De Korhaan

VOGELWERKGROEP
HET GOOI EN OMSTREKEN

1

januari/f ebruari

jaargang 10 no. 1

1976

Redactioneel
Daar is ’ie weer! de allereerste aflevering van de Korhaan in het
nieuwe jaar. De redactie wil deze gelegenheid dan ook graag benutten u allen een gezond en gelukkig 1976 toe te wensen!
vele jaren achtereen de
Korhaan, heeft deze post verlaten en aan
anderen overgedragen. En die "anderen" dat zijn wij..., Wim Cohen
Maanen); verzamelt de kopij, dus stuurt u voorten ik (Rob
naar
hem:
Bezaan 8 te Huizen.
aan al uw kopij

Het is jammer

maar waar, Lyske Rynja, die

eindredacteur was van de

van

Wim

U vindt in dit nummer het jaarverslag van de secretaris, het financieel overzicht '75, de begroting 76 en de jaarverslagen van onze
subgroepen. Ook de agenda.van de Algemene Ledenvergadering van a.s.
25 maart is in deze Korhaan opgenomen!
!

Dan zijn er de bekende rubrieken: "Programma Excursies", "Veldwaarnemingen", "Terugmeldingen" en -een nu wat uitgebreider- "Ontvangen

Literatuur"o
Ook zijn in deze aflevering van uw VWG-blad enkele artikelen te vinden over onderwerpen die al vele pennen in beroering hebben gebracht,
zoals b,v, wat betreft de jacht een ongezouten weerwoord van de heren
R,G. Moolenbeek en N.D, van Swelm op de reactie van de heer E.P, Klomp
op hun artikel "Wist u.in de Korhaan van vorig jaar n 0,5.
(zie voor reactie van de heer E„P. Klomp no. 6, '76, onder de titel:
"is het in de jacht werkelijk een beestenbende?")
En... op bladzijde 12 lezen wij hoe ons bestuur zich opstelt ten opzichte van het voorstel (van het Gooisch Natuurreservaat) tot uitbreiding van het Honden-aanlijngebod,
Zoals u ziet interessant leesmateriaal in overvloed, want het is nog
lang niet a11e5,.,, de heer P. Vos vertelt ons hoe een Buizerd een
Spreeuw slaat,,, op blz. 11 horen wij een "noodkreetje" uit het "noodschooltje" van mevr, R, de Wijs-Tabois,,. en dat er niet alleen maar
over vogels wordt verhaald, leest u in "Muizenis"!
Wij zijn blij ook een bijdrage van de heer S. Poelstra te kunnen plaatsen, want hij weet ons toch altijd te boeien met zijn excursie-verslagen. Maar dat laatste wist u zeker ook al!
Om aan het benodigde materiaal te komen voor een nieuwe rubriek "Aankomstdata Zomergasten", vragen wij vu medewerking. Stuurt u dan uw Iste
waarneming van dit jaar van de onderstaande soorten zo spoedig mogelijk op naar de redactie, eventuele bijzonderheden graag erbij vermelden. Soorten: Fitis, Tjiftjaf, Koekoek, Grasmus, zwaluwen, karakieten e.d,, Geknaagde
en Zwarte Roodstaart, vliegenvangers,,, met andere
woorden van al onze specieke zomergasten.
-

Oké, de redactie

is alweer lang genoeg aan het woord geweest, wij hopen op u te mogen rekenen! Dus zorg (tijdig) voor kopij!
Heeft u suggesties of wensen wat.betreft het "leesvoer" van uw Korhaan
op- of aanmerkingen, kritiek op de "opmaak" van het blad, schrijf het
ons dan! De redactie is er blij mee.

Het is zoals Lyske Rynja het in zijn "Redactioneel" van begin

"Tenslotte is de 'orhaan
T

er niet alleen voor

u,

1976

maar ook door

zei:

ui".
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Programma

van

Donderdag K mrt,*76

:

de Excursies

UILEN-EXCURSIE, landgoed Groenveld en omgeving. Tij-

dens de avonduren hopen we de roep(en) van de BosRans- en Steenuilen te horen.
Deze excursie staat onder leiding van de heren E.P.
Klomp en Y.S, Vogel,
Vertrek; 21.00 uur vanaf de parkeerplaats in Groeneveld. Bereikbaar -komend uit de richting Hilversumvia de Zandheuvelweg, langs Anna's Hoeve in de richting Baarn, Direct rechts na de rijkskwekerij Drakenburg, Komend van de rijksweg, linksaf bij het bord
"Kwekeri j Drakenburg".
,

Zaterdag 20 mrt.'76

:

Dagexcursie naar TEXEL,
Tijdens deze dagtocht kunt u genieten van het rijke
vogelleven op dit eiland, De leiding berust bij de
heer Y,S, Vogel.
Vertrek; 05.15 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum,

De excursie wordt gehouden met eigen auto‘s, daarom
is opgave vóór 10 maart noodzakelijk. Niet-autobezit-

ters kunnen zich ook opgeven.
De kosten bedragen ca, f25.00 per persoon. Het meenemen van proviand, laarzen en regenkleding is raadzaam.

9-10-11 april *76

Zaterdag 25 april

:

Weekend

TERSCHELLING.

Wij rijden met eigen auto’s of als passagier tot Harlingen (auto’s worden op Terschelling geweerd).
Op het eiland huren wij fietsen. Wij verblijven daar
in een gezellige oude Terschelllnger boerderij in
Formuerum, in het midden van het in cultuur gebrachte
gedeelte van het eiland, 7 km, van West-Terschelling
en 7 km, van het begin van de Boschplaat, die 16 km,
lang is, De duinen bij Formuerum zijn bebost; via het
fietspad is het 2 km, naar de zee.
Voor belangstellenden is er een excursie-informatie
over het eiland, ook kunnen zij de "Avifauna van Terschelling"inzien.
Opgeven zo spoedig mogelijk, naar in elk geval vóór
25 maart, U moet zelf zorgen voor een slaapzak ën/of
óëkëns+sloop, theedoek, laarzen, warme en waterdichte
kleding, brood voor vrijdagavond en zaterdagmorgen.
Een gevulde thermosfles is niet noodzakelijk, doch
Kosten; ca, f70,00 per persoon.
kan prettig zijn.
Vertrek: vrijdagmiddag om 16,00 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum,
Terug met de veerboot van zondagmiddag 17.00 uur.
:

Ochtendexcursie Oppad ’s Graveland,
Te bereiken -komende uit Hilversum- over de Vreelandseweg richting 's Graveland, over de brug eerste weg
Vertrek; 06.00 uur. Leiding de heer P.v.d.Poel.
links
.

Zaterdag

8 mei

:

Dagexcuraie in de omgeving van 's Hertogenbosch, onder
leiding van leden van de Vogel- en Natuurwacht voor
s Hertogenbosch en omstreken.
•

Verder kunt u tegemoet zien in de maand mei:
Avondexcursies Naarderaeer en Dammerkade.

Voor de excusies kunt u zich opgeven bij C, de Rooy, n 6. 18,00 uur.
Telefoon: 02158-1641. Of tijdens de ledenavonden bij de leden van de excursiesubgroep.
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van de

Programma

donderdag 26 febr,

:

donderdag 25 nirt,

;

Ledenavonden

Lezing met dia’s door de heer H. Greven uit Voorschoten over de gevolgen van de aanleg van de hoogspanningsleiding bij het Naardermeer.
Welke vogels vliegen tegen deze draden, hoeveel zijn
dat er per jaar, welke maatregelen kunnen wij er tegen nemen, hoe is de situatie bij de "corridor" bij
Muiderberg ? De heer Greven zal u een antwoord geven
op deze vragen.
Algemene Ledenvergadering,
Na afloop wordt er een film vertoond van de bekende
cineast Jan van der Kom, getiteld:
"Het verdanken land van Saeftinge",
'

'

.

donderdag 22 apr,

:

Mededelingen hierover volgen.

ELke Tweede Dinsdag van de Maand is de Noodschool aan de Gr, Wichmanstraat
te lillversum vanaf 19.30 uur Geopend,
Gelegenheid tot het lezen van diverse vogeltijdschriften (zie de rubriek
"Ontvangen Literatuur", achter in dit blad), het snuffelen in het Avifauna
-archief en het gezellig«ervaringen-uitwisselen»met de aanwezige leden.
N,B, De koffie of thee, die mevr, de Wijs-Tabois voor u maakt, is erg goed!

(red.)

Bestuursmededelingen

Bestuurswisselingen:
De heer L.F. Rijnja heeft zich nu definitief teruggetrokken als hoofdredacteur van de Korhaan en daarmee eveneens uit het bestuur. Reeds lang
was het bekend dat hij er de voorkeur aan gaf zijn taak over te dragen
aan anderen. Als mede-organisator van de Vogel-cursus blijft hij echter
nog nauw betrokken bij het werk van de Vogelwerkgroep.
De afgelopen jaren heeft de heer Rijnja zich ingezet om samen met de andere medewerkers (typistes, -ten, tekenaars, stencillaars en verzenders)
telkens weer een goed gevulde en leesbare Korhaan aan de leden te kunnen

presenteren.
Een leder zal begrijpen dat deze steeds weer terugkerende werkzaamheden
hem veel tijd gekost zullen hebben.
Liske, heel veel dank voor al het werk dat je op een altijd zo nauwgezette wijze hebt verricht !!!
De heren R.P.H, van M oanen en W,E, Cohen hebben zich inmiddels bereid
verklaard de taak van de heer Rijnja op zich te nemen.
De heer Cohen, Bezaan 8 te Huizen, tel.: 02152-52128, zal als contactadres fungeren voor de redactie.
Alle copij kunt u dus voortaan naar hem sturen !1!

In de vacature voor de functie van secretaris is nu eveneens voorzien.
Het bestuur heeft op voorstel van de vorige secretaris de heer Klein, de
heer H.J, ten Brinke, Claudlagaarde U te Bussuia, tel, j 02159-14-700, bereid gevonden het secretariaatschap op zich te nemen.
We heten de nieuwe bestuursleden hartelijk welkom en wensen hen veel
succes bij de uitoefening van hun functies !
Het bes tutu*

■
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Algemene Ledenvergadering

Van de Vogelwerkgroep

:
„

Datum: donderdag 25 maart

Het Gooi en Onstreken

1976

"

Aanvang; 20,00 uur

In de zaal van de GOEDE HERDERKERK, Simon Stevinweg

14-6

te Hilversum.

Agenda:

1, Opening
2, Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27
maart 1975* (opgenomen in de Korhaan van 1975, no. 3)
van de onderstaande jaarstukken;
van de secretaris
van de subgroep •Avifauna'
van de subgroep 'Nestkasten'
d. Verslag van de subgroep 'Excursies'
e. Verslag van de subgroep 'Zuidelijk-Flevoland'

3, Bespreking
a. Verslag
b. Verslag
c. Verslag

Deze jaarstukken zijn in dit nummer van de Korhaan opgenomen,

f. Redactie-beleid
U, Bespreking van
a. Verslag van
b. Vaststellen
c. Goedkeuring

het financieel beleid:
de Kascommissie
van de rekening over 1975
van de begroting voor 1976

5, Bestuursverkiezing:
a. Voorzitter
Het bestuur stelt voor de heer J, Harder opnieuw te benoemen tot
voorzitter,
b. Voorzieningen in de overige vacatures:
Aan de beurt van aftreden zijn mevr, L,J, Dwars-van Achterbergh en
mevr, M,A,F,H, de Wijs-Tabois,
Deze bestuursleden stellen zich herkiesbaar en worden door het bestuur voor een nieuw termijn voorgesteld,
N,B, Tegenkandidaten kunnen tot het begin van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld, (±)
c. In de in 1975 onfetane vacatures zijn door het bestuur tussentijds
benoemd de heren H,W, de Soete (subgroep 'Nestkasten'), W,E, Cohen
(redactie-groep) en de heer H,J, ten Brinke (secretaris)
Het bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor deze benoemingen te bekrachtigen,

d. Aanvulling

bestuur:

Het bestuur stelt voor de heer P. v,d* Poel te benoemen als lid van
het bestuur,

6, Verkiezing lid Kascommissie:
Aan de beurt van aftreden is de heer L,F, Rijnjaj deze stelt zich herkiesbaar en het bestuur stelt voor hem opnieuw te benoemen,
7, Rondvraag

8, Sluiting

(*)

Volgens artikel 10 van de statuten moet een eventuele tegenkandidatuur
voor de Algemene Ledenvergadering door tenminste vijf leden schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, vergezeld van een schriftelijke
bereidverklaring van de kandidaat.
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van

Jaarverslag

de secretaris

over 1975

Aantal leden
Op 31 december 1974- bedroeg het aantal leden:
Aantal leden, dat in 1975 werden afgeschreven
wegens bedanken, vertrek en dergelijke

221
\
_

_2l

:

Aantal in 1975 ingeschreven nieuwe leden
Zodat het ledental op 31 dec, 1975 bedroeg

198
21

;

225

:

Bestuur
Het bestuur werd gevormd door:
de heer J. Harder, voorzitter;
de heer J. Klein, secretaris tot 24 september, daarna vacant;
mevr, H.E. Disselkoen-Piepers, penningneesteresse;
de heer R, van Poelgeest, voor de subgroep ‘Avifauna 1 ;
mevr, L.J, Dwars-van Achterbergh, voor de subgroep ‘Excursies*;
de heer R,G, Moolenbeek, voor de subgroep ‘Nestkasten* tot 2 febr,, sinds
30 sept, opgevolgd door de heer H.W, de Soete, daarbij geassisteerd door
de heer J.P, Seyffert;
mevr. M.A.F.H, de Wijs-Tabois beheert sinds 1 jan, het "Noodschooltje";
Voor de redactie van de Korhaan werden de bestuursvergaderingen bijgewoond door de heer L,F, Rijnja;
Het bestuur vergaderde op U febr,, 20 mrt,, 3 apr,,
sept, en 6 nov»

27 mei, 19 aug,, 30

Ledenavonden

In 1975 werden de ledenavonden gehouden op:
23 jan,
lezing net film en dia's over de Lepelaars van het Naarderneer door de heer E.P.R, Poorter,
febr,
lezing net dia*s over het Nestkasten-onderzoek door ons lid
27
de heer J, van der Geld,
27 mrt*
algemene ledenvergadering, na afloop waarvan de heer E.R,
Osieck dia's vertoonde over zijn onderzoek van Zilvermeeuwen,
net dia’s door de heer K, de Korte over het eiland
apr,
lezing
24
-

-

-

-

25 sept,

27 nov.

Groenland,
dia-lezing door ons lid de heer Y.S, Vogel over de Galapagos

-

eilanden.

-

lezing met dia’s over de Jaarcyclus van de Kuifeend door de
heer P.J, Zomerdijk,

Uitgaven

In het verslagjaar kwamen de volgende uitgaven tot stand:
a, Broedvogelinventarisatie van de Vuntus bij Loosdrecht,
b, Nestkastenverslag 1972,
c. Twee jaar Eempoldertellingen -nov, 1972 tot nov, 1974--*
(gepubliceerd als Korhaan 9e jaargang no. 4)
Ingediende

bezwaren

a. Het bestuur was vertegenwoordigd op de voorlichtingsavonden van de
meente Hilversum, met betrekking tot de herinrichtingsplannen van het
Spanderswoud,
Onze wensen en bezwaren werden middels de Contactraad naar voren ge-

bracht.
b. Bij het gemeentebestuur Laren werd

een bezwaarschrift ingediend tegen
het ontwerp—bestemmingsplan "De Omloop". De gemeente Laren verklaarde

onze bezwaren ongegrond. Aangezien het bestuur van mening blijft dat het
plan in strijd is met het Milieukundig onderzoek van het Gewest, werd
opnieuw bezwaar aangetekend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

6
Structuurnota Vogelbescherming
Veel aandacht werd besteed aan het nieuwe ontwerp van de Structuurnota
van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, Schriftelijk
werden enige kritische kanttekeningen overgebracht, terwijl ook een vergadering hierover van Vogelbescherming werd bijgewoond. Vooralsnog stelt
het bestuur zich gereserveerd op ten aan zien van deze nota.
Hondenaanlijngebod Gooisch Natuurreservaat
Aan het bestuur van de Stichting Het Gooisch Natuurreservaat werd onze
instemming betuigd met de voorstellen tot uitbreiding van het hondenaanlijngebod in de broedtijd.
Vogelcursus

Wederom slaagden de organisatoren van de Vogelcursus erin, zowel in het
voor- als in het najaar, een cursus te houden voor in totaal ca, 150
personen. Het succes van deze vogelcursussen blijft aanhouden.
De Korhaan

Deze verscheen In 1975 zesmaal. De redactie had bepaald niet te klagen
over de voorhanden zijnde hoeveelheid copij. Vele auteurs beschreven een
grote verscheidenheid aan onderwerpen.
Contacten met andere organisaties
Gedurende het verslagjaar werden goede contacten onderhouden of gelegd
met; a. Stichting Het Gooisch Natuurreservaat;
b, Cbntactraad Natuurbescherming in het Gooi 5

c. Werkgroep Ontwikkeling Eemland;
d. Commissie Natuurschoon en Recreatie van het Gewest Gooi- en
e, Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels;
Vechtstreek;
K.N.N.V.;
voor
van
de
Contactorgaan
Vogelstudie
f.
g. Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland;
h. Staatsbosbeheer;
i. Rijksinstituut voor Natuurbeheer;
j. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;
k, Gooise Jeugdbonden voor Natuurstudie;
1» Vogel- en Natuurbeschermingswacht voor s Hertogenbosch e,o.
’

Activiteiten van de subgroepen

Hiervoor wordt verwezen naar de afzonderlijke jaarverslagen.
Namens het bestuur,
J. Harder
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Financieel overzicht 1975
Kontributies
Vrijwillige bijdr.
Subsidies

/
-

—

Renten

3267,50

(x)De Korhaan

/

Secretariaat
Penningmeesteresse
Div, bestuurskosten
Ledenavonden

90,50
850,—
54-, 08

-

-

-

(x)Rapporten (p, saldo)
4-35,72

Nadelig resultaat

/

Vogeljaar
Sub.gr, Zd. Flevoland
Sub.gr, Nestkasten
Sub.gr, Avifauna
Sub.gr, Eernpolders
Kosten Noodschool
Diverse Kosten
(x)Reserve Telnachine
(x)Reserve Archiefkast

1604., 38

152,10
73,17
4-82,78

863,09

95,2412,-

54,76
200,60
-

83,85
34,22
257,73
33,88
500,—
250,—

f 4-697,80

4-697,80

Van de met (x) gemerkte posten wordt hierna een toelichting gegeven.
Begroting
Kontributies
Subsidies
Nadelig Saldo

/

4000,—
P.M.

-

/

1600,—

1976
De Korhaan

/

Secretariaat
Penningneesteresse
Div, Bestuurskosten
Ledenavonden
Tentoonstellingen
Kosten Noodschool
Sub.gr. Zd, Flevoland
Sub.gr. Nestkasten
Sub.gr, Avifauna
Sub.gr, Eeqpoldars
Diverse Kosten

5600,—

—

-

-

-

-

-

-

-

-

—

/

2000,—
400,—
100,—
200,—
1300,—
100,—
400,—
100,—
300,—
300,—
100,—
300,—
5600,—

Décharge-verklaring:
Ondergetekenden, de heren S.H, Poelstra en L.F. Rynja, leden van de Vogelwerkgroep het Gooi e.0,, benoemd tot leden van de kascontrole-commissie, hebben op 12 januari 1976 de boeken en bescheiden van de penningneesteresse gecontroleerd en akkoord bevonden.
Toelichting
De Korhaan:

De kosten van de Korhaan zijn dit jaar beduidend lager geweest
dan het jaar daarvoor, mede doordat het mogelijk is gebleken
opnieuw enkele bezorgers te vinden voor die plaatsen in het
Gooi welke tot nu toe per post werden bezorgd. Het merendeel
van de thans per post bezorgde nummers zijn voor leden, die
niet in het Gooi woonachtig zijn en voor ruilperiodieken.
Nadelig resultaat Rapporten; Onder dit bedrag bevindt zich ook een klein

gedeelte van de kosten welke in 1975 zijn gemaakt voor "Ankeveen",

Reserveringen:ln dit overzicht is een bedrag van ƒ5OO,
voor aanschaf van
een elektr, telmachine opgenomen, alsmede een bedrag van ƒ250,
voor de aanschaf van een 2de archiefkast. Dit alles gezien de
noodzaak over te gaan tot aankoop van deze artikelen in 1976,
—

—
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Jaarverslag 1975

van de

subgroep

Avifauna

In januari en november werd in het Gooi het waterwild geteld; het verslag
van de januari-telling is inmiddels in de Korhaan verschenen. Daarnaast
werden in januari nog enkele gebieden speciaal voor Waterhoentjes geteld;
het verslag van de Waterhoentelling is nog niet gereed.
Volgens een nieuwe, meer systematische (en daardoor hopelijk beter te verwerken) opzet werden in februari weer de roofvogels van Flevoland en aangrenzende poldergebieden geteld. Ook hiervan is het verslag reeds in de
Korhaan verschenen.

In het voorjaar werden zowel enkele gebieden (o.a, Ankeveen, door middel
van een inventarisatie-weekend) integraal op broedvogels geïnventariseerd,
alsmede het hele Gooi op enkele soorten.
De resultaten hiervan zullen in de Korhaan gepubliceerd worden.
De Inventarisatie van het Gooi voor het Atlasproject werd voortgezet en
nin of neer afgerond. Met het uitwerken van de gegevens voor deel 11 werd
een begin genaakt, (een project van C.R.M. voor informatie over de belangrijkste vogelgebieden van Nederland)
De trektellingen werden dit jaar niet voortgezet omdat de organisatie en
uitwerking ervan veel tijd vereist en omdat het algemene verloop van de

trek over het Gooi onderhand wel als bekend mag worden beschouwd.
De veertiendaagse Eenpoldertellingen werden het hele jaar

voortgezet,

een

uitgebreid verslag is inmiddels in de Korhaan verschenen.
Verder werden dit jaar nog enige achterstallige verslagen gepubliceerd en
is het waarneningen-archlef nu geheel geordend; dit is nu voor iedereen
te gebruiken en staat in het ’noodschooltje'.
Rest mij nog iedereen te bedanken die dit jaar meegewerkt heeft. Veel van het
bovenstaande was zonder de medewerking van de leden onmogelijk geweest.
Bob van Poelgeest
Jaarverslag

1975

van

de

subgroep

Nestkasten

Na het aftreden van de heer R.J. Moolenbeek is de vacante plaats ingenomen door 2 leden: de heer J.G. Seyffert en H.W. de Soete.
Het jaarverslag 1972 is verschenen.
Het nestkaartan-archief is bijgewerkt door de heren E.R, Osieck en R, v.
Poelgeest.
J.P. J.
H.W. de S.
-
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Jaarverslag 1975

van

de

subgroep Excursies

In 1975 werden 15 excursies gehouden, te weten:
3 avond-excursies:
het landgoed Groeneveld e.0.; ca. 25 deelnemers,
die gesplitst in kleine groepjes, de een wat meer dan de ander, de
roep van de Bos- en Ransuilen hoorden.

5 mrt. Uilenexcursie naar

29 mei Roei-excursie Naardermeer; 15 deelnemers.
6 jun. Inventarisatie-excursie omgeving Ankeveen ter aanvulling van de gegevens van het in dit gebied gehouden ’inventarisatie-weekend’.
,
13 deelnemers,
1 nacht-excursie;
..

,

13-14
juni

Langs de Linge en de Waal; 16 deeln. hoorden de Kwartelkoningen,
Steenuil, Nachtegaal en tijdens de vroege morgenuren het massale vogelkoor van o.a. Wielewaal, Karakieten, Bosrietzangers. Zo’n 82
soorten, waaronder een Kleine Bonte Specht en Ijsvogel werden gezien.

9 ochtend-excursies;
26 jan, Eindegool e.0,; 17 deeln.

Gesplitst in twee groepen werden 47 soorten
waaronder
Sijsjes,
Barnsijsjes, Goudvinken, Goud- en
waargenomen,
Vuurgoudhaantjes, Buizerd en verscheidene Grote Bonte Spechten,
23 mrt, Gooilust; 6 deelnemers waren er vroeg voor uit de veren gekomen,
26 apr, Eempolders; 9 personen genoten tijdens de vroege ochtenduren van het
vogelleven,
mei
Hilverbeek; 6 deelnemers hoorden en zagen div, soorten, zoals Zwart24
en
kop, Tuinfluiter, Grauwe Vliegenvanger, Gekr. Roodstaart, Groene
Grote Bonte Specht en een flits van een Ijsvogel.
14 sep, Laarderwasmeer; 12 liefhebbers,
18 okt, Gooimeerkust vanuit Huizen tot Oud Valkeveen; 12 deelnemers. Ca. 50
soorten werden waargenomen;o.a. Klapekster, Waterral, Bonte Strandlopers r Bontbekplevieren. Diverse vogels van heel nabij, b.v, de Baardmannetjes, daar ze werden gevangen in netten om te worden geringd,
9 nov, Ankeveen e,0,; 14 deeln. Ca. 45 soorten, o.a. Sperwer en Buizerd. +
22 nov, Eindegooi; 7 deeln, zagen nog vrij
overtrekkende vogels,
14 dec. Gooimeerkust vanuit Huizen; 16 deeln. Zie verslag elders in deze af—levering van de Korhaan,(red.>•
dag-excursies:
-
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8 feb. Ganzen en eenden-excursie in de Flevopolders; 17 deeln. Naast diverse
eenden zo’n 37000 Kolganzen waargenomen; ook div, groepen ’zangers’
(eenmaal 600 Fraters !) en vrij veel Klapeksters, Ruigpootbuizerden
Kiekendieven en Torenvalken,
aug,
30
Amsterdamse waterleiding-duinen, 10 deelnemers,
okt,
4
Texel; 11 deelnemers. Tijdens redelijk weer werden 72 (!) soorten genoteerd o.a. Rosse Grutto, Dwergstern, Zwarte Ruiter en 7 Groenpoot
Ruiters,
,

Zie voor meer gegevens de excusieverslagon in de reeds verschenen Korhanen,
Met dank aan alle medewerkers, zoals de excursie «leiders, hopen wij in 1976
onze leden en vooral de nieuwe leden weer vaak te ontmoeten tijdens de ex
cursies !

-

L.J. Dwars-van+Achterbergh
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Jaarverslag

1975 van de

subgroep Zuidelijk-Flevoland

Vergaderingen
Er zijn dit jaar een viertal bijeenkomsten gehouden, waarin voornamelijk
het vaststellen van tel-data en tellers werd behandeld. De vergaderingen

zijn gehouden op 07-01, 08-04, 09-09 en 04-11. Tweemaal dit jaar is er
een vergadering afgelast in verband met geringe opkomst of het ontbreken
van vergaderruimte. Besloten is niet te vergaderen in de noodschool,daar
de meeste leden in Bussum wonen.

Tellingen

In april is er diepgaand gediscussieerd over de doelstelling van de subgroep, het probleem van de verwerking van de telgegevens van de laatste
2 jaren en hot nut van het tellen van de dljkkant en de Gooikust-kant.
Geconcludeerd werd dat de tellingen voortgang moesten blijven vinden en
waarbij nieuwe afspraken werden gemaakt in verband met het perfektioneren van de betrouwbaarheid van de waarnemingen.
In september besloot de subgroep zich beschikbaar te stellen voor waterwildtellingen in ons deel van het IJsselnoergebied, dat een onderdeel
uitmaakt van het gehele IJsselmeergebied, dat onder auspicieën van de hr,
R, van der Wal te Amsterdam, éénmaal per maand wordt geteld,.
De tellingen bestrijken de periode van 20-09-'75 t/m 17-04.-'76, Hiermee
vervallen de 14.-daagse tellingen van de subgroep.
Waarneningen
Er is een teruggang van aantallen én soorten waar te nemen, maar hoe de
samenhang is tussen deze feiten en bijvoorbeeld de toestand van het water,

het fourageren en het overwinteren, is niet geheel duidelijk.
Als de telgegevens zijn uitgewerkt, waarmee de heren Kok en Ploeger druk
doende zijn, kunnen er wellicht neer cönclusies getrokken worden.
Zanddijk

Het betreden van de Zanddijk gebeurde dit jaar zonder vergunning. Na aanmerkingen van een controleur, zijn in afwachting van een vergunning van
de Dienst der Domeinen in Haarlem, de tellingen van dit gebied gestaakt.
Leden
De heer Koel heeft dit jaar zijn functie als voorzitter van de subgroep
overgedragen aan de heer Ploeger, Overigens bleef het aantal van de leden gehandhaafd; wel vond er een wisseling van personen plaats.
de secretaresse van de subgroep
Zuldelijk-Flevoland
A.C. Hartlief

1
Resultaten “Noodschooltje”
Sinds januari 1975 hebben we de beschikking over het "Noodschooltje". Of
het nu komt door de naam weten we niet, maar slechts een vast groepje
mensen komt er op de 'Tweede Dinsdag'
te praten
te werken. Zo is het
waarnemingen-archief geheel bijgewerkt en hebben we een begin van een bibliotheek. Deze bestaat voornamelijk uit de jaargangen van bladen, die we
van andere vogelwerkgroepen ontvangen, maar ook jaarverslagen van diverse
verenigingen en zelfs enige boeken.

om

en

Toch zou het MEER kunnen betekenen voor onze vogelwerkgroep, wanneer MEER
leden eens MEER kwamen kijken !!!
De bedoeling was namelijk, iedere maand een vaste werkavond, maar tevens
TREFPUNT te zijn voor mensen, die ideeën willen spuien.
Op 30 januari 1975 hield do subgroep Avifauna hier een vergadering. Tijdens een weekend begin mei, was het "Noodschooltje" in verband met de
inventarisatie van het Ankeveense plassengebied het centrum van waaruit

de aktivlteiten plaats vonden*
Aan de naam "Noodschooltje" moeten we mijns inziens nog wat doen!!!
Wie daar een suggestie voor

heeft,

kan die bij het bestuur bekend maken!!!,,.
Mevr,

Betaling

M.A.F.H.

de Wijs-Tabois

Kontributie 1976

In de laatste Korhaan van het jaar 1975 hebt u allen een acceptgirokaart
ontvangen, welke aan de onderzijde de bedragen voor de kontributie aangeeft, ( en evt. voor een abonnement 1976 op het Vogeljaar)
Gelukkig heeft een aantal leden van de Vogelwerkgroep de "hint" begrepen
en heeft de kontributie etc. overgemaakt door middel van deze acceptgirokaart. Dit alles nog in 1975. Toen was het even stil, daarna kwam de kontributie druppelsgewijs binnen. Dat was jammer, want ik had zo gehoopt
dat dit jaar (aan het begin van een nieuw verenigingsjaar) een stroom van
kontributiebetalingen zou zijn binnengekomen; helaas u hebt me teleurgesteld. Maar.....
u kunt mij nog een beetje opvrolijken.

ontvangst van deze Korhaan,-zonder dralen- de kontributie over
Als u
maakt via de acceptgirokaart.
Mocht u ondanks alle goede voorzorgsmaatregelen toch geen acceptgirokaart
hebben ontvangen, maakt u dan voor deze ene keer de kontributie over via
uw eigen giro- of bankrekening.
per persoon
De bedragen van 1976; Kontributie (gewoon lid)
ƒ 20,
Kontributie (huisgenoot-lid);
7,50 per persoon
Abonnement "Het Vogeljaar"
per persoon
10,
:

—

-

;

-

—

Mag ik deze keer op u allen rekenen?
de penningneesteresse

Rectificatie bedrag huisgenoot-leden:
In de laatste Korhaan stond als bedrag voor huisgenoot-leden een bedrag
van ƒ 10,
vermeld. Dit moet echter zijn (en u hebt dit ongetwijfeld
ook op de acceptgirokaart gevonden) ƒ 7,50 per persoon.
Onze excuses voor deze fout!
—

12
Voorstel tot

uitbreiding

van

het

Honden-aanlijngebod

Zoals u reeds uit de plaatselijke dagbladen hebt kunnen vernemen, heeft
het bestuur van de Stichting "Het Gooisch Natuurreservaat" voorgesteld
het aanlijngebod voor honden uit te breiden.
Uiteraard geldt dit voorstel alleen voor de terreinen van het G.N.R..
De afgelopen jaren was er reeds een gebodsbepaling van kracht voor een
aantal heide- en bosgebieden. Zoals bekend werd het aldaar hondenbezitters verboden, tijdens de periode van 15 maart-15 juli, hun hond los te
laten lopen. De nieuwe G.N.R. voorstellen beogen een uitbreiding van deze terreinen. Bovendien wordt voorgesteld het honden-aanlijngebod voortaan het gehele jaar van kracht te laten zijn in de bosgebieden rond het
Hilversums Wasneer, Dassenbos, Snitshuizerbos, Hengstenberg en Bosberg.
Onze Vogeluerkgroep kreeg hierover een schrijven van de rentmeester van
het Gooisch Natuurreservaat, de heer ing, Dhont, Wij werden uitgenodigd
onze mening naar voren te brengen t.a.v, de voorgestelde plannen.
Na enig onderling overleg bleek dat het bestuur zich in z'n geheel achter de voorgestelde maatregelen van het G.N.R, kon stellen.
Het bestuur is van mening dat de maatregelen een betere bescherming zullen geven aan de broedvogels, van met name onze heidevelden, zoals Veldleeuweriken, Boompiepers, Patrijzen, Korhoenders on Wulpen,
Wel ziet het bestuur enige technische moeilijkheden. De maatregelen zullen namelijk alleen dan effect sorteren als de controle erop aanzienlijk
uitgebreid wordt. Het aanlijngebod werd in het verleden nogal eens genegeerd 1 Het G.N.R, zou er dus goed aan doen om naast de uitvoering van de
nieuwe maatregelen ook het toezicht in haar gebied uit te breiden.
Bij de uitvoering van de plannen behoort volgens de V.W.G. tevens een
goede voorlichting aan het publiek.
Tot 15 januari 1976 kon een ieder reageren op de G.N.R,-plannen. Wij hopen dat de aangekondlgde maatregelen nog in 1976 van kracht zullen worden.
Namens het bestuur,

J. Harder voorzitter
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Ochtend-excursie ankeveen op zondag 9 november 1975
Er waait een dunne noordooster en de hemel is bewolkt als twaalf leden/
cursisten, die deze ochtend hun bezigheden buitenshuis hebben, zich onder
de deskundige leiding van de heer P. van der Poel op het vogelpad begeven.
Aan het begin van de Dammerkade staat ons reeds een Blauwe Reiger op te
wachten en ook kunnen we daar heel fraai een alarmerende Grote Bonte Specht

waarnemen, die hoog in een populier zit. Verder op de kade treffen wij ta-

melijk wat Kramsvogels, Koperwieken, Vinken en Merels aan en in de Elzen
langs de kanten proberen we tussen het nog aanwezige wapperende gebladerte
de in vrij grote aantallen aanwezige Sijsjes te ontdekken.

In de plassen onderscheiden we Kuifeendjes, wat Futen en Meerkoeten; ook
konen er Slobeenden, Grauwe Ganzen en vier Krakeenden over. Op het meer
open liggende gedeelte van de kade is de wind nogal guur en snijdend; de
plassen hier naken een lege indruk.
Wanneer we de Goog in zicht krijgen, zien we op het verlengde van de Dammerkade een Buizerd opvliegen, die wat verderop in een boom neerstrijkt;
veel verder staat, stram als een schildwacht, een Blauwe Reiger... de nu
soms doorbrekende zon tovert met strijklicht een purperen glans op zijn
verenkleed.
Op de Goog is het veel behaaglijken, mede door een zonnetje en even later
staan wij aan de rand van de Spiegelpolder, een grote plas waar een groep
Kuif- en Tafeleenden door een roeiboot wordt opgejaagd en waar we een
flink aantal Futen zien dobberen.

Dan...,, als een volwaardige demonstratievogel, wiekt onze Buizerd van zbeven met n&jestueuze vleugelslagen over het water van de plas op een afstand en onder een belichting waarbij je nauwelijks nog een kijker nodig
hebt!
We vervolgen onze weg via de Goog, die grotendeels is voorzien van een
zuigerig modderlaagje waarop je zo fijn kunt wegglibberen...
Behoudens enkele mezen is het vogelleven hier schraal. Aan het eind van
de Goog gekomen besluiten wij het fietspad af te lopen tot de Horstermeerpolder.
Daar zien wij onder andere een Torenvalk, een aantal Kieviten, een paar
Knobbelzwanen en op het dijkje een Blauwe Reiger; enkele Graspiepers en
Veldleeuweriken trekken over.
Vervolgens terug en het Bergse pad 0p..,, het zonlicht kleurt de rietkragen goudbruin boven het donkere water en de wind, die her en der bladeren
doet neerdwarrelen, lijkt hier minder guur dan tevoren op de Damnerkade,
Er vliegen wat Aalscholvers over, M op weg naar hun visstekkies?". En ook
hier zwemmen Kuifeenden en Futen.
Verderop worden we uitvoerig in staat gesteld de diverse verschillen tussen Kap- en Stormmeeuwen in ons op te nemen; ook zien wij vier aanvliegende Knobbelzwanen een landing op het water maken en tenslotte vliegt een
grote groep Sijzen over ons heen.
Na ontbinding van de excursie zijn enkele leden van de groep nog even de
Damnerkade op gelopen, On volledig te zijn vemeld ik, dat zij de soortenlijst van die ochtend nog konden verrijken met o,a. Sperwer, Boomkruiper,
Kleine Zwaan, Roek en nog tenminste één Buizerd; wat ons brengt op een
aantal van zo’n 4-5 soorten.

S.H. Poelstra
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Samengesteld door Aart Bode
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Is het in de jacht een beestenbende?

(2)

In de Korhaan 9(6) pp. 20-22 namen wij met belangstelling kennis van de
reactie van de heer E.P. Klomp (verder K. te noemen) op het artikel "Wist
u dat...?" in de Korhaan 9(5) pp. 12-14. De wijze waarop K. de jacht vergoeilijkt is ons inziens misleidend en gebaseerd op verouderde uitgangspunten. In dit artikel zullen wij K.'s kritiek op onze stellingen weerleggen.
—-De jacht in Nederland verschilt niet principieel met die in Italië. Daar
evenals hier vermoorden jagers dieren voor hun plezier met instemming van
de overheid. In Italië zijn alleen nog meer jagers en mag op nog meer soorten geschoten worden dan in ons land.
—Dat onze wetgeving alleen jacht toestaat als zijnde regulerend enz. is
onzin. Dat de jacht een regulerend effect op dierpopulaties heeft is nimmer
wetenschappelijk bewezen. Wij laten dan nog buiten beschouwing dat de 33.000
Nederlandse jagers (inmiddels zijn er reeds meer dan 36,000; mededeling directie Faunabeheer) niet over de benodigde kennis beschikken.
—Dat jagers vrijwillig bereid zijn de jacht op kwetsbare soorten te beperken is ons niet gebleken. Nog afgezien van het feit dat iedere diersoort
kwetsbaar
rijst bij ons de vraag waarom er dan nog steeds op Goudplevieren, snippen, ganzen, eenden, Patrijzen, enz, geschoten wordt,
—K, zegt dat Pijlstaart, Slobeend, Tafeleend enz, onder de "bescherming"
van de Jachtwet vallen. Ons lijkt het voor de betreffende soorten veiliger
als ze onder de beschermende werking van de Vogelwet komen!!!
—Dat vanuit jagerskringen voorgesteld zou zijn de Bonte Kraai en de Roek
onder de Vogelwet 1936 te brengen is niet juist. Eerst nadat ornithologen
de onrustbarende achteruitgang van beide soorten signaleerden, hebben enkele jagers deze mening (noodgedwongen) overgenomen. ledere nadenkende vogelaar in Nederland weet dat de Roek bijna is uitgeroeid. Niet door veranderingen in het milieu maar door de JAGERS!!!
—K. zegt dat jagers niet roekeloos door kraaiennesten schieten. Hieruit
blijkt dat K, het blad van de jagersvereniging -zijn vereniging- niet goed
leest. Geregeld wordt hierin gepropageerd om kraai-achtigen te verdelgen
door door het nest te schieten (eventueel na eerst een trap tegen de boom
gegeven te hebben). Wij weten uit ondervinding dat stootvogels, in het bijzonder uilen, dikwijls lang op het nest blijven zitten en dat trappen tegen de boom niet voldoende is. Het is ons bekend dat in enkele duingebieden
de daar geplaatste kunstnesten voorzien zijn van een aluminium bodem om
hagel tegen te houden.
—Overigens is de noodzaak om op kraaien, Eksters en Vlaamse Gaaien te
schieten of ze te vergiftigen niet wetenschappelijk aangetoond,
—Dat de kraaienvangkooi een verboden middel is betwijfelt K., In de handleiding Practische Dierenbescherming deel 11 pp. 304- lezen wij over dit onderwerp het volgende; "Alle vangkooien behoren tot de ABSOLUUT ongeoorloofde middelen. Voor het vangen van kraaien, Eksters enz. worden wel vergunningen ex, art, 53 van de Jachtwet verleend. Volgens de directie Faunabeheer
kunnen vangkooien niet worden beschouwd als 'kastvallen' die tot de relatief
geoorloofde middelen behoren, hoewel het vangsysteem van beide middelen
geheel of nagenoeg gelijk is".
—Dat het ónmogelijk is de jacht in natuurgebieden in eigen beheer te nemen
is een jagersvisle. Dat jagen in natuurgebieden noodzakelijk is, is nooit
wetenschappelijk aangetoond. Zou het bijvoorbeeld werkelijk noodzaak zijn
dat er in het Ankeveense poldergebied grote aantallen Watersnippen geschoworden???
—De "beschuldiging" dat in ons land gevangen eenden en koeten worden uitgevoerd om elders als kleiduiven te worden neergeschoten neemt K. ook al
niet serieus. Maar in de memorie van toelichting -art.l, sub. T- op de
voorgestelde Jachtwetswijziging (die hij gezien zijn commentaar wel gelezen
heeft) lezen wij het volgende: "Sedert enige tijd wordt in eendenkooien gevangen waterwild met name eenden, levend naar Frankrijk en mogelijk ook
naar andere landen uitgevoerd, waar dat wild terstond, nadat het "in vrijheid" is gesteld, wordt bejaagd,"
,

Ook hier geeft K, weer blijk van bijzonder oppervlakkige kennis.
—Ook kan worden aangetoond dat de Jachtwet in flagrante tegenspraak is
met de wet op de Dierenbescherming, Immers, in art, 7 punt 10 van de wet
op de Dierenbescherming lezen wij dat ;"Hij, die zonder redelijk doel of
met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar
is, opzettelijk een dier pijn of letsel veroorzaakt of de gezondheid van
een dier benadeelt "gestraft" kan worden met max, enz,, In art. 8 punt 10
wordt hij, die nodeloos een dier pijn of letsel veroorzaakt, nodeloos een
dier kwelt of nodeloos de gezondheid van een dier benadeelt, "strafbaar"
gesteld!! De noodzaak tot jagen is NIMMER wetenschappelijk aangetoondl!!
—Dat de voorgestelde Jachtwetswijziglng nagenoeg alleen de belangen van
de jagers tegemoet komt, staat vast. Dit is echter een verhaal op zich.
—Dat lood milieuvervuilend werkt weet K, gelukkig. Dat vele kleintjes
(zoals hij dat noemt) één grote maken klaarblijkelijk nog niet. Het door
ons genoemde cijfer is geenszins overtrokken, hetgeen met een eenvoudig
33,000 (jagers) maal ongeveer 500 (schorekensommetje is aan te tonen
ten per jager per jaar, is beslist niet veel) maal 50 gr, (het gewicht
aan lood in één patroon) geeft een totaal gewicht van 825.000 kg. lood!!!
—ln de V.S, sterven jaarlijks miljoenen (!) vogels door loodvergiftiging.
Bij een onderzoek in Engeland bleek het sterftecijfer procentueel gelijk
te zijn aan dat in Amerika, Het is niet aannemelijk dat er in Nederland
relatief minder zwanen, ganzen en eenden aan loodveig'iftiging sterven.
:
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De Nederlandse Vereniging

tot Bescherming

van

Vogels

Van bovengenoemde landelijke vereniging verscheen in september vorig jaar
een "Structuurnota Vogelbescherming".
In deze nota heeft het bestuur van Vogelbescherming (aangeduid met: Vb.)
enkele uitgangspunten met betrekking tot de werkwijze nader uitgewerkt.
In het kader van dit tijdschrift past het niet deze nota in zijn geheel
over te nemen en te bespreken, We ■willen volstaan met de conclusies weer
te geven, zoals deze aan het eind van de nota zijn opgesomd.
Conclusies:
a, Als organisatievorm-wordt gekozen voor de vereniging.
b. Een vereniging functioneert het beste met een groot aantal leden. Degenen die actief aan het werk van de Vereniging willen deelnemen, moeten

hiertoe alle gelegenheid krijgen,
c. Het vogelbeschermingswerk kan, afhankelijk van de aard ervan, door de
landelijke Vereniging of door regionale Vogelwachten worden verricht,
d, De mogelijkheid wordt geopend dat' de Vogelwachten e.d. optreden alss
"Vogelwacht samenwerkend met de Ned, Ver, tot Bescherming van Vogels",
waarbij het merendeel van hun leden, lid is van de Vereniging,
e, De Vereniging zal worden geleid door een bestuur van 9-13 personen,
f. Er komen een zestig-tal Vb-consulenten in en in overleg met de regio,
die de contacten onderhouden tussen de Vereniging en de Vogelwachten,
De
g,
Vereniging zal een tijdschrift uitgeven dat aan alle leden toegezonden,
h. Op korte termijn dienen nieuwe statuten te worden ontworpen, die zo
mogelijk op de jaarvergadering van apr.'76 kunnen worden vastgesteld.
In een brief van U nov.'7s heeft het bestuur van onze V.W.G, haar mening
kenbaar genaakt aan de Ned, Vereniging, Wij vonden dat er nogal wat vraagtekens achter; de voorstellen gezet konden worden. In antwoord hierop ontvingen wij een persoonlijk schrijven en een "Commentaar op de Struct.nota",
gericht aan al degenen die een schriftelijke reactie aan het bestuur van Vb,
hebben gezonden, De V.W.G. informeerde o.a, naar de samenwerking met andere
landelijke verenigingen en instituten, zoals het R.1.N., 5.0.V.0.N,, Natuurmonumenten en het Contact-orgaan voor vogelstudie van de K.N.N.V,
Vb, antwoordde dat zij wil samenwerken en gebruik wil maken van de deskundigheid van deze instanties. Gevraagd werd ook of Vb. zich in de toekomst
duidelijk en eerder zal uitspreken over zaken als jacht, deltawerken, Dollard, Waddenprobleraatiek, enz.. Als antwoord, zegt Vb, dat men er bij deze
zaken steeds naar streeft een zodanige reactie van de Vereniging te geven,
dat zoveel mogelijk leden zich ermee kunnen verenigen, De V.W.G, blijft
echter van mening, dat men in veel gevallen dan weleens te laat zou kunnen
komen, De conclusie bij punt f vindt het bestuur een goed idee, alleen geloven wij dat de realisering hiervan bepaald niet eenvoudig zal zijn. Vb,
voegt in haar commentaar hier nog aan toe, dat deze consulenten op verzoek
en in overleg met de plaatselijke V.W.G,'s en V.W, 's aangewezen worden.
Ten aanzien van punt g kan het volgende worden vermeld. Tijdens een inmiddels gehouden buitengewone ledenvergadering te Utrecht bleek, dat de meerderheid der aanwezige leden het niet eens was met dit voornemen. Men zag
veel liever dat Vb, samen met de Stichting "Vogeljaar" één blad gaat uitgeven. Dus niet een nieuw blad naast het bekende tijdschrift "Het Vogeljaar".
Besloten werd d.m.v, een motie, de uitgifte van een nieuw vogelt!jdschrlft

voorlopig uit te stellen en (opnieuw) te proberen tot samenwerking te komen
met de Stichting "Het Vogeljaar", Overigens was de genoemde vergadering een
nogal merkwaardig gebeuren. De aanwezige leden werden enkele malen voor voldongen feiten gesteld, m.a.w. het bestuur van Vb, had eén aantal belangrijke
beslissingen genomen zonder dat de leden hiervan tevoren in gekend werden.

De gemoederen liepen zelfs zo hoog op, dat enkele leden boos en voortijdig
de vergadering verlieten.
Voor wat de "Structuurnota Vogelbescherming" betreft, werd besloten hieraan
eind februari een aparte vergadering te wijden.
Nanens het bestuur,

J.

Harder

voorzitter
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Verslag

van

de excursie

langs

de

Gooimeerkust zondag 14

december 1975

Om negen uur was er die ochtend een opvallende drukte bij het begin van de
Er had zich daar een groep gevormd
havenpier in Huizen te bespeuren.

van wel zestien -met enig optiek omhangen- dauwtrappers, allen enthousiaste
"vogelaars",in de volksmond ook wel "pietjes-kijkers" genoemd.
Er waren naast veel bekende ook heel wat nieuwe gezichten (te bewonderen?).
Ja, wat er die ochtend nog meer was te bewonderen, was wel het schitterende weer: énorm helder, géén zuchtje wind en een beetje fris, dus hèt weer
om eens fijn te wandelen!
We begonnen, zoals de traditie
waar we op het Gooimeer Kleine

wil, met een interessante "Pierwandeling",
Zwanen, Wilde Eenden, Bergeenden, Brilduik-

ers, Blauwe Reigers regelmatig konden observeren en later enige vliegenie
Nonnetjes, 2 overwinterende Aalscholvers én 2 -in hun winterjas gestokenyliegende Futen, iets wat je toch ook niet elke dag ziet!
Toen weer terug naar het vasteland, af en toe was het behoorlijk oppassen
geblazen want er lagen bp de pier van die verradelijk gladde "ijsbaantjes 11
In de volkstuintjes kregen we een groepje druk fouragerende Putters in het
nadat wij in de verte Grote Zaagbekken over het water zagen vliegen.
’,
Hier konden wij onze Soortenlijst* ook uitbreiden met Merel, Heggemus, Koperwiek, Spreeuw, Kok-, Storm- en juveniele Zilvermeeuwen, Graspieper, Waterhoen, Ring- en Huismus, Zwarte- én Bonte Kraai, Vlaamse Gaai en Ekster
(al keken wij allen verlangend uit naar de 'Vinkebijter*, de Klapekster!)
,

De wandeltocht werd voortgezet in de richting "Magdaleen" langs de weilandjes en de rietkraag (beroemd door zijn groot aantal Kleine Karakieten!) van
het Gooimeer, Hier konden wij de kennismaking met Goudhaantjes, Pimpel-,
Kool- en Staartmezen hernieuwen,,,; van wat dieper uit het bos klonk het
nasale *pèèh, pèèh, péèh* van de Parus montanus...
Wat verder werden enige Goudvinken waargenomen en een Grote Lijster vloog
over het riet voorbij.(ln de vlucht van andere 'Lijsters* te onderscheiden
door de witte ondervleugels, al heeft de Kramsvogel dat ook, maar deze herkennen we wel aan het geluid!)
Staande op het "Hoge Punt"(de Aaltjesberg) hadden wij, ook vanwege het erg
nooie weer, een wijdse blik over het water waar enkele Brilduikers al ijverig duikend, dankbaar gebruik naakten van het 'gewoel' van enige Kleine
Zwanen, terwijl een voorbij vliegende Grote Mantelneeuw enige malen zijn
lage en rauwe roep liet horen,,.
Wie dat die ochtend ook herhaalde malen deden, waren de 'tsjakkende l Dubbele
Lijsters, grote groepen 'babbelende' Kolganzen (op weg naar hun fourageerplaatsen) en trekkende Sijsjes.,, Het was (natuurlijk) Paul v,d. Poel die ons
attent maakte op een troepje Barnsijsjes! Het geluid, dat wij later in het
riet hoorden, herkenden wij bijna allen meteen als het vrolijke 'kerstbelletje' van de Baardmannetjes!!! Degenen die het water inliepen kregen nog enkele
Baardmannetjes te zien,
n
Na een ronde om het kampeerterrein konden we/nabij een 'verse' spechte-smldse
bekijken net op de achtergrond een lachende Groene Specht, hoog in 'n Berk,
Het einde van deze Gooimeerkust-excursie kwam alweer in zicht; ook op de terugweg zagen wij fourageervluchten van talloze ganzen, vnl. Kolganzen. Een
tiental Slobeenden scheerde i, niet zo ver van de kust, laag over het water.,,
Een Torenvalk zat in een boom nog wat aan de stralende zon te wennen en in de
verte vloog een eenzame Buizerd over het riet, terwijl de Rietgors zich soms
liet horen, evenals een Veldleeuwerik, Fazant en een voorbijvliegende Wulp,
Met het nog waarnemen van ’n Watersnip (en z’n typische zig-zag vlucht), juveniele Zilver- en adulte Stormmeeuw, besloten we deze ochtendwandeling, waar
we allen veel van hadden genoten !
Als regelmatige bezoeker van dit gebied en als ondergetekende,,..
Graag Tot Ziens

!!!

Rob
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Terugmeldingen uit het Gooi

Samengesteld door E«R. Osieck

Voor dit overzicht werden terugmeldingen gebruikt van de volgende ringers:
B,J, van Ingen (5.1.}, D, Buitenhuis (D.8.), E,R. Osieck (E.0.) en K. Visser

(K.V.)

Fuut

7,006,24.9

(K.V.)
Eendekooi
02-12-1973
25-07-1975 Muiderberg (onder hoogspanningskabel gevonden!}
Deze vogel -die door de vinder werd gedetermineerd als Aalscholver (!)- was een patiënt uit het vogelhospitaal van Mevr,
Holzenspies, Gezien de datum van terugmelding betreft het een
Nederlandse broedvogel, misschien wel één uit het Naardermeer,,
s Zomers heb ik wel Futen heen en weer zien vliegen tussen
het Naardermeer en IJsselmeer (voedselvluchten?), waarbij ze
ook de hoogspanningsleiding moeten passeren.
?

Torenvalk

3.227.54-7

(E.0,)
25-’O6-1975 Huizen (als nestjong)
15-09-1975 Kriesow, Neubrendenburg, D.D.R. (aangeschoten

gevonden)

De vindp.laats ligt ongeveer 550 km, ten 0,N.0. van Huizen.
Uit deze"hoek" van Europa werden maar weinig van onze valken
teruggemeld. Trouwens, dit jaar leggen de jongen relatief
grote afstanden af.
Kievit
1,103.195

13-05-1973

04,-05-1975

Grote Mantelaeeuw
Stavanger 320,4-75

Eempolders

(donsjong)

(E,0„)

Nijkerkerweg, Zd,Flevoland.(verkeersslchtoffer)

07-07-1974- Mflseholmene, MUrre en Romsdal, Noorw, (donsj.)
30-05-1975 Mulderslot.(overl. aan darraparasieten waarfacbijulijk)
(B.I.)

Stormmeeuw
Matsula U4-0256

06-06-1972

Idem
Matsula U79021

06-06-1973 Rukkivahu, Estland,

15-02-1975

Harjaraaa, Estland, U e S,C.R„
Naarden (door ringen gevar^ MU)

16-02-1975 Huizen

(B.I.)

U.,S.S„R.

(K.V.',

(door ringen gevangen)

Door K,, Visser in Huizen geringde Stormmeeuwen werden achtereenvolgens gemeld uit: Denemarken (2x), Zweden (3x), Rusland (3x) waarvan dén 1500 Km ten noordoosten van Moskou!!!
Ook werden Stormmeeuwen met buitenlandse ringen gevangen
alle geringd als donsjong- afkomstig uit: Denemarken, Finland en Estland,
-

Kokmeeuw

3.165.736

04--01-1973 Huizen
+2O-06-1975 Arjeplog, Nubotten, Zweden (gedood)

(K.V.)

Erg noordelijke melding* cven'tên zuiden Van de poolcirkel,
Hulzen
Kopenhagen, Denemarken.

(K.V,)

3.14-6,057

14--03-1971
12-04.-1975

idem

08-01-1969

Huizen

(K.V.)

idem

3.131.84-9

10-07-1975 Volkhov, Leningrad, U.S.S.R.

Verder kwamen er de laatste maanden nog meldingen uit Denemarken (3x), Zweden (lx), Finland (6x), Estland (lx) en Letland (lx), De volgende meeuw bereikte de leeftijd van l6g jaar!
idem
07-06-1958 Babite meer, Letland, U.S.S.R, (donsjong)
(K.V.)
Moskwa E,4-79.84-3 11-01-1975 Hulzen (door ringen gevangen)
Kerkuil

Twee nestjongen die op 21-08-1975 in de omgeving van het Gooi
in een nest van drie werden geringd, werden al na korte tijd
doodgevonden te Numansdorp (Z,H.) op 15 0kt. 75 en te Harder(E.0,)
wijk op 6 november 1975.
!
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Merel
K 532.480

Kleine
S

29-03-1975 Huizen ?na 1 kj,(kalenderjaar, red.)
geschoten I
03-10-1975 Padasjokl, Finland

Kar aki et

226.163

24.-08-1968 Gooimeer,
19-07-1975

„

„

„

„

,

(K.V.)

Naarden
„

„

„

(B.I.)

~

Deze bereikte de leeftijd van 7 jaar !; Visser ving in Zuidelijk Flevoland een Kleine Karakiet van 8 jaar!, In Engeland
zijn zelfs exemplaren bekend die 10 en 11 jaar werden. Hoge
leeftijden voor zo'n kleine vogel, die echter maar door een
heel klein deel van de populatie wordt bereikt!

25-06-1973

618,221

Koolmees
S 733.4-71
idem
S

733.54-5

(D.8.)

's Graveland
(nestjong)
(verkeersslachtoffer)
09-07-1974- Bussura
22-02-1975 Hilverbeek, 's Graveland

Boerenzwaluw
S

26-03-1975

(D.8.)

Osnabrück, Duitsland

12-03-1975 Hilverbeek, 's Graveland
31-05-1975 Dffelte, Drente (op het nest

(D.8.)
gevangen door ring-

en)
E.R. Osieck

Vervolg "Is het in de jacht een beestenbende" van biz,

16-17

~,In Nederland..ls echter een opvallend gebrek aan onderzoek op dit gebied,
15 leden bestaande Jachtraad hebben wij volgens K, eenzijdige
informatie verstrekt. Alhoewel het hier niet de plaats is om deze raad door
te lichten staat vast dat de drie afgevaardigden van natuurbeschermingszljde altijd in de minderheid verkeren ten opzichte van de vier leden jagers
(incl, kooikers), Wij laten dan nog buiten beschouwing dat de onevenredige
grote afvaardiging uit landbouwkringen (6 man) én de vertegenwoordiger van
de bosbouw én de voorzitter weleens vóór jacht of jager zouden kunnen zijn,
—Daarbij kont nog dat niet alle afgevaardigden van natuurbeschermingszijde
ons als representatief voorkomen. lets waar verandering in dient te komen!
-—Over de uit

Slot
—K, heeft in zijn artikel een goed woordje voor jagers gedaan. Of hij er
in geslaagd is menen wij, te betwijfelen. Dat K, ons, zonder dit aan te tonen, beschuldigd heeft van het verspreiden van onwaarheden en valse beschul'
digen nemen wij hem bijzonder kwalijk.
Wij blijven van mening dat afschaffen van de plezier-jacht in ons land een
belangrijke stap is in de richting van een offensief milieubeheer.

N.D.

van

Swelm

R.G. Moolenbeek

2
Buizerd slaat Spreeuw...
Tijdens de vaste Eempoldertelling van 20 december 1975 zag ik het volgende: Ik volgde met een kijker (10x) een Buizerd die op een hoogte van ongeveer 3 meter boven de polder vloog; er stond een flinke zw. wind en de
Buizerd vloog tegen de vind in...
Uit tegenovergestelde richting -op dezelfde hoogte- vloog een Spreeuw de
Buizerd tegemoet; de vogels passeerden elkaar, zo te zien op ca. 2 meter
afstand. Een seconde later beschreef de Buizerd een schuin opwaartse boog
zodat hij nu in dezelfde richting vloog als de Spreeuw...
Hij maakte 1 éi 2 slagen en dook toen schuin omlaag in volle vlucht op de
-nietsvermoedende- Spreeuw, die hij eveneens in volle vlucht sloeg!
Ogenblikkelijk daarna ging hij op de grond zitten, zodanig dat ik hem niet
meer kon observeren.
Toen ik de Buizerd voorzichtig probeerde te naderen, om zijn prooi met zekerheid te kunnen determineren, vloog hij (mét prooi) weg.
De geslagen vogel zou ook eventueel een Koperwiek kunnen zijn, daar vlucht
én grootte niet veel verschillen en ik -gezien de snelheid waarmee alles
plaats' vond- alléén op de Buizerd kon letten.
Ik veronderstel dat het een Spreeuw was omdat er meerdere Spreeuwen in de
buurt zaten en géén Koperwieken en ik tijdens die telling ook geen Koper-

wieken heb gezien!

P. Vos
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Bij een leerzame telling

13 dec. 1975 verrichtten C.M.1.1, Rosier, P.L, Ploeger en ondergetekende een telling langs de Gooimeerkust en maakten bij twee waarnemingen een

Op

kanttekening;

1. Kleine Zwanen
Bij deze dieren, die wij van betrekkelijk nabij konden beschouwen, viel
het ons op dat de rustende exemplaren zo'n dikke hals hadden, die ook
enigszins aan de korte kant leek te zijn. Bij de fouragerende vogels was
de hals, wanneer de kop boven water kwam, iets langer en veel dunner!
De heer Ploeger vertelde ons hierover het volgende: Tijdens het fourageren
worden de halsdekveren plat tegen de onder water zijnde hals aangelegd,
ten gevolge waarvan het koude water de huid van het dier niet bereiken kan,
zodat het warmteverlies via de hals zoveel mogelijk beperkt wordt.
Wanneer de vogels rusten, worden de halsdekveren met hun donzige onderlaag
opgezet, zodat zich tussen die veertjes een warme isolerende luchtlaag
vormt die de hals beschermt tegen de kille buiten-temperatuur.
Ik voeg hier aan toe dat je zou kunnen veronderstellen, dat door het strekken van de hals de spiertjes worden gespannen die de halsdekveertjes aan- >
trekken en plat tegen de hals leggen. Wij zien hetzelfde bij vliegende zwanen; de veertjes liggen plat tegen de gestrekte hals, zodat de luchtweerstand onder het vliegen zoveel mogelijk wordt beperkt en de isolatie weer
optimaal is.

2.

De Ooievaar

Tot onze grote vreugde troffen wij in de weide ten zuiden van het landgoed
'Oud Naarden' een bedaard rondstappende Ooievaar aan; over het dier is inmiddels heel wat geschreven in de regionale en landlijke pers, onder ande.e in de „Telegraaf" van 17 en 18 dec, 1975.
Het dier, duidelijk groter dan een reiger, maakte op ons een levendige en
zelfs kwieke indruk. Op het enkele malen aanslaan van een motorzaag in de
verte reageerde hij met het waakzaam opheffen van de kop.
Om zijn linkerpoot ontdekten wij een lichte metalen ring, die zo nu en dan
opblikkerde in de zon. Nadat de vogel een stukje gevlogen had en daarna
wat dichterbij neergestreken was, konden wij hem nog beter bekijken. Afgezien van dat deel van het verenkleed dat wit behoorde te zijn, maar in
feite tamelijk groezelig was, zag onze Ooievaar er uiterlijk erg goed uit
-vonden wij- en schuw was hij ook niet.
Helaas konden wij niet vaststellen wat hij diverse keren van de grond oppikte en vervolgens doorslikte. Wij zagen tamelijk wat molshopen op het
weiland, maar wat er werd ingeslikt moet klein spul zijn geweest, bepaald
geen mollen, die hij overigens niet versmaad, ook geen ratten of muizen en
zelfs niet een lid van het gilde der groene of bruine kwakers,,,.

S.H. Poelstra
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Muizenis...
Mijn jaarlijkse rondgang langs de nestkasten voor het onderhoud en de
schoonmaakbeurt bracht dit jaar een verrassing....
Alle kasten in dit bosgedeelte (landgoed ’Vechtlust' bij Loenen) waren
beschadigd door de Grote Bonte Specht, die dit seizoen in een Koolmezen-kast heeft gebroed. De specht was niet erg kieskeurig, want hij
heeft gewoon op een draadnagel zitten broeden (!), die uit de zijkant
van de uitgehakte boom stak...
Dit terzijde, want ik wilde u wat vertellen over een Boomkruiper-nestkast, die in het begin van het broedseizoen door de specht een iets
was uitgehakt, zodat er Koolmezen in konden broeden. Dit is dan ook
het geval geweest.
Ik dus naar die kast toe om hem schoon te maken. Mijn ladder tegen de
boom gezet en naar boven... De deksel eraf gehaald, het rook wat eigenaardig en bovendien was de kast helemaal gevuld met mos (!), aan de
bovenkant kogelrond met aan de zijkant een klein rond gaatje van ca, 2
cm. Wat zou dat nu zijn ? Een nest van een Winterkoninkje ?
Laat ik die kast losschroeven en mee naar huis nemen, dan zie ik het
thuis wel, De kast van de boom gehaaüen beneden op de grond de deksel
erop en in mijn tas gedaan,,.
Ik zou net mijn tas dicht doen of er springt een heel klein bruin muisje
uit, dat direct onder de struiken verdween l
Meteen de kast weer teruggehangen en met rust gelaten, want dit is namelijk een winternest van de Dwergmuis 1
De Dwergmuis bouwt zijn eivormig zomer- én winternest hangende tussen het
riet, korenhalmen of kreupelhout.
Het nest is zo groot als een ganzenei met de toegang aan de zijkant. Het
muisje is zonder staart + 7 cm, lang,

In dit geval heeft de Dwergmuis wat hoger (ongeveer 3.50 meter boven de
grond) zijn nest gemaakt in een eik!
J.P. Seyffert

Vogelcursus

Woensdag 18 februari begon in een zaal van de Zuiderkerk te Bussum de
nieuwe Vogelcursus.
De belangstelling was wederom zéér groot, 78 cursisten!
Vanuit de Korhaan een grote pluim op de hoed van alle dames en heren,

die deze cursus iedere keer weer zo prima verzorgen!

25
Ledenmutaties
per 1 januari

Nieuwe leden:
hr,
hr.
hr.
hr.

G.J. Breek
F. Brühl
F. Hoes
V.R, Muller
hr, R, Sinoo
hr. F, Griffioen

1. H’sum m m

Doodweg
Eikenlaan
Oude Amerfoortseweg
.

48 H»sum
39 H'sum
37 Blaricum

Eemnesserweg

1976

(huisgenootlid)
(huisgenootlid)

H’sum
16 Huizen
mevr, C, de Vrieze-Brandenburg Eemnesserweg 92 Laren
1

’t Harde
Omroeplaan

Adreswijiging:

hr. C.I, van der Es
hr, E.W, Leeuwin
hr. E, Vasseur
hr, W.Th, van ’t Zelfde
hr, P, van der Poel
hr, K. Visser

Graaf Wichmanlaan
33 Bussun
Oud Loosdrechtseweg 170 H'sum
1 Naarden
Gansoordstraat
Tobias Asserlaan
234- Diemen
ten Katelaan
2 Hilversum
1 Hilversum
Berlagelaan
per 1 januari

Bedankt als lid:
mevr, E.A. Hidskes-van der Wal
hr,
J. Koel

S, Konlng
hr.
mevr. A.M, Koster-de Ruiter
hr,
J.W. van der Ley
hr,
M. Nauta
hr.dr, J.A, Smits

Subgroep

11, Heilo
5, H'sum

Hindelaan

67, H’sum

Hortensiastr,

8, H'sum
15, H*sum

,

laan
Berkenlaantje

mevr,
E,L,
J.F.A, Tiggers
hr,

3

Simon Stevinweg
Vierakkers
Jan Steenlaan

Burg, Lambooy-

1976

Leeuwarden

idem

25, H'sum

Nestkasten

Dhr. R.J. Moolenbeek zal, ondanks hij weinig tijd heeft i.v.m. studie, het
verslag '73 zo snel mogelijk doen verschijnen. Het is de bedoeling dat wij
de verslagen '74 en '75 zo spoedig mogelijk daarna afwerken. Voor het verslag ’74 missen we nog de gegevens over 35 gebieden(!).
Heren controleurs graag uw medewerking

!!!

Liefhebbers voor het werk van controleur zijn van harte welkom! Tijdelijke
invallers zijn meer dan eens nodig en waarschijnlijk zijn er dit jaar ook
nog terreinen vrij.
Verder nog het volgende:
Het naken en repareren van de nestkasten op het terrein van het Gooisch
Natuurreservaat wordt door deze stichting zelf verzorgd. Op de overige
terreinen wordt dit meestal door de controleurs zelf gedaan. Onder hen
zullen er zeker zijn, voor wie dit problemen oplevert, door gebrek aan tijd
en praktische mogelijkheden. Laat ons dit dan weten, zodat wij met elkaar
maatregelen kunnen treffen.
Gezien de doelstelling van onze vereniging, moeten wij voor een degelijk
nestkasten-bestand kunnen zorgen en niet met ondeugdelijk materiaal werken!
J.P. Seyffert en H.W. de Soete
Oproep gegevens

geoorde

fuut

(zie de oproep in de vorige
te
wordt verzocht dit
melden vóór 1 maart aan:

Wie nog waarnemingen beschikbaar wil stellen

Korhaan),

J.

Harder

Alexanderlaan

20, Hilversum,

tel,:

02150—5284-2.
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Ontvangen

literatuur

De Strandloper. org, v,d, Ver, voor Natuur- en Vogelbescherming "Npordwijk",
jaargang 7 no, 3. In deze aflevering onder neer "Zeetrekverslagen 1 & 2, een
selectie uit de vele trekwaarneningen langs onze kust door de Club van Zeetrekwaarnemers. Verder; Aankomstdata Zomergasten-Geknipt uit de kranten.

idem, n0,4.: Zo was het toevallig ook nog eens een keer op Terschelllng-Geknipt uit de kranten-Spanje-Enige kanttekeningen bij het vogelonderzoek
"Avifauna West Nederland"- veldwaarnemingen september/oktober.
De Pieper. Maandblad VWG Noord-Hollands Noorderkwartier, jaargang 14, no,lo,
"De Blauwe Reiger in Niedorp", een verslag van de VWG "Niedorp" over oen nog

betrekkelijk jonge Reigerkolonie, "Het Smelleken in Noordhollands Noorderkwatior, een artikel van dhr, P, Boer over ’Falco columbarius aesalon', waarin hij het een en ander vertelt over deze trekvogel,..."Onze kleinste valk
is het Smelleken, Eens was het de geliefde valk van -door de valkerij- gefascineerde dames van adel, vooral vanwege zijn bij deze vrouwen passende
Verder; Nieuws in vogelvlucht-Veldwaarnemingen,
afmeting,
11,:Nestkastaktie voor Torenvalken in Oostelijk WestrFriesland
Veldwaarnemingen
no,
12.;"
Politiek en Jacht", Een korte samenvatting van de zitting van
idem,
de Tweede Saaer over de wijziging van de Jachtwet,
~.De enige politieke partij, die zich in het geheel niet kon vinden inde
mentaliteit van hen die de jacht ervaren als een passie, is de P.P.R,...
~,De leden van de V.V.D.-fraktie konstateerden met instemming, dat de moderne opvatting over de jachtwetgeving de jacht intregeert in het gehele
complex van natuurbescherming, in het bijzonder in een verantwoord faunabeheer,,., Verder; Ganzen-informatle en Veldwaarnemingen.

idem,

no,

K.N.N.V.

Mededelingenblad

VWG "Amsterdam", jaargang 13 no, 3.
"Botulisme": Een interessant In leerzaam artikel dat gaat over het ontstaan
van botulisme, wanneer zich de eerste gevallen van b, voordeden, de verschillende types Clostridum botulinura en wat de "gunstige" omstandigheden zijn
voor deze bacterie on zich uit te breiden. Ook worden er enige richtlijnen
gegeven hoe te handelen Indien dode vogels worden aangetroffen en voor het
nemen van maatregelen ter voorkoming van botulisme.
Vanellus. 2-maandelijks tijdschrift, org, van Friese Vogelbeschermingswachten
-Een artikel dat gaat over het voorkomen in de winter en in het beginman de
voorjaarstrek van de Scholekster in het binnenland van de prov. Friesland.
-Nogmaals de vissterfte op t IJsselmeer ...."Als een zilverwitte sliert
dreven ontelbare dode Spieringen in oostelijke richting..."
-Een strandmeer bij paal 5, Terschellings Het onstaan van dit "meer" wordt
hier uitvoerig beschreven,
-De gesteldheid van het water in Friesland: In dit verslag naast enkele optimistische geluiden ook iets over de methodiek van het wateronderzoek,
-Craspedacusta sowerbii (lees; Zoetwaterkwalletjes) in het Tjeukemeer
"(Oja?, Red.)
"Er komen mannelijke dn vrouwelijke kwallen voor
-Nog eens en voor het laatst het Botulisme: Een artikeltje met o.a, "Zwemmen
in met botulisme besmet water", "Aan het rapen van kadavers zijn risico's
verbonden",
-Vogelnieuws; Een rubriek gevuld met waarnemingen van o.a. Grauwe Franjepoot,
Roodborsttapuit, Wespendief, Groonpootrulters, Ooievaars, Roodkeelduikers en
Visarenden I!I
!

no. 6,
-Een wetenschappelijk rapport???: Een artikel dat de grote meningsverschillen
in de zaak "Kievitseieren rapen" laat zien,
-Scholeksters als verkeersslachtoffers in Friesland,
-Vlinders in Friesland; ~,van Deillephila elpenor L, t/m Laothoë populi L,

idem, XXVTIIe jaargang, december 1975

,

ra.a.w, waarnemingen van een grote verscheidenheid van vlinders!
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vervolg Ontvangen Literatuur
Verder in deze aflevering van Vanellus; Onderzoek van de SneekergrachtenVogelwaarneialngen van een Fries om utens in Cothen (U)-Vogelnieuws- Over
zicht 1975 van het aantal broedparentm~De natuurwetenschappelijke waarde
van . buitendijkse terreinen langs de Friese kust tussen Zwarte Haan en
Verslag Vogelstudie

Contactorgaan voor vogelstudie K.N.N.V,
Dit 11de Verslag Vogelstudie is (wederom) tot stand gekomen door nauwe samenwerking van een groot aantal vogelwerkgroepen en vogelbeschermingswachten» Inhoud: Trekonderzoek-Inspectie Natuurbehoud StaatsbcfebeheerBroedvogelonderzoek-Nestkastenonderzoek- Sociologisch en
Ecologisch onderzoek vogelbevolkingenVerslag van de contactvergadering, gehouden op L 4 dec, *74- met technische
leden en afgevaardigden van vogelwerkgroepen en vogelbeschermingswachten.
Verder: 31 verslagen van even zoveel VWG’s en VBW's over het jaar 1974- en
de plannen voor 1975.

De Tjiftjaf, 20ste jrg, no. 3, VWG-blad der Chr, Jeugdbond der Natuurvrienden, Inhoud: Oproep tot medewerking aan het broedvogelonderzoek 1976 van
Torenvalk, Boomklever, Klapekster, Putter, Grauwe Gors, Ijsvogel, Grote Gele Kwikstaart en Korhoen (de adressen vindt u in dit artikel)
-Een waarneming van sociaal-fouragerende Nonnetjes: Een interessant, leerzaam, •leesbaar’ en goed geïllustreerd artikel van Jan de Vries, Hij beschrijft hier het groepsgewijs-visvangen van de "Kleine Zaagbek" aan de
hand van zijn waarneming(en) in de Gouwzee, Naast de vismethode iets over
hot parasitisme tijdens de jacht en een bespreking en conclusie van het
geheel.
-Biotoopskeuze en ecologische isolatie; In dit artikel van Rob Bijlsma van
10 bladzijden (!) wordt door de schrijver, aan de hand van voorbeelden oat
illustraties van ecologische onderzoekjes, de stimulans gegeven om zélf 'n
dergelijk onderzoek te verrichten,,,"Dit is in principe zeer eenvoudig werk.
Er is alleen veel geduld voor nodig evenals een goed observatievermogen en
de wil alles precies en gedetailleerd te noteren,,,"
Het artikel bevat o,a, ook een Literatuurlijst en verscheidene definities
van enkele gebruikte termen, (lees;vaktermen)
De Fitis. Mededelingenblad VWG"Haarlem", jrg, 11, okt,*7s, no, 5,
Verslag Nestkastenonderzoek "Elswout"; Broedvogelinventarisatie van "Wieringen","Houtglop" en "Klein Doornen"l97s; Veldwaarnemingen Zuid Kenneoerland; Overzicht enkele waarnemingen (Grote) Burgemeester,
-Infiltreren is nivelleren: Een protest-artikel tegen de inlaat van 2000000
kubieke meter Lekwater (voorgezuiverd Rijnwater) per jaar in het noordelijk
deel van de Kennemer duinen, "Het Klein Doornen",
-Waarnemingen aan een Zandwinningsplas; Een verslag van waarnemingen in en
rond een plas, waar het zand met buizen uitgezogen wordt, in de Haarlemmermeer, ~,,"Fuut"; Op 22 mei heb ik een nest gevonden, waarvan het wijfje
er dood naast lag, (doodgeslagen!!!),,,,
-De jacht in Nederland; Een zéér kritisch artikel tégen de jacht, een goed
geargumenteerd protest,,,, "Wij zullen trachten aan de hand van een aantal
recente berichten een bijdrage te leveren aan de meningsvorming",,.

N.B, 111

:

Al deze periodieken liggen ter inzage in het archief van de VWG,
gehuisvest in de "Noodschool" aan de Graaf Wichmanstraat 3 te
Hilversum, geopend Elke Tweede Dinsdag van de Maand vanaf Half
Acht ( dus,,, 19.30 uur)
Komt ft ook?
Samengesteld door de Redactie
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Lijst van adressen,

die u nodig kunt hebben

Het bestuur:
Voorzitter
Secretaris

:

:

Penning-

;

meesteresse

Leden

;

Avifauna
Nestkasten

;

:

Excursies

:

J, Harder, Alexanderlaan 20, Hilversum, tel,; 52842.
H,J, ten Brlnke, Claudiagaarde 4, Bussum, tel,: 14700,
mevr. H,E, Disselkoen-Piepers, Beethovenlaan 45
Hilversum, tel,; 46275, postgiro; 2529179.

bij deze leden berust tevens het kontaktadres van de
voor hun naam genoemde subgroep.
R, van Poelgeest, 01, van Noortstr, 83, H’sum. te 1:50753.
H,W, de Soete, G,v, Amstelstr, 410, Hilversum, te];loß34.
mevr, L.J. Dwars-van Achterbergh, Prinsenstr. 15, H’sum
mevr, A,C. Hartlief, Lange Heul 229, Bussum, tel,; 31226.
mevr, R. de Wijs-Tabois, Stalpaertstr. 10, H'sum, 56928
.

Zd. Flevoland
Beheer noodsch,

;

:

.

Verdere kontaktadressen:

Ringónderzoek
Contr. Vogelwet
Vogelcursus
Inzenden kopij
Opgeven excursies

20, Laren, tel.! 89720.
L.F, Rynja, Postbus 1058, Bussum, tel,: 18721.
mevr, C.C.M. Last-Hendriks, Mr, J.C, Bührmannlaan 4-6,
Ankeveen, tel.: 02150-62099.
W.E, Cohen, Bezaan 8, Hulzen.
s C, de Rooy, Rading 80, Nieuw Loosdrecht, tel.: 02158164.1, (né 18.00 uur!)
:

E.R, Osieck, Steffenshein

:

:

:

Inzenden waarnemingskaart.ies; A. Bode. Coehoornstraat 6A te Hilversum.

Inhoud
pag, 1; Redactioneel,
2: Programma Excursies,

3: Programma Ledenavonden/Bestuursmededelingen.
4: Agenda Algemene Ledenvergadering,

5-6:

Jaarverslag van de secretaris.

7: Financieel Overzicht 1975/Begroting 1976,

8; Jaarverslag van de subgroep Avifauna, idem subgr. Nestkasten,
van de subgroep Excursies,
10: Jaarverslag van de subgroep Zuidelijk Flevoland.

9: Jaarverslag

11: Resultaten "Noodschooltje" 1975.
Betaling Kontributie

1976/Rectificatie.

12: Voorstel tot uitbreiding van het Honden-aanlijngebod.
13; Ochtend-excursie Ankeveen.

14-15: Veldwaarnemingen.
16-17: Is het in de jacht

een beestenbende? (II)
18: De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels.
19: Verslag van de excursie langs de Goolmeerkust,
20-21; Terugmeldingen uit het Gooi.+ vervolg "Is ’t in de jacht een
22: Buizerd slaat prooi.
beestenbende?".
23: Bij een leerzame telling.

24.: Muizenis,
25: Ledemnutaties/ftlededelingen
Ontvangen Literatuur.
Lijst van

N.B, Inzenden kopij

van de subgroep Nestkasten,

adressen/lnhoud.

vóór IA maart aan

:

W.E, COHEN, BEZAAN 8 te HUIZEN,

