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Programma
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september

:

vakantie-avond: vertoning van dia’s door V W G leden.
De leden worden verzocht zoveel mogelijk vogeldia's
mee te brengen. Het gaat beslist niet om de kwaliteit van
de opname, maar om het plaatje van de vogel.
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oktober: weekend op Ameland bij kampeerboerderij T.Smit te Nes.
vertrek boot Holwerd: 9.15 uur (eventueel 14.15
uur.) Terug zondag: 18.30 (ev. 13.30)
19.45
slaapzak (dekenzak) meebrengen.vertrek hilversum:5.30
station (stille kant).kosten gehele weekend plm f.30,reis naar Holwerd per particuliere auto's.
opgave zo spoedig mogelijk aan onze secretaresse met
vermelding wel/geen auto. deelnemers krijgen nog nader
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en

en

bericht.

10 oktober

:

20 oktober

:

werkavond nestkaütencommissie in het Hol, erfgooiersstraat
in ‘Hilversum, bespreking nestkastenseizoen en plannen
voor volgend jaar» belangstellenden welkomjer is een
tekort aan controleursi*

ringersexbursie naar een nader te bepalen plaats.
demonstratie van het vangen mat netten o,l t v. ledenringerscommissiê. deelnemers moeten zich tijdig opgevan

bij onze secretaresse i
oktober
10 november

:

;

filmavond door Jo van Dijk :"vogels van Gotland"
excursie héér de dijken*van Zuidelijk Flevoland,Ui jkerk,
Muiderberg, Lelystad(haven), met particuliere auto's,
leiding leden commissie zuidelijk flevoland,
opgeven bij het secretariaat van de VIJG
;

28 november

:

de heer B.J. Speek, directeur van het Oecologisch Instituut
het nestleven van de ooievaar" en
"het ringondorzoak-in nederland" met dia’s

te Arnhem over
12 december

23 januari

:

werkavond ringerscentrale (hot Hol, te hilversum)

:

inleiding te verzorgen door prof, K.H.Voous

Alle bijeenkomsten zijn
zover niet anders
van de openbare leeszaal, s'Gravenlandseweg
,

vermeld, in de bovenzaal
55 Hilversum, 20 uur
,

Excursieleiders
Er bestaat een tekort aan excursieleiders ! steeds meer wordt er
beroep op het bestuur gedaan, leden voor diversen excursies beschikbaar
te stellen. de excursies van het Goois Natuur Reservaat b.v., de typische
vogelkijk- wandeling voor iedereen, trekken vele tientallen belangstellenwordt begeleid.
den, het is de bedoeling dat een groepje van plm 10
!
het is zeer dankbaar werk! opgaven graag bjj onze secretaresse

mensen
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Van onze redactie
Voor u ligt de nieuwe "Korhaan". Voorzien van een omslag, welke
er naar onze mening best zijn mag ! De dank voor het ontwerpen
van "hanen" gaat naar de heren R. Hovingh en R. Swankhuizen.
De laatste is tevens de illustrator van de gestencilde pagina's.
Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden deze binnenpagina's
een ander -beter
aanzien te geven.
Wij mochten inmiddels zes adverteerders noteren. Een hele pagina
vol advertenties dus. Maar er moeten er nog
zes bij;absoluut
noodzakelijk om de "Korhaan " te kunnen laten draaien.
Wij zijn de zes firma’s van de achterpagina, bijzonder dankbaar
voor hun bereidwilligheid. De V.W.G. leden weten nu waar zij hun
vogelboeken kunnen betrekken, waar zij (goedkope en goede) kijkers
kunnen vinden of zaad, vetbollen of andere lekkernijen voor de
vogels kunnen halen. Fietsen, bromfietsen, tuinbenodigd heden en
.........vogelreizen.......
De redactie wil leden in de gelegenheid stellen kleine annonces
te plaatsen. Kosten ££n-gulden per regel, te voldoen bij opgave.
Ten slotte aandacht voor de rubrieken
vogelwaarnemingen' 1' on
om
“Kom
uit
uw leunstoel" schrijft ergens
medewerking",
"oproep
een medewerker, Wij onderstrepen gaarne zijn uitroep J
-

eens

"

Bestuursmededelingen.
Er is een mogelijkheid aangesteld te worden als(onbezoldigd)
controleur vogelwet. De kandidaten dienen minimaal 25 jaar oud
en van onbesproken gedrag te zijn. zij moeten beschhaafd
tactvol
zijn en moeten hun bevindingen in goed nederin hun optreden
lands op schrift
stellen. Uiteraard is het nodig over voldoende
kennis te bezitten ten aanzien van de nederlandse vogels.
Geintresseerden worden verzocht zich in verbinding te stellen

en

met onze voorzitter.
liet bestuur wil, zodra de financiën het toeloten overgaan tot het
instellen van oorkonden, deze zullen worden uitgereikt aan bv
jachtopzieners in ons rayon, welke-kunnen aantonen de zaak van
de vogelbescherming op de juiste wijze te hebben gediend (bv bescherming van

roofvogolnesten).

Bij het secretariaat, liggen-diverse tijdschriften ter inzage.
ontvangen verenigings bladen een korte
In elke Korhsan zal von

.(yogel )inhoud,jopgave worden gegeven, (zie elders in dit blad)
Geïnteresseerden kunnen de leespórtcfuille ter inzage krijgen bij
onze secretaresse-,Deze portefuille bestaat thans uit: vogeljaar,
limoso,(ornith. unie) mededelingenblad VWG smsterdam, De pieper
(VW6 noordholl, noorderkwartier),de lovende natuur,artis,
blijdorpgeluiden, en naturo.
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Zuidelijk-Flevoland
Wekelijks bezoekt een lid van de commissie zuidelijk-flevoland
de dijken van de drooggevallen polder. Belangstellenden voor een
rit op zaterdag- of zondagmorgen, worden verzocht dit te melden
aan de voorzitter of secretaresse. Het is byzonder moeilijk
gebleken aan de hand van de eerder samengestelde lijst de liefhebbers
te bereiken. men wordt bij voorkeur verzocht een dag te bespreken.

Mutatiesledenlijst

Bedankt: J, Muilwijk, Berensteinorlaan
Bussum
Adreswijziging: C,Laban, Hoskamstraat 6, v/eesp
naar: Bngelandlaan 106, Haarlem
,
nieuwe leden:
kuiperlaan
G.Buhr,
52, Haarden, 'fel, 02159- 3iOI7

J,Feller, Spiegelstraat

36,

Bussum,

Tel,

02Ï59-

I6365

L.II.vd Heut, Zenderstraat 20, Huizen, Tel. 02152P,Oostendorp, Singel H5, Bussum, 'fel, 02159mej. M.Hijnsbergen, Verbindingslaan 32, Bussum
C,E,ïi, vd Steen, Adm, de Auyterlaan 139, Hilversum
E,E,'feitsma, Handweg II3, Bussum
H,J,
Hoflaan 2, Hilversum, Tel, 02150- 10688

Inventarisatiegegevens

1968

een

eind gekomen.
Aan het inventarisatieseizoen is inmiddels
De avifaunacommissie verzoekt daarom alle medewerkers voor
I oktober de verzamelde gegevens naar het avifaunasecretariaat
te sturen. Ook gegevens van telgebieden,die niet helemaal bewerkt
zijn, worden verwacht.Gegevens over opgezette vogels, literatuur etc.
betreffende ons inventarisatiegebied zijn zeer welkom.
Alle medewerkers ontvangen bericht wanneer de volgende contactbijeenkomst plaatsvindt.
Boomklever noodkreet!
In de laatste Korhaan was verzocht om gegevens over broedgevallen
van de BOOMKLEVER (Sitta europaea). Het is bedroevend te moeten
constateren dat welgeteld slechts een van de 115 leden de moeite
heeft genomen te reageren. Het is dus zaak om
uit de leunstoel
te komen en genoteerde waarnemingen uit te pluizen.

eens

Kuif on Tafeleend
het onderzoek over het broeden van kuif en tafelhet
kader
van
In
het ITBON, zou onze avifaunasecretaris graag
ingesteld
door
eend,
gegevens ontvangen over broedgevallen van deze vogels(plaats en
aantallen)

in ons VWG gebied.
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Vogelpioniers of pioniervogelaars?
Even na Swifterbant was het zover, een schim zeilde laag over de wagen
heen. De achter in onze auto zittende "uiloloog" varklaarde met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat dit de soort Asio flammeus was
(velduil), die hier in oostelijk flevoland vrij algemeen voorkomt.
Kwart over tien , vrijdagavond
vanuit lelystad-haven waren we nu een
half uur gaans op de knardijk.De "operatie vogeltelling zuidelijk flevoland" was nog in haar beginfase. het zou een ware strijd worden om op
zondagmiddag weer op tijd in lelystad aan te komen, maar daar dachten
we toen helemaal nog niet aan.
,

Ha een opmerking in de geest van "het is nu echt weer dat de regenwulpen
moet
trokken"jHet een van de trekkers inderdaad zijn weemoedig
bibibibibibibibi horen, het leek of hij ons had zitten beluisteren
ofii een Juist overzicht te krijgen moesten alle vogels genoteerd worden;,
’s nachts gaat het alleen wat moeil-ijker, V/anneer er enkele' bij onze
nadering wat geluid -maakten, werden ze daarop gedetermineerd.
Tot knarhavon waar -het eerste bivak zou worden gemaakt-hoorden we o,o,
.en een witgesterde blo-uwborst, die
Bosrietzanger ,kleine rietzanger
in het donker nog eens voorzichtig zijn liedje probeerde,-

:

,

Wat hebben we u kareltje efe ’mug verwenst;* als ik zijn voorvader die dit
alles op zijn geweten heeft
nog eens te, pokken krijg J
Aanval na aanval golfde op ons of, als jagers doken ze op ons oSn,
Mijn luchtafweer maaide door de lucht ,moar was bij lange na niet voldoende, Toch sneuvelden er verscheidene leden von deze zelfmoordoskoders
op Het slagveld. Op beschaafde doch dringende toon geuitte krachttermen
deden of en toe het krijgsrumoer verstommen. Uren later,vroeg in do
morgen, bleek dot ér nog moer biologische aanvallen handden plaatsgevonden,
en wel van de kont ,van de ratten. Het schurende geluid' dot de mannelijke
deelnemers 's nachts hoorden naast het roerdompachtige geluid uit oen
naburige tent en waarvan
verondersteld werd, dot dit van de plastic
zeilen was, moest von een rover zijn geweest, die onder dekking von de
nacht zijn buit, bestaande uit tj.cn boterhammen met kaas, de kuiten had
genomen. Dot hiervoor een -gat in- de rugzak moest worden geknaagd deerde
hem niet.
De knordijk tot de zuidelijke, aansluiting naar de moerdijk liet niet
veel vogels zien* De spreeuwen waren de meest algemene, zij komen
evenals enige zwoluwsoorten tegen het licht worden de dijk opvliegen
vanuit hun slaapplaatsen in het riet en foerageren op en boven do dijk;
dit in tegenstelling met de sperwer die we zagen en die ongeveer honderd
meter van de dijk af vli-egend zijn voedsel zocht in de schaars aanwezige
:’

,

begroeiing van de nieuwe polder.
Bij de moerdijk aangekomen staarden sportvissers ons aan, als wax-en we
uit een voorwereldlijk
iets teruggekomen,De zwaar bepakte rugzakken
en de wonderliJke kledij
droegen daar wej, toe bij.
Vanaf dit moment werd het pas echt moeilijk, lopend langs de dijkvoet
grote aantallen kemphanen en tureluurs, bosruiters en
zogen we
enkele oeverlopers.
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Tientallen meters voor ons vloog eon vogeltje op dat een pestvogelachtig
geluid maakte.Er was geen twijfel mogelijk, dit moest een Temminck
strondloper zijn, het: vluchtbeold bevestigde dit nog ten overvloede.
Even voor Nijkerk worden de blaren en de vermoeidheid onze vrouwolijke
deelneemster te groot; na haar met de tent op een grasmat als een
biljartlaken vlak na de brug geïnstalleerd te hebben en zelf de nodige
rust te hebben genomen trokken de twee overgeblevenen verder.
Vanaf deze plaats wil ik nogmaals hulde brengen aan het eerste slachtoffer
van de tocht.Zonder klagen \ie rden zestig zware kilometers volbracht.
Tegenover de hoven van huizen rolden de slaapzakken over de dijk en
word een hazeslaapje gedaan. Voordat het zover was konden we steltlopers
van het vasteland geregeld aan zien komen vliegen voor hun nochtelijk
voedseltochten in de polder. Storno en meeuwen volgden de bootjes der recreanten op weg naar de veilige haven. Vijf uur was het ópstaan geblazen
•s middags zouden we weer in lelystad moeten zijn, De dorst begon nu
mee te tellen. Met de bru 0 van muiderberg in zicht sneuvelde het volgende
. de voorslachtoffer. Liefdovol zou hij later in de bez.niwagen van
zitter van de V, J*G, worden opgenoaon.
Hij kon zijn gedachten laten gaan over de vele torenvalken die op dit
gedeelte zaten. Zeker dertig exemplaren telde hij later vanuit de auto,
De kroonoenden
normaal bij muiderberg altijd aanwezig, lieten ook
ditmaal geen verstok gaan, evenals de krakeenden. Tussen de bloeiende
meorasanöijvie klonk hot porceleinon geluid van het porceleinhoen;
de eerste waarneming in zuidelijk- flevolond. Op do andijvie waren
hout duiven aan het voedselzooken.Hog dertig kilometer en het karwei was
geklaard,Onderweg werd de eenzame wandelaar ingehaold door de auto en
en van eten voorzien, drie flesjes rivella', speciaal uit lelystad aangeveerd
hielpen hem over de inzinking heen, Dworgsterns begeleidden hem tot eon
uitgeboggerd gat waar . aalscholvers aan.ihet vissen waren.
Toqn de slagboom, mef oen levensgrote kantonnier, vele handdrukken,
bloemen, on een rosechté ovorwinnaarszoen. wat wil je nog meerl
,

Opoirotie

;

■ vogeltjelling

Zuidelijk Flevoland

::

was beëindigd.

Hilversum, J>1 juli 1958,
D.A. Jonkers
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In “pension” Holzenspies:

400 vogels in 3 maanden

Het is zondagavond, 8 uur en er staat nog geen letter op
De wil was wél aanwezig, de tijd helaas niet.
Eerst kwam er een mijnheer enthousiast vertellen, dat er in de
buurt een groot aantal notekrakers zat. Toen belde Ko Zweeres
op, dat een aangereden ijsvogel in Amsterdam-Oost op eerste
hulp wachtte. Gelikkig zijn er altijd vogelvrienden te vinden
die voor snel transport zorgen. Een beeldig vogeltje is het.
Eén oog zit dicht; het ander kijkt zielig de wereld in.
Wat een kleurenpracht! Op de rug had Moeder Natuur de mooiste
kleuren gebruikt, die op haar schilderspalet voorkwamen.
Verschillende tinten blauw tot turkoise toelopend. Met drukinkt
zijn deze tinten eigenlijk niet te beschrijven.
Tussen de bedrijven door moesten nog enkele jonge pleegkinderen gevoerd worden. Elk uur. Merels, een jonge boerenzwaluw
en een gierzwaluw, die nog steeds niet gereed is voor de lange
tocht. Terwijl zijn soortgenoten al lang onderweg zijn naar
Afrika. Argeloos vliegend boven gebieden, waar bloedige stammenoorlogen worden uitgestreden. "Eetop" of "wordt opgegeten"
geldt niet alleen voor de dierenwereld.
Ket jonge visdiefje, met een gebroken pootje, staat zich
ijverig te wassen in een glazen kommetje. Een goed teken,
"Poellepetat", het jonge parelhoen!je vraagt ook veel aandacht. Zijn baas is voor een maand naar Spanje, zodat de zware
verantwoording op me rust een groot, gezond parelhoen straks
aan de kolonel te kunnen overhandigen.
papier.

Veel vogels deden hier hun intrede, Puim 400 in 3 maanden.
Allemaal individuen met een eigen geschiedenid. Glln len hetzelfde, Een groot deel staat nu
weer op eigen loopbeentjes,
De volières raken leeg. Niet
helemaal, want elk jaar komt
er wel een AOW-er bij. Ook val-'
len er af, helaas.Mijn kleyj-t
kreeg een hartverlamming, 'Zo
maar opeens .dood. Geen helder
"kievjjh'-'geroep meer, als er
soortgeboten óverkwamen vliegen,"
"Tvipsie", de mereldame, die al'*
10; jaar AOW-t, kreeg staar in
hahr ene oog. Nu is ze er mee
opfeehouden om jonge merels te
he 1 pe n_ gr o o t br e nge n.
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Tientallen opgek.week.te merels staan

op haar rekening- Lat mag
toch wel even gezegd worden. En dat niet alleen, want ze leverde
het bewijs van een hypothese, waar Konrad Lorenz jarenlang naar
gezocht heeft. Dat deed allemaal’een Huizer merel uit de Jozef
Bctnckerts-traat!
O ja, en dan de drie jonge draaihalsjes. Eessjes, die hun
leven te danken hebben aan de oplettendheid van E.Osieck, die
.merkte, .dat de vogeltjes in het nestkast je geen eten meer kresen
...zodat ze het uitschreeuwden van de honger. Eet voeren door hun
pleegmoeder verliep vlot. En ze groeiden als jonge draaihals.
Het hun vele ce-ntimeters lange tongetje onderzochten ze alles.
Razend snel bewogen ze het roze dunne slangetje op en neer.
Vlijtig timmerden ze in vermolmde stukjes hóut, waar allerlei
eetbare zaken zich bleken op te houden, s’avonds sliepen ze tegen de wand van de kooi. Vlak bij elkaar, aan de tralies vastge
klemd. De jongste zit nog steeds in onze tuin. Druk etende,
mieren en andere insecten. Ook deze vogels verschilden van uiterlijk en gedrag. Je had "Groot”, "Klein" en "Smal”. De laatste
maakte

de dienst uit.

Zo komen en gaan de vogels.
Vogels die meer zijn dan alleen een balletje op dunne pootjes.
Eet zijn persoonlijkheden, die veel plezier maar ook droefheid
kunnen brengen. Die. je het bijzondere van de Schepping laten
zien, als je er maar oog voor hebt.

Broedende ijsvogels
In het Spanderswoud
Op 14 april, eerste Paasdag, tijdens een wandeling door het
landgoed "Het Spanderswoud", eigendom van Natuurmonumenten,
hoorden we de onmiskenbare roep van de ijsvogel(Alcedo Atthis
ispida).

Het duurde niet lang of we zagen er twee heen en weer vliestelden ons verdekt op aan de rand van een weiland, met
uitzicht op een sloot en zo ontdekten we al heel gauw dat het
een paartje was. Tweede Paasdag wilden we aan de familie Ploeger
laten zien, dat er appelvinken zaten in Hilverbeek. Het was
voor de tijd van het jaar zacht weer met een staalblauwe lucht.
We waren ook zeer benieuwd of de ijsvogels er nog waren.
Op de plaats aangekomen ontmoetten we Marga Rijnsburger die
eveneens de vogels had ontdekt. Na lange tijd stelden we vast
dat het hier 3 exemplaren betrof, 2 mannetjes en 1 wijfje. De
mannetjes zaten het eerste uur alsmaar achter het wijfje aan
en maakten een enorm kabaal.
gen. We
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Tenslotte lokte de meest volhardende het wijfje naar een fijn
plekje toe, dat ons gisteren ook.al was opgevallen, omdat het zo
bijzonder geschikt was als broedplaats. Er lag n.1. een omgewaaide boom, die een enorme kluit aarde had meegetrokken zodat
er als het ware een aarden wal was ontstaan, bijna verticaal
aan de waterkant.
Eerst zat het man. et je steeds in de buurt op uitstekende tak
jes en liet zich heel goed bekijken in alle standen. Vloog nog
enkele keren weg om het wijfje te lokken. Die liet zich tenslotte verleiden oók eens een kijkje te nemen en vloog dan meteen
weer weg om een eind verder neer te‘strijken.
Het mannetje intussen was bezig om in de warboel van aarde en wortels met zijn lange snavel een gat te boren, eerst op verschillen
de plaatsen, ten slotte op ££n plek. De snavel ging er op liet
laatst helemaal in en‘kwam weer tevoorschijn met aarde in zijn
bek. Even later vond hij het welletjes en ging op een takje zitten om daarna een plonê te maken in het water. Zie zo,'zijn
snavel was schoon. 17u nog even zijn veren uitschudden en een be.
zoek brengen aan het wijfje.
Ze kwam meevliegen. Ook het andere mannetje liet zich weer
zien maar vloog door, de ander kant op. Het wijfje nam plaats
op een stammetjesdat vlak voor de aarden wal lag en opeens dook
ook zij naar de plek waar het mannetje haar liet zien waar hij
begonnen was. Ze deed nog tweemaal een forse aanval op de onderkant van de boom en verdween weer pijlsnel over het water om
een eind verderop te gaan zitten uitblazen.
Nu waren we er met zijn allen van overtuigd dat dit plekje uitge
kozen werd als broedplaats.
De volgende dag waren de ijsvogels eindelijk gepaard, de derde
ijsvogel was nu voorgoed verdwenen. Het paartje was nu geregeld
in en bij de omgevallen boom en pikten met hun forse snavel,
dan hier en dan daar.
Op 18 april waren de ijsvogels bijzonder aktief, ze zijn
om de beurt aan het hozen in de onderkant van de aarden wal.
Het vrouwtje pikt hoog, het mannetje pikt laag. Af en toe
vliegen ze pijlsnel over de sloot weg om vrij snel weer terug te
keren. Heestal zitten ze eerst op een uitstekende tak vlak bij,
bewegen hun kop op en neer, laten zich in het water plonzen en
gaan weer aan i et waerk,. Thans op é*a plaats.'
Na een dag' zagen ze kans om het gat zover uit te boren, dat ze
er geheel en al in verdwenen. Ze komen er nu achterstevoren
uit
met aarde e i wortels en duiken bliksemsnel in
het water voor de schoonmaakbeurt.
Op 20 april blijven de vogels nu om beurten ongeveer 5 mi
nuten in de nestgang en lossen elkaar keurig af. Als de man
graaft zit de vrouw als een standbeeld op een tak en omgekeerd.
Ineens vliegen ze luid roepend weg. Na een kwartier horen we
ze al in de verte aankomen.
•
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Set mannetje heeft een visje in z'n bek en biedt het e t wijfje aan.
Zo moet een paar keer slikken voordat het verdwenen is.
Ze vliegen soms in zeer korte tijd het hele landgoed over, maar ook
kunnen ze wel 10 minuten lang onbeweeglijk zitten kijken.

Zk

april was het schitterend, weer, h kinderen zwommen vlak bij.de ijsvogels
in do sloot, Ue hebben ze weggestuurd ,msar vanaf die dag waren de vogels
schuw en lieten zich niet zo makkelijk meer zien.

28 april

zogen we een copulatie. Verder hebben we ze vrij regelmatig
waargenomen tot k mei.
De dog daarop kwamen koeien in de wei en werd een melkmachine dichtbij
het nest geplaatst. Je hielden ons hart vost
De 6 de mei gingen we naar texol. Toen we eind mei terugkwamen was do
omgeving van het noot zwaar begroeid, waardoor de waarneming werd bemoeilijkt, Viel nomen we de vogels enige keren waar, moor de jongen hebben
we niet kunnen waarnemen. Het succes van dit broedgeval kon ook door
anderep niet worden bevestigd, Misschien hebben we hot volgend jsar meer
,

succes.
J.L.A. Blonet

E. Blonet-Houillier
Noot;

J. vd Gold, die in de omgeving van het Spanderswoud werkzaam is, voegde
hieraan toe
Op 30 mei nam ik de ijsvogels bij de neotingang waar met
visjes in do snavel. Ook op latere dato zag ik ze in de omgeving van de
neotingang met, visjes in de snavel. Op l8 juni heb ik de neotingang wat
nauwkeuriger bekeken en vostgestqld dot het gat aanmerkelijk wao uitgesloten door het in en uitvliegon van de vogels. In en onder de uitgang
log mest hetgeen op jonge vogels zou kunhen duiden. Ik heb beide vogels,
mannetje en vrouwtje nadien regelmatig, ook deze maand augustus, in het
Spanderswoud en omgeving gezien en gehoord.
;
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De

Notenkrakers
in

De notenkrakers

(nucifraga

het Gooi niet overgeslagen.

nen er enkele exemplaren
piek werd omstreeks
reikt toen alom
leerd met als
18 stuks in de
(nabij vliegtal waarnemin-

het Gooi

caryocatactes) hebben
Aanvankelijk versche-

later groepen. De
vrijdag 23 augustus begroepjes werden gesigna-

grootste aantal op éénplaats
omgeving van de Hoorneboeg
veld Hilversum). Het aan-

mensen, vooral

gen was legio. Er ontstond
van meldingen, van allerlei
ook van niet-vogelkenners,

die ergens

een publicatie

tenkrakers

invasie hadden gelezen.

een stortvloed

over de no-

De eer van de eerste melding komt de heer C.Jacobs toe, ons
lid te Nigtevecht. Hij
op zondag 4 augustus vier
notenkrakers te hebben gezien op de Afsluitdijk. Nico Verlaat
werd met een neusje geklopt, maar kwam niettemin als eerste
met een Gooise waarneming over de streep. Nog. onwetend van
hetgeen ons boven het hoofd hing, verzocht ik Nico een verslagje van zijn waarneming te maken. Nico's notenkrakers veltoefden gevieren in de topjes van de coniferen op de kwekerij
van de heer Jurissen te Naarden. De stroom was op gang gekomen. De climax werd bereikt op 23,24 en 25 augustus, terwijl
gelijktijdig de eilanden, waarop de notenkrakers massaal hun
volgens mededelingen van terugge"aanval" hadden gericht
keerde Gooise "wadlopfers"- leegstroomden. Een soort verplaatsingstrek dus. Zoals
bekend, komt een invasie vermoedelijk op
gang na een cyclus van zeven jaar waarin het notenkrakerslegioen het maximum aantal vogels, dat zijn kostje nog kan ophaGecombineerd met een voedseltekort is de
len, overschrijdt
noodzaak van
exodus ontstaan. Slechts ongeveer tien procent overleeft het avontuur, zodat van een zelfmoordtrek kan
worden gesproken.
De Siberische notenkrakers., hoofdzakelijk d'iksnayelige dieren,
lieren zich in het uool op de meest merkwaardige olaatsen zien."
Jjfiungs" de ilJsselmeerkust, op de gazons bij de' 'Wereldomroep,
i.r d'P' . boshen van nikbeigèn, maar ook in de s tad tuint j es van
Hilversum en Bussum, zoals o on de: C omes Oolen-straat' in Vdë: radiostan. In de Hachlaan vertoefden volgens., de mededeling' van
een onbekend gebleven persoon at n eeh'vlTJH'ér, 13 notenkrakers
-

een

.

.
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De Bachlaan-bewoners voerde de vogels met....gehakt. Ze kwamen
het uit zijn hand pikken l Ook werd mij verteld, dat notenkrakers tussen de tafeltjes van "La .Provenee" doorhuppelden, koekkruimeltjes niet versmadend en ook bereid een lekkernij uit de
hand van de restaurant-bezoekers te pikken.
'i'ot dusver werden, voor zover bekend, in het Gooi twee dode
notenkrakers aangetroffen. Do dode vogel van het Bikbergerbos
was tot op het bot vermagerd. De notenkraker belandde in de
collectie vannhet Goois Natuurreservaat. De preparateur in hol
ten had nog twee exemplaren liggen, eveneens vermoede lijk de
hongersdood gestorven, hoewel de notenkrakers niet kieskeurig
zijn, wordt het ontbreken van het basisvoedsel, de Siberische
dennezaden hun mogelijk noodlottig. Minder weerstand en aantasting door parasDten. Het is slechts een veronderstelling.
ïen slotte een reeks waarnemingen tot 25 augustus
4,5 en 6 aug. div. exempl. op het Naardermeer (Schaap), 4
aug., 4 ex.,Naaiden (HiVerlaat), 1 ex,, Oud-Naarden (G. de
Jager), 5 aug. 7 ex., Bikbergerbos (A.v.Riessen), 7 aug. 1 ex.
Spanderswoud (mej. Smits), 8 aug. 1 ex., Groeneveld (mevr.
Usieck), 11 aug,, 1 ex., steenfabriek Huiden (G.de Jager)?
19 aug., 1 ex. V/aterleidingbos H'sum, (mevr. de Wijs), 21 aug.
1 ex., Spanderswoud (mevr. Smits), 2 ex., Palaceterrein H’sum,
(mevr. L.v.d.weide), 22 aug., 7 later 2 ex., picknickplaats
hei bij Huizen (Visser, mevr. Holzenspies, Bos), 23 aug., 6
ex., Üud-Bussumerweg, Huizen (j.V.d.Geld), 16 ex., Hoornboeg,
(mej. Nemper), 1 ex., St.-Janskerkhof, naren (B.de Vette),
24 aug., 18 ex., Hoornboeg (F.Rijnja), 7 ex., Wereldomroep,
(j.Bos e.a.), 2 ex., Wolfskamer, IJ'meerkust (J.v.d.Geld),
6 ex,, Hollandse Sloot (mej. iCemper)
;

.

De wonderlijkste

ervaring met notenkrakers had B. de Vette,

niet vanwege de vogels, maar wel van de omstanders
een Russische

graanvogel" riepen zij hem toe

;"

Kijk,

....

J .L. Bos
Koekoek en boompieper
Sinds het begin van de zomer bevindt zich zéér, zéér hoorbaar,
een koekoek in de bomen van het weggetje tussen het Tafelberg-

café

en de Crailoseweg. Op een middag tussen

terwijl ik terugkeerde van een

wandeling,

17 en 22 juni, zag ik,

de koekoek laag over de

grond vliegen, even naar boven zwenken en in een bosje verdwijnen, Ik

wist, dat in het-bosje een boompieper nestelde maar kon helaas niet
op weg was
met b.v. een ei in z'n snavel
constateren of de vogel
-

-

naar het boompiepersnest. Maar de vlucht van de koekoek leek me
doelgericht

!

Mevrouw+E. Frenkel
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Avifauna Oostvaardersdiep
(

Commissie Zuidelijk. Flevoland;
samengesteld
J.Harder en
F. A sisck)

Van onze commissie voor Zuidelijk Flevoland is de "Avifauna
van het
Oostvaardersdiep" verschenen.
Deze Avifauna betreft het dijkegedeelte tussen Lelystad-Haven
en de brug van Muiderberg.

lan s deze dijk., nuh.e grens van Zuidelij' Flevoland, straks
behorende tot ds „ar'eerwaard, hielden leden van de commissie
tellingen en leden ornithologische waar emingen.
Het betreft iiier de beginperiode; tussen 29 oktober 1596 en
18 september 1967. 'het vervolg Tan de lijst is in bewerking
bij de twee jeudige samenstellers.
De Avifaunistische lijst bevat de waarnemingen van honderd
vogelsoorten; Eet .is de eerste bijdrage van de commissie en
de samenstellers verdienen alle lof voor dit karwei !
Eet ligt in de bedoeling, deze Avifauna in stencilvorm te
laten verschijnen.
Een en ander is echter afhankelijk van de belangstelling die
er voor deze lijst be.staat.'
ïlen wordt derhalve verzocht in te tekenen bij de secretaris
van de commissie.
Er aal één gulden per uitgave in rekening worden gebracht.

Wielewaal

en

Roek

Het contactorgaan voor vogelstudie van de KNNV, vraagt om
medewerking bij een onderzoek naar het voorkomen van de Wielewaal en Roek. Doel van het onderzoek naar de Wielewaal is een
kwantitatief overzicht te krijgen, te weten aan welk biotoop
de vogel de voorkeur geeft en kennis te vergaren van de oorzaken van voor- of achteruitgang
Het onderzoek naar de Roek houdt verband met de achteruitgang
van deze Kraaisoort. Wat men gaarne wil weten is de plaats van
de kolonie(s), de nasthoogtas, het aantal bezette nestent
voor- en achteruitgand in vergelijking met vorige jaren.
Graag opgave aan onze Avifauna-secretaris.

en
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Vogels van Zeeburg en Diemerdijk

De heer A.N.Swart van de Amsterdamse Vogelwerkgroep, heeft een
Avifauna samengesteld van de Zeeburg en Diemerdijk. Deze lijst
bevat alle bekende gegevens over het broeden en het voorkomen van
de Diemerzeedijk. Dit gebied strekt zich uit
vogels aan het Y
tussen het voormalige kamp Zeeburg en de haven van Muiden. Voorts
bevat het overzicht gegevens van aangrenzende gebieden zoals het
Nieuwe Diep, de Diemerplas, het Amsterdam-Rijnkanaal en het terrein
van do buskruitfabriek De Krijgsman te Muiden. Hetgeheel grenst
aan het rayon van onze Vogelwerkgroep, reden waarom wij grote aandacht vragen voor het verschijnen van het overzicht, dat liefst
negentien pagina's folio beslaat. Het verslag is opgenomen in het
archief van onze VWG en bij onze secretaresse ter inzage.

en

Uit fjndere bladen

Mede delingsblad K1TNV,
i i il x

(korte inhouds weergave)

Vogelwerkgroep Amsterdam

°

J

Art

;

'

i'erugkeer zomervogels Amsterdamse Bos
Waarnemingen in het A'damse Bos tussen 1 jan» en 1 juni

is

juli/aug,;
Arenden en hun problemen
De Levende Natuur
juli

;

Waarnemingen van zeeduikers in de omgeving van Culemborg
De brandgans op Schiermonnikoog
Het biotoop van bos- en rietzanger
Wa tura

sept

;

Oktoberochtend aan de Knardijk
in mijn tuin

Een nachtegaal

(Ornithologische Unie)
'ó8 no. 1-2

Limosa

:

Concentratie van ruiende Grauwe Ganzen in Nederland
Do Blauitfstasrt nieuw voor Nederland
Tweede waarneming van Amerikaanse zwarte zeëend
Waarneming van een hovikarend
Nieuwe w. arnemingen van buidelmees
Herfstinvasie van bladkoninkje
Waarneming voai een Iberische tjiftjaf
De verspreiding van het woudaapje
Do Pieper Vogelwerkgroep Hoordholland Noorderkwartier
juni

•

p 0 hroedvogels van de Wieringermeer
Bonte.. vliegenvangers
Verpis tsingen van koolmezen
Enkele veranderingen in de broedvogelbovolking
rondom Den Helder
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Terugmeldingen
De Heer A.Schaap, kooiker van het Naardermeer, ringde naast Wintertalingen waarover we reeds eerder schreven ook andere Eendensoorten
Hij ringde enkele duizenden vogels van de volgende soorten:
Wilde Eend, Slobeend, Pijlstaart, Smient, Zomertaling en Krakeend.
Van deze soorten kreeg hij tot nu toe terugmeldingen uit de
volgende landen:
Slob. Pijlst. Smient Zomert. KrakE.
Wilde E.

Nederland
Belgie
Frankrijk

Spanje
Italie
Afrika
Engeland

Ierland

Duitsland
Denemarken
Polen
Finland
Zweden

:

58
5
6

12

6

2

1

23
6

6

6

1

3

1
1

2

3

1

1

8

2

4
1
1

3

2

1
1

1

1

2

5

3

57

21

Noorwegen

USSR

Luxemburg

1

90

2

1
2

12

3

2

Van de Wilde Eend werden twee elders in Nederland geringde
exemplaren teruggevangen in de kooi. Zo werden ook 11 in Belgie
en 14 in Engeland geringde Wilde Eenden teruggevangen.
De Wilde Eenden bleek nog een korter leven beschoren dan de
Wintertalingen. De meeste Eenden werden geen twee jaar oud.
De andere hier genoemde eenden leefden ook niet langer dan vijf
jaar. Zoals bij de Wintertaling vermeld kwamen terugmeldingen
uit Zuidelijk van ons land geegen landen meestal in de wintermaanden. Uit oordelijker gelegen landen in de regel tijdens
de zomer- of herfstmaanden.
Een van de teruggemelde Wilde Eenden werd geschoten op een vijver
in de paleistuin van Soestdijk,
De in Nederland teruggemelde pijlstaarten komen vooral uit Brabant.
Een in Nederland geringde Tafeleend werd in de kooi teruggevangen.
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Velawaarnemingen verzameld

tot ’26-8-’68
Zwarte zeeeënd. 1 ex. dood
in de haven van Huizen,31-7,
J.v.d.Geld.
15-6, 1 ex. in 2. richting
Kwak.
vliedend ,IJselmeerkust tus sen
nort ronduit en
Geld:13-7,1 ex. nilversumt

Wasmeer,H.van 1'oelgeest ,J. Harder;

nwarte_Ibis. 16-8,1 ex. Haardermeer ,a

.

.

ex.iiilversuns wasmeer ,H.Har inus.

huizera_£7-7 jl ex. overvliegend Haarderstraat nuizen ,J.v.d. Held.

H2i&222ik u i22ï£-51-5 »Hoorneboegse
Hperwer i I5-7,1

Zwarte

heide ,L. A. Jonkers.

ex. Hilyersums wasmeer,H.Harinus.

_wouw. 29-4,2

exx.

overvliegend Aardjesberg Hilversum,II.
Mar inut..

«espendief^24-8,i ex.overvliegend Zwarte Herg Hilversum,!.A.Jonkers.
xsruine_Hiekendief; 10-8,1 ex.nuizen,J.v.d.Held.
24-8,1 ex. Haven van nuizen,J.v,d.Geld.
£22“valk.3ü-6,1 ex.overvliegend nussum z,J.v.d.Geld.
1-7,1 ex.naarder i/asmeer ,n.A. Jonker s

.

7-7,1 ex.Oteenfabritk nuizen ,J.v.d. Geld.
15-7,1 ex.nuizen,J.v.d. Geld.
5-8,1 e*.overvliegend Ha-,rden, J.v.d. Geld.
lu-8,I ex.

idem

Huizen,

24-o,r ex.iJselmeerkust Huizen,

idem.
idem.

24-8,1 ex. Hollandse Hading ,1) .A. Jonkers.
H2utsxiipj_l5-6,1 ex.baltsend in Omitshuiser bos ,H.Marinus.
15-7,1 ex.
idem Hilversums wasmeer.

H2^ e 222i2*47-7, 1 ex. ’s avonds overtrekkend Hilversum,a.Oude2-8,

idem Hollandse nading,
D.A. Jonkers
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Witgat je
18-6 en 21-6, 1 ex, Eilv, Waarneer, D,A. Jonkers
Kleine stxandloper; 13-7, ong, 10 ex,, Hilv, Wc smeer, H« Marinus
24-7, 1 ex,, La. rder Wasmeer, D,A,Jonkers
Temmincks strandloper
Bonte strandlopcr
13-7, 3 ex, Hilv, Wasmeer, H, Marinus
2 ex,, IJselraeorkust, J,v#d,Geld
kramsvogel:.,
paapje
1-8, bij Huizen, D,a, Jonkers
Speinklioanrietgongcr: 1 ex,, 4-6, kust Naarden-W. Ikcveen, K,Marinus,
.Brior,-' t i ex,, kust Neerden-Valkeveen, H,Marinus
, fluiter
4-6, 1 ex#, Cró’Habos, Hilversum,,'II #M rinus
gijs
7-7, 3 ex», V. Ikcveen, waarschijn!, broedgeval, J.v.dGeld
:

:

:

*?4-oY

;

'

;

4 exx,, Westerheiweg, Laren, D#A. Jonkers
27-7, 1 ex#, Hilv. Waarneer, H,Marinus

Goud'vink, 2-7,

Roepende keep

In de, maand mei heb ik vele keren een roepende man-keep waargenomen
op Boekesteyn. Ik heb ook anderen de vogel kunnen laten zien. De
luidruchtige on actieve vogel, achtervolgde enkele keren een vinkevrouwtje R. de Wijs nam deze maand op drie verschillende plaatsen
een roepende keep waar in het Hilversums waterleidingbos. Eveneens
in de maand mei signaleerde ik voorts een luidruchtige keep in het
Buskerbos bij Winterswijk. In Limosa (no. 1-2 '68) wordt een morgelijke oplossing gegeven voor de vele kepenwaarnemingen in ons land en
enkele broedgevallen in 1965 en 1966. In mei 1965 hebben-tienduizend
Belgische vogelvangers elk een paartje kepen
losgelaten, met
het doel een nieuwe broodvogel in België te creëeren. Aan deze actie
namen leden deel van de "Nationale Federatie van Belgische Vogelvangers". De mogelijkheid is dus niet uitgesloten, dat deze kepen zich
over Nederl and uitzwermden
niet aan de grenzen hebben gestoord,
en zich ook in het Gooi lieten zien.
Bos

Ons volgende nummer
We hebben gelukkig niet te klagen
zo gelukkig nu reeds

over een tekort aan kopy. We zijn

artikelen aan te kondigen, welke in het volgende

nummer zullen worden geplaatst

:"Het voorkomen van de oeverzwaluwen

in het Gooi"en "Een broedgeval van een dra ihals in een Gooise nestkast".
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U vanHoek
SPECIAALZAAK

V DIERENBENODIGDHEDEN
BUSSUM

PASSAGEREISBUREAU

DE JONG

A

TEL-.17669
NASSAULAAN 6

Paulus Potterlaan hoek Brediusweg 35

Bussum

Telefoon (02159) 172 00-196 56

DE KAMPIOEN

UNIE-OPTIEK
Gen. de la Reylaan la

het oudste reisbureau in het Gooi

Bussum

door rechtstreekse import leveren wij U ALLE
onderdelen voor

voor uw

RIJWIEL-

en BROMFIETS

PRISMAKIJKER
Heerenstraat 77

en uw

Hilversum

Telefoon 425 72

BRIL
Geopend op vrijdagavond

voor losse bloemen
kamer- en tuinplanten
bloemisterij

gerard lamaker
boomberglaan 71a
telefoon 4 29 63
Hilversum

breng eens een bezoek aan onze kwekerij!

Al uw natuurboeken
speciaal op het gebied van

VOGELS
bij

Boekhandel Wilhelmina
Landstraat 33b Bussum
Telefoon (02159) 13103

