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Redaktioneel
Daar is-ie dan weer. Het eerste nummer van het nieuwe jaar.
Allereerst wil de redaktie deze gelegenheid benutten u een
gelukkig 1975 toe te wensen.
Wat gaan we in dit nieuwe jaar allemaal doen?
Wel, een keur van wat wij dit jaar gaan doen en wat wij het
afgelopen jaar hebben gedaan vindt u in dit nummer van DE
KORHAAN,
Een vervolg op onze aktiviteiten van het afgelopen jaar kunt
u omstreeks half maart tegemoet zien, in welk nimmer u dan
voornamelijk de jaarverslagen van de subgroepen alsmede de
verantwoording van het bestuur zult kunnen vinden. Maar laten
wij niet op de dingen vooruitlopen.

In dit nummer vindt u onder andere een overzicht van de broedresuitaten van de Torenvalken in de Flevopolders, Deze resultaten konden worden bereikt door de vogels een broedgelegenheid te bieden, hetgeen door middel van de zogenaamde Torenvalk-kasten geschiedt. Het overzicht van de hand van Eduard
Osieck vindt u op de pagina's U tot en met 6,
Dat het Simplistios Verbond ook in onze gelederen zijn intrede
heeft gedaan blijkt uit een eveneens door Eduard Osieck opgestelde lijst van de soorten waarvan het belangrijk is alle
gegevens te noteren en door te geven. Wellicht geeft dit een
groter aantal leden de vrijheid om eens hun waarnemingen door
middel van waarnemingskaartjes in te zenden.
De heer J,Harder liet zich ook niet onbetuigd, getuige zijn
opstelling van de resultaten van het ATLAS-project (pag 12 tot
en met IA) en zijn verkort verslag van het tel-weekend op de
Vuntus, waarbij alle broedvogels werden geteld. Als we de
resultaten van het ATLAS-projeet bekijken, dan blijkt dat van
sommige vakken de gegevens nog niet volledig zijn. Wellicht
zijn er leden die gegevenc van deze gebieden hebben. Laten zij
zich dan even met de heer Harder in verbinding stellen, zoda'
ook dit “vlekje" kan worden weggewerkt.
Vaste onderdeel ih DE KORHAAN is inmiddels de rubriek "Terugmeldingen van gerinde vogels" geworden. Deze rubriek is een
zeer summiere samenvatting van wat er door de ringers in het
Gooi en omstreken allemaal wordt gevangen en teruggevonden,
De meest Interessante gegevens zijn ook nu weer in dit nummer
opgenomen, U vindt ze op de*pagina's 25 en 26,
Zoals u ziet is er over de voorraad kopij in dit nummer beslist
niet te klagen»
Wij hopen dat wij in de komende nummers ook weer op u mogen
rekenen. En daarom: alle kopij, klein of groot, u kunt het
altijd bij ons kwijt.
Tenslotte is DE KORHAAN er niet alleen voor u maar ook door ui
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Programma

Donderdag 23 jan, *75

:

Lezing met film en dla s over de LEPELAARS VAN
HET NAARDERMEEP door drs, E,P,R*Poorter, bioloog
bij de Rijkadienst voor de IJsselmeerpolders,
Wat weet u van de levensgewoonten van onze Lepelaars, bijv, de voortplanting, voedselbehoefte,
sociaal gedrag voedselgebieden vóór en na de
afsluiting van het IJsselmeai, de betekenis van
opspuitgebleden en de inpoldering van Zuidelijk
?

,

Flevoland?
Donderdag 30 jan, *75

:

Zondag 26 jan, *75 s

Zaterdag 8 febr, *75

Bijeenkomst tellers roofvogeltelllng en inventarisatiemedewerkers. Verder is iedereen van harte
welkom bij deze avond van de Avifauna-subgroep.
Plaats: Noodschool aan de Graaf Wichmanstraat 3,
Hilversum. Aanvang 20.00 uur.
Ochtendexcu"sie LAHDGOET EINDEGOOI en omgeving
Ti enhcvenskanaal«
Vertrek: 8,30 mr v:naf het v liegveld Hilversum
(aan de Noodweg \o Hieuw Loosdrecht)« Onder deskundige leiding ven mevrouw de Wijs en de heer
Dwars rake . we eo.i wandeling door het landgoed
Eindegcoj, een ralek tosgebied, overgaand in
weiland en beradend. vaar \x een groot aantal vogels zult kranen horen en zien*

:

Dagexcursie FLEVOPOLDSRS Ool.v, de heer P.L,Ploeger. Het programma van deze excursie is als volgt:
We rijden over de zuidelijke dijk van ZuidelljkFlevoland, waarbij we vooral aandacht hopen te
besteden aan de watervogels op het Gooimeer,
Vervolgens gaan we in het oostelijk deel van
Zuidelijk Flevoland en in het westelijk deel
van Oostelijk Flevoland op zoek naar ganzen en
roofvogels, Daarbij gaan we in Oostelijk] Flevoland in de richting van Lelystad waar we koffie
gaan drinken. Als we tijd hebben gaan we daarna
een bezoek brengen aan de schuilhut (aan de Knardijk), LaarTen meenemen, want het plankier naar
de hut staat ten dele onder water,
Vervolgens gaan we terug langs het Oostvaardersdlep met opnieuw vooral aandacht voor watervogels.
Vertrek: 7,00 uur vanaf het Oosterspoorplein te
Hilversum, We hop"i niet later dan 15»00 uur terug te zijn in het Gooi Joch alles hangt af van
de aantallen vogels die we te zien zullen krijgen
en van de weersomstandigheden. Opgave is verplicht.
Voor opgave belt u C.de Rooy (02158-16ZJL na 18,00
uur) of u geeft zich op de ledenavonden bij de leden van de excursie-subgroep op.
;

Dinsdag 11 febr, *75

!

Noodschool, Graaf Wichmanstraat 3 te Hilversum,
Vanaf 19.30 uur geopend. Gelegenheid tot het lezen
van diverse tijdschriften, het snuffelen in het
Avlfauna-archief en een gezellige babbel met de
aanwezige leden.

Donderdag

27

febr, *75: NESTKASTEN EN HUN BEWONERS,
Dit is het onderwerp, waarover de heer J.v.d.Geld,
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opzichter bij Natuurmonumenten en VWG-lid, u aan
de hand van dia’s zal vertellen, U zult dia’s te
zien krijgen van diverse holenbroeders, hun nesten
en de broedgelegenheid welke de mens voor deze
groep vogels kan creëren, De subgroep Nestkasten
zal op deze avond eveneens vertegenwoordigd zijn
om u van informatie te kunnen voorzien.
Woensdag 5 mrt, *75 s

UILENEXCURSIE landgoed Groeneveld en omgeving.
Tijdens de avonduren hopen we de roep te horen
van Bosuil, Ransuil en Steenuil.
Vertrek: 21,00 uur vanaf de parkeerplaats in
Groeneveld, bereikbaar (komend uit de richting
Hilversum) via de Zandheuvelweg, langs Anna’s
Hoeve in de richting Baarn, Na de rijkskwekerij
Drakenburg direct rechts.
Komend van de rijksweg, linksaf bij het bord
"kwekerij Drakenburg".

Dinsdag 11 mrt,

Noodschool, Graaf Wichmanstraat 3 in Hilversum,
zie aankondiging 11 febr, *75.

Donderdag

27

1

mrt,

75

:

*75

s ALGEMENE LEDENVERGADERING

Nadere mededelingen hierover, alsmede de jaarverslagen, vindt u in het volgende nummer.
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal
de heer E.R.Osieck, biologiestudent te Amsterdam
en VWG-lid, iets vertellen over zijn onderzoek
bij Zilvermeeuwen,

Verder kunt u tegemoet zien:

in de maand maarts ochtend-excursie landgoed Gooilust,
in de maand april: weekend op Vlieland en een ochtendexcursie Eempolder,
De ledenavonden worden gehouden in een zaal van de Goede Herderkerk,
Simon Stevirweg te Hilversum en beginnen allen pm 20.00 uur.
Parkeergelegenheid is er genoeg en de rijwielstalling is achter de kerk,
In de pauze is er gelegenheid onder het genot van een kop koffie tot een
gezellige babbel.

N,B, s Ter nadere informatie van de vele verontruste leden:
de lezingen worden gehouden in de Goede Herderkerk;
elke tweede dinsdag van de maand is de NOODSCHOOT aan de Graaf Wichmanstraat geopend, In de noodschool worden geen lezingen gehouden.

Rectificatie in het verslag Naardereng 1973

In dit verslag is een typefout geslopen met betrekking tot het aantal
Glanskoppen, Het aantal broedparon was niet 11 naar 2, De aandachtige
lezer zal dit niet zijn ontgaan.
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Resultaten nestkasten

voor

torenvalken in

IJsselmeerpolders

1974

Inleiding
De laatste jaren heeft de Torenvalk zich in vele gebieden van ons land
kunnen uitbreiden dankzij het plaatsen van grote aantallen nestkasten.
Deze kunstmatige nestgelegenheid maakt het mogelijk dat ze zich ook kunnen vestigen op plaatsen waar ze normaliter niet kurnen broeden (Zuidelijk en Oostelijk Flevoland!). Hieruit blijkt dat nestgelegenheid een
belangrijke beperkende factor is voor Torenvalken.
Sinds 1969, het eerste jaar dat er met medewerking van de Vogelwerkgroep
het Gooi e.o, nestkasten in Flevoland werden geplaatst, is het aantal
kasten en hun plaatsen zeer aan veranderingen onderhevig geweest.
In de eerste jaren stonden de meeste kasten in het riet langs de Gooimeer- en Eemmeerdijk, maar door de ontginning van dit gebied moesten de
kasten in 1972 en 1973 verplaatst worden. In de komende jaren vormen de
jonge aanplantingen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland een gunstige
plaats voor de kasten, naar het is de vraag of ze op de lange duur, als
het aaneengesloten bossen zijn geworden, dat nog zullen zijn.
Methode
De nestkasten zijn alle van het "balkontype" met afmetingen van 4-0 x 4-0
x 4-0 cm, De maten, vermeld in het vorige verslag (Korhaan 7 (l) 1973),
zijn hiermede gecorrigeerd, De kasten zijn geplaatst op een hoogte van
2 I, 2,5 meter,
In 1973 stonden er 9 kasten in Oostelijk, en 10 kasten in Zuidelijk Flevoland, In december 1973 is het merendeel van de kasten in Zuidelijk
Flevoland verplaatst terwijl in beide polders bovendien 18 nieuwe kasten
werden geplaatst, In april 1974 zijn verder nog 3 kasten bij Lelystad
neergezet. Een overzicht van het nestkastenbestand over de jaren 1969 t/m
1974 is gegeven in Tabel 1.
—

-

Tabel 1

totaal

Gooi- en Eemmeerdijk
Pampushaven
Gemaal de Blocq
Knardljk
Muiderweg
O.Flevoland

1971'

1972

24

37

37

24

21

25

25
5

12
5

3
A

3
A

totaal

Hollandse Hout
overige plaatsen

5

-

3

3
4

-

—

-

-

—

;

-

-

—

1973

|

1
!

10

1974
13

1

5

1

;

:

3

-

-

3
10

-

-

-

—

9

27

9

21

-

-

•

Z.Flevoland

1970:

1969

plaats:

-
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Resultaten
De bezetting van de nestkasten door Torenvalken, alsmede de aantallen ge
telde eieren en jongen zijn sanengevat in Tabel 2,
Uit dit overzicht blijkt dat het totaal door Torenvalken bezette kasten
25 bedroeg. Twee kasten in Oostelijk Flevoland bleken bezet door Rans-

uilen; het bezettingspercentage bedraagt dus 73

%,

5

1

Tabel 2
plaats

10

Mulderueg
HoUandse Hout en Knardijk

(3)

=

=

aantal nestkasten; (2)

=

(2)

(3)

8

4-3

16

243

i

Larserweg

(l)

(i)

:

U)

37

78
5

1

70

3

aantal door Torenvalken bezet;

aantal getelde eieren; (4-)

=

aantal uitgevlogen jongen.

Zle verder de tekst.

In Tabel 3 zijn de bezettingspercentages van de oude (cq. sinds maart
1973 aanwezige) kasten vergeleken met de nieuwe kasten in de Hollandse
Hout.
label
Tabel 3
oude kasten
nieuwe kasten

j

aantal kasten

bezet

9

6

in

67
67

8

12

%

Misschien blijkt hieruit dat de nieuwe kasten
althans in een jaar met
veel Torenvalken zoals 1974vlot worden bezet. Het blijkt dat de nieuwe
kasten een zelfde bezetting hebben als de oude kasten,
Verneldenswaardig is in dit verband nog dat een omgevallen kast langs de
Knardijk die door ons weer overeind was gezet (april), binnen enkele minuten door een paartje Torenvalken werd bezocht.
-

-

In Tabel U zijn een aantal gegevens samengevat over datum van het eerste
ei en het aantal gelegde eieren.
Tabel

4-4

m

Muiderweg
Hollandse Hout
Larserweg

ca, 4--4
ca, ly-k

i
;

ca. 3-5 ]

17-4- ca. 9.2
17-4- ca. 9,0

n
n

=

8

i
i

=15 1
|

-

(37
5,44-,9
(5)

j
;

U)

5 6
13-7
-

-

(l)
eerste eidatum vroegste legsel; (2)
gemiddelde datum eerste ei
(met spreading en aantal waarnemingen); (3)
gemiddeld aantal eieren per
minimale en maximale legselgrootte*
legsel; (4-)
=

=

=

=

De eerste eidatum van elk broedsel is berekend met behulp van de leeftijd
van de jongen, die is bepaald aan de hand van de vleugellengte,
Daar de controles in de eerste plaats zijn bedoeld om een indruk te krijgen
van de bezetting on het ringen van de jongen, is het aantal gelegde eieren
vaak afgeleid uit het maximaal aantal getelde jongen. Dit brengt met zich
mee dat het aantal eieren een minimumopgave is omdat jongen vóór de controle
kunnen zijn verdwenen. Eieren die niet zijn uitgekomen blijven meestal wel
in de kast liggen. Het betreft hier in de meeste gevallen onbevruchte

eieren. In 1974- werdén in totaal 8 niet uitgekomen eieren gevonden in
broedsels met jongen (4- broedsels met 1 ei en 1 broedsel met 4- eieren).
Een legsel van 3 eieren, waarvan op 4- aei een $ afvloog, was op 16 juni
verdwenen. Het opgegeven aantal uitgevlogen jongen (Tabel 2) ligt in wer-

kelijkheid lager omdat de kasten na het ringen van de jongen niet meer
werden gecontroleerd. Het verschil is echter niet zo groot, omdat de hoogste
sterfte plaatsvindt in de eerste levensweek, terwijl de jongen meestal pas
na de 10e levensdag worden geringd.
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Meestal worden eind april/begin mei de eerste eieren gelegd, zodat 1974-

als een vroeg broedseizoen beschouwd kan worden (Tabel 4-) Dit hangt waarschijnlijk samen net het droge voorjaar en de hoge aantallen Veldmuizen in
het winterhalfjaar
74- Deze zelfde factoren hebben waarschijnlijk het
hoge aantal broedparen in 1974- nogelijk genaakt. Het gemiddeld aantal eieren
is aan de Mulderweg iets hoger dan in ie Hollandse Hout en Knardijk; ter
•

1973/

,

vergelijking kunnen de volgende getallen dienen: omgeving Amsterdam, 19711973: 4-,62 (58 legsels, Buk er en Buurma 1974-, Mededelingenblad KNNV-VWG
Amsterdam 12-1) en 5,01 (59 legsels, Harder en Osieck 1973, Korhaan 7-1).
Nieuw voor ons nestkastenwerk in de Flevopolders ware r 2 broedgevallen van
Ransuilen in onze kasten. Belde kasten, die op een afstand van ca. 250 m,
van elkaar liggen, staan in een hoogopgaand bos waar anderszins weinig
broedgelegenheid voor deze soort is, De andere nestkastterreinen bestonden
uit jonge aanplant en rlet r £us nog nauwelijks geschikt als broedblotoop
voor Ransuilen.
In kast 65 werden op 4- nei reeds 3 jonge Ransuilen aangetroffen, waarvan
er op 14 mei nog twee bijna vliegvlugge jongen in de kast aanwezig waren,
In kast 64. werd op 7 april een Ransuil broedend op 4- eieren aangetroffen,
op 4. en 14. mei was in deze kast één jong aanwezig. Ter hoogte van deze kast
vonden wij op 4- nei lans de Larserweg een Ransuil als verkeersslachtoffer.
Als deze vondst betrekking had op één van beide ouders van kast 64-, dan is
het lage resultaat (nl, één jong uit een legsel van 4- eieren) van dit broedsel begrijpelijk. Het zou dan het mannetje moeten betreffen, omdat bij overlijden van het wijfje het gehele broedsel mislukt zou zijn; bovendien zit
het wijfje vrijwel steeds te broeden en wordt door het mannetje gevoerd.
Kennelijk zijn de 4- eieren wel allemaal uitgekomen (geen eieren gevonden op
4- meil), maar zijn de jongen op één na allen doodgegaan omdat er geen voedsel kwam. Het wijfje is voor het laatst overgebleven jong zelf voedsel gaan
zoeken.
Tijdens het waarnemen van een fouragerende Ransuil boven de bermen
en grasvelden langs de weg, bleek
al gauw dat het niet verwonderlijk
is dat ze omkomen: de vogel vloog
diverse malen vlak over de druk bereden weg.
'

Samenvattend mogen we vaststellen
dat 1974, een goed jaar was: 25
broedgevallen van Torenvalken met
110 jongen en 2 paar Ransuilen met
4- jongen. Het ligt in de bedoeling
het aantal kasten vóór het broedseizoen van 1975 uit te breiden
met 10 è 15 kasten, waarbij vooral
plaatsen waar Ransuilen verwacht
kunnen worden in de belangstelling

staan.
E.R. Osieck
Steffenshein 20
Laren (N.H.)
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Avifauna-avond voor

iedereen

Evenals de vorige jaren is er ook dit jaar weer een avond om onder andere
de inventarisatieplannen voor het komende jaar te bespreken. Deze avond
wordt gehouden in het lokaaltje van de VWG aan de Graaf Wichnanstraat 3
in Hilversum (bij de Noorderbegraafplaats), op donderdag 30 januari, om
20.00 uur.
Op deze avond komen dan aan de orde:
A, ROOFVOGELTELLING:

indeling tellers en telgebieden, bespreking van de
manier waarop geteld moet worden, De tellingen moeten steeds op dezelfde manier, uitgevoerd worden om een zinvolle vergelijking met andere jaren mogelijk te maken.

B, BROEDVOGELINVBJTARI3ATIES van diverse gebieden. Hier willen we ons
neer gaan toeleggen op inventarisaties van vrij kleine, homogeen begroeide oppervlakten. Jaarlijks herhaald, geven deze een goede indruk

van de schommelingen in aantallen broedvogels van algemene soorten
zoals Winterkoning, Boomklever, Roodborst, Fitis, Tjiftjaf, Geknaagde
roodstaart. Zwartkop enz.
Om goed te kunnen vergelijken moeten deze inventarisaties weer op
uniforme wijze worden uitgevoerd en uitgewerkt; minimaal 8 x per
broedseizoen ’s ochtends of 1 s avonds het terrein bezoeken en de waargenomen soorten op kaarten intekenen, De terreinen waarin dit soort
Inventarisaties gedaan wordt zijn vrij klein: voor bosachtige gebieden
15 25 ha* en voor open gebieden (heide, akkers, weiland) ongeveer
50 ha. Het hele gebied kan dus steeds in êên ochtend doorgelopen worden, Deze terreinen liggen door het hele Gooi.
Daarnaast kunnen
in bv, bedreigde natuurgebieden ook min of meer
algemene inventarisaties gedaan worden, on daarvan toch over goede en
actuele gegevens te beschikken. Dit jaar zijn dat mogelijk de "Valsebosjes" in de Eempolder,
-

van bepaalde SOORTEN in het Gooi. Hierbij is het de
bedoeling om van het Gooi en omstreken een overzicht te krijgen van
alle broedparen van zo’n soort. Zo’n soort moet daarvoor dan ook geschikt zijn. Met name kolonievogels en opvallende, in het Gooi zeldzame vogels komen hiervoor in aanmerking. Dit zijn ook juist de soorten waarvan men via de jaarlijkse inventarisaties van de homogene gebieden te weinig gegevens krijgt, omdat ze daarin niet of te weinig
voorkomen,
De volgende soorten lijken ons een goed begin: Geoorde fuut en Dodaars,
Blauwe reiger, Kuif- en Tafeleend, Boon- en Torenvalk, Wulp, Zwarte
stern en Visdiefje, Zwarte specht, öeverzwaluw, Zwarte roodstaart.
Bonte vliegenvanger en Geelgors,
Het is de bedoeling dat iemand zich belast met het verzamelen van de
waarnemingen van de leden van de vogelwerkgroep en eventueel in een
verslag te verwerken. Eventueel kunnen ook andere (wel hiervoor geschikte) soorten bewerkt worden. Op deze avifauna-avond kunt u zich
ook als verzamelaar/bewerker opgeven.

C. INVENTARISATIES

1974 zijn de vakken midden in het Gooi bijna klaargekomen, Deze moeten alleen nog nagelopen worden op nog niet vastgestelde
soorten. Verder beginnen we ook met nieuwe vakken langs de rand van het
Gooi. Zie hiervoor de volgende Korhaan,

D, ATLASPROJECT. In

E. INVENTAEISATIEWEEKEND. Gezien het grote succes van het weekend in de
Vuntus(zie elders in dit blad) zullen we de mogelijkheden nagaan om
iets dergelijks ook in 1975 te ondernemen.

R.

van

Poelgeest
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Welke soorten

op waarnemingskaarten

in te vullen?

Met “waarnemingen” worden in dit verband alleen incidentele waarnemingen
bedoeld en niet waarnemingen verricht in het kader van een gericht onderzoek zoals een broedvogelinventarisatie of waterwildtelling. Het gaat nu
om de vraag welke van deze “losse” waarnemingen de moeite waard zijn om in
het waarnemingenarchief op te nemen.
De eigenlijke registratie gebeurt met behulp van de bekende waarnemings-

kaartjes, één voor iedere waarneming. Deze worden per soort gerangschikt
en opgeslagen in het archief. Voor elke Korhaan wordt een selectie gemaakt
uit de binnengekomen waarnemingen voor de rubriek “Veldwaarnemingen”
Om een richtlijn te geven bij de keuze welke waarneningen ingezonden kunnen worden, heeft Dick Jonkers enige jaren geleden een lijst van soorten
samengesteld aan de hand waarvan men kan bepalen welke waarneningen belangrijk zijn. Deze lijst is echter vrij omvangrijk en het is de vraag of het
wel zinvol is on waarnemingen van allerlei talrijke vogelsoorten te verzamelen, Als we bijvoorbeeld iets willen weten over het wintervoorkomen
van Waterhoen of Sijs in het Gooi, dan hebben we het meest aan systematische
tellingen en maar weinig aan waarnemingen van 50 Waterhoentjes en 36 Sijzen
op die en die datum en die en die plaats.
Het lijkt me laaron zinvoller ons meer te beperken tot de minder algemene
soorten om te bereiken dat meer waarnemers hun gegevens insturen. Wellichtm
krijgen we zodoende van een aantal soorten een gedetailleerder beeld vanhun
voorkomen tegenover het oude systeem waarbij wc van veel soorten maar
weinig te weten komen.
De lijst van soorten, waarvan alle waarnemingen moeten worden ingezonden
ziet er als volgt uit:
Geoorde fuut
Dodaars
Roerdoap
Ooievaar
Krakeend
Snient
Pijlstaart
Krooneend
Toppereend
Nonnetj e
alle ganzen (aan de grond!)
Sperwer

Blauve kiekendief
Snellekon
Boomvalk
Waterral
Houtsnip
Witgatje
uu uxoper
.

Dwergnecuw

Kleine bonte spccht

Zwarte specht
Boonleeuwerik
Oeverpieper
Waterpieper
Klapekster
Pestvogel
Beflijster
Roodborsttapuit
Paapj e
Zwarte roodstaart
Flutter

Zwartkop (alleen nov. -mrt,)
Vuurgoudhaantje
Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger

BaardmannotJ e
Geelgors
Appelviuk
Prater
Parmsijs

j

Kruisbek
Vlaamse gaai (alleen trekwaarnemingen)

Verder natuurlijk ook alle waarnemingen van dwaalgasten, onregelmatige
gasten en voor Gooise begrippen zeldzame vogels.
Misschien is het nuttig om een voorbeeld te geven hoe zo’n verzameling

waarneningskaarten kan worden gebruikt.
Naar aanleiding van een onderzoek naar de Invasie van diverse soorten vogels
in de herfst van 1972, vroeg ik mij af of er ook enige regelmaat bestaat in
het optreden van Kruisbekken in ons land. Daartoe verzamelde ik alle waar-

nemingen van deze soort uit het Vogeljaar en vroeg de heer M.J.Tekke uit
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Den Haag on gegevens uit het archief van de
Avifauna, Ik kreeg het volgende beeld:

Voceljaar 1)
aantal waarnemingen
aantal vogels

1968-1969

GNA-archief 2)
aantal waarnemingen
aantal vogels

1968

1969-1970 1970-1971 1971-1972 1972-1973

119

.

a

1970

13
A9

t/m

t/m

3

100 +
"hcjjderden"

1969

29
166

1) alle waarnemingen van juni
2) alle waarnemingen van juni

9

0
0

11

+

Commissie voor de Nederlandse

35

539

30

AO
307 A

1971
11
72

+

a

1972
87
899

troepje
mei; a
december.
»

Dit eenvoudige overzicht leert ons dat ieder jaar Kruisbekken in ons landm

voorkomen, maar dat de laatste jaren om het jaar een "topjaar" optreedt
(1968, 1970 en 1972), Willen dergelijke overzichten een betrouwbaar beeld
geven, dan is het van essentieel belang dat waarnemers al hun waarnemingen
van de Kruisbek doorgeven. Ik kan me best voorstellen dat in een jaar met
veel Kruisbekken weinig mensen hun waarnemingen opsturen, terwijl in

"schaarse" jaren juist nauwkeurig alle waarnemingen worden opgegeven.
Een dergelijke situatie kan een sterk vertekend beeld van de werkelijkheid opleveren. Het spreekt vanzelf dat bij waarnemingen steeds aantallen
of schattingen moeten worden vermeld en niet termen als "troepje", "enkele",
"massa’s" omdat iedere waarnemer daaronder iets anders verstaat.
Eduard Osieck
Het merken

van

ganzen in de DDR

Na het inzenden van enkele waarnemingen van met halsbanden gemerkte ganzen
in de Flevopolders, ontving ik van de “Zentrale Für die Wasservogelforschung
der DDR” de beide volgende mededelingen (een reactie op mijn brief kreeg ik
echter nog niet!):
in het jaar 1974 werden bij de Gülper See (DDR) 85 Grauwe ganzen van tweekleurige (blauw/geel) halsbanden voorzien.
in oktober en november 1974 werden op dezelfde plaats 150 Riet- en Kolganzen gevangen en van kleurmerken voorzien. De halsbanden zijn rood, geel
of groen met rode of blauwe vaandels. Een deel van deze vogels is verplaatst
naar Frankfurt/O. en Dresden en aldaar losgelaten.
De ganzen zijn verder geringd metaluninium nummerringen van de Vogelwarte
-

-

Hiddersee/DDR.

Bij waarneming van dergelijke gemerkte ganzen wordt men verzocht de volgende
gegevens te noteren:

1» plaats

en datum;

2. soort en aantal van de groep waarin de gemerkte gans zich bevindt;

3. kleur

van de halsband en de eraan bevestigde vaandel.

Men wordt verzocht deze gegevens door te geven aan bovengenoemd instituut,
Pedagogische Hochschule "Karl Liebknecht
15 Potsdam, Sanssouci, Villa
Liegnitz, DDR", onder vermelding van naam en adres van de waarnemer.
Waarnemingen kunnen eventueel ook aan ondergetekende worden doorgegeven,
,

die dan voor doorzending zorgdraagt.
Eduard Osieck
Steffenshein 20,

Laren (N.H).
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Reacties op verslagen

In het verslag van de herfsttrektelling 1972, mis ik een toch wel aardige
waarneming. Tot mijn spijt staat mij de juiste datum niet meer bij, wel
echter het volgende:
Om ongeveer 11 uur namen wij (F.R en onderget.) een Kwak waar die op een
hoogte van 1 -20 m. pal langs de kustlijn in Oostel. richting vloog. Het
was die ochtend goed weer en niet bewolkt.
In het verslag van de herfsttrektelling 1973 (nr. 57): Boerenzwaluw bij
Pampushaven, 1460 exx. waargenomen zonder duidelijke trekrichting....???
Zelden heb ik meer gerichte trek waargenomen dan hier. Het regende flink
hard (buien) en tijdens die buien trokken de zwaluwen in kleine groepjes
héél laag (10-100 cm.) over het water heen. Hield het even op net regenen
dan kwamen er gelijk geen zwaluwen meer door. Begon het weer te regenen,
dan kwamen er ook meteen weer groepjes zwaluwen door. De trek was zonder
uitzondering pal Z.W.
De 1460 exxo trokken in een tijdsbestek van ca twee uur door (7.00-9.00 u.)
Jammer dat men slechts kan gissen wat er in voorafgaande- en daaropvolgende dagen is doorgetrokken.
In hetzelfde verslag van 1973 (nr, 55) Strandleeuwerik 1 ex. Hierover
wilde ik nog opnerken dat het zeer waarschijnlijk minstens 4 exx. zijn
geweest. Wij konden deze echter niet op het eerste gezicht determineren
door de zeer dichte mist.
De vogels fourageerden bij de steenhopen* We dachten gelijk aan Graspiepers
die daar ook veel waren, maar het geluid was duidelijk anders.
Toen we even later de Rijksweg overstaken, vonden we een dood ex, op de weg
dat er beslist niet lang gelegen kon hebben, daar wij regelmatig overstaken,
We konden hem determineren als een Strandleeuwerik. Het was echter niet zo
gemakkelijk omdat hij een nogal flinke klap had opgelopen (auto),
De determinatie brachten we gelijk in verband met de vogels die we net gezien hadden aan de hand van geluid, grootte enz.
Hoewel we vrij zeker van de zaak waren hebben we toch alleen het verkeersslachtoffer gemeld.
Peter Vos
:

Reactie op broedvogelverslag van J.Schuurman en I.van Woersem
Het stukje over het broeden van de Holenduiven in de nestkasten vond ik
erg aardig daar ikzelf ook zulke ervaringen heb op "Flevorama" waar ik mijn
kasten heb 0
"Flevorama" is een particulier terrein nabij "de Chemische" in Naarden en
hemelsbreed ca 2-3 km, van de Limieten verwijderd.
In de winter '73 twee nieuwe uilenkasten geplaatst ter vervanging van gesneuvelde "stormslachtoffers".
Bij kontrole in mei waren deze kasten nog niet bezet.
Door lange afwezigheid konden de kasten pas begin juli weer gecontroleerd
worden, In de eerste kast worden twee (koude) onbeschadigde eieren van een
Holenduif aangetroffen onder een dikke laag duivenveren. In de tweede kast,
geen eieren, maar wel een laag veren van een Kauw of Kraai? en veel opge—droogde witte poederachtige mest. Bij kontrole, 14 dagen later, was de toestand in de tweede kast onveranderd. Maar in de eerste kast werd een nest
aangetroffen van verse takken met bladeren eraan die zelfs nog buiten de
opening staken. Een nest van een eekhoorn?? Wal zag ik bij nadering van de
boon een eekhoorn wegvluchten, maar of hij uit de kast kwam heb ik niet
kunnen vaststellen.
Bij de toen nog bestaande uilenkasten in 1972, heb ik eens een eekhoorn
uit een kast opgejaagd. Overigens weet ik dat er al jaren slechts één eekhoorn op dit terrein voorkomt, wat ook door de omwonenden bevestigd wordt.

1
Ik venoedde in dit geval dat de Holenduif door een uil geslagen was en dat
de eekhoorn de lege kast in bezit genomen had, maar of dit juist is, dat
blijft natuurlijk maar een vermoeden.
Peter Vos

26

september:

een

fantastische

ledenavond

eerste ledenavond van dit seizoen bracht ons een uiteenzetting door de
heer H.J.Slijper over het valkeniersbedrijf en niet de valkenjacht, zoals
ik in mijn onkunde aankondigde.
Het lijdend voorwerp van deze avond was hierbij aanwezig, te weten een
Lannervalk uit Tunesië, kompleet met bellen en kapje, wat overigens later
verwijderd werd.
Over de rul werd verteld, dat deze grote problemen met zich nee kan brengen.
Om de vogel hierin tegemoet te komen worden delen van perlnen, die andere
vogels toebehoord hebben, aan de resterende stukken van de in de rui zijnde
pennen gelast, hetgeen op een zeer vernuftige wijze geschiedt. Dit om te
voorkomen dat de vogel de reeds nieuwe pennen van de vleugels en stompjes
van de staartpennen stuk stoot.
We maakten tevens kennis met de loer, zodat we nu weten wat het zeggen wil,
iemand een loer te draaien.
De opkomst op deze avond was groot en de discussie die ontstond levendig.
Hoewel de valk zich voorbeeldig gedroeg, kon niet worden voorkomen dat één
en ander op de vloer terecht kwam, waarvoor onze excuses aan de heer de
Boer, die wel heeft ondervonden deze keer "vreemde vogels" in de zaal te
hebben gehadl
De

R.W.T.

Ledenmutaties
Nieuwe leden:

F.H.W,, Brouwer, Verlengde Engweg 3, Laren, 02153-15723;
nej, A.Brühl, Eikenlaan 4-8, Hiversun, 02150-44442 (huisgenootlid);
hr, J.W.D, Loode, Klevitlaan 31, Maartensdijk, 03461-1940;
□ej, L, Oosterhuis, Kerklaan 91, Kortenhoef, 02150-60327 (huisgenootlid);
hr, J.P. Seyffert, Van Lijndenlaan 10, Loenen a/d Vecht;
mevr, Z, Zuikker-van de Weerd, Onder den Dael 17, Blaricum, 02153-87915,
hr,

Adreswijziging:

hr, J.Kocl, Vierakkers 11, Heiloo, 072-34349.
Bedankt als lid:
mevr, M,E,H, Andeweg-Visser, Laarderweg 156, Bussun;
hr, en mevr, Ph, Bossenbroek-Kolhorn, Verdistraat 74, Bunschoten;
hr, drs, G.S.P, van Dam, Meentweg llsa, Eemnes;
nej, P,H, van Donkersgoed, Larenseweg 38b, Hilversum;
mej. H,C, Jacobs, 2e Molenweg 34a, Blaricum;
mevr, C, Lamboo-Sauerwalt, Jan van Scorelpark 47, Schoorl;
hr, 11, hfldecker, Koloniepark I, Blaricum;
mej, C,A,M, PdLjnja, K.P.G, de Bazelstraat 9, Bussum;
hr, T,A,G, Rijnsaardt, Marnixkade 52hs, Amsterdam;
mevr, J,F, Schoonderbeek-Meerman, Jordaan 4-0, Laren;
hr, L,J, Stomp, Friezenstraat 13, Maarsen,
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Resultaten

het atlasproject in 1973 en 1974

Zoals bekend werd er in 1974 in Nederland officieel gestart met het Atlasproject. Mededelingen hierover heeft u reeds in voorgaande Korhanen kunnen
lezen. In het Gooi kon in 1973 al een begin gemaakt worden met dit onderzoek.
Voor het Atlasproject hebben de volgende personen van één of meerdere vakken
de waarnemingen verzameld en bewerkt:
Poelgeest,
W.A. Cohen, J. Harder, D.A. Jonkers, J.Klein, E.R. Osieck, R.
F. de Roder, J. Taapken.

van

Om een ieder enig inzicht te geven in de resultaten volgen hieronder een
aantal overzichtjes.
De cijfers achter "Vak" verwijzen naar de topografische ligging op topo25.000,
grafische kaarten met een schaal van 1
Daarbij is tevens vermeld of het vak nu volledig danwel onvolledig is onderzocht.
:

Betekenis van

A
B

C
D

=

=

=

=

aantal
aantal
aantal
aantal

letters:

soorten slechts waargenomen in broedseizoen;
mogelljko broedvogelsoorten;
waarschijnlijke broedvogelsoorten;
zekere broedvogelsoorten

Daaronder het totale aantal waargenomen soorten die als broedvogel in aanmerking komen.
Vak 25

47
(onvolledlg)

1974A

B
C
D
Vak 25

48
(volledig)

•

A

XX.

8
8

-

57

(onvolledig)

Vak 25

58
(onvolledig)

A
B
C
D

1

Ts"

1973
*

12
17

14

55

30

123

59

8
6

16

49

45

-s-

2

j

137

7
28

)
)

y<5
U5
,

96

-

A

B
C
D
Vak 26

van

37

D

-

A1

(volledig)

2
1

39

“99"

A

21

B
C
D

29

11
37
78

aantal

broedvogels (C+D)

-

B
C

Vak 25

1973 Totaal

-

j

96

j

4-6

+

1974

13
1973

197A

Totaal aantal broedvogels
(c -t D) van 1973 + 1974.
-

Vak

26

-

51

(volledig)

A

5
2

A
B

1

19

30

C

•J4.

D

93
Vak 26

-

52

(onvolledig)

A

■

78

11

3
29

B
C
D

j 159

72

s

_42_

)

86

Vak 31

17
(volledig)
-

8
12

A
B

34

45

in

109

A
B

11
7

21

C

40
62

28

C
D

Vak 31

-

19
2

D

6

64

28

(volledig)

Vak 32

-

A

7

B
C
D

54

0

99

|

J£106

11

(volledig)

-

19

2
8

A
B

11

37

C
D

Vak 32

j 194-

119

120
-

179

18

(volledig)

Vak 31

j

30
57

90

117

A

?

26

B

7

2

80

38

87

104-

5

16

34

23

21

(volledig)

C
D

Totaal van
de vakken

A
B
C
D

|

10

9

_22_

U8

j 167
j

156

j 251

14-3

niet minder dan 133 broedvogelsoorten
zoals te zien Is
In 1974- werden
geteld in het onderzochte gebied. Dit mag wel bijzonder hoog genoemd worden.
In de Vogelgids van Peterson c.s. staat namelijk vermeld dat er in geheel
Nederland 156 soorten als regelmatige broedvogel voorkomen, We kunnen daaruit concluderen dat niet minder dan 85 % hiervan alleen al in het gebied
-

-

14
tussen Eem en Vecht voorkomt.
Dit grote aantal soorten is ongetwijfeld het gevolg van de grote verscheidenheid aan alle nogelijke biotopen, wat zo kenmerkend is voor onze omgeving.
Ook als we de resultaten per vak bekijken, blijkt dat gehele en volledig
onderzochte vakken een bijzonder hoog aantal soorten broedvogels herbergen.
Tenslotte is het interessant een aantal soorten te noemen die we niet dagelijks tegenkomen, maar die in 1974 in het Gooi e,o, vastgesteld zijn als
broedvogel. Dit zijn dan 0.a.:
Geoorde fuut. Woudaapje, Roerdomp, Krakeend, Krooneend, Sperwer, Porseleinhoen, Kerkuil, Ijsvogel, üraaihals, Nachtegaal, Blauwborst, Roodborsttapiiit,
Tapuit, Vuurgoudhaantje, Appelvink, Putter, Sijs, Europese kanarie, Grauwegors enz.
Rest mij nog alle personen te bedanken die hun waarnemingen beschikbaar
stelden aan de vakbewerkers.

J. Harder
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Oproep

a n het broedvogelonderzoekin 1975

tot medewerking

Evenals in voorgaande jaren wordt deze oproep van het
Contactorgaan voor Vogelstudie van de K.N.N.V. weer in

de Korhaan opgenomen.

Het is de bedoeling dat de gevraagde gegevens aan de
bewerkers worden ingezonden via de subgroep avifauna,
zulks om te voorkomen dat er gegevens voor ons eigen
avifauna-archief verloren gaan; bovendien kan hierdoor
een betere coördinatie worden verkregen.
De oproep betreft ie volgende

soorten:

Torenvalk
B.Loos jr, Minervaplein -4a, Utrecht,o3o-514884Gaarne opgave van de broedgevallen in 1975 en van Torenvalkconcentraties by lokale muizenplagen. Diegene, die
Torenvalk- en Ullenkasten bezitten of controleren worden
verzocht in Januari contact met mij op te nemen, i.v.m,
de landelijke registratie.
:

Oeverzwaluw: H.N.Leys en J,J,F,E,de Wilde. Diedenweg 14,
Ede,

08380-13838.

Gegevens worden opgevraagd over de plaats van kolonies,
over het aantal bewoonde holen en over slaapplaatsen in
de nazomer en over de trek.

'

r

Boomklevcr: A.de Vries, Jachtweg 9, Arnhem,
Dg volgende gegevens worden gevraagd: gebied (naam,ligging,
oppervlakte, gemeente). Opgave van boomsoorten (volgorde
van talrykheid), leeftyd bos. Aantal broedparen.
Nestplaatsen (natuurlijke holen, nestkasten); in welke
boomsoorten, Voedselzoeken: in welke boomsoorten in broedtyd en in welke bulten broedtijd. Ook gegevens over bossen
waarin de soort niet voorkomt, zijn welkom.

J.C.P.van Kessel, Evostraat 18, Veldhoven NB,
Te 1.040-531211.
Gevraagd: Gegevens over broedgevallen. Ook waarnemingen
over de rest van het jaar.

Klapekster:

Putter; B.v.d, Veen enD.A, Vleugel, Borniastraat 89,
Leeuwarden, Te 1,05100-22930, Gevraagd worden waarnemingen

van zingende mannetjes, plaatsen, data, biotoop.

De Blauwe reiger komt niet meer in de oproep voor. Verdere
gegevens blyven echter welkom. Bij strenge winter nemen de

bewerkers

020-71174-5

(A.A.Blok, Vryheidslaan 60 111, Amsterdam-1010,
en M.Roos, Burg.Verstegenstraat 26, Westzaan,

075-87214.) zelf contact op met de medewerkers.
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Samengesteld

Veldwaarnemingen

18-12 Laarder Wasmeer

J,Harder

27-10 idem
14-12 Fort Ronduit

A.Bode

1 ex,

Roodhalsfuut
Dodaars

2 ex,
3 ex,
10 ex,
10 ex,
1 ex.
1 ex,

door Aart Bode

J,Harder
idem
17-10 Laarder Wasmeer
24,-11 Gooimeer, Naarderbos
B.v,Poelgeest
Aalscholver
J.Guldemond
9-11 Zanddijk
Roerdomp
F,Kok
Gooimeer
23-11 Zuiderzeeweg,
L.Rynja
Knobbelzwaan 21 ex, 24.- 9 Muiderberg
hu.j.sen
2
hadden
er
een
gele
pootring van
Van deze 21 ex.
het RIN te Zeist, Bij waarneming svp doorgeven aan deze
instantie, De ringen zijn voorzien van een letter en één of
meer cijfers,
L.Rynja
12 ex. 30- 9 Muiderberg
idem
Kleine zwaan 4.0 ex,
17-10 Gooimeer, IJsselmeerweg
idem
61 ex. 18-10 Muiderberg
1038 ex. ad. 0 on 10n Gooimeer van Muiderberg ppi
.Ploeger
tot Huizerpier
147 ex. juv.26/27
Fam,Ploeger
109 ad,
3-11 Muiderberg Huizen
idem
12 juv. 3-11 idem
S,Schipper
4-11 Hilversum-G op trek
4.0 ex,
ca 200 ex.
9-11 Oud-Valkeveen
J.Guldemond
,

/

,

J

"

-

27 a
\lO-11 Muiderberg-Oud-Valkeveen
13 juv.j
49 ex, 10-11 Oud-Naarden Hulzen
62 ex, 11-11 Gooimeer bij Magdaleen
-

*47

juv

jl7-11 Muiderberg

-

Huizen

P,Ploeger

P.Vos

J,Harder

F,Kok/P,Ploeger

104- ad, ) 23-11 Naarden Oud-Valkeveen
P,Ploeger
b
13 juv.)
ex,
R.v,Poelgeest
6$
24-11 Brug bij Muiderberg
idem
70 ex, 24-11 Bij Fort Ronduit
ex,
Naarden
J.en P,Ploeger
Muiderberg
1-12
90
4
Gooimeer bij Zanddijk
J*Harder
3 juv,; 14-12
Na 15-12 geen waarnemingen ontvangen.
6-10 Zuid-Flevoland
Rotgans
L.Rynja
2 ex,
Grauwe gans
idem
1 ex, 20- 9 Naarderbos (zwemmend)
2-10 tot 3-12 NO-ZW trekkend met een duidelijke piek
ca 1150 ex,
op 26-11 en de dagen daarna. Waarnemingen van mevr.Last, Sia
-

-

1

Kolgans
Slobeend

&

Schipper, G.Heise, B.v,Poelgeest en samensteller,
ex,
26-10 Hilversum-Oost, Trek naar West J,Harder
ex,
28-11 Hilversuns Wasmeer, Trek West
idem
ca 100 ex, 28-11 Hilversum-Oost, Trek ZW
R.v.Poelgeest
2 vr, en 1 mann. 29-9 Muiderberg
L.Rynja
100
A.Bode
ca
mann. en ca 100 vr, Laarder Wasmeer 27-10
ca

60
40

24

mann, en

24 vr. 3-11

idem

idem

Lagen in twee dichte kringen te eten.
mann, en 22 vr. 1-12 Laarder Wasmeer
9 ex, 29- 9 Muiderberg
9 ex,' 29- 9 idem

24

Bergeend
Kulfeend

50
5000

ca

ca
Tafeleend ca 250

45

Brildulker

Grote Zaagbek

1
1
2
2

ex,
ex,
ex,
ex,

vr.
ex.

vr.
ex.

2 vr.

129

ex,

26-10 Gooimeer,

Reddingsboothuis
18-11 Naardermeer

26-10 Gooimeer, Reddingsboothuis

27-10
5-11
6-11
18-12
23-11

Laarder wasmeer

idem
Naarderbos
Laarder Wasmeer
Gooimeer, Reddingsboothuis

14-12 Gooimeer Zanddijk

21-12 ten Oosten van Muiderberg

idem

L.Rynja
idem

idem
P.Vos
L.Rynja
A.Bode
J,Harder

R.v,Poelgeest
J.Harder

J.Wurster
J,Harder

J.Wurster
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2 ex,
1 ex,
1 ex.

Buizerd
Sperwer

1 mn,

Visarend

1 ex,

Bruine kiekendief
Blauwe kiekendief
Smelleken
Torenvalk

1 ex,
1 ex,
1 ex,
1 ex.

1 vr.

2 ex,

1

Korhaan
Patrijs

3
4

ex,
ex,
ex,

J.Harder

§-11 Laarder Wasmeer

P.Vos

25-11 Flevorama Naarden
14-12 Oud Valkeveen
30-10 Laarder Wasmeer
5-11 idem
2/-- 4 Naardermeer

J,Harder
idem
idem

P.Vos
(wel laat Peter, maar ik zet ‘era d'r toch
maar in)
Wurster/Koel
21-12 Gooimeer, Naardermeer

28-11 vr, jagend Hilv. Wasmeer
R,v,Poelgeest
21-12 Naarderbos
Wurster/Koel
Werden waargenomen bij de Kr.Rade, Sumatralaan,
Hilversum, Crailo Hei-Bussum, Laarderw.Bussum,
Naarderbos, welke laatste 3-maal werd gezien.

14-12 Zanddijk
5-10 Oefenterrein Crailo

J,Harder

P.Vos

Fam, Helse
30- 8 's-Gravelandsevaartweg
J,Harder
Zanddijk
14-12
Waterral
ex.
Fort
Ronduit
idem
1
14-12
Watersnip
3 ex, 23-11 Naarderbos
Wurster/koel
12 ex, 21-12 idem
idem/idem
-.E.Frater -Smid
1 ex,
3-12 Tafelbergerheide
Houtsnip
Oeverloper
L.Rynja
1 ex, 24- 9 Muiderberg
idem
1 ex, 29- 9 idem
J,Harder
Witgatje
1 ex. 10-11 Laarder Wasmeer
1 ex,
8-10 Polder West, van Naarden
Groenpootruiter
R,v,Poelgeest
Drleteenstrandloper 3 ex. 24- 9 Muiderberg
L.Rynja
1 ex, 24- 9 idem
Kluut
idem
•
idem
2 ex. 29- 9 idem
9 ex, 18-10 Muiderberg
idem
Grote mantelmeeuw
idem
9 ex. 20- 9 Vuilnisbelt Naarden
Zilvermeeuw
12 juv, 29- 9 Muiderberg
idem
6-10 Eemmeer t.o. Bunschoten
Dwergneeuw
P,Ploeger
9 ex,
idem
24 ex, 27-10 Gooimeer paal 10
West,
minstens 12 ex,
3-11 Riool
idem
Huizerpier
1 ex,
9-11 Bij Huizerpier
J.A.Guldemond
Zwarte stern
idem
1 ex,
9-11 idem
Houtduif
ca 200 ex, 26-11 Hilversum NO-ZW vliegend
Fam.Heise
Turkse tortel
ca 100 ex,
16-11 Bussura Sportp, ’t Port
P.Vos
Bosuil
1 ex,
15-11 Hilversum v.Hasseltlaan
Sia Schipper
Ijsvogel
1 ex. 30- 9 Naarden, Meentweg
Mw.K.Wolterbeek
Grote bonte specht
3 ex, 24-11 Zwarteberg, Hoorneboeg en Hoogt van
1 1 Kruis, Hilversum
Fam.Heise
Zwarte specht
6-10 Oud Naarden
P.Vos
1 ex,
Kuifleeuwerik
1 ex, 18-10 Hilversum, van Hasseltl,
Sia Schipper
1 ex. 20-10 Bussum, Ceintuurbaan
L.Rynja
Boerenzwaluw
2-11 .„Bij NOS-studio Hilversum
4 ex,
P.Vos
Witte kwikstaart
L.Rynja
4 ex, 29- 9 Muiderberg
2 ex, 30- 9 idem
idem
Albino
1 ex, 12-10 Zd.Flevoland
Wurster/Koel
Vogel was volkomen wit!
ex,
Klapekster
1
12—10 Naarderbos
idem/idem
1 ex,
5-11 Laarder Wasmoer
J,Harder
1 ex, 23-11 Gooiseweg, Zd,Flevoland
Wurster/Koel
1 ex.
1-12 Googh-Dammerkade
F,Kok
1 ex. 14-12 Fort Ronduit
J,Harder
1 ex. 21-12 Naarderbos
Wurster/Koel
Keuw
ca 250 ex,
20—11 Kromme Rade, Slaaptrek
Fam.Heise
Bonte kraal
10 ex.
3-12 Crailose heide
Mw.C.C.M.Last
1-2 ex,
Höggefflus
22-11 Sumatralaan, Hvs. Sia Schipper
13-10
Goudhaantje
7 ex.
3-U Drakenburg, Eemnes
A.Bode
3 ex. 24-11 Hoogt van 't Kruis, Hvs,
Fam.Heise
12 ex.
1-12 Hilversums Wasmeer
A.Bode
•

-

-
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Vuurgoudhaantje
Koperwiek

Zanglijster
Kramsvogel
Glanskop
Zwarte mees
Staartmees
Keep

Goudvink

I—ex,
1 ex,
10 ex,
10 ex,
5 ex,
8 ex,
5 ex,
ca 100 ex,
ca 20 ex,
ca 35 ex,
3 ex,
5 ex,
1 ex,

2 ex.

6

ex,
ex,
ex,
ex,

5-10
5-10

5-10

6-10

10-11

3-11
3-11

1 mn,

30-10
19-H

ex,
ex,

7 mn.)
6 vt.)
1

vr*)

5

ex,

22 ex.
11 ex,
8 ex,
1 ex,

3 ex.

Sneeuwgors

19-10

17-11

14-12

4

Putter
Barmsljs

10-10

ca 10
3
20
5 ex.

2

Groenling
Sijs

3—ll
15-12
5-10
6-10

7
2

ex,
ex,

17-11
17-11
17-10
28-11
”

J.A,Guldemond
Nigtevecht-Vreeland
Steffenshein, Laren
E.R.Osieck
Oefenterrein Crailo
P.Vos
idem
Oud-Naarden
L.Rynja
Fred.-van Edenweg, Bussum
Gonst.Huygenslaan, Bussum idem
Tuin Sumatralaan, Hilvers. Sia Schipper
Bernsteinseweg, Hilversum A.Bode
P.Vos
Oud-Naarden
Idem
Oefenterrein Crailo
idem
idem
Oud-Naarden
idem
Tuin Eikbosserweg Hilvers. Fam.Heise
Tuin Sumatralaan, Hilvers, Sia Schipper
A.Bode
Drakenburg Eemnes
Fort Ronduit
J.Harder
Berensteinseweg, Hilvers. A.Bode
Paulus van Loolaan, Hvs.
idem
J,Harder
Laarder Wasneer
Fam.Heise
Tuin Eikbosserweg
Tuin Sumatralaan, Hilvers, Sia Schipper
Velden H.G.V.
R,v,Poelgeest
Als één groep bij elkaar, fouragerend op
gazon, 2 meter van een villa in Hilversum
(West-Indische buurt)
A.Bode

Kok/iosier/Ploeger
A.Bode
1-12 Meerweg, Hilversum
5-11 Overvliegend Hilvers.Zd
Fam.Heise
17-11 Berensteinseweg, Hilvers. A.Bode

21-12 Oud-Valkeveen

17-11 idem

5-U Laarder

Wasmeer
17-11 Begraafplaats ’s-Gravel,

9-11 Hulzerpier
23-U Zuiddijk Zd,Flevoland

idem
J,Harder
A.Bode
J.A,Guldemond

Wurster/Koel

Tot zover het laatste overzicht van 1974-, Een paar opmerkingen. Ten eerste
vind ik het opvallend dat er aanvankelijk zoveel Kleine zwanen werden gesignaleerd, maar dat daarna de aantallen
overigens met kleine schommelinsteeds kleiner werden. Wilt u uw waarnemingen vooral blijven doorgeven?
gen
Ten tweede vind ik het aantal waarnemingen van de Buizerd dit jaar heel laag.
U moet er de overzichten van de andere jaren maar eens op naslaan, Is er iemand die daar een redelijke verklaring voor kan geven? Het is toch niet zo,
dat u mij uw waarnemingen niet meer toestuurt hè, Pas op hoor. Andere jaren
waren er altijd Duizenden op de Hilversumse Meent, in de Eempolders, bij
Loosdrecht, bij Hollandse Rading, achter Einde Gooi, om maar een paar plaatsen te noemen. Zijn ze daar nu niet meer? Ik wil graag antwoorden van u als
u mijn angsten ontrent deze aantallen kunt wegnemen. Bij voorbaat hartelijk
-

-

dank.

Tot slot wens ik u en uw naasten een voorspoedig 1975.
Aart Bode

Coehoornstraat
HILVERSUM

64-
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Roofvogeltelling

1975

De subgroep avifauna heeft het plan opgevat de jaarlijkse wintertelling van roofvogels en uilen te houden in het weekeind 16/17
februari 1975. ZET DEZE DATUM VAST IN UW AGENDA!
Het gebied wordt, evenals in voorgaande jaren, gevormd door het
weidegebied tussen Muiden en Kampen en de polders Oostolijk en
Zuidelijk Flevoland.
De tellingen in 1972, 1973 en 1974 leverden resp, 718, 294 en
531 roofvogels en 7, 5 en 28 uilen op.
ledere telgroep krijgt per auto de beschikking over een set kaarten, waarop met een teken kan worden aangegeven waar de vogels
zich bevonden. Op deze kaarten staat de te rijden route aangegeven.
De werkwijze blijft vrijwel gelijk aan die van vorige jaren. Enkele

punten;

rijden net lage snelheid; stoppen om de paar honderd meter en
dit jaar met een streepje aangeven waar is gestopt; onoverzichtelijke
terreingedeelten, waar niet gereden kan worden, tevoet bezoeken,
benut eventuele hoge punten in het terrein on van hieruit de omgeving af te zoeken.
-

-

ledereen kan aan deze telling meedoen. Beginners worden bij de routiniers ingedeeld.
Opgaven van deelnemers zijn welkom bij B, van Poelgeest (0215050753) of op 30 januari 1975. (zie ook elders in dit blad).
Op deze avond van de subgroep avifauna worden instructies gegeven
aan de medewerkers, die zich hebben opgegeven,

D,A,J,

Tellen in

Zuidelijk Flevoland

De subgroep Zuidelijk Flevoland heeft voor de komende
maanden
een telschema vastgesteld.

Er zal geteld worden op de volgende data:
18 jan,, 1 febr,, 15 febr*, 1 maart* 15 maart.
Als u eens met een van de tellers mee wilt, kunt u bij mevr,
A.C.Hartllef (tel. 02159
31226) vernemen wie er dan zal
gaan tellen.
Ook als u zelf mee wilt doen aan deze tellingen, kunt u alle
nadere inlichtingen bij mevr, Hartlief verkrijgen.
-

Eempoldertellingen

Ook het tellen van de vogels in de Eempolders gaat gewoon
door. Men heeft do volgende teldata vastgesteld:
18 Jan, t 1 febr,, 15 febr., 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 aprils.
Als u eens met een van de tellers mee wilt, kunt u naam en
telefoonnummer van de teller verkrijgen bij P.v.d.Poel (tel.
02150 13887).
Ook als u zelf mee wilt doen aan deze tellingen geeft de heer
Van der Poel u alle nadere informatie.
-
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Broedvogelinventarisatie

van

de vuntus in 1974

Begin 1974 kreeg het bestuur van de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. van de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland het verzoek om de
mogelijkheid te onderzoeken, nog in datzelfde jaar een broedvogelinventarisatie te verrichten in de Vuntus.
De bedoeling van deze inventarisatie was “Natuurmonumenten” cijfer- en
feitenmateriaal in handen te geven, zodat de Vereniging deze in haar beleid
tot het aankopen van natuurterreinen kan betrekken.
Aangezien er nog nooit een broedvogelinventarisatie in dit gebied is uitzelfs in de Avifauna van Midden-Nederland
de Vuntus een witte
gevoerd
waren nauwkeurige gegevens dus hard nodig.
vlek op de kaart gebleven
Nu bleek het niet nogclijk één of meerdere personen bereid te vinden gedurende het gehele broedseizoen dit gebied te onderzoeken. Om dat probleem
op te lossen werd besloten een inventarisatieweekend te organiseren, waaraan alle leden van de VWG konden meewerken.
Aangevuld met enkele -waarnemingen van twee andere dagen werd tenslotte
een rapport gemaakt.
-

-

De inventarisaties vonden plaats tijdens de ochtend, avond en nacht.
Geteld werd op 3 mei, 17, 18, 19 mei, 20 en 21 juni 1974.
Tijdens de tellingen werden alle
zingende vogels, nesten en vogels met jongen op kaarten ingetekend (methode Tinbergen),
Overvliegende vogels werden
apart geteld.
Gezien het geringe aantal inventarisatiedagen is niet uitgesloten dat de totale aantallen nog wat hoger zullen liggen.
Ook missen we een aantal soorten
zoals Spotvogel, Grote lijster
en Gele kwikstaart.
Uit de tabel van soorten en
broedparen valt wel op te maken
dat er een aantal vogelsoorten
in de Vuntus voorkomt die óf
door hun zeldzaamheid (Roerdomp,
Porseleinhoen, Klein waterhoen,
Nachtegaal, Goudhaantje, Baard,

mannetje, Goudvink, Wielewaal),
óf door hun grote dichtheid per

100 ha, (Fuut, Meerkoet, Kievit,
Koekoek, Winterkoning,' Heggemus,
Koodborst, Snor, Ilietzanger,
Tuinfluiter, Fitis, Tjiftjaf,
Rietgors) in Midden Nederland
van grote betekenis genoemd mogen worden. Deze 21 soorten vormen circa 30 % van het aantal
broedvogelsoorten.

Vooral in de noordelijke delen
is de factor "rust" terug te
vinden in do aantallen en soorten die. daar voorkomen. Bij aankoop van terreinen t.b.v, het
natuurbehoud kan hiermee reke-

ning worden gehouden,'

;
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Ondanks de vaak drukke recreatie in het westelijke gedeelte komen hier
en aantallen voor, dat dit deel (nog) van groot
belang blijkt te zijn.
Dat het oostelijke deel van de Vuntus voor motorboten verboden is komt
ook de vogelstand duidelijk ten goede.
Gewaakt moet worden tegen uitbreiding van bebouwing in noordelijke richting langs de OUd-Loosdrechtsedijk,
Uit het verzamelde en onderzochte materiaal is het wol duidelijk geworden
dat de natuurwetenschappelijke betekenis van de Vuntus groot is.
Getracht moet worden de aangetoonde ornithologische weerde te behouaen
en aantasting hiervan te voorkomen.

toch ook zoveel soorten

Soort

aantal paren

Soort

Punt
Dodaars
Roerdornp
Wilde eend
Wlntertaling
Zomertaling
Slobeend
Knobbelzwaan
Boomvalk
Torenvalk
Patrijs
Fazant
Waterral
Porseleinhoen
Klein waterhoen
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Watersnip
Grutto
Tureluur
Zwarte stern
Visdief
Holenduif
Houtduif
Torteldulf
Turse tortel
Koekoek
Bosull
Ransuil
Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Witte kwikstaart
Winterkoning
Heggemus

59-67

Zarglijster
16-17
88
Merel
Nachtegaal
3
Roodborst
45-46
Sprinkhaanrietzanger
9-10
Snor
39
1
Grote karekiet
Kleine karekiet
48-49
Bosrietzanger
3
Rietzanger
96-98
Zwartkop
13
Tuinfluiter
53-54
Grasmus
18
Braansluiper
1
Fitis
182-193
102-112
Tjlftjaf
Goudhaant j e
1
Grauwe vliegenvanger
1
Koolmees
23-24
Pimpelmees
9
Glanskop
1
Matkop
15-16
Staartmees
4-5
Baardmannetj e
1 9
Rietgors
95-99
Groenling
1
Kneu
2
Goudvink
5
Vink
3
Hui sinus
nin, 100 (n.g.)
Ringmus
min, 20 (n.g.)
min, 60 (n.g.)
Spreeuw
Wielewaal
3-4
Zwarte kraai
7
Kauw
2 9
Ekster
10
Vlaamse gaai
1-2

1
2

?

131-142
2

6
6
5

1
1-2
1-2
31

?

12-16
1
2

45
92
4
40-43

1
1
1-2

18-19
9
1
28

3
5
25
3
4
15 (n.g.)

(n.g.)

5-15 (n.g.)
2

158-165
35

aantal , paren

Een uitgebreid verslag met beschrijvingen per soort, waardebepaling van
het terrein en invetarisatiekaartenbijlage is verkrijgbaar bij Mevr. R.de
Wijs-Tabois, Stalpaertstraat 10 in Hilversum, Het ligt bovendien ter inzage tijdens de openstelling van het Noodschooltje (elke 2e dinsdag van
iedere maand).
J. Harder
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Ochtendexcursie ankeveen

op zaterdag

26

oktober 1974

Onder leiding van de heer S. Poelstra begon om 7.40 uur de excursie.
Wij stonden nog op de parkeerplaats (9 deelnemers) toen er een formatie
van 80 Grauwe ganzen overtrok in zuidelijke richting, even later gevolgd
door 14 Knobbelzwanen.
Op weg naar het Bergsepad hoorden we de Winterkoning al in zijn oehtendzang. Aan het begin van het pad enkele Roodborsten die het erg druk met
elkaar hadden, met daar doorheen een paar Heggemussen,
Links en rechts van het pad Wilde eenden, Blauwe reiger, Meerkoeten,
Futen en Kuifeenden,
Overvliegende Kramsvogels, Kauwen, 30 Slobeenden, Watersnippen, Aalscholvers, Sijzen en in vijf formaties ca 350 eenden, welke door de grote
hoogte moeilijk te herkennen waren.
Even over de helft van het pad, twee Kuifeenden net daarbij één Brilduiker,
Na de brug zijn we linksaf gegaan; daar hoorden wij een Winterkoning,
Koolnees, Pimpelnees en zagen over het weiland een Torenvalk vliegen.
Daarna richting Dammerkade, Links in de plassen 47 Futen en een tiental
Knobbelzwanen, Op dit smalle weggetje was het moeilijk lopen; het was
meer glijden en glibberen in de doordrenkte modder, zodat het waarnemen
erg moeilijk werd.
Even halt houden op een verhoogd stukje; hier vloog op 5 meter afstand
een Klapekster voorbij, herkend door een kenner en later volgens de gids
gedetermineerd.

Op de Dammerkade zagen we het overtrekken in drie groepen van 100 Kieviten, links en rechts Tafeleenden, Kuifeenden, Meerkoeten en Futen,
Een Woudaapje liet zich ook nog even zien.
Al met al kunnen we terugzien op een rijk van vogels voorziene ochtend.
Dit was de moeite van glijden en glibberen wel waard.

H. Pollema
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Excursieverslag Schaep

en

Burgh

Op 30 november 1974 verzamelden zich 13 enthousiaste leden voor het in
restauratie zijnde nieuwe huis van “Natuurmonumenten” op Schaep en Burgh.

’t Was één van de zeldzame ogenblikken in deze herfst, dat het droog was,
zodat onze groep genoot van een ruim twee uur durende wandeling. Weliswaar met laarzen aan om te voorkomen dat we bleven steken in het soppige
landgoed.
Door het zachte weer lieten de Boonklevers en de verschillende soorten
mezen zich goed

horen.

Een grote groep Kepen (ca 200 stuks) vlogen over ons heen en streken
neer In een grote beuk In het aangrenzende landgoed Swaen en Burgh, waar
ook veel Houtduiven verblijven.
Verder zagen we enkele Koperwieken en Kramsvogels, een Buizerd, een
Dodaars, een Grote bonte specht, Gouhaantjes, Glans- en Matkopmezen,
Boomkruipers en veel Vlaamse gaaien; totaal 29 soorten.
We betrokken ook Boekestein in onze wandeling, waar we het geluk hadden

6 reeën te kunnen waarnemen.

Al met al een fijne wandeling die om half elf werd beëindigd.
fam, Blonet
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Excursie

Zanddijk

op

15 december 1974

Het weer was redelijk goed. Een droge dag tussen al die regendagen van
de laatste maanden.
De aktiviteit bij de vogels was zeer gering. Een enkele Roodborst en
Winterkoning zong in de bosjes. Een tweetal Kepen vloog over.
In de gracht van Fort Ronduit zwommen drie Dodaarsjes, Kool- en Pimpelmezen bungelden tussen de takken van de fraaie iepen, die de gracht om-

zomen.

De Kolganzen zijn aan de trek begonnen. We zagen verschillende groepen
overtrekken. Ook enkele Rietganzen kwamen over.
Vanuit het riet klonk de alarmroep van de Waterral, Kuifeenden vlogen
naar het Veluwemeer, evenals een groepje Kleine zwanen die zich bij
soortgenoten voegden. Langs de Zanddijk liepen 4- Patrijzen.
Boven het weiland hing een Torenvalk. Uitkijkend naar de Buizerd, die we
steeds zien daar, werden we er op geattendeerd door opvliegende kraaien,

Op het water zaten, behalve de reeds genoemde zwanen (18 in totaal), nog
enkele Futen, Grote zaagbekken, Wilde eenden en een wijfje Brildulker,
In Z,W, richting verdwenen enkele Kramsvogels en twee keer vloog een
Groene specht langs.
Niet zó geweldig allemaal, maar de wandeling in dat gebied is dat wel.
Spijtig, dat men die weg om de Noord zo belangrijk vond. Het doet afbreuk
aan het karakter van zo’n gebied, om voortdurend met lawaai geconfronteerd
te worden. Rust en stilte is dunkt me wel vereist in een zo belangrijk

reservaat.

In het bos waren het de Staartmezen en Goudhaantjes die geluid gaven.
Ook nog enkele Grote bonte spechten, Vlaamse gaaien en Eksters,
Nog 15 overvliegende Illetganzen en tenslotte een Klapekster in een boomtop.
Daarnaast werden nog de volgende soorten waargenomen;
Blauwe reiger. Fazant, Meerkoet, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Houtduif, Turksetortel, Heggenus, Merel, Staartmees, Rietgors, Groenling, Vink, Huismus,
Spreeuw, Zwarte kraai, Bonte kraai, Kauw en Vlaamse gaai.

R.W.T.
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Terugmeldingen uit het Gooi

Onderstaande terugmeldingen van geringde vogels in het Gooi vormen een
vervolg op de lijst in de vorige Korhaan. Het is de bedoeling om van zoveel
mogelijk soorten terugmeldingen te geven, om een indruk te krijgen van hun
verplaatsingen e.d. èn van de activiteiten van de Gooise ringers.
Voor dat overzicht werden terugmeldingen ontvangen van de volgende ringers:
Ingen (B.I.), E.R.Osieck (E.O.), K. Visser (K.V.).
B.J.

van

Zilvermeeuw
5.04.0,74.5

28-12-1970 Huizen
14.-08-1974. Insel Juist (Aurich) Duitsl.

ringer: K.V.

in Huizen geringde Zilvermeeuw teruggemeld uit Noorwegen; deze terugmeldingen bewijzen dat
naast onze "eigen" vogels, ook buitenlandse Zilvers in
ons land overwinteren.
Bonte vliegenvanger
S 4-08.235
S
S

S

4-51.326
622.677
712.685

Eerder werd

®sn

29-05- 1970

Doornspijkse Heide

09-06-1974

(Gld)
vinder: G,

Hoorneboeg, Hilversum

Heise,

E.O,

12-05-1971 Leuvenhof, Stakenberg (Gld)

26-05-1974- Dassenbos, Hilversum
04.-06-1973 Nunspeet (Gld)

vinder; E,O.

03-05-1974- Hoorneboeg, Hilversum

07-06-1973

vinder; G,

Heise, E.O,

Leesse (Overijssel)

03-05-1974. Naarden

vinder; 8.1,

De eerste en de derde Bonte vliegenvanger zijn geringd
en teruggemeld als vrouwtje, broedend in een nestkast.
De tweede vogel is te Leuvenhof gevangen in een mistnet en in het Dassenbos op het nest teruggevangen,
De laatste vogel is als jong in een nest met 7 nestjongen geringd en gevonden als verkeersslachtoffer.
Deze terugmeldingen tonen aan dat zowel oude als jonge
vogels weinig plaatstrouw zijn en ze geven een indruk
waar de Gooise broedvogels vandaan komen.

15-09-1973 Gooimeer, Naarden

ringer: 8.1,

Kleine karekiet
S 772,273

begin-10-1973 Louvriers, Frankrijk

Merel
K 4-05.957

12-12-1970 Naarden
13-04.-1974 Kiel (Sleesvijk-Holstein) Dl.

ringer: 8.1,

Onder onze wintermerels zitten af en toe ook buitenlanders, zoals deze terugmelding laat zien.
Koolmees
B
B

274.774313.592

10-12-1972 Bikbergen, Huizen
02-04-1974 Hel (Gdansk), Polen

06-11-1973

Huizen

12-05-1974 Lubowldz (Gdansk), Polen

•

■

‘

ringer: E,O,
ringer; K.V,

De eerste Koolmees werd tijdens een avondcontrole in
een nestkast geringd en op 20-02-1973 nog eens terug-

gevangen in een nabijgelegen nestkast. Bikbergen was
dus kennelijk het overwinteringsgebied van deze vogel.
Hij werd teruggevangen in één van de Kampen van de
Operation Baltic, waar de vogels werden gevangen, geringd, gemeten en gewogen tbv, het trekonderzoek.
De tweede vogel werd op een voederplaats geringd en
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teruggemeld als "dood gevonden in een handpomp, waarschijnlijk broedvogel", De terugmeldingen bewijzen dat
er iedere herfst een toevloed is van oostelijke Koolmezen en niet alleen in z.g, "invasie jaren".

06-08-1972

Rietgors

18-02-1973
21-07-1973

S 587,233
Paris 1,664.606

Huizen
ringer; K.V,
(Seine
Maritine)
Fr,
Moulineaux
vinder: K.V.
Hulzen
en E.O,

Deze Rietgors werd eerst in Frankrijk teruggemeld en
daarna weer teruggevangen op de ringplaats.

12-12-1969

Spreeuw

K

ringer: K.V,

Huizen

15-12-1973 St.Andre de la Manche (Maine et Loire) Pr,
28-12-1970 Halzen
ringer: K.V.
04-01-1974 Huil (ïorkshire) Engeland

342.569

K 389.429

De in Nederland overwinterende Spreeuwen zijn vaak niet
trouw aan een eerder overwinterigsgebied,-

03-09-1965 Hulzen

Vlaamse gaai

3.065.820

03-06-1973

ringer; K.V,

Huizen

Bijna 8 jaar oud

!

De ringers ir®rdt verzocht, om ook de volgende publikatie mogelijk te maken,
hun terugmeldingen vóór 1 maart 1975 aan mij door te geven.

E.R. Osieck

Steffenshein 20
Laren (N.H,)

Vogelcursus

voor

beginners

Wederom dit jaar een vogelcursus voor beginners.
Begonnen wordt op woensdag 19 februari a.s., terwijl de
totale cursusduur 8 woensdagavonden in beslag zal nemen.
Naast deze "theorie" avonden zal aansluitend aan elke avond
een excursie worden gehouden; plaats en tijd van handeling
worden telkens op de avonden bekend gemaakt.
Belangstellenden kunnen zich nu reeds telefonisch opgeven bij
mevrouw C.C.M.Last-Hendriks, tel. 02159
1764.8,
-

Mededeling

van

de penningmeesteresse

De penningmeesteresse is bijzonder verheugd dat zoveel leden
direkt hebben gereageerd op de ontvangst van de acceptgirokaart door hun bijdrage voor 1975 over te maken.

Hartelijk dank daarvoor!

Er is echter nog een klein aantal leden dat nog niet heeft

betaald. Wellicht kunnen zij ook eens de acceptgirokaart te
voorschijn toveren en voorzien van hun handtekening inzenden.
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literatuur

Ontvangen

Het Vogeljaar, jg. 22 nr. 5;
Eerste duidelijke veldwaarnemingen over toepassing van het zonneRevaliNog eens: de Kleine rietgans
kompas door nachttrekkers
Resultaten van een aantal
datie van inbeslaggenonen stootvogels
De Velduil in zijn winterbiotoop
Waterhoentellingen
Zeg mij wie
uw vrienden zijn
De status van de Rode patrijs
BoekbesprekingenVeldwaarneaingen.
-

-

-

-

-

-

-

Vogelwachten, jg. 27 nr. 10;
van zangvogels
De Blauwe reiger op de Oude BeWaarnegraafplaats te Leeuwarden in 1974 Agressieve Ransuilen
mingen.

Vanellus. Maandbl. Bond van Friese
De

achteruitgang

-

-

Idem, jg, 27 nr,

Waar

-

115

trekken onze Grutto's na de broedtijd heen?
land in 1974Herinnering aan een Wilsterflapper
-

-

Vlinders in FriesWaarnemingen,

-

De Pieper, Maandbl. VWG Noordholl»,Noorderkwartier,
Waarnemingen bij een Boerenzwaluwkolonie (II),
■

jg.

13 nr. II;

«

■

ledem, jg, 13 nr, 12;

Zilvermeeuwen

land

-

en de geringe aanwas bij ELder- en Bergeenden op VlieHingen van Knobbelzwanen met gekleurde hals- en voetringen.

De Fltis, Mededelingenbl. VWG Haarlea, jg, 10 nr, 5;
ÏSerste aankonstdata zomervogels Ï974Nestkastverslag Elswout 1974De eenden en Meerkoet als broedvogel in de A,W, duinen 1972
Inventarisatie Pietjes Zwarteveld 1972 Veldwaarnemingen Zuid-Kennenerland,
-

-

-

-

Mededellngenbl, KNNV-VWG Amsterdam, jg, 12 nr, 3;
Verslag nachlexcursie drote uivieren idem vogeltocht naar Schiermonnikoog
Waarnemingen Amsterdamse Bos 3e kw, en okt, 1974.
idem in en om Amsterdam 3e kw, 1974-,
-

-

-

De Wulp, Per, inform. Ver. Vogelbesch, »s-Gravenhage

Jaarverslag 1973-1974..

e.0.,

’

jg, 5 nr. 4.;

De Lepelaar, Nieuwsbrief Vogelbescherming, nr, 37;
gevraagd
Zwerven rondom hel Neusiedlermeer,

Braakoallen

-

De Tjiftjaf, orgaan CJN-VWG, nr, 3 -en 4. 1974.;
ölaaptrek Bonte kraaien IJsselmeerwaterwildtelling 16,3,1974.
Telling stookolleslachtoffers
Waarnemingen,
-

-

Door omstandigheden kon het eerste nummer van de Korhaan
niet op tijd bij u in de bus vallen.
Vandaar dat wij besloten hebben u door middel van een
klein stenciltje op de hoogte te houden van de lezingen,
excu rs ies etc.
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Lijst

van

adressen die

u

nodig

kunt hebben

Het bestuur
Voorzitter
J,Harder, Alexanderlaan 20, Hilversum,
Secretaris
J,Klein, Zwaarderaakerstraat 12, Bussum, 02159-13389;
Penningmeester; Mevr, H.E.Disselkoen-Piepers, Beethoven!, 4-5, H’sum, 4-6285;
:

;

bij deze leden berust tevens het contactadres van de voor
hun naam genoemde subgroep;

Leden

:

Avifauna

:

Pi.van Poelgeest, Oliv.van Noortstr, 83, Hilversum, 50753;

Nestkasten

:

R.G.Moolenbeek, Erfgooiersstr. 597, Hilversum, 514-61;

Excursies

:

Mevr, L.J.Dwars-van Achterbergh, Prinsenstr, 15, Hilversum;

Zd.Flevoland

;

Mevr,

:

Mevr, M,A,F,H,de Wijs-Tabois, Stalpaertstr, 10, H sum,

Beheer Noodschooltie

A.C.Hartlief, Lange Heul 229, Bussum, 02159-31226;
!

56928^

Verdere contactadressen:
Rlngonderzoek;

E.R.Osieck, Steffenshein 20, Laren, )2153-89720;

Controleurs Vogelwet 1936; L.F.Rynja, K.P.C.de Bazelstraat 9, Bussum, 18721;
Vogelcursus; Mevr,

C.C.M.Last-Hendriks, Laarderweg 278, Bussum, 02159-17648;

A.Bode, Coehoornstraat 64, Hilversum;
C.de Rooy, Rading 80, Nw.Loosdrecht, 02158-1641;

Inzenden waarnemingskaart.ies:
Opgeven excursies;

Inzenden kopi.i: L.F.Rynja, K.P.C.de Bazelstraat 9, Bussum

,

02159-18721

Inhoud

pag« lx Redactioneel;
2-3: Progranna;

4.-6:

Resultaten TV-kasten in IJsselmeerpolders 1974-5

7; Avifauna-avond voor iedereen;
8; Welke soorten in te vullen op waarneningskaartjes?;

9: iden (vervolg)
Gerinde ganzen;
10: Reacties op verslagen;
11: idem (vervolg)
Ledenmutaties;
verslag Ledenavond
12-14: Resultaten ATLAS-project 1973 en 1974;
15 s Verzoek KNNV medewerking broedvogels;
16-18; Veldwaarneningen;
19s Roofvogeltelling
mededelingen subgroepen;
20-21: Broedvogelinventarisatie Vuntus 1974-5
22: Excursleverslag Ankeveen;
23: Excursieverslag Schaep en Burgh;
24.: Excursieverslag Zanddijk;
25: Terugneldingen van gerinde vogels;
26; idem (vervolg);
27: Ontvangen litteratuur;
28: Lijst van adressen
inhoud.
+

+

+

+

+

NB, Inzenden kopij

vóór 14

februari a,s,

aan;

L.F.Rynja, K.P,C,de Bazelstraat 9» Buasum, tel. 02159

-

18721.

