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Met de beste wensen.......

Filosoferend over het nu bijna voorbije jaar mogen wij vaststellen, dat
het in de Vogelwerkgroep niet heeft ontbroken aan activiteiten, De VWG
heeft naam gemaakt in en
.....buiten het Gooi. Er wordt in sommige
kringen ernstig rekening gehouden met de existentie van onze organisatie.
In deze drie jaar heeft zij onomstotelijk bewezen bestaansrecht te hebben.
Het probleem is, ik heb het eerder aangesneden, waar ligt de grens?
Hoe ver moet onze actieradius zich uitstrekken ? Wij mogen ons echter beslist nog niet op de borst kloppen en de VWG volwassen noemen. Het kader
is beslist nog te klein. De kern van goede “vogelaars” is nog te klein.
Daarom is het zo verheugend, dat uit de leden zelf, op de kleinere werkbijeenkomsten van de commissies, de wens naar voren is gekomen meer te
gaan doen aan de “opleiding”.
Ik hoop dat de plannen, die zich nog in
het denk-stadium bevinden, ten uitvoer gelegd zullen worden. Hoe meer
leden, hoe. meer vogel- (c.q. natuur-) beschermers l Met 160 man en vrouw
mogen wij er.overigens best zijn en in vergelijking met andere organisaties, mogen wij eveneens dik tevreden zijn over de belangstelling voor
de diverse avonden. Een negatief feit mag in deze filosofie niet ontbreken: de bedankjes van een aantal leden in verband net de verhoogde
contributie. Wij wisten, dat die drastische verhoging hier en daar
zwaar zou vallen, maar wij moesten de sprong wel maken.
Tenslotte een herhaald verzoek niet aan
de kant te blijven staan en actief deel te nemen aan ons werk. Als het
"effe" kan..... Resten de welgemeende wensen voor goede en prettige
kerstdagen en een gelukkig en voorspoedig 1970»
JL.B.

En wat de redactie betreft.,.. De leden van dit team hopen, dat de leden
de afgelopen maanden hebben vastgesteld, dat er ook in deze VWG-sector
"groei zit"* Er is een vaste "tikploeg" ontstaan, nog uit te bereiden
met één persoon (‘met schrijfmachine.,..) met een tekenaar, die in zijn
vrije weekends
na. een weekje gesold te hebben met enig leger_materieel
fantasieën
op de stencils uitleeft,
zijn
De voorzitter broedt alsmaar ideëen uit ter
verbetering van het aai\zien van het blad en past zo nodig rewriting toe,
De secretaris port eenieder op kopy te leveren en dat laatste gaat eveneens voortreffelijk mede dank zij. de "aanstelling" van een aantal vaste
medewerkers;
voor het nestkastenonderzoek, Zuidelijk-Flevoland, het inventarisati'ewerk
Enfin, in dit blad vindt U opnieuw hun bijdragen.
Het komende jaar meedoen 1
En uw aandeel
U w waarnemin o en inzenden, uw belevenissen met vogels, waard om te publiHet lukt eenieder en wij
ceren en denk niet, dqt U niet kunt schrijven.
helpen wel een beetje.
Een gelukkig en voorspoedig 1970 i
-

;

?

-

!
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Programma

Grote

Avonden : (de.
22 j anua ri

:

vierde donderdag van de maand.)

Vogels hun biotoop en terreinkeus. Inleiding met

dia’s, door drs J. Rooth uit Utrecht.

26 februari
26 maart

:

Uilenlezing net dia's en geluid.

:

Jaarvergadering, daarna dia's te verzorgen door
leden.

23 april

:

De

grote slotavond, over het programma van deze

avond wordt u nog nader geïnformeerd.

Werkavonden
20 januari

;

Commissie Zuidelijk-Flevoland

(

ten huize van de

heer J. Blonet.)

12 februari

:

12 maart

;

Avond voor de

2 april

:

Commissie Zuidelijk-Flevoland.

De

N^stkistenconniseie
controïeurs-vogelwet.

grote avonden worden gehouden in de bovenzaal van de openbare lees-

bibliotheek, 's-Gravelandseweg 55 te

Hilversum,

De werkavonden worden, tenzij anders vermeld, gehouden in
aan de Erfgooiersstraat

t.o. de

"

't Hol

"

van Dijkstraat,

Alle avonden beginnen om 8 uur. ü wordt dringend verzocht op tijd aanwezig zijn.

Excursie-programma

27 december

;

Biesbosexcursie (zie elders.)

:

Naar de Flevolanden

:

Friesland (ganzen!)

15 maart

:

Dagexcursie naar Texel,

11, 12 april

:

Zo mogelijk een weekend in Lelystad,

11 januari

8 februari

speciaal ten

gerieve van de niet autobezitters,

mei

:

r

Enkele

avondexcursies

naar het

Naardermeer, datum

wordt nog nader bekendgemaakt.

Alle opgaven voor deelname aan excursies, moeten gericht worden aan de
heer C,

de Rooy, Rading

80 te

Nw, Loosdrecht

tel,

02158

-

I6*fl,
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Bestuursmededelingen

Subsidie
Uit brieven van enkele Gooise gemeentebesturen was ons
dat
reeds gebleken,
wij een subsidie van het Goois Natuurreservaat
zouden kunnen verwachten, waarin tevens de bijdragen van de gemeenten
gecalculeerd zouden zijn. Eind november mochten wij van het GNR een
ontvangen, bedoeld nog als een bijdrage over 1969.
bedrag van
via het
Uiteraard zijn wij bijzonder verheugd, dat de overheid
ons
instemming
betuigt
doze
not
werk.op
wijze
Natuurreservaat
,-—.

-

-

Bikbergerbos

Het actiecomité, dat het Bikbergerbos wil behouden,
hebben wij op de hoogte gesteld van de afgelopen voorjaar ondernomen
pogingen te komen tot een grotere samenwerking tussen gelijke gestemde
organisaties in het Gooi, De besprekingen hadden een positief verloop.
Besloten werd te komen tot een soort Goois comité voor eventuele
coördinatie van activiteiten, voor de uitwerking van gezamelijke
(b,v. een expositie) en tot een soort meldingscentrum, een alarmpost,
voor bedreigd natuurschoon. Naar aanleiding hiervan ontvingen wij een
invitatie van het actiecomité zitting te nemen in het comité..
Wij vonden ons lid ir, J, Postma, lid van de gemeenteraad van Hilversum
en van de commissie voor natuur en recreatie van de Gewestraad, bereid
de Vogelwerkgroep in het comité te vertegenwoordigen.

Auto
Een auto is niet iets wat je zomaar uitleent,...
Toch vraagt de excursie-commissie zich af of er niet een lid is, dat
mogelijk zijn voertuig aan een ervaren chauffeur wil afstaan, of dat er
mogelijk een lid is, dat weet waar men (heel) goedkoop een auto of
busje kan huren. Onlangs is gebleken, dat het plotseling uitvallen van
een auto de excursie-commissie voor grote problemen kan plaatsen.
Wanneer een auto moet worden gehuurd, kan het excursie-uitstapje namelijk menigeen te duur worden. Het is maar een vraag,

Enqueteformulier
Onze nieuwe excursie-commissiei is met gróte voortvarendheid aan het werk gegaan. U heeft ongetwijfeld inmiddels het ■
enquêteformulier ontvangen, De.commissie hoopt een groot aantal inZo krijgt zij immers goede ingevulde formulieren terug te krijgen.
zicht in de wensen van de leven. Uw formulier bepaalt het programma
voor 1970 en misschien ook de volgende jaren. Dus niet langer laten
liggen, maar invullen en opzenden.
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Excursie naar de Biesbosch
Op zaterdag 27 december a.s. gaat de
Vogelwerkgroep Amsterdam op excursie naar de Biesbosch, De leden van
onze vereniging kunnen aan deze tocht deelnemen, die speciaal gericht
is op het waarnemen van ganzen.
De Gooische VWG’ers verzamelen zich ‘s morgens om
station (Oosterplein) in Hilversum.
Het vervoer geschiedt met eigen auto's. Degenen die hierover niet beschikken bestaat zoals gebruikelijk de mogelijkheid met anderen mee.
te rijden.
Om 09.00 uur komen beide groepen bijeen
op de guideroever van de Nieuwe Merwede tegenover het plaatsje Kop van
't Rand, Daar het terrein drassig kan zijn, adviseren wij de deelnemers een paar laarzen mee te nemen. Deze excursie duurt de hele da.g.

Liefhebbers kunnen zich opgeven bij de
heer C. de Rooy, Rading 80, Nieuw Loosdrecht. Na 18.15 uur telefonisch
Graag zo vlug mogelijk en uiterte bereiken onder nummer
lijk voor 23 december.

Vogels van het Hilversums Wasmeer
Frank Keilman is de man, die een ver*
de
slag wil samenstellen over
ornithologie van het Hilversums Wasmeer.
zaak
gelet op de alles verwoestende weg, welke vlak
Een belangrijke
aangelegd.
het
meer
wordt
langs
ook
Hij heeft voor het verslag veel
gegevens nodig. Deze jeugdbonden doet daarom een dringend beoude
roep op de leden van de VWG die voor het overzicht belangrijk maferiaal
hebben liggen, het hem ter beschikking te stellen. Mogelijke archieven
wil hij graag ter inzage hebben om er voor het overzicht belangrijke
feiten uit te lichten.
Wij hopen dat Frank steun krijgt van
vele VWG-leden, Het adres: Frank Heilniann, Huygenstraat 27» Hilversum,
-

-

;

Verslagen:
wel de secretaris van de Avifauna-commissie als van de nestkastencommissie vragen zich af waarom sommige leden zo lang wachten met het
inzenden van de verslagen» Dat heeft weer een fikse vertraging van het
gereed komen van het jaaroverzicht tot gevolg, althans wat de nestkastencommissie betreft. Zij, die verstek lieten gaan,

terstond s.v.p.

1

Dank
De heer A. Bode, voorzitter van
de nestkastencommissie dankt bestuur en leden voor de attenties tijdens
zijn verblijf in het ziekenhuis.
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Natuurbehoud in Flevoland

In het voorjaar is er een brochure verschenen van prof.dr.ir. R.H.A. van
Duin: “Natuurbouw in Flevoland”, uitgegeven door de Rijksdienst voor de
Ysselmeermeerpolders.
Het is een dertiendetails-rapportage geworden, verlucht met kaartjes over
bodemgesteldheid, begroeiing, bebouwing en begrenzing van natuur terreinen,
die reeds aangelegd of in uitvoering zijn, met daarnaast aanduidingen van
punten, waarbinnen in dit dubbele Flevoland (Oost en Zuid) zich een gedat voor uitbreiding van het natuurterreinengebied

bied bevindt,

de volle

aandacht verdient.
Reeds in de inleiding wordt vermeld, dat juist door het ingrijpen van de
mens, de gevarieerdheid in landschep,
j. .

■:■■■■■•■

-

flora en fauna voor een bepaald

'

gebied van grote betekenis kan zijn. En zo’n gebied is Flevoland. In dit
«yeti

•

•

verband herinneren we aan de thans bestaande strijd om het behoud van het
•-

■

Kuinderbos!

■

Juist de technische ontwikkeling,

stelt professor van Duin,

zal steeds meer dreigen om de differentiatie in het grondgebruik te verminderen en de milieuverarming in de hand te werken. Uit de brochure
menen we te lezen, dat het de opzet is, een lans te breken om de kleinschalige gevarieerdheid in het landschap van Flevoland alle kansen van
bestaan te geven.
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Uit de tekening blijkt, dat Oost-Flevoland,

wat ouder in jaren, op Zuid

een voorsprong heeft. Gemeld wordt een aantal natuurterreinen.

1) Het

langs de Harderdijk.

(100 ha.) Met stuwen in de sloten

om het terrein wat drassig te houden.

Een pleisterplaats voor vele soor-

weidevogelgebied

ten waterwild, met een terreinzone van grasland, zonder bebouwing. 2)

Vogelpleisterplaats "De Kamperhoek",

de driehoek tussen Yselmeer en Ketel-

meer. De kleinschalige gevarieerdheid blijkt hier duidelijk,
over aanwezigheid van bos, moerasbos,

mogelijkheden

v00r.....

veel water er omheen voor aalscholverkolonies
zou kunnen zijn.

met zelfs

rietland, moerasland,

holbewoners onder de vogels,

nis we lezen

terwijl het met zo-

wel eens bijzonder geschikt

Het ligt in de trekroute en daarom is er ruimte vrijge-

houden voor het vangen en ringen van trekvogels. Een parkeerplaats nodigt

uit tot een bezoek! Onder 3) wordt het moerasgebied "De Harderplassen"
genoemd. Er zijn ondiepe plassen

gecreëerd,

waar riet- en moerasvegetatie

in stand wordt gehouden. Men hoopt op een broed- en fourageergebied voor
waterwild en moerasvogels, k) Is een oecologisch reservaat. De bodemvariaties aan de Bremerdijk hebben deze plaats bepaald.

Biologische instituten

verrichten hier hun onderzoekingen. 5) Op deze plaats aan de Danserweg
wordt een heggenlandschap vermeld. De bodemvariaties

verwachtingen van biologisch-

Burchtkamp",

scheppen ook hier

en ornithologisch speurwerk.

een natuurgebied van

75 ha. Er

6) "De

liggen ondiepe slikplassen

met tussen de rietvegetatie wilgengroei. Op de meer zanderige plekken

wordt voor de toekomst bos verwacht. Met 7) is het natuurterreinengebied
Oost-Flevoland voorlopig bepaald. Dit zijn de randmeren,

dus ook van Zuid-

Flevoland, waar het waterwild bescherming vindt. Jachtterreinen worden
daar niet meer uitgegeven. De eilandjes zijn in de broedtijd

(

1 april-

-20 juli) "verboden terrein", tenzij de recreatie het zal winnen.
Al deze natuurgebieden zijn in uitvoering of reeds zover gereed, om aan
de tijd de verdere voltooiing over te laten.

Bij Zuid-Flevoland liggen de kaarten nog anders. Nog geen natuurterreinen
zijn aangewezen,

maar

de volgende mogelijkheden zijn in studie:

8) Een ganzen- en weidevogelterrein langs het Eemmeer. Gedacht wordt aan
een overwinteringsgebied voor grote groepen ganzen en

's zomers broed-

gebied voor waterwild en weidevogels. Punt 9) wordt geschikt geacht als
nat rietgebied bestemd voor oecologisch onderzoek en waar de natuurlijke
vegetatie kan worden gadegeslagen. Bij

10) het gemaal langs de Markerwaard,

7
waar een plassen en wilgengebied kan komen en gestreefd kan worden naar
een speciaal rust- en voedselgebied; voor waterwild en mogelijke broedplaatsen voor aalscholvers en
lepelaars. II) Gewenst een plassengebied in stand te houden langs de westelijke zijde van de Knardijk, De
natuurlijke ligging zou hier weinig technische problemen schoppen.
Biologisch en botanisch zou dit van belang kunnen zijn. Een wilgengebied bij 12) is daar reeds aan het ontstaan. Door dit te handhaven en
in combinatie met het neer drogere rietland er tussen, kan dit als vergelijkingsobject met de nattere rieti., staties van nut zijn, terwijl
zoologisch gezien, door onderzoekingen naar kevers en rietinsecten, aan
deze pl*>k een bijzonder aspect kan worden toegevoegd.
En tenslotte 13), een plaats ’Taarrqn gesteld wordt, dat hier een
botanisch reservaat zou kunnen ontstaan langs het Oostvaardersdiep, Het
weinige riet aldaar maakt een goede observatie van de vegetatie ontwikkeling mogelxjk.
’

'

Gaarne brengen wij, met enige "dichterlijke vrijheden" vanwege de vereiste beknoptheid, deze noteringen van professor van Duin onder de aandacht van de Gooise Vogelwerkgroep.
Mogelijk kunnen wij volgend jaar omstreeks deze tijd eens vermelden
wat wel -f niet van de suggesties van professor van Duin, vooral wat
Zuidelijk Flevoland betreft, feiten zijn geworden.
tH.
Zanddijk

De
Het

rapport De Zanddijk is in de eerste week van deze maand in de

publiciteit gekomen. De pers heeft er ruim aandacht aan besteed en
Het rapport
het werkstuk drong zelfs door.tot de landelijke bladen.
is alle Gooise gemeenteraden toegezonden, de Gewestraad, de provinciale
staten van Noord-Holland en Utrecht, het ministerie van CRM en diverse
natuurbeschermingsorganisaties. U weet, dat het een vrij kostbare uitgave is geworden en dat wij zelfs de leden, die in het bezit wensen te
komen van de inventarisaties van het Zuiderzee-relict, voorzien van uitvoerige beschrijvingen ook over het natuurbehoud in het algemeen en qangevuld met een aantal fraaie foto‘s om, een bijdrage van f.2.50 moeten
f.5.-)
vragen. U kunt het bij de secretaresse bestellen, (Niet-leden
:

De hoogste Gooise autoriteit zond ons een schrijven naar aanleiding van
de toezending van het rapport. De voorzitter van de Gewestraad, drs.
:
P.C.W.M. Bogaers, schreef ons als volgt
“

Inderdaad men kan zich haast niet meer voorstellen dat het Gooi nog
een onbekend en vrij ongerept natuurgebied bezit. Het verheugt mij
dan ook in hoge mate dat uw werkgroep
verontrust over de mogelijke
-

aantasting van dit gebied
op een indringende wijze de aandacht op
dit kostbaar bezit heeft gevestigd. Uw rapport heb ik met byzondere
interesse gelezen.
-

In verband met de grote aandacht die dit werkstuk verdient, heb ik
de bestuurscommissie Natuurschoon en Recreatie van het gewest verzocht mij haar oordeel over de mogelijkheden tot het behoud van dit

natuurnonunent kenbaar te naken."

De voorzitter van Hot gewest Gooiland

drs.

P.C.W.M. Bogaers
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Inventarisatie
Gooische

Teller;

Zomerkade

P.H, Fuchs
"De Ginkgo"

Naarderstraat ZBk
Huizen,

en Mörsweg
Leiden,

IJOa

Terrein: De Gooische Zomerkaden onder de gemeente Huizen.

Seizoen: 1969.
Tellingen:

14-4, 21-4,
IO-4,
22-3,
3-5, 10-5, 18-5, 27-5, 9-6, 9-7, en 14-7.
Niet steeds werd op een dag het gehele gebied geïnventartotaal

en wel op

riseerd.
ToelichtingrDe betrouwbaarheid van de hieronder verder uitgewerkte
tellingen wordt helaas ietwat ondergraven door de volgende
factoren:
1) Het was het eerste jaar dat ik een telling uitvoerde; bovendien
kende ik het gebied tevoren nauwelijks.
2) Ik kon-aan de tellingen niet zo veel tijd besteden als ik wel gewild had.
3) De uitgestrekte rietgebieden naken tellen zeer moeilijk. Betreding
is later in het voorjaar erg lastig en kan schade veroorzaken.

Waarschijnlijk is door deze factoren de uitslag van de inventarisatie
zowel wat soorten als wat aantallen betreft aan de lage kant.
Hieronder volgt een lijst van de tijdens de tellingen waargenomen
vogelsoorten met eventuele bijzonderheden, en een poging tot inventarisatie van het broedvogelbestand. Bij de lijst van waargenomen
soorten heb ik mij soms niet kunnen- weerhouden ook soorten te vermelden
die weliswaar vanaf de dijk werden waargenomen, maar zich ten zuiden
daarvan bevonden, dus buiten het eigenlijke inventarisatiegebied.
Deze seorten zijn-aangegeven met een. .X, Bij de broedvogelinventarisatie
gaat het uitsluitend om vogels binnen het gebeid dat mij door de
avifaunacommissie werd opgegeven.
De volgorde der soorten is die van de "Avifauna van Nederland". De
vogelsoorten waarvan ik overtuigd ben dat ze in het gebied hebben gebroed zijn in de "broedlijst" genummerd, In de andere gevallen heb ik
de mate van waarschijnlijkheid van broeden aangegeven.
Uiteraard ben ik gaarne bereid tot het geven van eventuele nadere
gegevens•
Op de inventarisatie lijst van de zekere en degelijke broedgovallen
v.
ia de grad,atieschaal van waarschijnlijkheid een eigen maaksel,
"

'(inventarisatielijsten op pagina's

9

en 10)

Stelt ïï zich voor alle winterslachtoffers in verbinding met mevrouw
3^07). 2Sij zal misschien al
C.Holzenspies te Huizen J (tel. 02152
telefonisch
advies kunnen geven»
Gaat de vogel naar haar asiel, vergeet U dan niet het fonds bij de
Spaarbank te Hilversum,...
-
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totaal aantal soorten:

75

Aalscholver
Fuut
Blauwe reiger
Purperreiger
(2 exx op 9-7 cirkelend
Ooievaar
op grote hoogte)
Wilde eend

Houtduif

Tortelduif
Turkse Tortelduif
Koekkoek

Wintertaling

Gierzwaluw
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Huiszwaluw

Zonertaling

Oeverzwaluw:vaak 10 tallen

Krakeend

voor de kust

Pijlstaart

Zwarte kraai

Slobeend
Toppereend
Kuifeend

Kauw
Ekster'
Koolnees

nog 2 exx, op 3-5
Nonnetje
Bergeend
Rietgans: 2 exx,- in rieteiland
Knobbelzwaan: max. 40 exx, op
Kleine zwaan: nax. 64 exx, op
Brilduiker;

10-4

9-6

10-4

Torenvalk
Patrijs

Fazant
Waterral

Kievit

Tjiftjaf
Graspieper

Watersnip
ex,

op

22-3

Regenwulp: I ex. op 9-7
Grutto
Bosruiter: I ex, op 9-7
Oeverloper
Tureluur
X Groenpootruiter: I ex, op "'9-7
Kenphaan
Kapmeeuw
Zwarte stern
Visdiefje

3£

=

Roodborst
Grote Karekiet
Kleine Karakiet
B osrietzanger
Rietzqnger
Tuinfluiter
Grasmus
Fitis

Meerkoet
Scholekster
I

3-5

Zwartkop

Waterhoen

Bokje:

Zanglijster
Beflijster: I ex. op
Merel
Tapuit

Vanaf de dijk, maar buiten
eigenlijk gebied waar-

genomen.

Witte Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Spreeuw
Groenling
Kneu
Vink

Huismus'
Rietgors

,
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Zekere en mogelijke broedgevallen.

Fuut
Blauwe reiger
Purperreiger

:

:

;

Wilde eend

:

Wintertaling

:

Zonertaling

:

Krakeend
Pijlstaart

:
:

Slobeend
Kuifeend
Bergeend

;

:

:

Knobbelzwaan
Toeenvalk
Patrijs

Fazant
Waterral

:

:

;

:

:

Meerkoet

:

Scholekster

:

Watersnip
Grutto

Tureluur
Kemphaan
Kapneeuw
Visdiefje

Houtduif
Tortelduif
Koekoek

Veldleeuwerik
Zwarte kraai
Ekster
Zanglijster
Merel
Tapuit

Roodbcrst
Gr, Karekiet
KI. Karekiet
Bosrietzanger

Rietzanger
Zwartkop

Tuinfluiter
Grasmus
Fitis

:

;
:

:
;

:

;

:
:

:

:

:

:

:
:

:

;
:

:
;

;
:

:
:

!

Tjiftjaf

:

Grospieper
W, Kwikstaart
G, Kwikstaart

:

Spreeuw
Kneu
Vink
Rietgors

nogelijk
onwaarschijnlijk, wel vlak buiten het gebied
geen aanwijzingen, wel steeds aanwezig vanaf

3-5
:
__

Waterral

Kievit

geen enkele aanwijzing
onwaarschijnlijk
mogelijk, bij herhaling ex. opgestoten in het
zelfde gebied»
geschat op 20 3 30 paar.
waarschijnlijk I paar
geschat op 8 paar
geschat op 3 paar
nogelijk, herhaoldelijkeopvliegende exemplaren.
geschat op 3 paar
nogelijk,

:

;
:

:
:

:

I paar in nestkast
zeker I paar; op 9-7 paar net 8 jongen
geschat op 3 paar
zeker I paar, vernoedelijk div,.paren
geschat op zeker 5 paar
geschat op neer don 50 paar
nogelijk
geschat op 5 paar
geschat op I paar
geschat op 2 3 3 paar
geschat op 2 paar

niet waarschijnlijk
waarschijnlijk, I ziek jong aangetroffen
mogelijk, steeds paartje aanwezig
zeker I paar
nogelijk
zeer waarschijnlijk ''broedvogel”

geschat op 2 paar
mogelijk
vrij waarschijnlijk

nogelijk
geschat op zeker I paar
waarschijnlijk
nogelijk
geschat op I paar
geschat op 6 paar
geschat op 3 paar
geschat op neer don 10 paar

onwaarschijnlijk
nogelijk
mogelijk
waarschijnlijk
geschat op 3 paar
geschat op neer dan 10 paar
geschat op I paar
nogelijk
nogelijk
nogelijk
nogelijk
geschat op 3 paar.

Naar

mistig

11

Texel

Na het vertrek met 3 auto’s op zaterdagochtend 11 oktober
we al spoedig in de mist. Deze ochtendnevel was

1969

raakten

er de oorzaak dat

één van

de wagens in Amsterdam “verdwaalde”. Na Zaandam gepasseerd te zijn trok
de mist op,

zodat er weer gang in kwam.

In Den Helder waren

de 3 wagens

weer verenigd en gezamenlijk genoten de excursie-gangers van de zeereis.
Onze eerste stopplaats op Texel was de jeugdherberg. Daarna volgde een
ritje naar Oude-Schild om een afspraak te maken voor een vaartocht voor
de volgende dag. (Deze tocht kon helaas door het minder goede zicht niet

doorgaan.)
Wij vervolgden onze rit

langs de Dijkmanshuizen naar Drijvers vogel-

weide de Bol. Even verder in de richting van de Schorren, stond langs de
waterkant een blauwe-reiger die een enorme dikke paling trachtte te verorberen,

Deze paling was

+

75 cm.

lang en

3 cm. dik.

Na vele moeizame

slikbewegingen en onderdompelingen lukte het hem de lange kronkel naar
binnen te werken, verzadigd vloog hij weg. Voor ons een onvergetelijk

schouwspel. Dit werkte ook inspirerend op ons en 10 minuten later zaten
we met zijn allen achter de pannekoeken: als karrewielen zo groot. Ook

de koffie smaakte voortreffelijk. Verzadigden verkwikt vervolgden we
onze tocht.
Wij maakten wandelingen naar de Schorren, over het strand bij

toren door de bossen bij het museum (met
Het volgende pretjesluetoord was de

zich deze

de vuur-

een paar honderd vinken.)

Mokbaai, waar de albino-scholekster

liet zien.

In de jeugdherberg wachtte de warme maaltijd en werd onder bekwame leiding
van mevrouw Dwars

de vaat gewassen. De avond werd verkort met spelletjes

tafelvoetbal, mens erger je niet en dammen.
De volgende ochtend half zeven vertrokken we richting

Westerduinen, waar

12
een matige trek was waar te nemen maar wij zo

gelukkig waren diverse

roofvogels-op-trek te ontmoeten, waaronder buizerden (één ruigpoot!) en
blauwe-kiekendieven.
Wij vervolgden onze tocht naar de 1 Koog voor een fikse wandeling naar de

'.'Koek

Muy, In de Koog werd gepauzeerd voor

en zopie". Na een korte rond-

rit over het eiland liet de warme maaltijd zich goed smaken.
Na het eten snel afwassen,
ren

met 'de tijd

nippert je!

óm de

r

opruimen en afscheid, wordt het weer een wed-

boot te halen en dit lukte weer

eens op het

~

;

Le martin pêcheur

Waarnemingen 11 eh 12 oktober

1969,

Texel,

spreeuw

kauw

zwarte-kraai

dodaars

meerkoet

veldleeuwerik

aalscholver

scholekster

graspieper

blauwe-reiger

kievit

overpieper

wilde eend

zilverplevier

witte kwikstaart

wintertaling

goudplevier

winterkoning

zomertaling

bontbekplevier

heggemus

smient

steenloper

grote lijster

pijlstaart

watersnip

kramsvogel

slobeend

wulp

zanglijster

kuifeend

rosse-grutto

koperwiek

tafeleend

tureluur

merel

zwarte

zeeëend

zwarte ruiter

•

tapuit

eidereend

groenpootruiter

roodborst-tapuit

grote zaagbek

kanoetstrandloper

gekraagde roodstaart

bergeend

bontestrandloper

roodborst

grauwe gans

kemphaan

goudhaantje

knobbelzwaan

kluut

koolmees

buizerd

grote mantelmeeuw

pimpelmees

ruigpootbuizerd

kleine mantelmeeuw

baardmees

blauwe-kiekendief

zilvermeeuw

rietgors

torenvalk

stormmeeuw

vink

patrijs

kokmeeuw

keep

fazant

houtduif

huismus

waterhoen

turkse tortel

ringmus

.»•

*•

tf

ekster
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Nestkasten

verslag

Schoonoord
Schoonoord
Noordgemeente : ‘s-Graveland, provincie
Niet
tussen
en
toegankelijk,
ligging
holland,
Hilversum
‘s-Graveland, ten zuiden van de Leeuwenlaan....
Landschap
loofbos met enige douglass-aanplantingen, enkele beukenlanen en een gedeelte met krentebomen.
varens en
Onderbegroeiïmg

Terrein

:

:

,

:

:

:

grassen.
Ee kastje? werden,hier enkele jaren geleden wel eens gecontroleerd»
Êr hingen nog enkele oude exemplaren zonder deksel. In het terrein
komen nu de volgende soorten kastjes voor
6 voor mezen, 3 selectieve,
super-selectieve, 1 experimentele, 1
voor uilen, 1 voor torenvalken, 1 voor spechten, 1 voor boomklevers.
en 2
conservenblikjes, In totaal 20 kasten.
Zij hangen op een hoogte van 50 tot 100 cm, uitgezonderd
de kasten
voor spechten, boomklever, torenvalken en uilen, De onderlingei afstand varieert van 10 tot 20 meter.
Er werd van 12 april tot eind juni wekelijks gecontroleerd.
(

:

....

Overzicht

:

aantal broedsels
eerste broed
tweede broed
6
1
koolmees.
zwarte mees
1
1
(
1 broedpoging van een onbekende vogel)
:

:

eerste ei (eerste broedsel)
vroegste datum
gemiddelde datum
koolmees

zwarte mees

17
26

:

:

26
26

*

-

-

U

-

aantallen eieren en jongen eerste broedsel
jongen
eieren
uitgevlo^en
koolmees

zwarte mees

:

53

10

:

10

10

gemiddelde legselgrootte en

legselgrootte
koolmees

:

zwarte mees

:

8,8

.

jongen eerste broedsel
jongen

8.1

.

10

10

aantallen eieren en jongen tweede broedsel

eieren
koolmees
zwarte mees

7
7

:

:

jongen

zonder vliegopening
spechtenkast
getikt, maar niet bewoond.

De

-

uitgevlogen

5
7

*5
7
-

werd wel door een specht aan-

De super-selectieve kasten zijn waarschijnlijk te klein voor holenbroef
ders,
De selectieve kasten werden goed bewoond
door een zwarte meesl
De kasten voor torengalk en bosuil -moesten het nog zonder bewoning
stellen. Beidé soorten behoren echter wel tot de broedvogels van het
bos,
:

R. Moolenbeek
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Takkenbossen?
Zo snel mogelijk opruimen. . .

In het vorige nummer van dit blad kon nog net het behoud van enige
takken bossen worden vermeld. Takkenbossen aan de Knardijk, op de
Knarhaven, waar zij al enige jaren grote aantrekkingskracht uitoefenen
op allerlei vogels, vooral op .......uilen ! Gedurende bijna het gehele
jaar konden er enkele ransuilen worden waargenomen terwijl voorts de
bosseniin hoge mate begeerd werden door kleine zangertjes, die er
kruip-door, sluip-door, opjacht gingen naar insecten. Zwartkopjes,
tapuiten en paapjes, de beide soorten goudhaantjes, merels, zang— en
grote lijsters, beflijsters, kramsvogels en koperwieken, torenvalken
en klapeksters en zelfs de rietvogels uit de ingesloten strook vochtige
grond als kleine karekiet, snor en rietgors, behoorden tot de zeer
uitgebreide soortenschare, die graag van de bossen gebruik maakte, om
er te fourageren, te nestelen, te roesten of gewoon om er om zich heen
te kijken. Kortom ons bloek, dat takkenbossen een geweldige aantrekkingskracht op tal van vogels uitoefenden.

waarop de brand zou worden gestoken in de allerlaatste
bosjes, arriveerden wij ter plaatse en slaagde er in de houtopslag
eventjes te behouden.
Wij zijn geen biologen en kunnen het geheel verkeerd zien, maar wij
nemen aan, dat takkenbossen uit de wijde omgeving ongedierte aanterkken, waardoor vogels weer aangelokt worden, die het ongedierte consumeren.
Zeer nuttig derhalve en een uniek biologisch hulpmiddel bij het verOp het moment

delgen van voor de landbouw schadelijk rnini-geopuis.
Wij zagen in ons idealisme al een aanzienlijke vermindering van de
chemische bestrijdingsmiddelen. Van de dienst der Zuiderzeewerken
mochten wij naar aanleiding van onze brief het volgende schrijven ontvangen:
"

Naar aanleiding van uw bovenaangehaalde brief bericht ik u, dat het
niet raogelijk is op diverse plaatsen in de Itlselmeerpolders verzamelingen van takkenbossen te vormen.
Deze takkenbossen vormen haarden van onkruid en ongedierte en dienen
daarom steeds zo snel mogelijk te worden ongeruind.
De op het terrein van de voormalige Knarhaven opgeslagen bossen hout
zullen in de loop van het volgend jaar worden opgeruimd, daar het aldaar aanwezige zand en de steenbestorting zullen worden opgenomen om
elders te worden gebruikt”.

Het hoofd van de dienst der Zuiderzeewerken.!

De handtekening was onleesbaar. Dat hebben wij uiteraard niet' op ons
laten zitten en een uitvoerig verweer opgesteld. Dit werd toegezönden
aan allerlei instanties met ten slotte een pleidooi v00r.....
het "inrichten" van takkenbossen in de toekomstige natuurreservaten
in de Flevolanden, Daartoe nu reeds de nog te verzamelen bossen op
die plaatsen op een hoop te werpen, zodat nog vele vogelliefhebbers
er, zoals wij onlangs, er een vijftig velduilen kunnen aantreffen.....
Wij houden U op de hoogte van nadere ontwikkelingen,
JL.Bj-
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Waarneming van een witvleugelstern

(Chlidonias leucopterus)
Op zondag 26 oktober 1969 bevond ik me op de zuiddijk van Zuidelijk
uur waren wij bij het eiland ter hoogte van de
Flevoland. Om
Eemmond. Plotseling zagen we een vogel, zeer laag en snel over het
water gaan, ongeveer 100 meter van ons af. De vogel kwam op ons toe.

Mijn eerste indruk was: torenvalk. Direct daarna besefte ik: geen
! Automatisch greep ik mijn 8x40 kijker en zag
valk, maar een
toen de volgende kenmerken: sterntype, van boven donkere vleugelpunten,
opvallend lichte stuit en een getekende kop.
De onderkant maakte een geheel lichte indruk, vooral het lichaam.
Wij hebben de vogel gedurende enkele minuten kunnen bekijken. Hierbij
viel het snelle, vrijwel rechtlijnige vliegen op. De vogel vloog niet
hoger dan 15 meter. ?en keer werd er naar een prooi gedoken in het
water, (loodrecht naar beneden als grote stern).
Na de vogelgids geraadpleegd te hebben dacht ik een ogenblik net een
witvleugelstern in overgangskleed te doen te hebben. Wij twijfelden
en hielden het voorlopig op een "vreemde stern". Later op de dag
spraken wij de heer Wolff, een bekend ornitholoog in de polder, die
mij vertelde dat hij diogs tevoren langs de zelfde dijk een witvleugel
stern had wa'argenomen. Deze witvleugelstern was enkele dagen daarvoor
reeds door de heer Marra gezien, aldus de heer Wolff.
Hierop vertelde wij onze waarneming. De conclusie was dat wij eveneens
de witvleugelstern hadden waargenomen.

stern

Daarop zijn wij nogmaals naar de bewuste plek langs het Gooimeer ge»
reden. Zodra wij in de nabijheid kwamen van het eiland zagen wij
direct de stern vliegen. Ook nu viel de grote snelheid weer op.
Wij waren er nu van overtuigd dat wij eem witvleugelstem hadden waargenomen.
J. Harder

Van

18

oktober

tot 11 november

De vogel is op II oktober voor zover mij bekend, voor de eerste keer
waargenomen door de heer Marra en zonen. Op 18 oktober ontdekte ik de
vogel toen ik in gezelschap van mijn vrouw over de Zuiddijk reed.
De stern was nog gedeeltelijk in zomerkleed en vertoonde aan de onderzijde de naar de vleugelspits toelopende witte strepen waardoor de
vleugels in het felle zonlicht soms bijna transparant leken.
Opvallend was de grote snelheid waarmee de stern zich bewoog.
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Om de vogel, die langs de dijk vloog in te halen en bij te houden moest
ik wel 70 km, per uur rijden £
Een ander opvallend
ook door andere waarnemers vastgesteld
vreemde,
gewoonte was het "hangen" achter bootjes. Vooral kleine sleepboot-Jes
-

-

genoten zijn/haar belangstelling.

Het gelukte eens een een

wilde zien, de Vogel op
lid, die de stern
"bestelling" te leveren. "Als er een sleepb atje langs het eiland vaart,
zul Je hem zien". En zowaar voer er een sleepbootje over het Gooimeer
en doemde de witvleugelstern op. Daarbij plonste de vogel af en toe
als
een dwergstern in het water. Van flinke hoogte,
waarschijnlijk om visjes
te bemachtigen. Tot ver in november (vermoedelijk de elfde.) verbleef de
stern toen reeds bijna geheel in winterkleed (de stuit nog iets licht
in gezelschap van nog drie zwarte sterns, in de omgeving van
het eiland bij de Eemraond,
De laatste zwarte stern
er was er nog eentje overgebleven
noteerde
ik op 19 november, terwijl de heren Wolff en Marra deze vogel nog op 22
-

-

november zagen.

J.L. Bos

Jonge torenvalken in de kasten van Zuidelijk-Flevoland

door E.R. Osieck
J. Harder
de VWG
zijn
medewerking
en
maart
met
van
Zuiderzeewerken
en
22
Op 15
mei
in
in
geplaatst
drooggevallen
‘t Gooi
de
torenvalkkasten
1968
polder Zuidelijk-Flevoland. Er zijn er drie bij het gemaal geplaatst
en 21 langs de Zuiddijk tussen Nijkerk en Muiderberg.
De kasten staan, op palen, 2 tot 2½ meter hoog. Ze waren in het broedseizoen omgeven door manshoge moerasandijvie. De kasten werden op het
ZO geplaatst en als nestmatriaal werd een grasplag en turfmolm in de

kast gedeponeerd.
werden langs de Zuiddijk k
Tijdens de controles op 7 en
broedsels geconstateerd; drie met vijf eieren en êêp. kast waarin zich
reeds vijf jongen van enkele dagen oud bevonden.
T wee broedsels kwamen niet uit: lln bleek onbevrucht en ISn was verlaten, mogelijk door voedsel tekort.
De overige broedsels leverden elk 5 jongen op. Deze werden door de heer
Jonkers geringd. Er volgde later een terugmelding van een dood aangetroffen jong uit Bergen op Zoom,

Aantal kasten
Gemaal: 3
Zuidelijk: 21

aantal broedsels

'

h-,

o,

eieren

20

jongen

%

10

l6

Het bezettingspercentage van 16% lijkt op het eerste gezicht teleurstellend maar dit valt nogal mee als wij bedenken dat de kasten zeer
laat geplaatst zijn en dat het een veldmuisarm jaar was (dit blijkt
uit een onderzoek dat wij in Z-F. verricht hebben). De niet uitgekomen

eieren zullen worden onderzocht op DDT via een nieuwe methode. Tenslotte
is het interessant te vermelden dat wij aan prooiresten hebben aangetroffen: veldmuis IJ, dwergmuis 20, rat I, mol I, spreeuw 53 en rietgors.
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Een Siberisch gestreepte strandloper (calidiris acuminata.)

De Flevolanden hebben al heel wat vogel-sensaties veroorzaakt. Op het

moment, dat ik dit schrijf wordt er

“jacht” gemaakt op een arend, ontdekt

door onze Avifauna-voorzitter, de heer Leclerq. Al vele weken echter vormt
paal

het einddoel van vogelliefhebbers uit het gehele land.

De heer

N. Marra en zonen komt de eer toe de ontdekker te zijn van de eerste ooit
in Nederland waargenomen Siberisch gestreepte strandloper.

31 oktober ontwaarde

Op zaterdag

hij de vogel op een platgereden,

modde-

rige strook riet vlak langs de Zuiddijk. Hij kon de strandloper aanvankelijk niet thuisbrengen, maar kwam er thuis, na uitvoerig literatuuronderzoek er toch uit: een Siberisch gestreepte strandloper.
Op

zondagmorgen 1 november was de gehele commissie Zuidelijk-Flevoland

voor een massale trekvogel-telling bijeen, getuige van een historisch
moment: de definitieve bevestiging van de door de heren Marra zo ge-

determineerde vogel. Verraoedelijk,

zo hoorde ik later van een van de

polderwerkers, verbleef de vogel er enige weken, mogelijk zelfs al enkele
maanden. Zij hadden dat beest

met die hangvleugel

en stuntelpoot, al zo

lang gezien. De mogelijkheid moet namelijk niet uitgesloten worden geacht dat de calidiris acurainata door jagers (helaas) voor een snip is
aangezien en door een schot hagel is getroffen. De zich wat muisachtig
bewgende vogel, lijkt inderdaad wel ints op een snip. Vastgesteld kon
worden, dat de strandloper van een poot de drie tenen mist. Hij is erg
mak en laat de mensen tot op enkele meters naderen. Zelf stond ik eens
op bijna

tien meter afstand toen een blauwe kiekendief alle illusies van

een tête a tête wegnam. De calidiris kan behoorlijk vliegen,

De heren Marra zijn tot de conclusie
een eerste

gekomen., dat het hier vermoedelijk

jaars mannetje betreft,*Er waren slechts enkele waarnemingen

In Wes.t-Europa bekend (engeland.) Hel; broedgebied ligt in het uiterste
noorden van Siberi*ê, over een strook in het Aziatische gedeelte van de
Sovjet-Unie,

tot aan de Beringzee, Op het platgereden riet vertoont hij

bij zeer rustig fourageren een voorkeur voor wat slikachtige grond. Hij
vermijdt de plasjes water. Voor
degenen,

die wel eens op de rariteit.,

rao'esten wachten,

(hij verwijdert zicia

wel eens enkele uren) waren er op de

aangegeven plaats altijd wel gras
oever- en waterpiepers aanwezig!

?Jl.B,
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Vrije Vogelreservaten

in de Eempolder

“Vogelbescherming heeft succes gehad met haar pogingen in de Eempolder
te komen tot “Vrije Vogelreservaten”, Dank zij de activiteiten van
ha grond het komende voorjaar uit“Vogelbeschermer” zal liefst
bestemd
(verbod op zoeken van eieren)
vogels.
voor
zijn
sluitend
Een gelukwens van
onze kant is best op zijn plaats vooral ook,
omdat de weidevogelstand in de Eempolder de afgelopen jaren schrikbarend is terug gelopen.
Zoals bekend voorden wij reeds mot enig succes
acties onder de
veehouders voor het plaatsen van nestbeschermers e.d. Wij distancieerden ons vervolgens van activiteiten in de polder in verband met
plannen in de gemeentelijke kring om te komen tot een eigen (Eemnes
comité voor de polder. Van het comtité vernamen wij niets meer.
Het bestuur zal afgaande op de kaspositie per I Januari, zich beraden op de vraag of Vogebescherning enkele borden kan worden aangeboden (uitsluitend bestemd voor de Ëempolder) on te plaatsen bij
het reservaat.
Ten slotte citeren wij uit de "Lepelaar".
-

Konden wij in het vorige nunner van De Lepelaar zeggen dat de "Vrije
Vogelreservaten" een succes zijn, thans durven wij te beweren dat
zij neer dan dat, dat zij
heel groot succes beloven te worden.
wij deze boude uitspraak ontlenen ? Die leiden
Waaraan
wij af uit
het feit dat vierenvijftig grondgebruikers, allen woonachtig ‘in de
gemeente Eennes, unaniem hun gronden in de organisatie van de "Vrije
Vogelreservaten" hebben ingébracht, waardoor een aaneengesloten
reservaat van maar liefst
ha tot stand kwam.

j

;

Het zal onze leden bekend zijn dat dit gebied, de zgn» Eempolders
tot een van de allermooiste en rijkste gebieden van ons land mag
worden gerekend. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat met deze aanwinst een belangrijke stap vooruit is gezet op het gebied van de

bescherming van weidevogels.
is mede te danken aan de.' niet aflatende propaganda die
heer Bakker te Ee»rn onder de boeren voor het stichten
Reservaten" heeft gemaakt.
het totale oppervlak van de bij de vereniging ingeschreven
reservaten tot ca. 1500 ha gekomen. Nog ligt een groot aantal oonvragen op afhandeling te wachten.
Onze oproep in het vorige nummer tot het steunen van de "Vrije Reservaten" door het schenken van een bord v-ond goede weerklank.
Dit succes
ons lid de
van "Vrije
Hiermee is

|

•.>

Nadat onze werkgroep enkele jaren geleden de kwestie van de weidevogelbescherming (nestbescherners e.d.) gipg-propageren onder de bo-eren
in de Eempolder, ontstond er een merkwaardige opeenvolging van gelijk- j,
gerichte acties
een comitl Vogelbescherming Eempolder (waar gebleven?), Vogelbescherming met de reservaten en onlangs weer een initia- 1
tief vanuit Soest waar iemand een
met een fraaie benaming opzet-|
te. Onze vraag? Kan dat nu niet allemaal samengaan, in het belang
de vogels ?
.van
:

....
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in

“Cursus”

Er zijn er bij, die zich

een

Vogelkennis

hoedje zijn geschrokken van de aankon-

diging, dat de aanstaande cursus in vogelkennis, liefst tweehonderd
soorten omvat.... Aldus een mededeling van één van de leden, die

zich kwam opgeven voor onze “Cursus in vogelkennis”. U heeft inmiddels allemaal de circulaire ontvangen en weet dus wat de plannen
zijn.

Eventuele liefhebbers behoeven heus geen angst te hebben voor

die tweehonderd soorten. Hun staat geen colleges te wachten. Er zal
geen huiswerk worden meegegeven

en repetities,

of de cursisten moeten zelf anders willen

H et ligt

-

tentames of examens

-

komen niet voor.

in de bedoeling op de meest eenvoudige wijze het verschil

aan te tonen van

de diverse meest

voorkomende soorten vogels van het

Gooi. Ja zelfs het verschil tussen kool- en pimpelmezen en tussen
huismussen en ringmussen.

Bij de dia’s van merels, zang- en grote

lijsters zal de zang van deze vogels ten gehore worden gebracht. Och,
eigenlijk moet met elkaar vorm worden gegeven aan de avonden.
Als er dias worden vertoond van fuut en geoorde fuut

(

de laatste

broedvogel van de Wasmeren) zal er misschien opgemerkt worden, dat
deze vogels nog meer familieleden hebben,

zoals een kuifduiker. Zo

je aan tweehonderd soorten waarvan de helft mag worden vergeten,

I

U moet immers zoveel raogelijk zelf ontdekken. Wat U op uw zwerftoch-

j

kom

ten ontmoet en na enige moeite verklaart, kan U niet neer worden afgeH

nomen. Nog geen tien docenten zullen er in slagen U dat op één avond
bij

Wij willen U slechts een handje helpen,

te brengen.

geven, ofa nog meer

een duwtje

van de vogels te kunnen genieten.

Er is in de circulaire over de maandagavond geschreven. Die avond
de meeste
staat echter niet vast. In overleg net de- deelnemers
-

stemmen tellen

-

kan naar een andere avond worden gezocht.

We reke-

nen op toch minstens een 25 deelnemers (sters). Het is uw grote kans

in

kpcte

tijd heel veel op te steken van de vogels, die U tijdens uw

omzwervingen in het Gooi kunt ontmoeten, misschien zelfs in uw eigen
stadstuintje l We willen zo snel mogelijk beginnen. Per 1 januari

ten wij weten hoeveel leden aan onze cursus deelnemen. Mocht U het
dus nog niet hebben gedaan,

don terstond een telefoontje of brief-

kaartje naar de secretaresse i

t

moe-j
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Waarnemingen

De

eerste leden reageerden op onze oproep tot het veelvuldiger inzenden

van waarnemingen uit het Gooi. Ook interessante

waarnemingen van buiten

deze streek zijn welkom. U weet het nog: van maand tot maand opzenden
aan

de heer H.

Marinus, Gr. Wiohmanstraat 68 te Hilversum.

De waarnemingen uit Zuidelijk-Flevoland gaan naar de heer J. Harder,
12 te Hilversum. Bij belangrijke (zeldzame)

Reigerstraat

ontdekkingen

terstond een telefoontje naar de heer J.L.M. Bos.
Nogmaals: GRAAG WAT MEER WAARNEMINGEN

7-8

Regenwulp

2.h161618-

Gr. Gans

Waterral
Tapuit
Boomvalk
.

Waterral
Sperwer

Buizerd

.

Kruisbek
Goudvink

8

3

ex.

9
9
19- 9
23- 9
28- 9
30- 9
30- 9
8-10
8-10

ex,

5

18-10
18-10

Sperwer
.

Hollandse-Rading

ZW

Hollandse-Rading

"

boven

L. Wasmeer
L. Wasmeer

ex.

•

Westerheide

1 ex.

Westerheide

1 ex.

Hoorneboeg

1 ex.

H'sum Wasraeer

1 ex.

L,

1 ex.

L. Wasmeer

2 ex.

H'sum Wasmeer

k

H'sum Wasmeer

ex,l

Goudvink

richting ZZW

ex,

9

Bonte Kraai

Waterral

1 ex.

!!

eex.

Wasmeer

Eukenberg*

.

1 ex.

Eukenberg

1 ex.

L. Wasmeer

18-tQ^S^2, ex.

L. Wasmeer
Goudvink

18-10 2 ex. L. .Wasmeer

"Klapekster

19-10

1 ex,

Goudvink

28-10

1 ex. L. Vuursche

Sperwer

29-10
23- 9

1 ex, H'sum

Zw,

Specht

1 ex,

Eukenberg

Wasmeeri

Magdaleen,

Huizen

*

i

Allen waargenomen door

..

D.A.

Jonkers

|

j

v. Riessen

*

j
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Drieteenmeeuw

11-I*l

1

ex,

Muiderberg

mevr. Blonet

-

Mej.

Oosterwaal- J» Bos

Waarnemingen_buiten_het_Gooi
11-11

Visdief

1

Markerwaarddjjk

ex.

mevr,

Blonet

-

Mej,

Oosterwaal,- J. Bos

5-11

Velduil

35-40

exx.

Knardijk

J. Bos

-

F. Rijn ja

-

Mej, Oosterwaal

Roodhalsfuut

11-11

45

exx.

Markerwaarddjjk

11-11

3

exx.

Gooimeer

11-11

10

exx,

Oostvaardersdiep mevr. Blonet
mej, Oosterwaal

-

-

J, Boa

3-H

Wespendief

1

ex.

Knardijk

mej, Oosterwaal

F. Rijn ja

-

-

J, Bos

Commisie Zuidelijk-Flevoland

Op

de werkavond van

6 november 1969 is

door de commissie weer een tel-

schema opgesteld:

6 december 1969 Bos
13 december 1969 Ploeger
20 december

27 december

1969
1969

De eerstvolgende

van Dijk

Wurster

3

1970 Blonet
10 januari 1970 Osieck
17 januari 1970 Ploeger
25 januari 1970 van Dijk
januari

vergadering is weer ten huize van de heer J.L.A. Blonet

op dinsdag 20 januari 1970.
Zoals het de leden bekend is kunnen zij iedere teldag met een v'ergunning
houder mee. Wij doen een dringend beroep op de leden, hiervan zo nu

en

dan gebruik van te maken. Het is voor de vergunninghouders zeer moeilijk
om alleen of met één passagier te tellen. De kosten van zo'n ri.t zijn
betrekkelijk laag en het is beslist de moeite waardl Als u mee wilt tellen kunt u zich in verbinding stellen met de vergunninghouders.»

J. Harder
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Uit andere bladen
Natura (KNNV nov.

‘69)

Boomklevers eten uit de hand; Bergeenden in de
IJsselstreek.
De Pieper (VWG Noordholl. Noorderkwartier, nov.‘69)
Het Zwanewater,
Het Zwanewater in vroegere jaren (Strijbos),
De broedvogels van het Zwanewater in 1969 en
lijst van er niet broedende waargenomen soorten.
iade
Veld én Vitrine (Med, Fries Natuurhist, Mus., okt, *69)
ornithol
aanwinsten nuöeun, waaronder resten van een
albino spreeuw.
Aythya (VWG NJN)
Hoogwatertellingen Ameland, net tabellen en
grafiékett, vogeltrek op het Veerse meer,
weekend rondom Lelystad (13 en ik okt), net
waterwildtellingen, hoogwatertellingen Terschelling, Seksrati'otellingen bij nonnetje, grote
:

:

-

•

zaagbek en slobeend,

(Ned, ver, t, besch, v. Vogels, nov. *69)
Arrest Hoge Raad
over het houden van goudvinken, Flatgebouw voor
zwaluwen, Ooievaarsdorp het Liesveld, DePunt
van Reide, Vrije Vogelreservaten (Eenpolder),
nestkasten-bouwpaketten.
Anoeba, Scharrelaar, Trientalis (perod, gezanenl. jeugdbond, KJN, CJN,
NjN) Wadvogeltellingen op Terschelling.
•t de Bakel (org.Gooidistrict jeugdbonden) net o.a è Avifauna van het'
Lagieskanp.

De Lepelaar

:

•
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pag. 1, Met de beste wensen

;
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2» Programma

3.
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«
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11, Naar nietig Texel
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15» Waarnening van een witvleugelstern

16,
“

17»

.

;

Jonge torenvalken in de kasten van Zuidelijk-Flevoland
Een Siberisch gestreepte strandloper
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Inhoud van dit nummer
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Voor Uw vakantie-,

lets nodig voor Uw dieren?

zaken-

en

vogelvliegreizen

VAN HOEK
naar

DE

het oudste reisbureau in het Gooi

ZAAD en VOEDERHANDEL van BUSSUM

PASSAGE- EN REISBUREAU
Landstraat 8

Nassaulaan 6

Tel. 310 92

Tel. 1 76 69

DE JONG
Paulus Potterlaan, hoek Brediusweg 35

VOGELHUISJES, WINTERVOER, VETBOLLEN enz

Bussum

-

Telefoon (02159) 1 72 00 1 96 56
-

BART POST
VERKOOP VAN ALLE MERKEN

Bus m

RIJWIELEN
EN
BROMFIETSEN

50,

Vlietan

foptf6leos

KUOP&VERKADE
AANGESLOTEN

Verrekijkers

-

BIJ

HET ZIEKENFONDS

TEL 3 0615

MOBILIOFOON SERVICE
EIGEN FINANCIERINGS-

Herenstraat 46-50,
BUSSUM

Tel. 02159-1 45 54

EN
VERZEKERINGSKANTOOR

Op uw nieuwe bril een vol jaar garantie.

voor losse bloemen

kamer- en tuinplanten
bloemisterij

gerard lamaker

Al uw natuurhoeken
speciaal op het gebied van

VOGELS
bij

boomberglaan 71a
telefoon 429 63
Hilversum

breng eens een bezoek aan onze kwekerij!

Boekhandel Wilhelmina
Landstraat 33b Bussum
Telefoon (02159) 13103

