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Programma

(elke vierde donderdag van de maand)

Grote avonden

24
28

oktober

:

november

:

de heer Jo van Dijk met de film

de

"Vogels van Gotland"

heer B.J. Speek, directeur Oecologisch Instituut

te Arnhem over "Het nestleven

van

de ooievaar" en

:

"Het ringonderzoek in Nederland", met dia's.

23
27

januari

;

januari

:

prof,

dr, K,K,

V*ous oger "Zeevogels"

de heer N, Marra

met vogeldia's

en de heer E, Boeve

met de film "Winterkoninkje''
Volgende avonden

:

2h april

en

22 mei»

Al deze bijeenkomstenin de Openbare Leeszaal,
Hilversum,
Werkavondon
november
12 december

7

januari

's-Gravelandsewog 55,

(elke tweede donderdag van de maand)
:

Avifaunacommissie

;

ringersvergadering

:

Zuideli jk-»Flevoland

De laatste bijeenkomst valt op een dinsdag en wordt gehouden

ten huize van
De

dr, P,

Ploeger, van 't H*f weg 25, Bussum,

overige bijeenkomsten in het ''Hol", het gebouw van de jeugd-

bonden aan de Erfgooierstraat te Hilversum. Volgende w-.rkavonden
eventueel

:

13 februari, 13 maart,

en 8 mei

(elk derde weekeinde van de maand)

Excursies
10 november

10 april

:

Zuidelijk-Flevoland (uitsluitend deelname na opgave

aan het secretariaat)
22 december

19 januari
l6 februari

:

Zeeuwse stromen

;

rivierengebied

:

pleistarpla atsen ganzen in Friesland

Volgende excursiedata

s

l6 maart,

20 april en

Programma chronologisch

2k

oktober

10 november

mei

(tot 1969)

;

filmavond

:

excursie Zuidelijk-Flevoland

Jo van Dijk

november

:

avifaunacommissie

november

;

B.J,

12 december

:

ringersvergodering

22 december

:

Zeeuwse stromen-excursie

28

25

Speek over "Ooievaars"

en "Ringonderzoek"

2
Bestuursmededelingen

Excursies

:

U heeft gezien, dat het bestuur voor elke maand een excursie

heeft vastgesteld. Excursies en weekenden vereisen nogal enige organisa tie. Het

bestuur

aan

lid

hoopt een

te trekken, dat

bereid is deze taak op zich te nemen. Inmiddels wordt van de
leden gevraagd suggesties en tips
sies (via het secretariaat)

omtrent te ondernemen

excur-

naar voren te brengen. Wilt U zich

voorts bij gelegenheid opgeven voor het leiden van excursies
van andere organisaties.
van

Er bestaat behoefte aan een lijstje

(vogelkenners) excursieleiders

!

Controleur
Drie leden meldden zich inmiddels op onze oproep voor kandida-

ten voor de onbezoldigde functie van Controleur Vogelwet, Er
e

kunnen nog enkele geïnteresseerden worden genoteerd. Opgeven
bij do voorzitter,

.
_

.

Eempolder

In Eemnes is opgericht het "Comité Eempolder*'. Een van de doelstellingen is de bescherming van de weidevogels. Uiteraard zijn
wij byzonder verheugd met dit initiatief. In een eerste gesprek

met twee comité-leden bleek de mogelijkheid tot enigerlei samenwerking aanw.zig.
in een

De

,!

kwestiu

andei•gesprek tót

;:

vogelbocht

yan.de

een oplossing

gebracht

.

is inmiddels
Daarover elders

meer in uitvoerige vorm.
De Zanddijk (een nieuw reservaat?)
Ons

lid, de heer

N, Dwang-,(Prinsen&traot

gegevens over de "Zanddijk-,
en Oud-V. Ikeveen,- Er

nengekomen. Er kunnen

15, Hilversum) verzamelt

de kuststrook tussen Fort Honduit

is byzonder veel interessant materiaal bin-

nd

0

wat vogelgegevens bij. De bedoeling is

middels oen rapport een passende bestemming (reservaat?) voor
dit boeiende gebied te bepleiten.
Veroordeeld
De voorzitter' van de waterspo tvereniging,

die zich tijdens de

Pinksterdagen tegenover onze leden -.de bewakers
kolonio bij de brug van huiderberg
de politierechter

-

Von

de stern-

onwa rdig gedroeg,

is dooi-

te Zwolle veroordeeld i Hij zal f.7,50 moeten

betalen.

Leesportefeuille
Bij het secretariaat

liggen diverse tijdschriften ter inzage.

In elke Korhaan (zie

elders) een opgave van de ornithologische

inhoud.
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Oeverzwaluwen

(Riparia riparia (L))

in het Gooi

Door het verstrekken van gratis ringen, stimuleert het Vogeltrekstastion de ringers in Nederland tot het ringen van oeverzwaluwen.
In het Gooi werd door de heer K.Visser aan de oeverzwaluwen veel aandacht beste d. Door hem werden met Japanse nylonnetten tot nu toe meer
dan 1500 vogels gevangen.
Half mem werd getracht vast te stellen waar en hoeveel nesten er in het
Gooi aanwezig waron, met de volgende
resultaten;

Inde gemeente

Huizen;

(Wolfskamer) met

200 nesten.
de
Steenfabriek Rijs5 kolonies hij
bergen (Steenfabriek, Meent 1, Meent
met resp, 170, 90,en 40 nesten.
1 kolonie in de haven v. Huizen met

1 kolonie

30 nesten
In de gemeente Elaricum;
1 kolonie op de vuilnisbelt met 100

nesten.

In de gemeenten Naarden en Bussum;
2 kolonies met respectievelijk 10 en 40 nesten
Er bevonden zich dus minimaal 680 nesten in het Gooi. Wij zijn er van
overtuigd. d.at dit niet alle nesten zijn.
Een belangrijke vangplaats was de slaapplaats in het riet, nabij de
haven van Huizen.

■

Er werden geringd:;
in 19 keer vangen bij de Wolfskamer
Steenfabriek
6
19
Meent 1 .
3
9 9
Vuilnisbelt
4
9 9
1
Naarden
9 9

280 overjarige en 594 le jaars

250
124
123

99
53
35

8

vogels»

—

Bij de kolonies werd dus ongeveer 75 °/° van de overjarige vogels gevangen.
Op d.e slaapplaats werd.en in zeven keer; 22 overjarige en 102 le jaars
vogels gevangen. Op 23 mei werden voor de eerste keer de netten opgezet,
daarna werd regelmatig gevangen bij de verschillende kolonies.
Er werd.en ook enkele reeds geringde overjarige vogels gevangen.
Hieronder waren o.a, 2 vogels met Belgische ringen, 1 ex. werd geringd, op
19/8/67 te Beerse (Antwerpen), gevangen op 23/5/68 bij Huizen,
1 ex. werd geringd op
te Oud-Heverlee (Brabant), gevangen op 15/7/68 te Huizen,

15/5/68

Verder;

3

1

1
2

1
1

Oeverzwaluw

exx. geringd in
ex.
•
ex.
ex.
ex.
ex.

6/67
6/67
6/66
7/64
7/65
6/64

als le j. te Srmelo, terug in
»

f

over 3,
>

»

volgr.
le j.

Harderwijk

Veenendaal
Huizen
Blaricum

Yianen

5/68
6/68
5/68
6/68
6/68
6/68

te Huizen,

te Blaricum,

Aanvankelijk vingen we ze meestal In het schemerdonker, Overdag waren
de vogels in het begin van de broedtijd, niet te bemachtigen. Later gingen
we meestal vroeg in de morgen op vangèrspad. Later in de broedtijd, kwamen
er oók vogels overdag ons net binnenvliegen,
De grootste vangst op één morgen bij één kolonie was 179 vogels.
Door het regelmatig bezoek aan de kolonies en slaapplaats, waren wij
in d.e gelegenheid een weinig van het gedrag van d.e oeverzwaluwen te bestuderen.

2)

4
’c: -' •’at ;o vrij .onregelmatig begonnen net broeden. Op oen bepaald ogenblijj waren er broedende vogels, vogels met.kleine jongen en met
grote. Dit bleef zo gedurende het hele broedseizoen, Pas uitgevlogen jongen
vertoefden nog enkele dagen bij de kolonie en werden in de lucht door de
ouders gevoerd. Wat oudere eerste jaars vogels zwierven wat rond zoals
uit het ringonderzoek bleek.
o

’

-

Mannetjes en wat-oudere eerste jaars vogels sliepen in het riet (of
ergens anders) langs de Ij.sselmeerkust.
Bij slecht weer (nad.erende' onwee.is-h
bui) verschenen ze niet op’ de sla pplaats. Wij nemen aan dat ze in
gangen verbleven;
Op een»door ons ontdekte slaapplaats sliepen soms honderd.en oeverzwaluwen.
eerste jaars-vogelê
Bij mooi weer cirkelden ze
Voornamelijk (ca.
boven het riet, groepeerden zich en vielen dan als blokken uit de lucht
in het riet. Bij slecht weer (harde wind e,d,) kwamen ze vrij onopgemerkt
laag over het water vliegend in kleine groepjes op de slaapplaats aan.
Bij oosten- en noordenwind sliepen er slechts enkele exemplaren op do
slaapplaats. Wel zangen wij dan grote groepen oostwaarts trekken.

.donast-'

.

Wij veronderstelden dat vele, zo niet alle vogels langs de ijssolmeer1-cust oostwaarts trokken. Dit feit word poer enkele terugmeldingen bevestigd.
We ontvingen twee terugmeldingen ven eerste jaars vogels
één uit Koophuizen en één uit Nijkerk. Uit Nijkerk ontvingen we bovendien ë n melding
|

van een overjarige vogel.

Heel merkwaardig was dat bij zonnig we r s ’morgens vel . e rste jaars
vogels bij de kolonie verschenen en daartegen de wand bij do gaten gingen
zitten. We hebben niet kunnen vaststellen wat of ze daar deden. Wij veronderstelden dat ze daar gevoerd werden.
De enige methode om eerste jaars vogels te vangen (buiten de rietslaapplaats
om) was ze s’morgens bij de gaten in het net te laten vliegen.
Na ongeveer e n uur verdwenen ze we ;r. Soms gingen ze allemaal op de grond
zitten,■ De reden da rvan werd ons niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk
fourageerden ze daar. Dit hadden wij namelijk eerder, vele keren waargenomen vooral s’morgens bij de kolonies. Verder één keer s ’morgens op
een asfaltweg en enkele keren s’avonds op gemaaid hooiland.
Het viel ons op dat van alle kolonies waar door ons geringd, werd vogels

(vooral eerste jaars) op de rietslaapplaats werden teruggevangen.
Het bleek ons dat overjarige vogels na, één broedsel vrij gemakkelijk te

ver-

storen waren. Zo kwam er een terugmelding uit Kienen; na twee maanden.
Zo vingen wij ook een twee maanden tevoren geringde oevorzwaluw terug uit
Ermelo. Op de rietslaapplaats troffen we voorts een eerste jaars vogel aan

•

die geringd, wps in Rhenen.
Zowel eerste jaars als overjarige vogels geringd op d slaapplaats werden
bij de kolonies teruggovangen.
Ook werden overjarige vogels- geringd, bij een kolonie- teruggevangen bij
een andere kolonieJ Tussen deze vangsten bevond zich een tijdsduur van
enkele wekeij. Vermoedelijk trokken ze na het grootbrengen van hot eerste
broed., naar een andere kolonie om dar opnieuw tot broeden over te gaan.
’.

•

'

De eerste jaars vogels bleken door hot hele Gooi te zwerven. Zo werden
rste .jaars vogels geringd bij do Wolfskamer,
op één middag en flink aantal
De volgende morgen kwamen enkele van d,eze vogels uit de nest gangen van de
kolonies bij de Steenfabriek en de belt van Blaricum.
Ook werd een eerste jaars vogel geringd, bij do Steenfabriek en teruggovangen
bij de Wolfskamer.

J. v.d. Geld
K. Viseer
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Observatihu

inVogelbocht

een

gesprek
plaatsgevonden
10 oktoberwaarin
heeft
Dondermiddag

te Baarn
de restaurant
kwestie van"Groeneveld"
de "Vogelbocht"
tot
in

een oplossing is gebracht.
Op deze bespreking waren aanwezig twee vertegenwoordig van het Staatsbosbeheer, ‘twee afgevaardigden van de Nederlandse vereniging tot bescherming van vogels, drie leden van ons bestuur en de gespreksleider de

inspecteur van Domeinen te Utrecht.

Er word zeer uitvoerig van gedachten gewisseld over de vogelbocht en het
aangrenzende 0 sbied in do Eempolder en la'ngs-lret Gooimeer,
Het terrein staat o * het "aankóopbeleid" van het Dta tsbosbeheor,
hetgeen impliceert, dat zodra er'-'financien beschikbaar zijn- hetgeen
nog vele jaren kan duren- het .Dtaa tsbosbéheor het gebied als Natuur.
reservaat zal aankopen,
In het belang’ van het toekOE)S,ti 0 reservaat .was er dus een tUs. enoplose
sing nodig, goals bekend legde onze Vogelwerkgroep reeds anderhalf jaar
geleden contact met diverse instanties en particulieren in een poging'
■•te redden wat er te redden viel",

■

V
I
Er werden door bestuurslede!!. van onze ViG besprekingen gevoerd aet Vogelbescherming in Amsterdam, staatsbosbeheer in Austerilitz, diverse
veehouders in Jemnes en h’et jachtbeheer. Vóórts was er telefonisch
overleg met de Vogelwacht Utrecht,' de ih.urgemeester van Eemnes en werd
er gecorrespondeerd met de inspecteur vah 'Domeinen te Utrecht.
,

en ander culmineerde in een naar onze mening zeer aanvaardbare
oplossing. Do vogelbocht wordt opnieuw met borden ( Wetenschappelijk
Terrein") maar nu van het staatsbosbeheer, afgezet,
■Domeinen" draagt het beheer over aan "Vogelbescherming", van welke organisatie de heer K.Bakker te Baarn, het toezicht zal uitoefenen.
De hoer Dak..er is onbezoldigd rijksveldwachter on controleur Vogelwet.
■‘Vogelbescherming” zal de heer Bakker ‘ten aanzien van deze bewaking
instructies geven.
hen

Vogelwerkgroep het Gooi e.o. is toegestaan in het terrein een ruime
observatiehut te plaatsen. liet houten gebouw zal door enig groen
aan het oog worden ontrokken.
Ook kan de VJG een eenvoudig pad naar
de hut aanloggen (knuppelbrug^),
Je Vogelwerkgroep zal excursies naar de hut houden en er waarnemingen
verrichten, sevens kan do VJG andere verenigingen (zusterorganisaties,
jeugdbonden e.d.) in de gelegenheid stellen het gebied te bezoeken.
Je excursie uasten zullen zich dienen te houden aan de voorschriften.
Zet zal hun b.v. niet moei’ worden toegestaan he tb riet te betraden.
,-andelingen over de dijk waar vanaf men en goed overzicht over het terrein heeft, en rechtstreeks naar de hutzijn toegestaan.
Elke etcursie zal echter moeten worden aangevraagd. Bij inwilliging
zal men een' sleutel kunnen afhalen en óen reglement in ontvangst moeten
'
groep wordt binnen een week een excursieverslag’ vernemen. Jan de
wacht, Voorts zal overtreding van de voorschriften absolute uitsluiting
betekenen, De "Vogelbocht" blijft ip het voorjaar gesloten.
Een en ahder zal nog nader door Vogelbescherming en Vv/6-bestuur
worden uitgewerkt, godra het karwei kan worden begonnen (hut en toegangsweg) zal een oproop om medewerking naar loden en,jeugdbonden
'
uitgasni ;

6
Broedgeval

van

draaihals

(Jynx torquilla) bij huizen
De draaihals behoort
tot de spechtenfamilie en is iets kleiner dan een veldleeuwerik. Hij zoekt
zijn voedsel op groene spechte-manier,
maar kan geen holen
hakken. Bij onraad
draait en rekt hij de
kop. In de broedtijd
voordat het wijfje
broedt, haalt hij
nesten van andere

holenbroeders uit.
Een verklaring is

hiervoor nog niet gevonden.

Op 3 mei 1968 hoorde ik op de Noord-Grailoseweg het geluid van de
draaihals. Na deze datum werd deze vogel bijna elke dag waargenomen.
De draaihals is dit voorjaar meer in het Gooi waargenomen (7/4 De Beek;
18/4 Amsterdamse waterleiding; 18/4 Hilversums Wasmeer; alle exx.).
Doordat dit exemplaar van de Noord Crailoseweg eind mei nog aanwezig was
begon ik aan een broedgeval te denken. Temeer omdat de draaihals tot eindmei doortrekker is.
Op 50 mei trof ik in e n nestkast in een tuin aan d.e N-Crailoseweg
een draaihals aan. Het was een gewone houten mezenkast die 1 meter hoog
hing en een vlieggatdoorsned.e had. van 31 bij 35 mm.
Tevoren had. in deze nestkast een koolmees met 8 eieren gezeten (3 mei);
op 10 mei waren er nog 5 eieren over en op 17 mei waren a.lle eieren verdwenen. Iets dergelijks gebeurde met een kast die op 20 meter afstand
hing; op
14 eieren en op 31-5 alle eieren verdwenen. Deze kast
had. een vlieggatdoorsnede van 33 mm.

26/5

Op 15 juni kon geconstateerd worden d.at een draaihals op 6 eieren in
eerstgehoemde kant zat te broeden.
Op 22 juni hoorde ik voor de eerste keer het geluid van de jongen (een
zacht wè-wè-wè), Op 30 juni waren er 5 jonggn van ongeveer 8 dagen oud.
Op 1 juli werd van 19.35 tot 20.35 u, de kast in d.e gaten gehouden.
Van 19.35-19.57 u. werd er niet gevoerd.. Vanaf 19.57 werd om de ongeveer
10 minuten 2x gevoerd, (vermoedelijk lx door het 0 en eenmaal door he# 0 ).
’s Ochtends 2 juli werd om de 5 minuten gevoerd; na, elke twee of drie keer
voederen verliet één van de ouders de nestkast met faces van de jongen.
er werd om de 7 minuten
Op 3 juli werd gepost van 16,30 tot 18,30 u.
gevoerd. Meestal ging om ongeveer 20,45 één van de ouders op d.e jongen
zitten voor de nacht. Gen keer was een ekster in de buurt van d.e kast,
één van d.e ouders alarmeerde (kék—kèk—kèk) totdat d.e ekster verdween.
Op 10 juli ontdekte ik toevallig dat de jongen niet meer gevoerd, werden.
Zij verzwakten hierdoor. En op ad.vies van Mevr. Holzenspies heb ik d.e
jongen (die 18 dagen oud. waren) naar haar toegebracht.
Begin augustus zijn de jongen goed. en wel losgelaten.
,

7
Gebleken is dat éên van de twee ouders geringd was sn wel als
nestjong op 26 juni 196? op het landgoed Noord-Ginkel bij Ede (gld).
Dit is interessant omdat er van een uitbreiding naar het noordwesten
sprake zou kunnen zijn (parallel met de bonte vliegenvanger),
Do draaihals is in Nederland een
zeer schaarse’ broedvogel (d.w.z.
'
1-50 broodparen) vooral in het oóöten van het land. -De, bekendste broedplaats is te Ede met 8 broedparen in nestkasten" (1967).

In Ede;
In Ode hangen de kasten met draaihalzen -ih open gemengd bos. In dit geval
hing de kast in e n notenboom met lage grove, dennen in de .omgeving, het
gehel omgeven door een grasveld. Deze broedplaats is iets afwijkend.
open loofbossen met grazige
Prof. Dr, Voous (1960) noejht als broedplaats
bodem; ook larixbossen,- parken en tuinen met oude loofbomen.
;

De grootte van het vlieggat (51x35 mm.) is wat klein voor een draaihals,
hij wrong zich erdoor. In Ede hadden de vlieggaten een doorsnede van 46 mm.
Zover ik kon nagaan werd.en vooral mieren en mierepoppen gevoerd (ook
stukjes glas en kiezelsteen wor de spijsvertering). Bij de Edense
broedgevallen is gebleken, dat bij het ouder worden van de jongen de
voederfrequentie snel stijgt. De draaihals uit Huizen voerde no al
onregelmatig, wat verband kan houden met het moeilijken verkrijgen van

voedsel.

Het aantal eieren (6) is normaal, het ar tal jongen eas de helft, wat er
met de overige drie eieren gebeurd is, is een raadsel.
Of de draaihals eerder in het Gooi heeft gebroed is mij niet bekend.
Of de draaihals het komende seizoen weer in het Gooi zal broeden, moet
nog blijken.

E.R. Osieck
Literatuur:
Eyckmar, De Nederlandse vogels

(1939).
(1962),
(1960),
Voous K.H,, Atlas der Europese vogels
Litel,

Ardea

Deel 1

50, Aflevering 1-2

P.s, Naderhand vernamen wij nog, dat er broedgevallen in 1950, 1951
en 1952 van draaihalzen moeten zijn
voorgekomen in het gebied
rond !l Zonnestraal n en n Einde Gooi 11

lied.

,

,

„

Kokmeeuw uit Finland
Op

6

juni van dit

op de dijk van

jaar

vonden wij een groot aantal verkeeersslachtoffers

Zuidelijk-Flevoland tussen

Muiderberg en Lelystad-haven.

Er bevonden zich vooral kokmeeuwen onder (23)

en verder oeverlopers

(5)

,

visdief(1), zwarte stern (1) en tureluur (1). Een van de kokmeeuwen droeg
een ring : C 167602 Museumzool Helsinki. Nog dezelfde dag stelde ik het
museum op de hoogte van de vondst. Eerst

op

16

oktober

(

!

)

ontving ik

bericht. De ring was aangelegd door Jarl-Gunnar Anderson te Munsmo, Solv.
(Vasa) en wel

op 30 juni 1967.

geen jaar oud geworden

De kokmeeuw als pullus geringd, was nog
!

B.
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Ameland

Weekend van de
Lange Lach

5

en 6 oktober:

het eerste VWG-weekend, Het werd het weekend
Op
van de lange lach. Alsof het elkaar al tientallen jaren kenden, het
twaalftal, dat twee dagen de Amelandse vogelzaken onder de loupe nam.
Sterke verhalen, moppen.....

het waren twee

verrukkeliJke

dagen.

Twee Jongeren werden op een ontzettende manier bij de neus genomen.
Op fanatieke wijze keerden zij elke dode vogel om: op zoek naar een
mogelijk ring. '‘De ring" werd hun aangeboden door een lid, dat ondanks
zijn handicap, uitblonk in kostelijke grapjes.
Op ‘feestelijke"
wijze nam hij de twee kadaver-zoekers bij 'de neus. De ring om de poot
was een daverende grap.
Grote verrassing toen dezelfde floppende
jongeman zowaar een dode tornvalk vond, met een ring!
Andere merkwaardige zaken: in het holst van de nacht, tijdens
hoosbui, begon er boven het hoofd van êén van de vreedzame slapers,
angstig te lekken, het hoofd van de slaper werd langzaam nat en de

een

slaper langzaam wakker..,.,.
onder het matras van êcn van do Jongeren
Blijft éên raadsel onopgelost:
lag een briefje van een meisje, wonende op de Veluwe, oonJa hette ze,
ü’f de vinder haar zou willen schrijven?
Ze was 1,72 meter, lang,
Probleem voor de laatste; houdt zij van vogels?
Al met al was hot een kostelijk weekend, dat werd besloten

vondst van
een levende, maar gekwetste stormmeeuw.
Thans te bezichtigen: Zwarteweg 23, Bussum,

met. de
Bos

Ameland.....het verslag van de gewone liefhebber.....
zaterdagmorgen 5 oktober, half zes vertrokken we vanaf de rotonde
aan het einde van de Joh.Gerardtsweg in Hilversum.
Als nieuwbakken
!
leden van de VWG viel ons het aantal auto’s wat tegen: tweei
Maar door bijzondere (Familie) omstandigheden was één wagen uitgevallen
terwijl de heer Bos in Heerenveen op ons zou wachten. We misten
de koffie in Heerenveen, omdat we onderweg een ANMB bord over het hoofd
hadden gezien. Direct koers naar Kolwerd met twaalf man
Hij
gingen bij de boot voor anker, waar de vogelaars terstond al
heel wat bijzondere soorten waarnamen. Daar mijn vrouw en ik meer als
liefhebbers waren meegegaan en niet als kenners, kregen we gauw van
alle kanten flink wat onderricht. Na een boeiende reis dachten we
een "rustig" weekend tegemoet te gaan..........
Het weer hield zich goed en Ameland lag er heerlijk bij.
Snel de kampeerboerderij opgezocht en de slgapzalen(!). Het was
kennelijk lang geleden, dat er iemand geslapen had en dus was de
eerste daad alle ramen te openen.
Volgens de kenners was er buieen
trek"
en
dus
"goede
ten echter
gingen we er op uit met de meeste
spoed.

9
over het eil*nd genie okt. De VHG-voor-

Er werd een fijne verkenningstocht

zitter ven Ameland had de leiding.

Onze indruk

en...vogels plenty I Maar we misten iets

....

een prachtig eiland

:

koffie. Er werd een speur-

tocht ingezet on eindelijk vonden we iets wat we later als onze -stamkroeg”

0

in,_en beschouwen,

Ha een heerlijke maal aijd van de boerin,

trok-

ken we in donker naar do vuurtoren. Dat was een fascinerend schouwspel.

lichtbundels zochten uilen

In de

hun

(uitgeputte) prooi, Dac

nog een strandwandeling met onderweg rugstreeppadden
rug. Vervolgens

op onze

na volgde
....

pad en

op tijd naar bed want we zouden om zes uur alweer koers

zetten naar zee. Iemand had

een wekker meegenomen,

maar die was helemaal

niet nodig, nl ver voor zessen wandelden de eersten in duister, over het
erf van de boerderij. Du

damesafdeling geplant

werd de ontwaak-klok maai- om de hoek van de

;

De Jan van Gent zou langs

komen, zo we C. ons beloofd. Sommigen k&zen een
goed plaatsje hoog op het duin, anderen slenterden langs het strand terwijl de kalveren op dat moment een bezoek aan onze slaapzalen brachten.

Maar dat wisten wa nog niet. Helaas was het boven de zee wat hei-ig

(of zij-ig) en dus was er weinig zicht.
‘

Wij

doolden met een groepje

langs de kust en staken opnieuw veel op. Bij onze terugkeer werden we

verrast met een uitvoerige correspondentie onder de ruitenwissers. Eén

groepje was naar de schorren getrokken, zo bleek ons en het andere was
alweer aan koffie toegeweest. Vlij kozen de "stsipkroeg'* waar rond de tafel
wederom geweldige verhalen loskwamen.
hebben gewandeld
brood met

-

hom, als

Ha nog even langs*-het haventje

waar meeuwen mochten kiezen uit brood met kaas
ze maar even voor het plaatje wilden poseren

weer de tijd aongebroken voor de tweede warme ma

-

te

of
was

Itijd. Opnieuw zeer

goed verzorgd.
De

-vrije middag-

werd door eenieder uiteraard zeer nuttig besteed. Om

vijf uur vonden we elkaar terug bij de boot, In donker werd op de Friese kust afscheid van elkaar genomen. Eenieder ging zijn eigen "gang”
naar

huis en wij mogen aannamen

V./G'ers heel

:

dik tevreden l Wat ons

betreft, beste

dank, namens ons beiden en graag toe een volgende

keer l

G. Koomen
Mogen wij vermelden, dat schrijver van b venstaand verslag, met zijn
echtgenote een zeer belangrijk aandeel heeft genomen in de -lange lach"
van het eerste VWG-weekend

i Qra; g een herhaling

i
B.
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Vogels

5
soort

5-10

aantal

en

6

Ameland

van

oktober

1968
6-10

soort

aantal

dodaars

2

2

,bl. reiger

2

2

wilde eend

■ 2h

9
krakeend

l

smient

k

slobeend
zwarte zeëeend 100 (ca,)

(i'Toordzei.)

10

158

70
59

grote zaagbok

1

2

bergeend

2

waterrad

6

7
3 (vuurt,

eidereend

meerkoet

tslr.

talr.

12

waterhoen
blauwe kiekend.

2

20

1

oo

++

12

houtduif?

talr.

turkse torteld.

boomvalk

2

houtduif

talr.

2

2

watersnip

20

12

tureluur

11

20

groenpootr.

2

23

bonte strandl,

5

50

dr i e t, strandl,

5

2
rosse

2

k

kemphaan

hk

ko

talr.

talr,

regenwulp

1

wukp

8
rosse

grutto

grutto

alg.

bontbekplev.

h-

zilverplev,

1

goudplevier

1

6
alg.
20

2
steenloper

7

kievit

alg.

alg.

gr. mantelm.

alg.

alg.

kl, mantelm.

2

•

1 (juv.)

franjep.

oeverloper

scholekst,

o
+

torenvalk

kluut

Nrdz,

(

div.

zzw)

dodo ex.)

11
( -J

I-

■

•_

- .

l_t

-

,

talr.

ƒ

stormmeeuw

to Ir.

talr.

kokmeeuw

tslr.

t.r Ir.
dwergmeouw

grote stom

3

visdief

5
8

patrijs
fazant

1

1

alg.

aio

velcluil

k

ransuil

2

•

2

zwarte kraai

alg.

alg.

ka uw

alg»

alg.
gr. b.

•

veldloeuwer,

specht

alg.

alg.

strandleeuwerik
huis : .zwaluw

20

ekster

(in dorp lies)

2

alg»

k

(Hollumer duin

j?0

2 en haven 2)

alg.

notenkraker

k

1

Vlaamse gaai

3

1

tolr,

spreeuw

talr,

2 (zing.inhelm 0 ras)

goudhaantje.

k

12

koolme,s

2 (lie sser duin)

bar. rdmees

merel

alg.

alg.

zsnglijs eer

talr.

tolr.

beflijster

tolr.

talr.

koperwiek

talr.

talr.

kramsvogel

alg.

a Ig

22

tapuit

10

gekr. roodit a Ig.

a lg

•

paapje
roodborst

zwartkop

graspieper
oeverpieper
witte kwikst

gele kwikst.

grauwe vliegv,

»

2
alg.

1

a lg.
o
+

f itis

•

++

2 oo

i
alg.

alg.

h

6

23
k

12
2

1

&neu

alg.

alg.

vink

talr.

talr.

keep

alg.

alg.

12

7

groenling

<

12
hui emus

alg.

alg.

1

heggemus
sneeuwgors

1

rietgors

1

houtduif
1

k

alg.

alg.

2

turkse tortel

")

Onder de vuurtoren werden zeer veel dode vogels gevonden. Van de zang-

lijster alleen al
spreeuw

60

exemplaren. Vorts

vink, roodborst, koperwiek 3,

veldleeuwerik 3 en water: al 3. De kadavers werden uitgepikt

door enkele notenkrakers,

uilen, torenvalken

ar bevonden

zich voorts in de omgeving rans-

en boomvalken. Aan tellingen van over zee trekkende

vogels kon helaas weinig worden gedaan. Aan de zuidwestkant
land (Waddenzee) werden de resten gevonden van zeevogels
:

mantelmeeuwan, noordse stormvogel 1, noordse
pen, kieviten
De heer

stern 1 en

van het ei-

kapmeeuwen,

voorts van wul-

en scholeksters.

Rädecker

vond de restanten van een

de

Na informatie bleek

torenvalk met een ring

!

vogel als pullus te zijn geringd op 17 juli '65

in de AW-duinen bij Zandvoort.

Opvallend beide dagen was de zeer grote tpek van lijstersoorten. Hieronder bevonden zich vrij

grote groepen beflijsters.

F. Rijnja
De Nestkastencommissie
De nestkastencommissie
“werkavond".
voor

De

heeft op 10 oktober een vrij

voorzitter, de heer J.

de aanwezige,

goed

van Dijk hield een

toekoms ige nestkostencontroleurs wa rin hij

se soorten bewoners sprak,

de plaats van de kastjes,

de controle. Wat het laatste betreft was de conclusie
gen

controleren, half april beginnen

eventueel tweede broedsel uiteraard
dering (vakanties

bezochte

!),

de registratie en
:

om de tien da-

en doorgaan tot half
doorgaan

over

juni. Bij

een

met controles. Bij verhin-

moet tijdig de secretaris

worden ingelicht,

zodat

een invaller kan worden aangewezen.

Vervolgens werd het jaarverdlag

1967

behandeld en gesproken over

het ko-

mende verslag waarin enige tabellen zullen moeten verdwijnen of moeten

worden ingekrompen.

Het verslag zou anders

32

bladzijden beslaan.....

De.controleurs beloofden vóór 1 november.de gegevens op te sturen. Ondergetekende hoopt,

dat de niet aanwezige controleurs zich hierbij zullen

aansluiten. Enkele ledem toonden interesse voor het ophangen van torenvalkenkasten in Zuidelijk-Flevoland.

Er zal onderzocht worden of hiertoe

een mogelijkheid aonwez ig is. Er werd voorts nog gesprpken over de

methodes tot hot weren van ringmus. en in de kqsten en over het KJW-aanbod kastjes

ter vervanging of completering beschikbaar te stellen. On-

dergetekende hoopt op nog meer van zulke reacties i

J. v.d. Geld

13
Nucifraga caryocatactes (macrorhynchus)

Nogmaals:

de Notenkraker............

aantal notenkrakers is sterk geslonken. De grote massa dunsno-

Het

veligen is verdwenen
na

-

en waar gebleven

tal van aantekeningen,

:

Maar ze lieten heel wat

?

vaak uitgewerkt tot lange artikelen
over het merkwaardige gedrag van deze

Siberische invasievogel. Nie schetst
zo mijn verbazing toen ik vlak bij

huis een

"Tannenhäher" bezig zag met

het uitpikken van een dode mus (ver-

keersslachtoffer), De "kraker" zat in
een appelboom.

Hetzelfde verschijnsel

werd tevens geconstateerd door de vWG-

kampeerders

op Ameland waar notenkra-

kers opruimng hielden onder de (dode)
vuurtorenslachtoffers. Vooral zanglijs-

ters stonden
was reeds

die

Ha,

Papa

er op het menue. Overigens

bekend, dat de vogels niet

kieskeurig zijn. Blijft het feit van de

....

vele gevonden dode notenkrakers

(zie "Buiten-

ook enkele levende

landers")

-

en

vermagerd tot op

-

bot

!

Preparateurs weten er over mee te praten,

evenals ons bestuurslid

Carla Holzenspies. Hierop aansluitend treft U haar kostelijk relaas aan over

....

levende notenkrakers in haar vogelasiel. Er be-

reikten mij nog enige brieven en kaartjes.
Bindt-Bonnes te

manege,

Zo wist mevrouw W.

vertellen, dat acht notenkrakers op de Hilversumse

de pony's met kinderen

op de tocht over de hei vergezelden

en er mee terugkeerden..De vogels hielden zich vooral bozig

met

hot opsporen van mieren.
uOG

Reuzensterns
Op

.29

o

caspia)

(hydroprogne

september wer d ik bij fort Ronduit (Naarden) gealarmeerd

door een

rauw, meeuwachtig

Het was een diep

geluid, dat ik niet thuis kon brengen.
van Muiden zag

"kroaak, kroaak". In de richting

ik twee sternachtige vogels van fors formaat. Dichterbij gekomen

viel

terstond de grote rode snavel op. Ik begreep

direct te maken

te hebben met twee reuzensterns. Ze waren nog in zomerkleed.

G.

Ording

14
Ontmoetingen met buitenlanders

Op de eerste vreemdeling heb ik met smart zitten wachten. Overal was
hij gezien

!

Door iedereen,

behalve door mij. Totdat een meneer van

de dierenbescherming kwam. En daar was hij

inwendige vreugdesprong kwam ik direct

notenkraker

!

Na

Andere gepropageerde
zouden

paar gepelde

pinda's in het

notenkraker.

levensmiddelen, welke hongerige notenkrakers in

eten, werden

in de

Siberische

gast gewurmd. Edoch,

"Njet" en nog eens nadrukkelijk "njet" was het ant-

alles kwam retour,

lsof hij in de Veiligheidsraad had gezeten. Meelwormen

woord,

een

patiënt. Sneller dan ik verwacht had, kwamen de apeno t-

jes weer te voorschijn. "Njet" zei de,
den lande

de

ter zake. De vogel moest ge-

voerd worden. Vol vertrouwen duwde ik een

keelgat van de

:

hij die soms lusten

?

Zou

?

"Da", de notenkraker luste ze in grote hoeveel-

heden. Zijn smaak ging eigenlijk boven mijn Budget. Ten slotte ging
hij vertrouwelijk op mijn arm zitten. We keken elkaar eens aan.
zag

ik, dat hij aan één oog blind was.De lens

Toen

was vernield.

Opeens viel devogel in slaap. Met zijn kop noc-r beneden,

De snavel

half open. Nel een vreemde houding. Maar ja, wat wil je. Vermoeid,
uitgehongerd, broodmager en een reis van 7000 km ochter de rug.
Bij

de tweede voedselronde pikte

de notenkraker de wurmen van het

pincet en: bij de volgende maaltijd accepteerde

hij het bakje,

alsof

hij nooit anders had gedaan*
Met de reigers en de meeuwen heeft hij
haast

dit gemeen, dat hij bij over-

vertrek, alle pas genuttigde etenswaren

uitbraakt, Koe minder

ballast aan boord, hoe sneller je wegkomt. Een heel efficiënte instelling in de

natuur,

maar voor vogelverzorgers wel eens

om wanhopig van

te worden,
Zoals de zes blauwe reigers me dot destijds leverden.

Wanneer

ze

van iets schrokken, spogen ze hot voedsel, dot ik met veel moeite
in hun keelgat had gewerkt,

vlot uit. Gesynchroniseerd voodselge-

spuw. Je moest af en toe de neiging onderdrukken een fli tke knoop
in die lange halzen te loggen.
De andere buitenlandse
over het

iS Nauw

gast kwnm niet van ons continent. Hij reise

ven Kalis",

was hoofdinspecteur

zoals de Belgen datvplegen te noemen. Hij

van de Schotse Dierenbescherming. Ook een aller-

aardigste gast. Een echte Schot, da- was aan zijn engels te horen.
Ven het Winston Churchill Memorial had hij een toelage ontvangen om
drie maanden lang door Europa te kunnen reizen voor het verzamelen van
gegevens over dieren, In Nederland kwam hij voor inlichtingen
fende het

ve.zorgen

van zieke

(wilde) vogels.

betref-

15
Enig contoct met Schotland hod ik al. Een paar joer geleden vroeg een
ornitholoog van een universiteit te Aberdeen of ik hem aan eer. bepaald
medicijn kon helpen. Het was niet in Engeland verkrijgbaor, Gelukkig

heb ik altijd voorraad in huis,

zodat de Schotse vogels snel konden

worden geholpen. Mr. Taylor was ook op bezoek geweest bij Duitse coi

logo's, die hem. vertelden, dot het de Duitse ringers

Wos

opgevallen,

dat menige trekvogel abnormale poten hod en afwijkingen vertoonde aan
de vleugels. Men

veronderstelde, dot- deze vogels door radioactieve

zones waren gevlogen,

veroorzaakt door kernproeven in de Sohoro l

bij één der Duitse ''piatemensen- wos het bezoek uitbundig gevierd met
cognac, Zo uitbundig

zelfs, dat het geluidsbandje, dat opgmomen werd-

niet geschikt bleek voor uitzending voor de BBC-radio,
Ik kreeg donk zij hem antwoord op een 'kwellende'

ten alléén kilt, of zit
rokje

De traditie wil

?

1

vraag

?

drogen Schot-

er nog een "Jansen en Tilanus" onder het korte
:

slechts een kilt. Dansgroepen,

die naar het

buitenland gaan, worden evenwel warmer gekleed.
die met een tar.d-

Volgens de heer ïaylor, zijn er Schotse officieren,

artsenspiegeltje aan een stok controleren of de voorschriften wel worden gehanteerd. Mogelijk zouden deze heren gebruik kunnen maken van de

diensten van mijn zwarte kraai. Als hij iemand met een
de

volière

ziet verschijnen roept hij luidruchtig

Dat waren ze don. Onze Schotse gast,

broer; aan r oor

:"ilaaaóó

papa n

,

c .c

in burger on do Siberische noten-

kraker, die geassembleerd lijkt te zijn uit overtollige
kauwenonderdelen

?

spreeuw©r» ea

i
Carla Holzenspies

Commissie Zuidelijk-Flevoland
Op de werkavond van de commissie Zuidelijk-Flevoland

is op voorstel

van de voorzitter, de heer J.L.Blonet besloten, te pogen te komen tot
een gesprek

zoekers'

,

met andere

(werkgroepen) of individuele onder

verenigingen

welke zich bezighouden met het vogelleven in de nieuwe polder

De leden zullen gezamenlijk de uitgave bekostigen van de eerste publica-

tie over Vogels van Zuidelijk-Flevoland. Het zal t.z.t. alle VWG-leden
worden toegezonden. Op

10 november

zullen de vergunninghouders,

excursie naar de nieuwe polder leiden.
ringsschema

10-11

:

alg. excursie,

Wurster, 8-12
dagen

:

Er werd ten slotte een roule-

vastgesteld tot de volgende vergadering op

Het ziet er als volgt uit

:27-30

17-11

:

:

de VWG-

hr. Wurster,

hr. v.Dijk,

7

januari

1969.

hr.Ploeger,
:

hr. Bos. 30-11: hr.

hr. Jonkers, 22-12 en volgende
15-12
div. Z.-Fl.-leden, 29-12
hr. Wurster en 5-1 : hr. v. Dijk
:

hr. Ploeger,

:

:

J. Harder

16
Terugmeldingen

Van de heer

K.Visser

Sprreuw 0 loj
Spreeuw ad,
Spreeuw 0 lej
Spreeuw 0 ovj,
Spreeuw (j) ovj.
Kramsvogel volgr,
Groenling 0 volgr,
Grocnling
Groenling
Oeverzwaluw overj,
Boerenzwaluw lej
Ond.restaand
K,Visser.

,,

,,

,,

,,

de volgende terugmeldingen:

geringd, te
Huizen

10/1/68

-

terug te

2/5/68

-

Luga

(Leningrad) USSR,

16/7/62 -St.Michiels(Belgie)
7/1/68 Huizen
5/2/68 Huizen
4/8/68 Tofta (lialmohus) Zweden
15/2/66 Huizen
20/5/68 Hambergen (Stade)Duitsl,
15/5/68Delmeiihorst(01denburg)Dld,
11/12/67- Huizen
0/5/68 Dijk Kuiderbcrg,
10/1/68 Huizen
28/9/67 Wassenaarse slag- 6/8/68 Huizen.
12/5/68 Huizen
12/5/68 Gedsborg Denemarken.
21/1/66 Huizen
15/6/68 Amsterdam-Oost,
23/5/68 Huizen
18/7/68 Ekeren (Antwerpen) Belgie
Huizen
12/7/68
4/8/68 Blaten (Henegouwen) Belgie
—

-

-

-

-

-

-

-

-

2 vogels geringd door dhr.B,J.v.Ingen, teruggevangen door dhr,

21/5/67
7/6/65

Merel pull,
Grasmus pull,
Van de heer

B.J.v,

Torenvalk pull,
Torenvalk pull,
Torenvalk pull,
Merel pull,
Zanglijster pull,
Baardmees 0 volgr,
Ransuil pull,
Rietgors $ overj.

-

-

Valkeveen

Valkeveen
Valkeveen,

Ingen de volgende terugmeldingen;

2/7/62
5/ 6/65
23/6/668/5/60-

-

-

6/5/67-

10/66

Naarden
Naarden

Huizen

23/8/62

Polder Oost-Plevoland,

11/12/65 Harlingen
9/8/66 ’s-Graveland.

Naarden

16/4/68 Naarden

Valkeveen
17/12/67 Rivier Dives(Calvados) Fr»
Narden Ijssm- 10/12/66 Polder Westbeverhoog

5/6/65Lodijk

17/8/63
4/10/61 St,Peter

Sijs volgr,

27/4/68

Naardenljsselmeor—6/6/68

Ankeveen-

Hilversums Wasm,

11/12/65
26/4/65

Bohl Eiderstedt

Haarlemmermeorpolder

’s-Graveland,

(Schleswig-Holstein)

Duitsland, terug op 28/3/62 te Hilversum (in braakbal)
Stormmeeuw pull, 26/6/65 Adholm, (Espoo) Finland terug op 10/2/66 in Naarder.»
Van de heer

J.G.Wurster

de volgende terugmeldingen:

Torenvalk pull
22/6/67 Ankeveen
30/4/68 Huizen
Bonte Vliegenvanger pull, 4/6/67 tussen Hilversum en Ba. rn in nestkast,
terug als broedend 0 op 7 eieren in nestkast op de "Hoge Veluwe",
op

15/5/68.

Visarend

+

(Pandion haliaetus)

Op 13 sept. namen de heren K.Visser, E.Osieck en ondergetekende boven
het Gooimeer nabij het landgoed Oud-Naarden (Huizen) een visarend, waar.
Tot enkele malen toe waren wij in de gelegenheid, te zien dat hij een vis in
het water bemachtigde. Wanneer de vis gevangen was vloog hij ermee naar het
landgoed Oud-Naarden. Bij de laatste waarneming verscheen er ook een bruine
kiekendief 0 die blijkbaar nogal geïnteresseerd was in de glimmende vis.
De kiekendief zette de achtervolging in. Beide cirkelden ze steeds hoger
de lucht in. Het kwam ons voor dat deevisarend er nogal plezier in had,
want telkens als de kiekendief met moeite hem weer had ingehaald, verwijderde hij zich met enkele vleugelslagen zo weer van' zijn belager. We konden
enkele malen waarnemen dat de kiek probeerde de vis te bemachtigen. Op
een gegeven moment waren er slechts stipjes aan de hemel, totdat de kiek
er de brui aangaf en als een raket naar beneden schoot en...normaal wegvloog.
De visarend keerde terug naar Oud-Naarden.

J. v.d. Geld

17
Veldwaarnemingen
]>daara;

11

(w.«. 5 juv)

exx,

31/8 J.Harder.
15/9 E,Osie«k,
l/9 L.Oudejans,
14/9 v.d.Geld; K.Visser.
23/9 P.Verbij.
25/9’ L.Oudejans,

Ladder Wasmeer

exx. (w.*. 1 juv) Laarder Wasmeer
exx,
Hilversums Wasmeer

2%

4

21 exx. Oprit Dijk Muiderberg
22 exx. boven Kerkbrink

Grauwe gans;

exx. *t Hol, Kortenhoef
100 en exx. boven het Gooi (Trekdag) o.a. gezien door
L.Oudejans; J.Kwinkelenberg; P.Verbij; P.d.Houter;

29
Krakeend:

7/9
15/9
7/9
27/9
25/9

2 exx. least bij Huizen
1 ex.

Hilversums Wasmeer

J.v.d.Geld.

J.Harder,
L.Oudejans.

Krooneend;

9

Waterral;

J.Harder.
’t Hol, Kortenhoef
L.Oudejans,
In herfstmaanden in riet langs Gooimeer zeker honderden exx,
aantal moeilijk te bepalen, K.Visser; B.J.v.Ingen; v.d.Geld,

Hilversums Wasmeer

exx,

3

Laarder Wasmeer

ex.;.
exx,

2

J.Harder,

1 ex. Oprit Dijk Muiderberg
25/8- 1/9 G.Ording.
1 ex. gevangen en geringd, Gooimeer Huizen, 7/9 K.Visser.
In herfstmaanden in riet langs Gooimeer zeker tientallen
exx, aanwezig. Aantal moeilijk te bepalen,
K.Visser; B.J.v.Ingen; v.d.Geld,
1 ex. Port Ronduit,'Na rden, 1/3, 14/9>
15/9. G.Ording.
lex. Gooimeer, Valkeveen 13/9 v.d.Geld; K.Visser; E.Osieck.
1 ex,Landgoed Zuiderhof, Naarden 28/9 v.d.Geld; K.Visser

Porceleinhoen;

Visarend;

Buizerd;

1 ex, L. ndgoed HilVerbeek

’s-Graveland

1 ex. Het Hol, Kortenhoef
Bruine - Kiekendief: 1 ex, 0

Naardermeer

13/9
28/9

2 exx. Gooimeer, Valkeveen
1 ex. 0

Boomvalks

v,d.,Geld,
L.Oudejans.

L.Oudejans.

v.d.Geld; K.Visser.
v.d.Geld; K.Visser.

v.d.Geld,
2 exx. Landgoed Hilverbeek ’s-Graveland 6/9
K.Visser,
1 ‘ex. Gooimeer Valkeveen
v.d.Geld;
8/9
•
2 exx. Bussum-Zuid
13/10 P.Rijnja.

3 ex.

G.Ording,
Ronduit, Na rden
7/9
Port Ronduit, Naarden 29/9 G.Ording,

Port

2 exx.

Reuzenstem;

1 ex, Bergse Pad, Ankeveen
1 ex, Lagieskamp
1 ex. Oprit dijk Muiderberg

Ijsvogel;

5
Paapje;

Gooimeer Huizen

6/9
l/lO
2/1.0

exx, Hilverbeek;

9 exx.

Oprit

2 exx.
W.BlauwbTst;

Dijk Muiderberg
,,

1 ex. Port Ronduit, Naarden

4 exx.

2
1
1
1

,,

s-Graveland

,,

Gooimeer Huizen, gevangen en geringd.,

exx.
ex.

ex,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

>>

f>

>>

ex. Opr.Dijk Muiderberg,

,,

J.

Ransuil;

1 ex. Oprit dijk Muiderberg

Goudvink;

5

Velduil;

1 ex.

Port

Sperwer;

1 ex.

Hoogt van Kruis

exx,

25/8 G.Ording,
22/9
14/9 v.d,Geld;K,Visser.
1/10 v.d.Geld.
G.Ording.
l/9
l/lO v.d.Geld; K.Vissèr'
G.Ording.
28/9

Hilverbeek, s-Graveland
Ronduit, Na .rden

.

,,

23/8

24/8
6/9
7/9
9/9

K.Vissèr
v.d.Geld,
,,

,,

,,

9/9 v.d.Geld; K.Vissèr
29/9 v.d.Geld,
21/8 S.Ording.
l/9 L.Oudejans.
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Uit andere bloden (in
Net ure

okt, nov.

;

Vogeljaar

■

sept,

;

:

Een-bergfluiter in Nunspeet

:

Notenkrakers, Vogelpefadije aan Velencemeer, Gecoördineerd

*

leesportefeuille)

nestkastenonderzoek,

Sperwer met

huismus,

(Geen) opgezette vogels in scholen, Het rapen van

kievitseieren, Bestrijdin .vogelschade in boomgaarden.
0

De Pieper

sept.

:

Een bruine boszonge'r op

Texel, Broedvogels

van Wie-

,rin0en (2), Neuzenstern op.het Balgzand
okt.

:

Auto's als regulatiefactoren,

Trek over Noordzee met

zijwind, Oevers- en waterpièpers, Notenkrakers, De
gele kwikstaart
uil in

sept.:

Artis

l Ic terwi1donderzoek

in Waterland en op Marken, De bos-

Hoorn, Grote gele kwikstaarten bij Bergen

Zonnerallen, Een flsmingokuiken
ITBON, okt.

'68

:

Verslag vah midwintertelling water-

wild in Europa, Noord-Afrika
Levende

en

Zuidw.-Azië,

Natuur, sept.Notenkraker als wespendief, De broedvogels van
Duin- en Kruidberg

•

Van andere verenigingen
Het

comité Wintervoedering Naarden,

gelukwens

!

Ter

gelegenheid hiervan

bestaat tien'jaar. Een hartelijke

vertoont Jo

van

Dijk,

dinsdag avond

12 november, in de aula van de Godelindescholengemeenschap,
"Vogels van de open zee"
Vogelexcusie KNNV,

de film

:

(Anvang acht uur).

afd. Hilversum

en langs de IJsselmeerkust.

:

zaterdag 2 npv. door de Eempolder

Vertrek 9 uür met de‘ fiets vanaf Anna's

Hoeve,

Ledenmutaties
Nieuwe leden
mevr,

:

D.A.Simons, Nading 4, Loosdrecht, tel,

02158

-

12Ö9

C.J. Nebbeling, Anna Poulownastraat 9j Noorden
■

33937
030
G.Koomen, Landstraat 5 b, Bussum, tel. 02159
131©3
J, .Leclercq, Berlagelaon 68, Hilversum, tel.0215©
10851
S.G.Kleinenberg
Schone, Prof. v. Neeslaan 1, Blaricum tel.02153-3092
W.Schoolderman, Lange Muiderweg 538, We esp
totaal aantal leden 123
C.Alberts, .Aakplein 10, Utrecht

®ol,

*

-

-

-

-

-

.

.

Het is verboden artikelen uit dit blad over te nemen te vermenigvuldigen
of te

kopiëren tenzij met schrifrelijke toestemmin

0

van

de redactie

Voor Uw vakantie-,

zaken-

en

vogelvliegreizen

TIP

k

TOP

[

naar

j

het oudste reisbureau in het Gooi

PASSAGEREISBUREAU

DE JONG

SPECIAALZAAK

DIERENBENODIGDHEDEN
iBUSSUM

TEL.17669
NASSAULAAN 6

Bussum

Telefoon (02159) 17200-196 56

DE KAMPIOEN

UNIE-OPTIEK
Gen. de la Reylaan la

Paulus Potterlaan hoek Brediusweg 35

Bussum

door rechtstreekse import leveren wij U ALLE
onderdelen voor

voor uw

RIJWIEL-

en BROMFIETS

PRISMAKIJKER
Heerenstraat 77

en uw

Hilversum

Telefoon 425 72

BRIL
Geopend op vrijdagavond

voor losse bloemen
kamer- en tuinplanten
bloemisterij

gerard lamaker
boomberglaan 71a
telefoon 4 29 63
Hilversum

breng eens een bezoek aan onze kwekerij!

natuurboeken
speciaal op het gebied

Al

uw

VOGELS
bij

Boekhandel Wilhelmina
Landstraat 33b Bussum
Telefoon (02159) 13103

van

