lelvs tad-Haven:

90

Genaal "Wortnan"
Dijksmagazljn
Rest

132
91
22

162
95
41

150 191 230
93 110 99
37 20

20$

344 255

298

280

97

134 108
98
63
119 104

77
+

Subtotaal
Lage Knarsluis
Hoge Knarsluis
Gemaal "Lovink"

•
•

+

Subtotaal

•

•

38

100
51

170

116
58

248 351 275

Lelystad:
Brug

Oostervaart/Polder-

55

dreef

Veluwsebrug

+

Subtotaal

:

1

56

73
-

73

321

75 42-49 45 (max.)
47 max45 45(max.)

290
78

180

40

14-1

15
(vervolg TABEL l)

1975 1974. 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966
Bruggen:
Lage Vaart/Larserweg
Larser Vaart/keerkoeten-

31

34

3

2

-

-

56

weg

Larser Vaart/Zeebiesweg

Vaart/Rietweg
Vaart/Vleetweg
Hoge Vaart/Larserweg
Hoge Vaart/Knarweg
Hoge Vaart/Gooiseweg

Larser
Larser

Lage

Dwarsvaart/Toren-

2

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

valkweg

Lage

Dwarsvaart/Bulzerd- 53

73

36

117

(94)

weg
+

Subtotaal

W 885

TOTAAL

TABEL 2

89

:

Huiszwaluwnesten

Zuidelijk Flevoland

1975 197A 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966
70
69 62
5

Gemaal "Blocq van
Kuffeler"
Bruggen:
Nijkerkersluis + huisjes i
Hollandse Brug
Hoge Vaart/Spiekweg

Hoge.Vaart/Adelaarsweg
Hoge Vaart/lyiuiderweg

77
—

60
-

-

72
—

52
-

-

4-

Subtotaal

:

137 124.

Silo’s;

Silo "Hagevoort"
Silo "Hoge Vaart"

—

—

++

TOTAAL

—

-

207

193

Over de bruggen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland valt nog weinig bijzonders te vermelden. Aan slechts enkele bruggen blijken nesten te zitten.
Niettemin behoren A van deze vestigingen in 1975 tot de zgn. grote kolonies (dit zijn kolonies aan één gebouw met minstens 50 nesten, Philippona,
197Z)• De kleine schommelingen in het aantal nesten zijn normaal te noemen.
Kennelijk zijn de andere bruggen niet interessant genoeg als bouwplaats
voor een Hulszwaluwnest,

In hoeverre bouwmaterialen (vooral klei en leem) en voldoende voedsel
(kleine vliegende insecten) ontbreken is mij niet bekend.
Bekijken wij nu de overige gegevens dan zien wij dat er in al die jaren
veel kleine schommelingen zijn opgetreden, maar in 1975 ook enkele grotere,
De kleinere laten wij hier verder buiten beschouwing. Grote verschillen
zijn opgetreden bij vrij constante kolonies als gemaal "Wortman", Dijksmagazijn en gemaal "Lovink" en mogelijk ook de Lage Knarsluls. Over de oorzaken hiervan kan ik u helaas weinig zeggen.

16
Vergelijkingen met kolonies elders in Nederland geeft misschien meer duidelijkheid, In het komende jaar (jnren) zal moeten blijken of do terugval ih
de genoemde kolonies zich weer kan herstellen. Duidelijk lijkt mij in ieder
geval wel dat 1974-, althans in het onderzochte gebied, een zeer goed Huiszwaluwen-broedseizoen moet zijn geweest.
Een mooi voorbeeld van een vestiging met een vast verzadigingspunt vind ik
het Dijksmagazijn, Grofweg handhaafde, tot 1975, het aantal nesten zich vanaf 1969 rond de 100 nesten. Mogelijk dat ook bij ée Lage en Hoge Knarsluis
het verzadigingspunt rond de nesten ligt, De terugval bij de Lage Knarsluis
zou dan te verklaren zijn, De kolonie bij het gemaal "de Blocq van Kuffeler"
lijkt zich te gaan handhaven op ca, 70 nesten.
Voor 1975 in de beide Flevolander, dus een totaal van 15 vestigingen met 805
nesten (1974.: 1078), waaronder 10 die als grote kolonie aangemerkt kunnen
worden, In deze laatste 10 kolonies bevonden zich 730 nesten. Dat is 91 %
van het totale aantal.
Bedenken wij tenslotte dat er in 1966 en 1967 in geheel Oostelijk Flevoland
respectievelijk 286 en 330 Hulszwaluwnesten geteld werden, dan is het duidelijk dat het aantal nesten zich in de belde nieuwe polders aardig heeft uitgebreid.
J. Harder
Literatuur:
1, Harder, J, 1970
2,
3,

4*
5.

-Huiszwaluwen Lelystad-Haven 1970
De Tjiftjaf 15:52-53
Phlllppona, J, 1968 -De tellingen van de Hulszwaluw in 1967
Natura 65:54-56
Delichon urblca, Aantallen en verPhilippona, J, 1974 -De Hulszwaluw
spreiding in Nederland, De Levende Natuur 77:34-43.
Roder, F, de, 1973 -Huiszwaluwtelling in de Flevopolders nazoka Lelystad. Débakel 6, no, 1:10, (Gooidistrict-Jeugdbonden)
-Huiszwaluwtelllngen, gehouden tijdens het nazoka,
Schoorl, P, 1974
-

,

Débakel 7,

no,

lï3-4. (Gooidistrict-Jeugdbonden)

nazoka=nazomerkamp
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Naschrift
Inmiddels verscheen "Het Vogeljaar", jaargang 24, no, 1
1976. Op de pagina's 41 en 4-2 worden enkele korte mededelingen gedaan over de achteruitgang van de Huiszwaluw in 1975 in de volgende gebieden:
-

a, Zaanstreek

;

b, Ouddorp
c, Amsterdam-Osdorp
d, Breda

;

:

:

van 34-3 nesten
67 nesten
20 nesten
van 390 nesten

van
van

in
in
in
in

1974- naar 197 in 1975
1974 naar 22 in 1975
1974 naar Bin 1975
1974 naar 289 in 1975

Voegen wij hier de slechtere resultaten van 0, Flevoland aan toe, dan kan
voorzichtig geconcludeerd worden dat de soort landelijk gezien, in 1975,
achteruitgegaan is. Overigens blijkt uit deze enkele Vogeljaar-gegevens
ook dat het jaar 1974 in de Zaanstreek en Breda, net als in de Flevolanden, een zeer goed broedseizoen is geweest,
J.Ho

Witkoppige

staartmezen

(Aegithalos caudatus

europaeus)

in Het

Gooi

Van de heer B.J. van Ingen uit Naarden vernam ik dat hij tijdens ringwerkzaamheden in de Ankeveense Polder op 12 oktober 1975 twee Staartmezen had
gevangen, die een afwijkende koptekening vertoonden.
Toen ik enige tijd later de
van deze vogeltjes zag (helaas iets
overbelicht, waardoor o.a. het contrast van de rugtekening niet duidelijk
meer is waar te nemen) was deze afwijking hierop goed te zien.

Eén

der vogels had een geheel witte kop, terwijl de ander nog een hele vage wenkbrauwstreep bezat. Het lijkt mij dan ook niet aannemlijk dat wij
hier te maken hebben gehad met de noordelijke "witkop" (A, caudatus caudatus), maar dat het een witkoppige "streepkop" Staartmees is geweest. Temeer daar deze twee vogels deel uitmaakten van een groepje gewone streepkoppige Staartmezen.

Voous (1968) schat het aantal witkopjes onder de Nederlandse broedvogels
op minder dan 10 %, hetgeen hij baseert op tellingen van Staartmezen in de
Nederlandse wetenschappelijke vogelcollecties.
Mijns inziens is deze 10 % een te hoge schatting, daar men namelijk eerder
geneigd zal zijn een witkop(pige) Staartmees op te sturen dan een "gewone"
streepkoppige Staartmees, Ook eigen veldwaarnemingen en ringvangsten van
mij bekende ringers maken de schatting van 10 % voor-als-nog niet aannemelijk.
R.G. Moolenbeek
Literatuur:

Jonkers,

D,A,

(1972)

Voous, K.H*

(1972)
(1972)
(1968)

Voous, K.H,

(1972)

Klein,

J,

F.

;

:

;
:

:

Nog eens een waarneming van een witkoppige
Staartmees, de Korhaan, jrg, 6(4) pag. 21.
Witkoppige Staartmees, de Korhaan, jrg. 6(5)p. 11.
Staartmezen, de Korhaan, jrg, 6(l) pag. 23-24.
Over de herkomst van Witkoppige Staartmezen in
Nederland, Vanellus, 21ste jaargang, pag. 91-94.
Over Witkopstaartmezen in Nederland, de Korhaan,
jaargang 6(2) pag. 10.
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tot

Oproep

1. XQSSÖLyiS

:

medewerking

aan

het

Broedvogelonderzoek

Ba Loos jr,, Minervaplein

5>

1976

Utrecht. Tel. 030-514884,

Controleurs en/of bezitters van Torenvalk- en uilenkasten wordt, verzocht om vóór aanvang van het broedseizoen contact op te nemen i.v.m,
landelijke registratie. Verder meldingen van broedgevallen, die niet
in kasten hebben plaats gevonden en van Torenvalk-concentraties bij
lokale muizenplagen.
>

2. BOOMKLEVER

!

A, de

Vries, Jachtweg 9,

Arnhem,

De volgende gegevens worden gevraagd:
Gebied (naam, ligging, oppervlakte, gemeente); Opgave van boomsoorten
(volgorde van talrijkheid); Leeftijd bos; Aantal broedparen + nestplaatsen (natuurlijke holen, nestkasten); in welke boomsoorten,
Voedselzoeknn: In welke boomsoorten in broedtijd en welke buiten broedtijd. Ook gegevens over bossen, waarin de soort niet voorkomt worden
op prijs gesteld.

3. KLAPEKSTER

;

J.C.P.

van

Tel.: 040

Kessel, Evestraat 18, Veldhoven (NB).
-

531211

Het onderzoek is gedeeltelijk afgesloten. Alleen de volgende gegevens
zijn welkom; gedrag, biotoop, voedsel en literatuuropgaven,

4. PUTTER

:

B, v.d. Veen
Tel.;

05100

&
-

D.A, Vleugel, Borniastraat

22930

89»

Leeuwarden.

Gevraagd worden gegevens over zingende mannetjes, plaatsen, data, biotoop,

5.

R, Meijer, Woonark "Aythya", Rivierendijk

Tel.; 01840

-

2A, Sliedrecht.

5245

Gegevens over het voorkomen als broedvogel worden gevraagd; ook negatieve
gegevens zijn van belang. Voorts waarnemingen uit trektijd en winter,
vooral van wat grote groepen. Alle opgaven steeds met nauwkeurige plaats-

omschrijvlng

6. IJSVOGEL

&

!

7, GROTE GELE KWIKSTAART

;

P.L, Meininger, R, Kwak en T. Heijnen.

Gegevens uit Zeeland, N.- en Z, Holland en Utrecht; P.L, Meininger, Graaf
Ruprechtlaan 17, Leidschendam, Tel,: 070
274140,
Overige gegevens; T, Heijnen, Jan Sluijtersweg 25, Eindhoven, Tel, 040-114873
Gevraagd; Gegevens over verspreiding en biotoopkeus tijdens het broedseizoen (hiervoor zijn enquêteformulieren bij bovenstaande adressen verkrijgbaar) én waarnemingen uit de rest van het jaar, vanaf 1960, met name over
1975 en 1976, Omtrent het creëren van kunstmatige nestgelegenheden voor de
Ijsvogel zijn eveneens bij bovengenoemde adressen gegevens ‘verkrijgbaar.
-

N.B, Van deze Soorten zijn tot en met 31-12- r 75 de gegevens door gestuurd van
Klapekster, Ijsvogel en Grote Gele Kwikstaart,
;

u kunt uw gegevens rechtstreeks naar de betreffende personen sturen, De
.subgroep Avifauna stelt het echter wel op prijs hiervan ook een afschrift
te ontvangen, uiteraard voor zover het om het Gooi e,o, gaat.
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Kuifduiker op het Laarder Wasmeer
P.oactie op het bericht van dhr, Jc Harder in Korhaan no<,6 (nov./dec, 1 75)
De inhoud van bovenstaand bericht komt in het kort hierop neer: J. Harder zag op 24 mei 4975 een Kuifduiker op het Laarder Wasmeer, vermeldde
dit en schreef daarbij alle voorgaande waarnemingen van een Kuifduiker
op het Laarder Wasneer; dit waren er vier, resp , in 1942, 1944, 1946 en
1957 en de vijfde dus in 1975.

Ik heb na het lezen van dit bericht mijn notities nagekeken en vond daarin een waarneming van een Kuifduiker op het Laarder Wasmeer, datum:
15 mei 1971.
Eet dier heb ik van een afstand van ca, 60 meter geruime tijd kunnen bekijken met een 16 x 50 kijker en ik kwam tot de conclusie, dat deze vogel met geen enkele andere te verwarren was; het dier dook veel, leek
niet op een duikeend en de roodbruine hals sloot verwarring met een Geoorde ïuut direct uit, De weersomstandigheden waren normaal voor een
mei-maand, rustig weer dus,
De Kuifduiker vertoefde nog een week op het Learder Wasmeer, daarna heb
ik hem niet neer gezien. Zijn er nog meer waarnemingen van dit exemplaar
bekend
?

R. Sinoo

Commentaar van de Redactie
Alhoewel de verantwoordelijkheid van de in De Korhaan geplaatste artikelen geheel voor rekening blijft van de auteur en het plaatsen van de
aangeboden artikels niet behoeft te betekenen dat de daarin vermelde
meningen het inzicht van de redactie weergeven, wilt de redactie een
kort commentaar geven op bovenstaand artikel:
De redactie is blij kopij te mogen ontvangen, maar stelt zich kritisch
op tegenover de inhoud hiervan en is huiverig om, zoals in dit geval,
een waarneming te plaatsen van een in dit gebied zo bijzonder schaars
waargenomen vogel, wanneer het een waarneming betreft van slechts één
persoon en wanneer uit de omschrijving van die observatie niet blijkt,

dat vergissing onmogelijk was.
Vooral in zulke gevallen, waarnemingen van zeldzame soorten, is het
zeer aan te raden kontakt te zoeken met meerdere geroutineerde vogelkenners! Opdat op die manier zo'n waarneming bevestigd kan worden.
Ook aan te raden is om een zo uitvoerig mogelijk gedrag-observatieverslag te maken, naast het uittekenen en noteren van het dier zelf!
(wat betreft de uiterlijke kenmerken).

-éék in bovengenoemde observatie
periode- onder controle staat, wat betreft de vogelstand en wij van die
kant géén bevestiging konden krijgen, voelden wij ons genoodzaakt het
bovenstaand artikel van enig commentaar te voorzien, in de hoop ook
voor andere vogelaars van nut te zijn geweest.
Omdat het Laarder Wasmeer voortdurend

de Redactie
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Nogmaals de jacht

In het vorige nummer van De Korhaan hebben de heren Moolenbeek en Van
Swelm getracht mijn kritiek op hun eerder gepubliceerd artikel betreffende de jacht te weerleggen.
Zij blijven daarbij echter uitgaan van hun ongefundeerde en dikwijls
onjuiste stellingen. Volgens hen is jagen gelijk aan dierenmoord.
Alhoewel jacht kan ontaarden in dierenmoord, zijn er onderling toch
duidelijke verschillen. Van dierenmoord is sprake wanneer er op ongecontroleerde wijze dieren worden gedood, zonder dat daarvoor maar enige redelijke noodzaak aanwezig is.
Bij dierenmoord ontbreekt ieder respect voor het dier. Van jacht is
sprake wanneer er in het wild levende dieren worden gedood op een verantwoorde en gerechtvaardigde wijze. Dat de noodzaak tot jagen nog
nooit is aangetoond, is onzin. Hierover zijn talloze publicaties verschenen, Wanneer er niet meer gejaagd zou worden, zal de wildstand
spoedig verzieken en verzwakken.
Waar vroeger de natuurlijke vijanden van het wild (wolven, beren, lynzen) de wildstand gezond hielden, doen thans de jagers dit. Dankzij de
jacht kunnen wij in ons land een goede wildstand aantreffen*
Bovendien is de jacht noodzakelijk om de wildschade binnen de perken
te houden. Zou er niet meer gejaagd worden, dan gaat dat ten koste van
de landbouw, de bosbouw, de vogelstand, de wildstand én de veiligheid
(denk in dat laatste geval maar aan de konijnenschade in de duinen, de
hondsdolheid onder de vossen).
Van Swelm en Moolenbeek stellen dat de noodzaak tot jagen nooit wetenschappelijk is aangetoond, maar in werkelijkheid verwerpen zij ieder
wetenschappelijk rapport dat de jacht maar enigszins rechtvaardigt.
Een fraaie basis voor een discussie!
Wat de beide heren over de Roek te vertellen hebben is volslagen nonsens.
Er is, en dat zal geen enkel goed jager ontkennen, in het verleden teveel op Roeken gejaagd, maar om nu te zeggen dat de Roek alléén door de
jacht zo sterk is achteruitgegaan, dat is te gek.
De achteruitgang van de Roek is mede veroorzaakt door veranderde en veranderende milieu-omstandlgheden. (verontrusting, verdwijnen van nestgelegenheid, landbouwvergiften, enz.). Tegenwoordig wordt er door de weidelijke jagers bijna niet meer op Roeken gejaagd.
Moolenbeek en Van Swelm blijven volhouden dat de kraalenvangkooi een ongeoorloofd middel tot jagen is. Misschien is in dit verband de term "vangkooi" onjuist en dient het vervangen te worden in: "val", want het hele
apparaat is niets anders dan een doodgewone val en derhalve een geoorloofd
middel tot jagen, zij het in beperkte mate (art, 22 lid 3 van de Jachtwet),
Het schieten door kraaienesten wordt inderdaad nogal eens gepropageerd in
de "Nederlandse Jager", het orgaan van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), Maar 'daar staat tegenover dat de jagers dikwijs worden
gewaarschuwd om hierbij toch vooral uitermate voorzichtig te zijn i.v.m,
de mogelijke bewoning door andere vogelsoorten.
Dat eigenaars en beheerders van natuurgebieden de Jacht niet in eigen beheer kunnen neiaen is beslist geen jagersvisie. Zij moeten vaak met weinig,
Ja zelfs to weinig geld hun terreinen onderhouden. Om de jacht voor 100 %
in eigen beheer te nemen ontbreekt gewoon het geld. Bovendien zouden het
toch de huidige jagers zijn die dan de jacht moeten uitoefenen, want wie
anders is er zo terzake kundig?
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Die deskundigheid van de Nederlandse jagers wordt door de heren Moolenbeek
en Van Swelm nogal in twijfel getrokken, naar ik meen ten onrechte. Een
groot aantal jagers is uitermate kundig. Jammergenoeg beschikken echter
niet alle 35.000 jachtactehouders over voldoende kennis. Desalniettemin is
het met name do KNJV die al geruime tijd pleit voor de invoering van een
verplicht jachtexamen. Overigens is slechts de helft van alle jachtactehouders lid van de KNJV,
Met een fraai rekensommetje komen Moolenbeek en Van Swelm tot de conclusie
dat er jaarlijks 825,000 kg, lood door de Nederlandse jagers in het milieu
wordt achtergelaten. Zelfs als we aannemen dat, dit getal juist is, dan
wordt daarmee nog geenszins de mate van loodvergiftiging aangetoond. Daarbij spelen veel meer factoren een rol. Uiteraard is het nuttig om te onderzoeken in hoeverre de jacht bijdraagt tot loodvergiftiging van met name het
watërwild en zou men er goed aan'doen te zoeken naar alternatieven.
Moolenbeek en Van Swelm vinden de afvaardiging van de landbouwkringen in de
Jachtraad onevenredig groot. Hoewel hierin herziening misschien gewenst is
blijft er het feit dat de landbouw een groot belang heeft bij de Jachtraad,
Dat de beide heren twijfelen aan de representativiteit van de vertegenwoordigers van natuurbeschermingszijde, verbaast mij niet. Het is natuurlijk
maar net wat je onder natuurbescherming verstaat.
Moolenbeek en Van Swelm zijn naar mijn mening met een uitermate gevaarlijke
actie bezig. Niet alleen de jagers moeten het ontgelden, maar ook de natuurbeschermingsorganisaties worden danig in hun beleid aangevallen, iets wat
die organisaties misschien nog wel eens leden zou kunnen kosten en ik vraag
mij af wie daarmee gebaat is.
Niet zozeer het feit d£t zij vóór de afschaffing van de jacht pleiten, maar
de manier waaróp zij dat doen vind ik een hoogst kwalijke zaak. Met een
dergelijke harde opstelling tegen de jacht bereik je alleen maar, dat de
partijen lijnrecht tegenover elkaar gaan staan, waardoor elke vorm van redelijk overleg onmogelijk wordt. En daarmee is niets en niemand gediend!

E.P. Klomp

Commentaar Redactie
Wij hebben de laatste tijd nogal wat aandacht besteed aan de jacht op vogels,
het bleek noodzakelijk gezien het tekort aan informatie, waarmee men zich een
goed gemotiveerde mening zou kunnen vormen. Wij hopen hiertoe te hebben bijgedragen door de betreffende artikelen te plaatsen.
Ons inziens is de jacht misschien (???) noodzakelijk, maar dan een groot noodzakelijk kwaad in onze samenleving! De jacht dient te worden gevoerd door de
betrokkenen zélf (boswachters e.d.) en niet door quasi-deskundigen.
Hoe iemand de jacht voor zijn plezier of als sport kan beoefenen is ons een

raadsel, ja... énbegrijpelijk!
Ja, bestaat er wel een onderzoek dat jacht op vogels noodzakelijk is? Men wil
het vaak aantonen, maar raakt dan dikwijls van het tegendeel overtuigd

....

Voor- én tegenstander(s) zijn uitvoerig aan het woord geweest, daarom beschouwen wij deze discussie (voorlopig) als gesloten. Let wel, de redactie
blijft zich ter beschikking houden om als coördinerend "tussenpersoon" bij
een evt. volgende discussie te fungeren, voor zover dit als zinvol mag
worden beschouwd,
de Redactie
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Wie heeft (weer) Het Laatste Woord...
Bij het ter perse gaan van deze Korhaan ontving de Redactie zojuist nog
een korte reactie van dhr. R. Moolenbeek op het voorgaande wat betreft de
Jacht en de discussie tussen hen (R. Moolenbeek-E. Klomp). Zoals de Radactie al aan het einde van het artikel "Nogmaals de Jacht" van dhr. E.
Klomp vermeldt, wordt deze discussie thans als gesloten beschouwd.
Rob Moolenbeek

NOGMAALS DE JACHT

Op verzoek van de Redactie én omdat wij van mening zijn, dat het vooralsnog weinig nut heeft te trachten dit soort mensen wijzer te maken, zullen
wij deze reactie kort houden,,.

Gezien de vele positieve reacties die wij ontvingen, geloven wij er goed
Nógmaals benadrukken wij dat al onze stellingen gefundeerd wijn en dikwijls voortkomen ui't
wetenschappelijk verantwoorde rapporten; Het is. wellicht te overwegen
om in de toekomst eens enkele van deze rapporten (samengevat) in de Korhaan
aan gedaan te hebben deze artikelen te hebben geplaatst,

op

te nemen!

Ook in het voorafgaande artikel spreekt K. zichzelf weer herhaaldelijk tegen of bekent hij op slinkse wijze geheel of gedeeltelijk ons gelijk. Als
K, echter nog steeds vindt, dat plezierjacht verantwoord en gerechtvaardigd
is, zelfs als jagers (mét hagel) op Patrijzen, snippen, Kuif- en Tafeleenden
enz, schieten, dan is het zinloos om hierover met hem verder te discussiëren!
Wel zouden wij graag de rapporten willen zien, waarvan hij het bestaan suggereert! Dit zal een openbaring worden en zal voor vele wetenschappelijke
(unlverslteits) bibliotheken een welkome aarvulling kunnen betekenen!

Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de lezers nogmaals attent te naken op de onlangs opgcrichte stichting "Kritisch Faunabeheer",
Postbus 76
Deze Stichting kant zich onder andere tegen de
plezierjacht en hoeft uw steun DRINGEND nodig!
Steun hen en wordt begunstiger door storting van minimaal ƒ 10,00 op girorekening 3522188 te Den Haag, t.a.v. Stichting Kritisch Faunabeheer,
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Verslag

excursie Hilverbeek

+

Spanderswoud

(10-1-1976)

In totaal 9 personen namen deel aan de excursie, onder leiding van Jelle
Harder. Het was vrijwel windstil en -wat belangrijken was- droog.
Door het zachte weer waren veel vogels al in voorjaarsstemming, waarbij
vooral Boomklever en Boomkruiper zich goed lieten horen.
Bij de boerderij "Stopbergen" zaten vele Spreeuwen en Koperwieken boven
in de beuken te kwelen en te kwetteren! Op de meeste weilanden zagen wij
hazen, die druk achter elkaar aan zaten; een duidelijk teken dat zij al
volop in de rammeltijd (paartijd) waren.
Van de mezensoorten zagen wij op onze wandeling Kool-, Pimpel-, Zwarteen Staartmees alsmede Glanskopjes, Ook van de Koolmees hoorden wij zo nu
en dan de voorjaarsgeluiden en eenmaal zelfs van de Zwarte Mees,
Bij het bruggetje tussen de twee landgoederen zwom een vrouwtje Carolinaeend; bij onze nadering maakte ze zich luidkeels roepend uit de vlerken.
Tijdens de tocht op het landgoed Spanderswoud zagen wij drie lavelende
reeën op het centrale weilandje. Verderop werd een Buizerd gezien, zittend
in de bomen langs de Oude Meentweg, Bij het passeren van enkele voorbijgangers vloog hij weg naar een plek zo'n honderd meter verderop.
Het betrof een zeer licht gekleurd exemplaar dat al meerdere weken op
dezelfde plaats was waargenomen, De onderzijde van deze Buizerd was grauwwit, terwijl hij alleen op zijn borst een donker "slabbetje" had. Zijn
ondervleugels waren geheel licht van kleur, op de donkere halvemaan!jes
bij de polsen na; hierdoor zou verwarring met een Ruigpootbulzerd mogelijk
zijn, ware het niet dat zijn staart het wit met donkere eindband miste.
Het laatste deel van de excursie lieten zich vrij weinig vogels zien of
horen, mogelijk door het donkere weer. Ondanks dit was het een aangename
én geslaagde wandeling.
Na afloop werd door drie van de deelnemers in het Spanderswoud een alarmerende Bosuil gehoord; het was toen al bijna half twaalf!

P. v,d, P.

24
Rapport-Broedonderzoek-Weidevogels

inzake broedende weidevogels binnen
de ringdijk aan de oostkant van het
Naardermeer, vnl. ten zuiden van de
spoorlijn, alsmede een inventarisatie van het gebied rond de eendenkooi.

Assistentie is verleend doors H.H, Jager en Paul van der Poel, evenals
ondergetekende,
Doelstelling; De opzet was in eerste instantie de inventarisatie van de
j
weidevogels en onderzoek naar nestbeschermlngsmogelijkheden bij het grasmaaien.
:

*'*

Begonnen werd met contact te leggen met de diverse pachters van de weidegronden om hun nodige medewerking te verkrijgen. Daarbij bleken enkelen zelf natuurvrienden te zijn en hun reactie was uiteraard zeer positief, ook in medewerking. Dat kon helaas niet van alle pachters worden
gezegd. Uit eigen belang was de reactie niet bepaald negatief, maar het
hic]
hield daar dan ook mee op.
••

KIEVITNESTEN;

25. Slechts zeer ten dele

werd een legsel van
bereikt en alle uitgebroed.

U

eieren

Van sommige nesten bleken de eieren onbevrucht. Het onbevrucht zijn van
deze eieren staat vast, enerzijds door het normaal bebroed zijn, niet
tijdig uitkomen en ter plaatse voorzichtig openen van het bebroede ei
en anderzijds door het nemen van een steekproef in een kleine broedmachine met U eieren, waarvan 2 bevrucht bleken en tot volwassen kuikens
leidden en twee gelijktijdig onbevrucht bleken.
De oorzaak van het onbevrucht zijn is mij niet bekend.
De nesten hebben wij gemarkeerd met bamboestokjes. Van het tijdstip
waarop men ging maaien is ons geen enkele
gedaan. Wel is
door de positief reagerende pachters rekening gehouden met de gemarkeerde nesten, maar het eerste legsel was reeds uit de nesten, toen
het maaien begon, De beoogde bescherming is praktisch onbegonnen werk.
Het terrein is niet vrij van indringers. Enkele nesten zijn geraapt, onder medeneming van de bamboemarkeerstok(!) (ook geconstateerd door een
der pachters vanuit de verte),
Gezien het aantal gevonden kadaver- en verenresten van o.a, gans, Meerkoet en Scholekster, alsmede verstoorde nesten en de aanwezigheid van
talrijke Zwarte Kraaien, lijkt mij het terrein nu niet bepaald veilig en
rustig voor de broedende weidevogels ter plaatse.
Volgens een der pachters hadden de Kieviten moeite met het voedsel zoeken. Het wormenbestand in zijn grond was de laatste jaren erg teruggelopen. bijna verdwenen zelfs!
Bij onze terreinbezoeken zijn ook drie verschillende verwilderde katten
waargenomen, die gezien hun uiterlijk -forse bouw en dikke glanzende pelsreeds lange tijd daar hun vaste territorium moeten hebben, d.w.z. in de
lage bebossing van het Naardermeer.
GRUTTONESTEN: 2, Slechts één gevonden, dat naderhand verstoord bleek,
SCHOLEKSTERNESTEN: 2, Niet gevonden.
TURELUUR:

1 paartje waargenomen, zonder meer.

Naast sporen van de noodzakelijke aanwezigheid voor toezichts- en onderhoudspersoneel van de Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten, alsmede voor
enkele pachters, zijn door ons ook verborgen sloot-overgangen gevonden
van bepaald ongewenste bezoekers. Afdoende toezicht én maatregelen ter
voorkoming van dit ongewenste bezoek zijn heel moeilijk en misschien on-

mogelijk te verwezenlijken helaas.
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Door de laat verleende vergunning was ook slechts een globale inventarisatie mogelijk van het terrein, De volgende vogelsoorten werden gezien

2
1
1
13
2
1
7
2
1
1

Bosrietzanger
Bosuil
Fazant
Fitis
Grauwe Vliegenvanger
Grote Bonte Specht
Heggemus
Holendulf
Kleine Karekiet
Koekoek
Koolmees

6
U

Matkop(mees)

1

Meerkoet
Merel
Pimpelmees
Een totaal van

3
2

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

1 ex.
2 ex.
8 ex.

Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Spotvogel
Staartmees
Tjiftjaf
Torteldulf
Tuinfluiter
Vink
Waterhoen
Wlelewaal
Winterkoning
Zanglljster
Zwartkop

1 ex.

1 ex.
12 ex.
2 ex.

3 ex.
3 ex.
1 ex.

3 ex.

12 ex.

3 ex.
A ex.

29 vogelsoorten.
Verslag

:

G. Tekelenburg

excursie Texel 20-03-’76

Elf deelnemers vertrokken, onder beproefde leiding van de heer Y.S. Vogel, naar het bekende vogeleiland. Na aankomst met de eerste boot reden
wij richting "Oudeschild" en vervolgens langs de zeedijk naar het natuurmonument "Dijkman-sluizen". Hier zagen wij ondermeer Bonte Strandlopers en de fraaie Kluten. Ook grote groepen Smienten foerageerden op
de omliggende wellanden. Via oost naderden wij "De Bol", waar enige
Dodaarsjes hun verstoppertjesspel van onderduiken speelden; ook werd
er o.a. een Brilduiker waargenomen. Bovendien hadden wij het geluk dat
er een groep Rotganzen neerdaalde!
Mistflarden bemoeilijkten hierna tijdelijk de waarneming, zodat wij bij
de "Schorren" wel Rotganzen hoorden maar niet zagen. Enkele achtergebleven waarnemers boften dat de mist even optrok en ca. 3000 ex. zagen!
Gelukkig hadden wij verder geen last meer van de mist; in de koffiepauze konden wij zelfs in de zon zitten...
Na dit oponthoud reden vrij naar de Eierlandse Vuurtoren en zagen onderweg vele Eidereenden en enige Bontbekplevieren, Via de "Slufter", waar
helaas weinig te zien was en de Koog ging het nu naar de "Mokbaai";maar
wegens de vergevorderde tijd moesten wij spoedig opbreken om de boot
van vijf uur te halen.
Tenslotte nog een lijst van de waargenomen vogels:
Fuut
Dodaars
Blauwe Reiger
Wilde Eend
Wintertaling
Smient
Pijlstaart
Kulfeend
Brilduiker
Eidereend

Bergeend
Rotgans
Knobbelzwaan
Wilde Zwaan
Blauwe Kiekendief
Torenvalk
Patrijs

Fazant
Waterhoen
Meerkoet

Scholekster
Kievit
Goudplevier
Steenloper
Wulp
Grutto
Tureluur
Bonte Strandloper
Kluut
Bontbekplevier

Houtduif
Veldleeuwerik
Graspieper
Witte Kwikstaart
Kramsvogel
Merel
Spreeuw
Zwarte Kraal
Bonte Kraai
Ekster
G.H,
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Ontvangen

literatuur

K.N.N.V. Mededelingenblad VWG "AMSTERDAM", 13e jaargang, nr. 4-.
-Jaarverslag over 1975
-Verslag Amstelpark, een rapport over de bevindingen met 6 verschillende

types van nestkasten,
-Kiekendieven-onderzoek,

een zeer intensief uitgevoerd onderzoek van de
soorten
met
het doel meer gegevens te verkrijgen over de
Kiekendieven
3
verschillen in terreinkeuze, prooien, gedrag, etc.
~,Bij nestcontrole werd waargenomen, dat tijdens regenbuien de jongen
schuilen onder de uitgespreide staart en vleugels van het vrouwtje,,,
~,Verder inspecteert het vrouwtje de jongen regelmatig op insecten en
maden,..

-Vogelwaarnemingen in het Hooggebergte, een boeiend verslag van een "vogelvakantie"in het Vanoise Nationale Park in Zuld-Frankrijk,
~,Zwarte Roodstaarten en Beflijsters zongen zich haast schor boven *t
gekolk en gebruis van tientallen beekjes,,.
-Amsterdamse Bos 4-e kwartaal 1975, een systematische opsomming van vele
vogelwaarnemingen in dit gebied, zoals b,v, van Roodhalsfuut, Geoorde
Fuut, Kwak, Middelste Zaagbek, Casarca, Nachtegaal en Witstuitbarmsijs.
-Waarnemingen in en om Amsterdam (excl, Amsterdamse Bos) Z-e kwartaal •75,
Observaties van ondermeer: Geoorde Fuut, Kwak, Zwarte Zeeëend, Smelleken, Bokje, Regenwulp, Pestvogel, Zwarte Roodstaart, Sneeuwgors en Witstuitbarmsijs I ! !
-Waarnemingen Amstelveense Parken Ze kwartaal 1975.
De Tjiftjaf, no, 1, 1976, VWG-blad der Chr, Jeugdbond der Natuurvrienden,
-Overzomerde Knobbelzwanen, een verzorgd artikel over het voorkomen, rui
én voedsel van de overzomerde Knobbelzwanen op het IJsselmeer, Een onderzoek waarvoor twee enthousiaste vogelaars een fietstocht rond het
IJsselmeer voor over hadden! Besproken wordt de manier van tellen, telresultaten, sexratio, de rui, voedsel en foerageergedrag,
De Pieper, 15e jrg, no,s

l/2,

VWG, Noordhollands Noorderkwartier,

-Het Atlasprojekt in Noordholland Noord in 1975.
-Coördinatie van werkzaamheden die verband houden met het bouwen en plaat2,
sen van nestkasten en kunstnesten voor stootvogels en uilen
-Nieuws in Vogelvlucht;
~,De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniglng wil discussiëren over de
jacht en wel met open vizier! Vandaar dat vele artikelen in het verendgingsorgaan met een pseudoniem worden ondertekend
-Waarnemingen,van o.a. Geoorde Fuut, Kuifdulker, Noordse Stormvogel, Witoogeend, Havik, Slechtvalk, Snelleken, Porseleinhoen en Witstaartkievit!
(nieuwe soort voor Nederland!)
-

Vanellus, jan./febr, 1976, Officieel orgaan

van de Bond van Friese Vogel-

beschermlngswachten,

In deze aflevering van Vanellus enkele artikelen betreffende de raaptljd
Kievitseieren, de bescherming van én nazorg voor de nesten van de
Kievit,
Verder: -Vogelnleuws, een veldwaarnemingenrubriek
-Meldingdionst, de verslagen van diverse Vogelbeschermingswachten
van

in

Friesland.
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De Fitis, 11e jaargang, aflevering 6, Mededelingeblad VWG "Haarlem",
-Vogels rond en op de Zuidpier van IJmuiden,
In dit artikel legt A, van den Berg al zijn waarnemingen van de laatste
vijf jaar rond de Zuidpier vast in overzichtelijke tabellen, waardoor
men een goede indruk krijgt van wat er -per jaargetijde- daar te vervrachten is. En dat is erg veel !!!
~,Het schouwspel van een grote groep vissende Jan van Genten is onvergetelijk!.,,
...De laatste winters overwintert de Kuifaalscholver rond de pier...
-Excurise-verslag Flevopolders,
-Veldwaarnemingen in Zuid-Kennemerland, o.a, van Nijlgans, Canadese Gans,
Roodkeelduikers, Roodhalsfuten, Kuifduiker, Havik, Rode Wouw, Slechtvalk, Smelleken, Beflijster, Pestvogels, Geel-, IJs- en Sneeuwgorzen,
Kwak en Witstuitbarmsij zen !!!

idem, 12e jaargang, aflevering 1, februari 1976,
-Voorlopig verslag Herfsttrek 197
-Wist u,hét artikel van Rob Moolenbeek en dhr. Van Swelm,
-Veldwaarnemingen in Zuid-Kennemerland: Roodhalsfuut, Witoog-, Ijseend,
Middelste Zaagbek, Nijlgans, Smelleken, Boomvalk, Dwergmeeuw, Zeekoet en
Pestvogels,
De Wulp, 7e jaargang, februari

1976.

Periodieke Informatie Vereniging
Vogelbescherming 's Gravenhage e.o.
-Kort verslag Algemene Ledenvergadering van 27 november 1975»
-De jeugd in actie; excursie-verslagen,
-Herfsttrekonderzoek,
-Vogelagenda: Februari,
-Vogel en Onkerkelijkheid,
***

,<,<>

*

Verder ontvangen; Verslag 1975 Vogelwacht Franeker en Omstreken.
Verslag 1975 van de "Ringgroep Franeker”, werkgroep van de Vogelwacht Franeker en Omstreken,

De Vogelcursus
Onlangs is de voorjaars-vogelcursus van dit jaar wederom succesvol
afgesloten. Aan zo'n 78 (!) leergierige cursisten werd aan de hand
van prachtige dia's, films, geluidopname's en leesmateriaal, in 't
herkennen én determineren van vele vogelsoorten les gegeven. Ook
in het vrije veld kregen de cursisten tijdens de excursies gedegen
opleiding in het "vogelen".
De enthousiaste deelnemers van deze cursus hebben nog een excursie
naar 't Zwin en naar het Naardermeer in het vooruitzicht!
Dat niet alleen de leiding deze cursus succesvol vonden, maar ook
het publiek, moge blijken uit de volgende opmerkingen, die uw redacteur optekende uit de monden van enige "leerlingen";

...Het volgen

van deze cursus heeft mij zo ontzettend meer vreugde
gegeven, tijdens wandelingen.,.
...Het viel mij op, dat naast er van de leiding zo'n grote inzet is,

de cursus didactisch zebr goed verzorgd is,,.

De Redactie
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Lijst van adressen,

die u nodig kunt hebben

Het bestuur:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeesteresse

:

;

:

J. Harder, Meteorenstraat 45, Hilversum, Tel,: 5284-2
ten Brinke, Claudiagaarde 4-» Bussum, tel,; 14.700

H,J,

mevr. H,E, Disselkoen-Plepers, Beethovenlaan 4-5,
02150 46285, postgiro: 2529179

Hilversum, tel.;

Leden

-

Avlfauna
Nestkasten
Excursies
Zd, Flevoland
Beheer Noodsch,

:

;

:

;

;

-

bij deze leden berust tevens het kontaktadres van de
voor hun naam genoemde subgroepR, van Poelgeest, 01. van Noortstr. 83, H’sum.tel:so7s3
H.W. de Soete, G.v.Amstelstr.4-10, Hilversum .tel; 10834
mevr, L.J, Dwars-van Achterbergh, Prinsenstr.ls, H'sum,
mevr, A.C. Hartlief, Lange Heul 229, Bussum. te1,;31226
mevr, R, de Wijs-Tabois, Stalpaertstr, 10,H'sum, 56928

Verdere kontaktadressen:
Ringonderzoek
Contr.Vogelwet
Vogelcursus
Inzenden Kopij
Opgeven cxcursies

:

;
:

E.R, Osieck, Steffenshein 20, Laren, Tel,: 89720
L,F, Rynja, Kostmand 62, Huizen.
mevr, C,C,M, Last-Hendriks, Mr, J,C. Bührmannlaan

Ankeveen, Tel,:

:

:

02150-62099

4-6,
,

W.E. Cohen, Bezaan 8, Hulzen.
C, de Rooy, Rading 80, Nieuw Loosdrecht,
tel.: 02158
164.1 (nd 18.00 uur)
-

Inzenden waarnemingskaartjes; A, Bode, Coehoornstraat

64. te

Hilversum

Inhoud
pag.:

1
2

:
;

3

s

5- 6

;

4
7

8- 9
10
11
12

s
:

!

;

%
%

13 s
14-17
:

Redactioneel
Programma Excursies
idem + Attention Please
idem + Programma Ledenavond
Verslag van de Algemene Ledenvergadering
Ledenmutaties
Broedvogellnventarisatie "De Monnikenberg" 1975
Ooievaarsinformatie
Veldwaarnemingen
Verslag van de Dagexct sie Flevopolders
Aasvretende Waterral
en Oostelijk Flevoland
Huiszwaluwnesten in Zuidelijk
Witkoppige Staartmezen
Oproep tot medewerking aan het Broedvogelonderzoek 1976
Kuifduiker op het Laarder Wasmeer
Nogmaals de jacht
-

17 i
18
19 s
20-21 s
22 t ideM»
:

23
24
25
26-27
28

:
;

i
:

:

:

"

Verslag excursie Hilverbeek/Spanderswoud
Rapport Broedonderzoek Weidevogels
Verslag Dagexcursie Texel
Ontvangen Literatuur ; De Vogelcursus
Adressen

Inhoud
N.B, Inzenden Kopij vóór 12 mei

aan;

W,E, Cohen,. Bezaan 8 t.e Huizen

