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Redactioneel
“Eureka” is misschien wat te veel van het goede, maar toch komt
er een belangrijke verbetering. Onze redactie wordt uitgebreid.
betekent, dat op deze plaats ondergetekende wat minder aan het woord zal
komen. Edward Klomp en Frans Rijnja hebben zich bereid verklaard aan het
redactiewerk deel te nemen en dan moet dat na de vakantie ook maar meteen
goed van start gaan. Er komt dan, hopen we, wat meer kleur, meer variatie
aan artikelen. En onze lezers aansporend: maakt u het ons echt maar een
beetje moeilijk. Een beetje kritischer mogen we misschien best wel worden.

U

En dat

kunt ons daarbij zeker helpen.
Nu staat ergens in de Korhaan dat de 200-ledengrens is overschreden.
Een verheugend teken. Toch dachten we dat “nog meer leden” de mogelijkheden
vergroten om het doel van de vogelwerkgroep nog meer tot zijn recht te
laten komen. Ten eerste de geldelijke kant. Met ruimere middelen kunnen
we zeker beter uit de voeten. Om te beginnen is de Korhaan, zoals deze er
nu is, daar het gevolg van. Bij een nog groter wordende groep zit, logisch,
de kans dat er ook wat meer “echte”
uit voort komen.
We mogen niet van al onze leden verwachten dat zij ook daadwerkelijk zich
inzetten. Daar kunnen zoveel redenen voor zijn waarom dit werkelijk niet
mogelijk is, ook al zou men willen. Voor dat daadwerkelijk “meedoen”, daar
moet je een beetje naartoe groeien. Het niet ten onrechte naar vorengebrachte
idee om onderscheid te maken tussen werkende en niet-werkende leden bleek
toch tijdens de laatste vergadering het onderspit te moeten delven. Er
werd lang over gesproken. Yele goede andere kanten kwamen
het tapijt en gevonden werd, dat nog meer leden meer kansen zouden bieden
om een bepaald minimum aan actieve werkers te verzekeren. Verzuim dus
niet, uw relaties eens attent te maken op de Vogelwerkgroep en dat ze
minstens zouden kunnen beginnen met hun eerste activiteit; een contributie
over te maken, waardoor men lid wordt.

toen ook op

Vakantie
Deze Korhaan is feitelijk in vogelvlucht in elkaar gezet vanwege een
enorm snel opdringende vakantie. Nachtwerk zat er ditmaal echt in. Met
het vooruitzicht in de vakantie de schade eens goed in te halen. Maar
voor natuurondex zoekers. zal luieren er beslist niet bij zijn,
¥e hopen, dat ook onze leden een zeer goede en vruchtbare vakantie
zulle,n, hebben. ¥e bedoelen dit in de zin vans attentie voor alles om u
heen. Mogen wij er in ieder geval op vertrouwen, dat velen van u in
de pen klimmen of op de schrijfmachine gaan zitten om hiervan een
afspiegeling te kunnen geven in de volgende Korhanen? Eerlijk, we
moeten met ons allen toch veel te vertellen hebben? ¥ie knoopt dit
eens goed in z'n oor?
Uw bereidwillige dienaren r londaarom met de meeste hoogachting
uw vakantieperikelen en wat er meer nog verwacht mag worden van u

tegemoet.

Heel prettige vakantiedagen.
op de wegen en denk om de vogels, s.v.p.

Goed weer. Voorzichtig

De redactie
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Eeh nieuwe l nte -en nieuwe vo rzite!
r
Na in januari door het bestuur te zijn benaderd, heb ik tot aan de
ledenvergadering getracht,als voorzitter ad interim, onze werkgroep naar behoren te besturen! Nu deze benoeming definitief is
geworden, wil ik graag op deze eerste pagina iets over mijn verwachtingen en plannen over en voor de V.W.G. uitweiden.

Zoals velen van U weten, had ik reeds vanaf de oprichting tot het
verenigings jaar 1970 zitting in het bestuur en ben daar, door zeer
drukke werkzaamheden toe gedwongen, uitgestapt. Ook al omdat diverse commissies veel aandacht vroegen. De lange armen van het
bestuur reiken echter overal en zo is dan het verenigingsjaar 1970
voor mijn rekening
Men zegt wel eens, "nieuwe bezems vegen schoon", maar ik geloof
niet, dat in onze vereniging met bezems gewerkt hoeft te worden.
Mijn taak zie ik meer als, en dit heb ik tijdens mijn interimperiode in het bestuur reeds meerdere malen naar voren gebracht,
stimuleren, coördineren en delegeren. Het is goed, dat U dit weet
want van ons iedereen wordt, in wat voor mate dan ook, als
vogelwerkgroeplid werk verwacht. Zegt U nu niet, daar heb je hem
weer, want ik blijf U allemaal via de diverse commissies, proberen aan de jas te trekken en U met Uw haren erbij te slepen. U
bent tenslotte lid van een vogelwerkgroep. Net zo min als U het
recht hebt om te mopperen over het politieke beleid, zonder dat
U de moeite nam om te gaan stemmen, kunt U ageren tegen het verdwijnen van natuurgebieden en het kankeren op de instanties, die
dit veroorzaken, als U zelf niet op de één of andere manier een
positieve inbreng hebt.
Via Uw vogelwerkgroep heeft U die inbreng, maak er gebruik van.
Alleen wanneer we met gegevens komen, kunnen de andere partijen
na overleg trachten de kwetsbaarste en waardevollere terreinen
te behouden-

Natuurlijk is het bekend, dat U op de één of andere manier geen
tijd hebt; probeer dan toch, al is het met nog zo'n kleine bijdrage, iets voor de werkgroep te doen Vele handen maken licht
werk; .de kleine groep harde werkers, die momenteel haar schouders
overal onder zet, wordt dan tenminste voor het eerst sinds vele
jaren enigszins ontlast.

Pak nu Uw telefoon of pen en neem contact op met één van de bestuurs- of commissieleden Niet zeggen, dat kan ik weleens doen,
maar nu meteen! U "bent tenslotte lid van een V,W, G. !
Het "bestuur zelf toont zijn goede wil door op zaterdag 12 juni
een inventarisatie-excursie te gaan houden. Ieder lid is welkom!
Samen, dus papier en potlood of pen meenemen, gaan we trachten
de Hoorneboegse heide te inventariseren. Wij zorgen voor de
kaarten en de mensen, die U de kneepjes gaan leren. Vertrek:
00 uur, ’s morgens natuurlijk, hoek Kolhornseweg-Bosdrift
Hilversum.
Een ander plan is het organiseren van een nest kast timinerdag; hierover hoort U nog meer. Voorts hopen wij U allemaal te zien op de
werkexcursies, die na de vakanties zullen worden georganiseerd.
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Van elk te bezoeken gebied wordt een momentopname gemaakt.

Hebt U zelf nog ideeën, spui ze bij het bestuur, wij kijken wel
of het uitvoerbaar is.
We zijn enthousiast

genoeg, het woord is aan U!!!!!!!!!!

D.A. Jonkers

Noti es vandeAlgemneLedn vergadering
Ongeveer 40 leden, nog geen kwart van het ledenbestand, namen de
moeite de algemene ledenvergadering op 22 april bij te wonen. Dat
zij niet alleen waren gekomen om te luisteren naar het wel en wee
over het afgelopen verenigingsjaar, bleek uit de vruchtbare discussies die ontstonden
Na de opening werden de verslagen van het
bestuur en de commissiesgoedgekeurd
Wel bleek er verwarring te
bestaan over de avifaunacommissie., waarvan, zoals de secretaris
de Heer Steen uit de doeken deed, ieder geacht wordt lid te zijn,
wat inhoudt, dat de minimum bijdrage die men kan leveren o.a.
kan zijn het inleveren van zijn of haar waarnemingen uit het Gooi.
Op voordracht van het bestuur en met instemming van de aanwezige
leden werd besloten, de heer
J.L.M. Bos, één van de oprichters en
voormalig voorzitter van onze werkgroep, te benoemen tot erelid
van de vereniging. Dit voor de bergen werk, die hij met zijn
nimmer aflatende energie heeft verricht en de werkgroep heeft
gemaakt tot wat zij nu is. Als blijk van waardering werd symbolisch aan de door tijdgebrek niet aanwezig
een
zijnde heer Bos
aquarel van een kerkuil aangeboden.

Bij de bestuursverkiezing werd de heer D.A. Jonkers tot voorzitter
gekozen en werd de heer L. P. Rijnja als penningmeester in het bestuur opgenomen r?als opvolger van Mej. P.H. van. Donkersgoed.
Een haar aangeboden boekenbon vormde een afspiegeling van de waardering van het bestuur ■> r oor de prettige samenwerking en het uitstekende financiële beheer.
De heer J. Klein zal in de toekomst met instemming van bestuur en
leden de voorlichting in-allerlei vormen dg* V. W. G. gaan bedrijven,
wat o.a Inhoudt het verstevigen van het contact met de leden het
voorbereiden van tentoonstellingen etc, etc.
Bij de vragen, die door leden waren gesteld, kwam.o.a >de.vraag aan
de orde, hoe het verder met de vogelcurcus zal gaan. Het bestuur
zal zich -hier samen met de cursuscommissie over gaan beraden.
Een voorstel om in de werkgroep onderscheid te gaan maken tudsen
leden en werkende leden of donateurs, aspirantleden en werkende
leden, werd na openhartige discussies verworpen. Vanuit de diverse commissies en het "bestuur zal getracht worden nog meer leden
dan tot op heden hij.de diverse onderzoeken in te schakelen en
meer zorg te besteden aan de begeleiding van hen die zich nog
onzeker voelen.
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Een oproep van de voorzitter leverde voor de avlfaunacommissie
en voor administratieve werkzaamheden enkele medewerkers op.
Na de pauze zwierven de leden met "behulp van deskundig
commentaar en een serie dia’s van mej. Smits door Afrika.
Aan diverse faunistlsche en floristische aspecten werd aandacht
besteed,waarbij uiteraard de vogels niet werden vergeten.
Om ongöveer kwart voor elf "besloot de voorzitter deze vergadering met een herhaalde oproep tot medewerking.

Bestuursmededelingen

Het Bestuur.

Mutaties:

Adreswijziging:

M. Oosterwaal,

van Meerweg 25 B’sum naar Wilhelminalaan 6, Ermelo.

Nieuwe leden:
mevr. E.A. Hidskes-v. d.Wal,Simon Stevinweg
hr. V.H.Hom, Coehoornstraat 29a, Hilversum.
hr. H.Veenema, Korte Heul 157» Bussum.
mevr. M. J.A.Opdam, Stationsweg 28, Bussum.
hr. J.P. v.Eijden, Koopweg 81, Bussum.
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Bussum.

Een excuus
,Zhde vorige Korhaan is abusievelijk vermeld, dat op ons verzoek om subsidie bij de stichting Goois Natuurreservaat geen antwoord was ontvangen.
|( Jaarverslag secr.) Een en ander was echter naar wens geregeld. Vandaar
inu gaarne onze fout nog even rechtgezet.

Toetsing van onze vogelkennis
Dr. J.A. Smits (adres omslag Korhaan) heeft zich bereid verklaard om
leden, die enig inzicht zouden willen hebben betreffende hun vogelkennis,
te toetsen. Wie dit wenst kan telefonisch contact opnemen en een afspraak
maken. Hij doet dit geheel belangeloos.
Van de penningmeester

Er is momenteel een bijgewerkte ledenlijst uit. Geïnteresseerden kunnen
een exemplaar verkrijgen bij de secretaresse.
Het blijkt dat een groot aantal leden de contributie voor 1971 nog niet

he'eft betaald.
Hun wordt vriendelijk, doch dringend, verzocht, hun contributie zo
spoedig mogelijk te voldoen door overschrijving op postgirorekening
528587 van de Algemene Bank Nederland te Hilversum, kantoor Kerkstraat
81, ten gunste van Vogelwerkgroep 't Gooi e.o. (rek. 55*06.25.647)» met
de vermelding: contributie 1971*
De 200 gepasseerd!

15.5.1971 werd de "200 ledengrens" gepasseerd. Hieruit blijkt, dat
de activiteiten van onze V¥G waardering genieten. We vertrouwen er op,
dat meerdere nieuwe leden zullen volgen, opdat dit niet alleen een
financiële versterking zal betekenen, maar zeker ook een meer daadwerkelijke gerichtheid voor dit werk, waardoor ongetwijfeld grotere
mogelijkheden te verwachten zijn.
ELK LID MaAKT DIT JAAR NOG EEN LID, dat zou een goede leus kunnen zijnl

Per
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Vlieland

24 en 25

april

1971

5 over half 6 reden 3 auto’s uit Hilversum, nog met droog weer,
weg maar onderweg begon het te regenen en bijna de hele dag
hebben we ervan kunnen “genieten”. Op de bekende
“stopplaatsen”
op de Afsluitdijk was jammer genoeg geen “water”vogel te zien.
Dit betekende, geen oponthoud en daardoor (veel) te vroeg in
Harlingen De haven had alweer geen vogelleven en de strekdam lag
onder water De dammen van Vlieland waren wel bevolkt; de steenlopertjes lieten ons hun mooiste pakjes zien
En t en, op de fiets, met de koude natte wind in de rug, op weg
naar het Posthuis
Meteen vielen de grote aantallen eidereenden
op Vele veldleeuweriken en piepers zaten op de weilanden, met
af en toe als afwisseling een paapje of een tapuit Ook was er
uen houtsnip te bewonderen, maar helaas was het een verkeersslachtoffer
Zoals het te verwachten was bij N 0 wind, hadden
veel eenden hun toevlucht in de Kroon’s polders gezocht: de wilde
eend, wintertaling, zomertaling, krakeend, smient, pijlstaart,
slobeend, kuifeend, bergeend, en natuurlijk ook weer de eidereend.
Ook een rietgors ging voor ieder duidelijk in een struikje zitten. Op het Wad waren hele slierten steltlopers aan het fourageren
en aan het zich verplaatsen. Jammer genoeg waren de meeste vogels
te ver weg om ze goed te kunnen onderscheiden, (kluut, tureluur,
scholekster, kanoetstrandloper, rosse grutto). Ook enkele rotganzen hadden hun vertrek naar het noorden nog even uitgesteld.
Aan het eind van de dijk zat een vogeltje(een bonte vliegenvanger
bleek later bij vergelijking), dat de gemoederen tot de volgende
dag heeft weten bezig te houden. Een fietstocht langs de polders
leverde nog een heel rijtje
vogels opb.v.: de gele kwikstaart,
sprinkhaanrietzanger, watersnip, kievit, waterhoen, stormmeeuw,
grote- en kleine mantelmeeuw, visdiefje. De blauwe en de bruine
kiekendief zijn ook door ieder waargenomen.
Na de bami-hap werd ’s avonds nog een wandeling langs het Noordzeestrand gemaakt en daarna kroop ieder bijtijds in bed, want
precies om vijf uur werd er die zondagmorgen al op de deuren geklopt. De zon scheen, maar de wind zat nog steeds in de (gemene)
koude hoek. Pas om 9 uur kregen we een warme kop thee en konden
we ons lekker even doorwarmen. Na het corvee werd de terugtocht
aanvaard met de nodige stopplaatsen, dit keer speciaal in de
bossen Enkele vogels lieten zich uitstekend zien, zoals de
bonte vliegenvanger, fitis, tjiftjaf, geknaagde roodstaart,
putter, kneu, kleine barmsijs, roodborst Om twee uur vertrok de
laatste boot en twee uur later keerden de auto's huiswaarts met
zeer voldane mensen, die gezien het aantal waarnemingen en de
orettige sfeer, het een zeer geslaagd weekend op Vlieland hadden
gevonden

Nog enkele waargenomen vogels:
Grauwe u ans, Knobbelzwaan, Buizerd, Razant, Meerkoet, Bontbekple-'
vier, Kleine plevier, Wulp, Grutto, Groenpootruiter, Bonte Strandloper, Kokmeeuw, Zilvermeeuw, Houtduif, Turkse Tortel, Witte
Kwikstaart, Winterkoning, Heggemus, Kramsvogel, Zanglijster,
Koperwiek, Merel, Zwarte Roodstaart, Koolmees, Pimpelmees, Boomklever, Groenling, Vink, Huismus, Ringmus, Spreeuw, Zwarte Kraai,
Ekster,

Onderweg: Brilduiker, Zwarte Zeeëend, Middelste Zaagbek, Kemphaan,
Torenvalk, Boerenzwaluw, Roek en Kauw.
C. Rosier
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Slipjacht
door de bossen ten

oosten en ten zuiden van Hilversum.

Op zaterdag, 24 april j. l., werd er door de jachtvereniging
“Soestdijk” een slipjacht gehouden in de bossen ten oosten en ten
zuiden van Hilversum. Gekleed in rode of zwarte jasjes en witte
broeken en voorzien van een meute schitterende jachthonden trokken 30 à 4O dames en heren te paard door het bos.

Wat is een slipjacht? Bij een slipjacht wordt er door het bos een
reukspoor van een stuk wild getrokken, b.v. met de huid van een
haas of een konijn. Nu is het de bedoeling dat de meute(= koppel
jachthonden) dit spoor volgt, terwijl de ruiters op hun beurt de
meute volgen. Op druk bezochte plaatsen in het bos en op punten
waar de meute gevaar loopt door b.v. het verkeer, wordt rustig
gereden en zijn de honden vaak twee-aan-twee met elkaar verbonden
met een ketting. Men noemt zo’n rustige rit een “kill”. Als in
een wilde
vaart het spoor gevolgd wordt, spreekt men van een “run”.
Tegenwoordig wordt er bij een slipjacht niet meer op wild geschoten. Het is louter om de ruitersport en de oude jachtromantiek
te doen.
De slipjacht startte op het landgoed "Monnikenberg” aan de Soestdijkerstraatweg te Hilversum
In het G H Cronebos werd de meute
losgelaten (toegangsbepalingen van dit bos(Natuurmonumenten):
verboden toegang voor mensen met onaangelijnde honden(!!), verboden voor hen die een paard berijden(!!), verboden zich buiten de
paden te begeven(!!)
Daarna werd de meute weer aangebonden tot
het landgoed "Einde Gooi”
Terreinen van de stichting "Gooisch
.Natuurreservaat” werden vermeden met uitzondering van de dagcamping "Zwarte Berg".
De jachtstoet werd in het oog gehouden door twee agenten van de
bos- en heidedienst van de gemeentejolitle van Hilversum, twee
boswachters van het "Gooisch Natuurreservaat” en door een lid
van de "Gooise Natuurwacht”. Van Natuurmonumenten was niemand
aanwezig( l ).
Waarom dit geschrijf over deze slipjacht in een blad van een
vogelwerkgroep? -Wel, een slip jacht "brengt weliswaar een prettige
sfeer in het bos en daarom heb ik ook niets tegen een slipjacht
als zodanig, maar waarom moet ze nu juist zo laat in het seizoen
gehouden worden. De broedtijd van de vogels is al aangebroken, terwijl ook de konijnen al met jongen kunnen zitten. Hoe kan een vereniging als Natuurmonumenten toestaan dat er in deze tijd een slipjacht door haar terrein wordt gehouden?

E.P.

Klomp
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Onthoofde vogels

aan

het Schavot

Wie langs de wildakkers in het Smithuyzerbos en het Dassenbos
van het “Gooisch Natuurreservaat” komt, zal het ongetwijfeld
opvallen, dat daar enige rare vogels fladderen. Vogels zonder
kop fladderen in de wind, maar komen niet vooruit!?! Komt U
wat dichterbij, dan ziet U dat het eksters en vlaamse gaaien
zijn. Met een stevig touw om de poten hangen de kadavers aan
stokken die in de grond staan. Kennelijk is het de bedoeling
dat deze vederballen hun nog levende soortgenoten moeten afschrikken Misschien ook hangen ze er voor een andere bestem
ming. Maar hoe dan ook, is het wel toelaatbaar dat deze onthoofde vogels daar hangen? Beide gebieden worden nogal druk
bezocht door recreanten . Als kinderen met deze dierenresten
gaan spelen, kunnen ze mi gemakkelijk een infectie oplopen!
Bovendien is het nu ook niet bepaald een sieraad voor het
landschap
E.P. Klomp

Leeuwarder courant

17 mrt. 1971
De Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (15.000 leden) heeft
zaterdag bewezen, zich zijn verantwoordelijkheid bewust te zijn. De
Bondsvergadering heeft zich in grote meerderheid akkoord verklaard
met een eventueel verbod van de handel in kievitseieren.
Er zijn
sterke argumenten aan te voeren tegen zulk een verbod in Friesland,
waar het kievitseierenzoeken onlosmakelijk verbonden is met de
vogelbescherming. Maar sommige van die argumenten lijken toch wat te
veel op die, waarmee onze zuiderburen de handel in zangvogels en de
grootscheepse vogelmoord goetpraten: de oude traditie, die moet
blijven; de sport, waarbij toch een kleine beloning hoort; de kleine
man, die men zijn sport en bijverdiensten wil ontnemen, terwijl men
de goten met hun jachtpartijen hun gang laat gaan. De Bond van Friese
Vogelsbeschermingswachten heeft deze concessie in de eerste plaats
moeten doen om te bewijzen, dat het hem ernst is met de vogelbescherming. In de tweede plaats om te voorkomen, dat het kievitseierenzoeken
ook in Friesland helemaal verboden wordt in de nieuwe vogelwet. Het
sterkste motief is echter om gedaan te krijgen, dat de vogelmoord en
de handel in zangvogels in België, Frankrijk en Italië wordt stopgezet. Dit doel moet de Friese eierzoekers een prijs waard zijn, de
prijs van het kievitsei. Zulks moet mogelijk zijn in de welvaartsstaat Nederland in het jaar 1971.

Vanellus vanellus

Tekening: Remy Hoving
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Waarnemingen Tuinbezoeken
Wij zij in het gelukkige bezit van een huis en grote tuin, omgeven door andere tuinen waarvan de eigenaars zo vriendelijk
zijn de tuin de tuin en daarmede aan de natuur over te laten.

Het gevolg is een dicht struweel met open plekken, zon en scha-

duw, gevarieerde begroeiing. Het totaal is een ideaal leefklimaat voor allerlei vogels en andere dieren. Voor ons een klein
paradijsje, waarin wij al bijna i+0 jaar tot ons genoegen wonen.

Vanuit de huiskamer, gezeten in een gemakkelijke stoel, zijn er
allerlei waarnemingen te doen, vooral van vogels die hier vrijwel nooit ontbreken.
We hebben

jaar in jaar uit onze regelmatige bezoekers, zoals
Goudvink, Appelvink, Spechten, Uiltjes, Fluiters, om maar heel

enkele te noemen en je doet dan waarnemingen die je verbluft
doen staan en in enkele gevallen tegen de regels van vogelboeken
ingaan. Wat te denken, als een enkel voorbeeld, van de Boomkrulper(niet de Klever) die ik met eigen ogen tweemaal (in verschillende. jaren) vlot' langs een stam omlaag zag gaan. (Met de kop
naar beneden? Ik heb de vogel ook wel omlaag zien gaan maar met
de kop naar boven! Red.)
...

....

En als waarneming enige jaren geleden, in april, een schitterend
Wilgengors mannetje dat doodleuk;, alsof het heel gewoon was, op
3 m afstand tussen de Struiken zat, heel duidelijk waarneembaar.
En dan nu de aanleiding tot dit korte stukje. Op oudejaarsnamiddag zo ongeveer om twee uur, koud weer, een met sneeuw bedekte
grond, een verrassende uitroep van m n dochter "Kijk, een Grutto 11
en waarachtig, de veren wat uitgezet, nogal, laag bij de grond,
bedrijvig scharrelend. Met z f n lange rechte, maar stomp-puntige
snavel in het losse zand, dat ik er tegen dé gladheid neer ger
gooid had, wroetend, ging hij her en der tot hij achter wat struiken verdween. Wij voorzichtig naar buiten en namen hem nog .tussen
de meidoorns waar tot hij ha enige minuten opvloog en over onze
hoofden in noord-oostelljke richting verdween.
?

een Ro'se Grutto was, leed voor ons geen twi jfel.Zowel
tekening als vorm en kleur en gedrag kwamen overeen aïs deze
dieren zich aan het strand en wadden vertonen. Alleen het hoogstzonderlinge, een weidevogel, die je nog wel in de Eemnesserpolder zou kunnen verwachten, hier midden in Hilversum, een merkwaardig zeldzaam geval, dat je weer overtuigit van het feit dat er
zich zeer veel huiten onze waarnemingen voordoet waarvan we geen
flauw benul heboen en dat ons
noodzaakt ook voor ons genoegen
ogen en oren wijd open te hebben en te houden.

Dat; het

G. Boekschoten
Hoge Naarderweg 50

Hilversum

,
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Uit dit verhaal blijkt, dat men in een tuin aardige, soms zelfs
zeer zeldzame waarnemingen kan doen.Een waarneming van een
Wilgengors aldaar is feitelijk ongeloofbaar en dus jammer, dat
dit wat uur, tijdstip, bevestiging van nog andere (onafhankelijke)
waarnemers niet definitief kon worden vastgelegd. De Rosse Grutto
in dit verhaal is eveneens zeker bijzonder. Het betreft hier
een vogel van Wadden en Slikken. Destijds werd er in de
Slufter-Vallei, op een zeer droog gedeelte ook een Rosse Grutto
gezien. Doch deze vogel had een vergroeide (wulpen) snavel en kon
blijkbaar op de normale wijze geen voedsel vinden. Hij fourageerde als een Wulp en werd ook in "Wulpenbiotopen" waargenomen.
Red.
Roodpootvalken. Falco vespertinus

Tijdens een inventarisatie-bezoek aan het Naardermeer zagen we
een drietal Boomvalken cirkelen. Dat dachten we, maar toen ze
dichterbij kwamen en zelfs boven ons, bleek dat we hier met
Roodpootvalken te doen hadden.

Het ó had

zilverkleurige bovenvleugels, schouders donkerblauwgrijs, bovenzijde blauw-grijs, ondervleugels erg donker, borst
donker, rode broekveren, rode buik tot onder staart Staart verder donker Postduifachtige indruk op ons makend

lichtbruin-geel, bovenzijde bruin, bovenkop licht roomkleurig,
verder als Boomvalk met baardstreep, egale borst, prakti
stippen, gebandeerde staart
De derde als ó, maar aan buik lengtestrepen en oranje-rode broek,
bovenkop lichtbruin Verder als %
+

Cirkelend uit Z W. komend, bleven ze boven de spoorbaan vliegen.
We zagen ze op libellen jagen, waarbij we ze enkele malen zagen
bidden, zelfs boven ons.
Maakten daarbij prachtige duikvluchten.
Vangmethode:
achter libelle aan, omdraaien om zo hoven lihelle te komen, waarbij ze even "stil stonden" om vervolgens met uitgestrekte poten
de prooi te pakken.
Dit schouwspel hebben we zeker een uur lang kunnen gadeslaan.
Ze waren soms in gezelschap van 3 bruine kiekendieven 2 óen 1
+.

D. Visser en M.A.

10-5- 1

Zwartkop.

(I

12.15

de Wi js-Tabois.
uur. )

Sylvia atricapilla

Op 1 februari 1971 zag ik om 16.45 uur een Zwartkop in de tuin. Het
was oen mannetje. Daar winterwaarnemingen van deze vogel niet algemeen
zijn lijkt het de moeite van vermelding wel waard.
G. Heise

Red. De laatste jaren worden steeds meer Zwartkoppen (meestal mannelijke) in de wintermaanden waargenomen. Maar het blijft inderdaad een
bijzondere waarneming.
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Ooievaar (Ciconia

ciconia)

Frans Rijnja nam op 17 en 21 mei van dit jaar bij het Naardermeer
een Ooievaar waar. Ook vorig jaar werd in dit gebied een ooievaar
waargenomen en als we het op dit moment goed konden nazien zelfs
meer dan één, vorig jaar of enkele jaren daarvoor. Zou het op
grond van deze nieuwe waarneming niet belangrijk kunnen zijn als
er voor 1972 ergens in het Naardermeer tijdig een nieuwe paalwoning voor deze zeldzaam wordende vogel stond opgesteld? Het
dier schijnt er zo langzamerhand zelf om te vragen.
Kleine bonte specht (Dendrocopos minor

L)

Op 28 januari 1971 zag de heer Y S Vogel een fouragerende Kleine
bonte specht, het vrouwtje
Dit is niet zó bijzonder, ware het
dat
de
dit
deed
tussen enkele fabriekscomplexen in
vogel
niet,
Hilversum De vogel bevond zich tussen een troepje mezen, die
fourageerden in enkele daar aanwezige bomen.

Kauw (Corvus

monedula)

Gaarne zou ik willen adviseren om bij een troepje kauwen eens te
stoppen en goed te kijken. Zoals U weet, is de Kauw zwart, met
een grijze nek- en oorstreek. Het kan dan gebeuren, dat men een
Kauw treft met een lichtere hals en op de zijkant van de hals een
witte of een vuilwitte vlek. Dit is dan een Scandinavische vorm
(Corvus monedula monedula) Meestal zijn er dan meerdere exemplaren
in zo’n groep. Een aardige waarneming. Ze komen vrij regelmatig
voor. Kauwen met een witte of een vuilwitte halve-maanvormige
halsvlek treft men veel minder regelmatig. Dit is de Oostelijkeof Russische Kauw(Corvus monedula soemmeringii)

Notekraker (Nucifraga caryocatactes)
Gezien door mijn man en mij: de Notekraker op 6 april 1971
’s morgens om half zeven topje van een berk, luid “krè-èk” schreeuwend.
De vogel werd verjaagd door een kauw en een merel
vloog via een
top van een hogere populier in noord-oostelijke richting weg.
Op dezelfde plaats, het terrein achter de garage Visser, Rijksweg
te Naarden, troffen wij hem op 21 april 1971 weer aan, eveneens.
luid schreeuwend Hij werd weer door een merel verjaagd. De
kleuren waren goed zichtbaar.
Pam Mulder
Eenjes

en

-

Nucifraga caryocatactes
macrorhynohos L

Foto: K.

ten Haken
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Reacties op notities!
Bij notitie 2 stáat als kop:
is slechts ten dele waar

Cultuur anti Korhoenders, maar dit

Inderdaad waren er vroeger enorme aantallen Korhoenders; op de
kwamen er vroeger bij Kootwijk honderden voor.
De toename
van het Korhoen op de Veluwe en in het Gooi, waar zij pas in 1904
voor het eerst op de heide tussen Bussum en Hilversum werden waargenomen, loopt bijna parallel met de ontginningen. De oude heide
heeft als voedsel voor de Korhoenders niet veel te betekenen,
jonge heide wordt met graagte, althans wat de knoppen betreft, ge-

Veluwe

geten.

Met de ontginningen werd het voedselaanbod in de vorm van akkeren weideonkruiden en landbouwzaden gevarieerder. Hiernaast werden
vaak nog grote aantallen dennen geplant, waarvan de jonge loten
weer een delicatesse voor het Korhoen vormden, zozeer zelfs, dat
zij schade aanrichtten aan de jonge beplantingen. Na de oorlog
vond bijna overal een sterke afname plaats, men dacht dat dit
het gevolg was van een te groot aantal predatoren, zoals de Vos.
Onderzoekingen van de wildbicloog J.A. Eygenraam brachten de
ware feiten aan het licht. De achteruitgang van het Korhoen bleek
aan de verarming van het biotoop te wijten te zijn.
De schapenhouderij was grotendeels verdwenen, waardoor geen verjonging van de hei meer plaats vond. En een vitaal voedselelement
ging ontbreken.
Na jarenlange onderzoekingen kwam Eygenraam tot de conclusie, dat
een korhoenderbiotoop aan de volgende eisen moet voldoen:
Er moet voldoende jonge hei voor voedsel zijn, voldoende hoge hei
als nestelplaats, voldoende in de luwte gelegen onbegroeide hellingen om te roesten, voldoende vliegdennen met dichte kruinen
en over de grond reikende takken om als schaduwrijke rustplaats
te dienen, berkensingels of groepjes berken om knoppen te pikken
en dan ook nog akker-en weilanden in de naaste omgeving, alsmede
jong naaldhout om te kunnen fourageren Voor de oorlog waren er
ongeveer 10 000 Korren in Nederland, nu zijn het er zo’n 3 000.
Het verhaal van onze man in Drente bevatte toch wel enkele waar-

heden, de lange hei is een belangrijke factor, terwijl hij met

zijn verstoring door recreatie in gebieden, waar nog vrij buiten
de paden gewandeld mag worden- voor zover dit massaal gebeurt
niet ver bezijden de waarheid zal zijn
-

D.A.

Jonkers

In
De Korhaan
van februari las ik over Ongelukken in de
Vogelwereld. In de zomer van 1970. zag ik hoe een Zilvermeeuw een
jong Koolmeesje van het tuinhek meegriste. Het schreeuwen van het
diertje was een naar gehoor, duurde gelukkig maar even.
"

"

G,

Mulder-Senjes
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Reaktie op notitie
De heer B.v.

2

(slaapplaatsen van vogels.)

Poelgeest schrijft:

In de herfst, misschien ’s winters ook wel, slapen in het Naardermeer vele honderden kraaiachtigen. Het zijn voornamelijk
Zwarte kraaien, Roeken en Kauwen.
In oktober en november sliepen enorm veel Houtduiven
’s Graveland.
in het landgoed Gooilust te
Mevrouw T A,P. Hessel

(±

15.000 exx.)

te Amsterdam schrijft;

In december 1970 zag ik steeds, vanaf een half uur voor zonsondergang, vanuit het oosten Spreeuwen in de richting van het Beatrixpark te Amsterdam vliegen Daar sliepen zeker enkele duizenden
vogels in het naaldhout
Rond zonsopgang vlogen ze weer in omgekeerde richting terug
Van de heer C de Rooy vernamen wij:

In januari 1971 sliepen in het Loosdrechtse plassengehled ca.
2 tot 3.000 Spreeuwen.

Reaktie op notitie
De heer B.v.

3

(Kwak)

Poelgeest schrijft:

Vlak voor de drooglegging van de Horstermeer-polder, die omstreeks
1860 plaats vond, broedden er aldaar zo’n 1.100 paar Lepelaars,
honderden paren Aalscholvers en honderden paren Kwakken. Volgens
van Poelgeest worden er in Kortenhoef in het zomerhalfjaar nog
steeds Kwakken gezien.
Ook zijn er waarnemingen uit Loosdrecht. De vogels worden meestal
’s nachts gezien.

RRAKTIE OP NOTITIE

15 (Korhaan nr. 3>

Dwergmeeuwen.

)

In de Levende Natuur(1926) wordt in een verslag van een excursie
naar Voorne hierover het volgende beschreven:
“Dan heeft de Dwergmeeuw nog zo’n aardig maniertje van fourageren,
dat ik nooit bij meeuwen of andere vogels waarnam en dat zo typerend moet zijn voor de stormvogeltjes”
“Terwijl de vogel een paar centimeter boven het water fladdert,
tegen de wind in, trippelen de donkere pootjes rap over het water,
terwijl het dier zelf bij dat heftige bewegen van zijn ledematen
niet, of maar heel weinig vordert”
“Onder dit fladderen gaat telkens dat donkere snaveltje even het
water in om iets op te pikken, dat zelfs door een uitstekende
kijker, niet te zien is.”

Frans Rijnja
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Vogels

ingevangenschap

-

Kooivogels en

nog

zo

het een en ander

Al vele, vele eeuwen lang, zelfs terug naar de verre oudheid, zijn er
altijd mensen geweest, die vogels van hun vrijheid beroofden, zo onderbrachten in kooitjes en hokken
volières is hiervoor de nu vriendelijk
klinkende naam
en op grond van allerlei argumenten dit trachtten te
rechtvaardigen. Er zijn wel altijd punten aan te voeren, waarmee men het
bijna waar kan maken, dat een vogel in een kooi een normaal stuk leven is.
En wie het dan zover heeft gebracht om dit te geloven, die kan er dan ook
verder, zonder excuses, van alles mee doen. Je kunt hem leren praten, met
spiegeltjes en speeltjes kunstjes laten doen. Hem gewoon als een praatpaaltje zien, waarmee je iets van de menselijke eenzaamheid kunt opheffen.
Je kunt hem in de prachtigste kooi met een meubelstuk vergelijken. Je kunt
er statussymbooltjes van maken. Dat doet de winkelstand wel voor ons. Je
kunt er goed geld aan verdienen. En je kunt er nòg zo het een en ander mee
doen. Maar wat nooit zal lukken
behalve bij degenen, die gemakshalve dit
gezichtspunt liever overslaan
is, om in een gekooide/gevangengehouden
vogel werkelijk een vogel te zien. Omdat we hem hebben ontdaan van een
stuk mysterie, dat hem alleen in volle vrijheid omringt.
Omdat we hem
ontvogeld hebben, zoals nog niet zolang geleden mensen werden ontmenselijkt.
Deze wat ernstige aanzet
een uitvloeisel van mijn privé standpunt
mag misschien een vingerwijzing zijn over wat er nog verder zal volgen,
naar aanleiding van een door mij gelezen boekje “Het nieuwe volièreboek”,
geschreven door de ornitholoog/bioloog Thijs Vriends. Uitgegeven
in het
jaar N’70 e n ook daarom een dissonant, dit boekje. Ik zal trachten dit
van mijn kant bezien
aan te tonen.
-

-

-

-

-

-

-

-

Het is dan goed voojaf vast te stellen, dat de begripsverwarringen
die rond de kooivogels bestaan, door de eeuwen heen tot schijnwaarheden
zijn vergroeid en ook thans nog met hand en tand in stand worden gehouden
ook door de schrijver van dit boekje
en een soort houdbaarheid
bezitten, waaraan maar moeilijk valt te tornen. Miljoenen, miljoenen en
nog eens miljoenen vogels zijn er door de eeuwen heen gevangen, verhandeld
en gefokt en dit geschiedt in deze tijd stellig nog drastischer dan ooit
te voren. Vooral de exoten, de vogels buiten Europa, zijn in trek en
kunnen hiervoor een speciaal gelag betalen. Men fokt op rassen, eigenschappen, kleuren en wat al niet. Zoals de bollenkweker zoekt naar de
nieuwe tulp. Men fokt om het geld, om de sport, om het spel van de variatie.
De vogel disorimenerend tot de wandversiering van "het ding" Eerbied voor
de natuur slaat hiervoor op de vlucht. En ik geloof er niets van, zoals de
schrijver zegt, dat je met dit soort hobbies je kinderen dichter bij de
natuur brengt. Omdat men, zoals dit
valt,vogels fokt,'die feitelijk in de
natuur nauwelijks meer passen en zoTekening:
zeer van hun stamverwante voorouders
Remy Hovingh
zijn vervreemd, dat ze verworden zijn
tot hele of halve fantasievogels. De
tot kanaries verworden groenlingen
zouden hier goede voorbeelden van
kunnen zijn. Of Linnaeus met dit
soort sch(r)ikvogeltjes gelukkig zou
zijn geweest valt te betwijfelenJ)é op
basis van mode of beter betaalde
variaties gesohapen nieuwe generaties
en species zouden zeker (maar hoe?)
via de vogelwetgeving beknot moeten
worden, omdat men in wezen hiermede
de natuur helpt vervalsen. Haar dat
zal de auteur van dit boekje en zorg zijn.
Totanoek (Sylvus claxony)
-

-
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Maar waar wil ik nu feitelijk heen. Het gaat me niet in de eerste plaats
?m het wel of niet voorstander zijn van kooivogels. Er zijn nu eenmaal
dui,zendeaakooivogeimensen* die zeker zullen trachten de dieren zo goed
mogelijk door hun gevangenschap heen te helpen. Zo bekeken heeft dat
volièreboek een positieve kant,waar het informatie verschaft om dit te
bereiken. Maai: er is iets anders.

Mentaliteit
Een boekje
pure verzorging van kooivogels, wie zou daar bezwaar
tegen kunnen hebbèn? Maar daarnaast en tussen de regels door is het bijna
doordrenkt van precies die mentaliteit, die er al zoveel jaren de oorzaak van is
cMtde uit het wild onttrokken dieren
dus ook onze
vogels
het gelag betalen, De auteur vertrouwt kennelijk op een bepaald
laag maximum aan denk- en onderscheidingsvermogen bij zijn lezers, tenzij
hij heeft gevonden, dat volièrehouders toch niet verder denken dan de
ruimte -binnen de omgazing van hun eigen kooien. Hij haalt voorbeelden
uit de geschiedenis aan, die je meteen maar na het lezen "adieu" doen
zeggen tegen de aanvankelijke opwelling om kooivogelliefhebber te worden.
Een paar fragmenten.'
"....en rijke dames uit het oude Rome een sprekende papegaai zeer
waardeerden en er graag hoge geldprijzen voor neertelden, ja, bedragen,
die soms heel wat hoger lagen dan de prijzen’ van een dure slaafl
Uitroepteken van auteur. Die slaaf speelt geen enkele rol, tenzij
alleen om de tegenstelling te laten uitkomen. Je moet in dit boekje voortdurend goed weten, hoezeer de mensen,waar hij op mikt, vogelbewonderaars
waren of zijn.
"Terecht maakte Russ (een door de auteur geciteerde geschiedschrijver)
de gevolgtrekking, dat dergelijke vogels duurder waren dan de beste
-

-

~

"

slaafl"
Uitroepteken van de auteur. Dat echter iemand in 1970 "terecht"
schrijft, waar een mens (slaaf) wordt achtergesteld nog niet in de eerste
plaats bij een vogel, maar
bij de keiharde geldwaarde, die een aantal
getroebeleerden uit die Oudheid er tegenaan wilden zetten,is tekenend.
Als zo iemand op pagina I65 natuur- en
les leest (waarover later),heb je de neiging om uit je vel te springen.
Maar er komt meer, aanhalingen uit de Oudheid, b.v.:
"....en de lezers die de
talen kunhén lezen zullen bij het
opslaan van Apuleius' geschriften zeker hun hart kunnen óphalen. 1
Uitroepteken van de auteur. "... Keizer Heliogabalus serveerde
geprepareerde papegaaienkoppen bij zijn banquets en z’n lievelingöleeuwen
kregen zelfs papegaaien en pauwen als voedsel'."
Met uitroepteken van de auteur. Je móet, dacht ik, toch wel over een
zesde zintuig beaohikken om te bedenken, dat al dit boort voorbeelden
het wel doen om liefhebbers te kweken van het houden van vogels in
gevangenschap. We mogen hieruit dan ook meteen distilleren, hoeveel Waarde
je moet hechten aan het vaak verkondigde natuurgevoel bij de vrienden van
de gekooide vogels.
Het is echt niet mijn bedoeling per se onvriendelijk te willen zijn,
maar je ontkomt er eenvoudig niet aan om er anders over te willen schrijven,
omdat daartoe geen goede aanleiding bestaat. In dit gehele boekje nergens
een woord over dotdodelijke gesol met de vogels. Even een klein trekje,
om iets van het evenwicht te herstellen.
In 1968 werden 67 miljoen dieren
in
door de lucht ingevoerd, waaronder een half miljoen vogels:
sreöden,
papegaaien, kraanvogels, zaadeters. Jaarlijks worden 500.000 amazonepapegaaien gevangen, waarvan door allerlei' oorzaken
IQ.000 iï* de
huiskamers over de gehele wereld terasht komen. De rest sterft,-voor die
tijd. Men heeft berekend, dat voor één huiskamervpgeltje er vijftig het
leven bij ingesohoten zijn. Aldus etten een stapje opzij in het artikel:
jlerenwereld in uitverkoop, blad Dierenbescherming mei 1971. Wie twijfelt
moet maar snel te rade gaan bij de schrijver van dat artikel, J.G. Nieuwendijk,die uiteraard over and«re dieren ook nog wel iets openbaarde.
"

'

J
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,vraag je je af ,was het nodig om naast een m.i. uitmuntende inforongeacht of inen uear nu wel bf geen
matie over het houden van kooivogels
voorstander van isi- de louche vogelhandel zo vierkant in de kaart te
spelen? Over de Middeleeuwen.
voorèl. de Nederlanders laten kort maar krachtig van zich horen,
. i '1 .~.'i
ja, eisen voor enkele jaren het leeuwenaandeel in de vogelhandel opl
(uitroepteken van auteur) Later kwamen de Engels«n, "geassisteerd" door de
Duitsersj Italianen en anderen. ZQ waren de pijlers voor een levendige
hxo.d'ël in vogels ges lager. Pijlers, waarop de huidige vogelhandedjog steeds
rust." En over vandaag de dag: "Aangezien de invoer (van exoten) zeer
beperkt iS en we niet altijd zeker kunnen zijn van de leeftijd van onze
gekochte exemplaren.(Br bestaat de neiging om jonge vogels in te voeren
of ons land in te smokkelenl)
Uitroepteken van auteur.
Eerlijk, ik begrijp dit soort enthousiasme niet. Het dus steeds wijder
openstellen Van de Eurogrenzen maakt het blijkbaar de "vogelhandel" niet
moeilijker. Een ander trekje, waarbij alleen maar de geldwaarde van het
vogeltje vooröp staat.
"Helaas worden napoleonnetjes vaak het slachtoffer van al te actieve
handelaren, die de kwieke diertjes met allerhande kleuren verf beschilderen en ze dan onder de fantastische naam "parelvogeltje" aan de argeloze
liefhebber proberen te verkopen. Het spreekt vanzelf, dat na de rui de
"ware" vogel te voorschijn komt, vaak tot grote teleurstelling en ergenis
van de eigenaar," Punt uit. De aanhef "helaas" had me nog enige hoop voor
het napoleonnetje gegeven. Maar het ging om het devalueren van de handelswaarde. Een vogel is voor deze auteur zoiets als een gevederd veredeld
slaafje. "Door het uitvoerverbod van Australië kunnen we helaas niet meer
aan wildvogels komen en zijn we volkomen aangewezen op de vogels die io
Japan, de V.S. en Europa worden gefokt. Toch slippen er nog wel eens
Australische prachtvinken en parkieten door de mazen van de wet. De smokkelhandel is zeer actief en verdient jaarlijks meer dan twee miljoen
Australische dollars aan de vogelhandelJ (Uitroepteken van de auteur)
Of verder: "Daarom is de beo als "pet" in Amerika erg gewild en de gemiddelde prijs van 90 tot 100' dollar wordt erg graag voor neergeteld."
Nee, laat ik niet alles opsommen en nu afsluiten met bladzijde I65.
"Helaas zijn er in Nederland maar een handvol inlandse vogelsoorten die
in een kooi, vitrine of volière aanwezig mogen zijn." Dat "helaas" wordt
nogal eens gebruikt, maar nooit in het voordeel van de vogel. Toch noemen
de kooivogelhouders zich vogelvrienden, maar dat is dan weer een nuanceverschil ,mijnerzijds naar voren gebracht.
Op deze bladzijde ook bezwaar tegen het woord kooivogels.
"...vogeltjes, die door de wet met het voor de vogelliefhebber
betekenisloze woord "kooivogels" worden aangeduid". Waarom dan dit woord
betekenitlcosis wordt niet duidelijk gemaakt, Of toch wel in een volgend
zinfragment; "Hlafidoor wordt het vrijwel onmogelijk deze vogeltjes (...)
in gevangenschap onder te brengen." Als iemand nu zelf het woord gevangenschap gebruikt en bezwaar maakt tegen het woord kooivogels, dan weet ik
het echt niet meer. Tenzij men moet geloven, dat die vogels in gevangenschap levenslang met vakantie zijn.
Wie bezwaren mocht hebben tegen mijn argumentaties, ik ben gaarne tot
vederspel bereid. Maar het staat er toch letterlijk; "Als men zich voorts
realiseert dat deze wet (Vogelwet 1936) in 1941, tijdens de bezetting
door een vijandige mogendheid, nog werd verscherpt, moet men tot de
conclusie komen dat deze wet snel en drastfeh moet worden gewijzigd,"
Hier zou mijn klomp moeten breken. Een rechtstreekse speculatie op
de doorsnee Nederlander, die waarschijnlijk niets liever wil dan die jaren
nu eindelijk maar eens te vergeten. Mag ik het onzindelijk vinden, déze
kronkel te gebruiken? De Duitsers, die bezig waren half Europa te vernietigen, hadden iets anders aan hun hoofd dan vogeltjes. Er staat ook niet
dat die vijand deze wet nog had verscherpt, maar tijdens de bezetting gebeurde dit. Die vijand moest in deze zin opgenomen worden om het sentiment
te bespelen. Als de schrijver echter nu toch eens gelijk had, dan zou op
dezelfde gronden de Kinderbijslagwet aan kant kunnen worden gezet.

Waarom

-

..

•

.

•

'
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De lezers moeten echter wel weten
maar dat vertelt de auteur niet
dat die tijdens de Duitse bezetting verscherpte wet ten gunste van de in
het wild levende, nog altijd met het discriminerend etiket "kooivogels"
aangeduide dieren uit de bus kwam. Als ik juist noteer:.
Op 1 oktober 1940 werd de vangst van de zeven gebrandmerkte vogels in
Nederland verbaden en op 1 oktober 1942 werd de gehele handel in deze
zeven soorten illegaal, emdat sinds die tijd geen vergunningen meer worden
uitgegeven. Laten de lezers dus goed begrijpen: er zijn ergere dingen
gebeurt dodr en tijdens de Duitse bezetting.
-

Natuurlijk kun je in zo’n artikel als dit nauwelijks meer doen dan
aantippen, signaleren en naar wat evenwicht zoeken.
Toch geloof ik, dat bij lezing van dit boekje er maar weinigen echt van
overtuigd zijn, dat de liefde voor de natuur, vriendelijk op een stokje
binnen een aantal vierkante decimeters overeind te houden is.
Nu maar hopen, dat de te zijnertijd herziene Vogelwet niet ten gunste
van de vogelvangsten en de achterban, die om deze vangsten vraagt, de klok
weer achteruit zal zetten.
K.

ten Haken

België
Voor de vogelvangst

opgehertgen netten in
België

LES AM1S DE LA NATURE

Fédération Watione
3n, rue Elisa Dumonceau
4400 HERSTAL
-

i
[

Herstal, februari 19.71
Beste kameraden,
Alhoewel België, in 1902 „Internationale Verdragen ter Bescherming van de Vq->
gels”, ondertekende, is de vogelvangst in ons land nog steeds wettelijk toe-

.
gelaten.
Talrijke buitenlandse verenigingen hebben reeds protest aangetekend tegen deze
schande, die niet alleen de Belgische- maar ook de Europese avifauna teistert.
Vermits de vogels aan geen landsgrenzen gebonden zijn, is totale vogelbescher’

|

>

rnihg een internationale noodzaak.
De door alle andere Europese landen genomen maatregelen om hun broedvogets
te beschermen worden door de Belgische vogelvangers
en
in volle
periode van hersttrek
gewetenloos uitgebuit,
Een groot aantal culturele en wetenschappelijke organisaties hebberi sinds verleden jaar eendrachtige strijd ingezet om definitief een einde te stellen aari deze
—

dan'

—

toestand.

Wij vragen u vriendelijk te willen
testbrief te richten aan:

deelnemen aan .deze aktie, door een ferme pro-

De heer Pierre HARMEL,
Minister van Buitenlandse Zaken,
Quatre-Brasstraat 2,
1000 Brussel België.

Wij danken u bij voorbaat én groeten u harteiijk,
'
Berg Frei
Namens de Fédérale voorzitter.

P.S.
Misschien kunt u ook nog andere Nedferlsndse verenigingen aanzetten zich
deze aktie aan te sluiten en. .insgelijks te protesteren op vermeld adres,
Graag ontvangen wij een afschrift van uw protestbrief.
—

—

bij.
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De

vogelwet

en

de

kooivogels

Bij de Vogelwet 1936 zijn als vogels voor de kooi vastgesteld:
Geelgors (Emberiza

citrinella)

Groenling(Chloris chloris)
Kneu(Carduelis cannabina)

Merel(Turdus merula)
Puttèr(Carduelis carduelis)
Sijs(Carduelis spinus)
Vink(Fringilla coelebs)

Deze vogels mogen in een kooi of volière VERBLIJVEN,of zoals
de Vogelwet het noemt: “men mag de vogels onder zich hebben”.
Dit houdt in dat deze vogels niet mogen worden;

vervoerd;
ten vervoer aangeboden;

ingevoerd;
doorgevoerd;

uitgevoerd;
te koop aangeboden;
gekocht;

verkocht;
afgeleverd.

Tevens worden sinds ‘1940 geen vergunningen meer verleend voor
het vangen van de z.g. "kooivogels". Sinds 1942 is de handel
in deze vogels niet meer toegestaan.
Mocht een van de leden in een kooi of volière beschermde
vogels aantreffen( tropische vogels zijn GEEN beschermde
vogels), dan dient hij/zij zo snel mogelijk contact op te
nemen met de plaatselijke politie(afdeling Bijzondere Wetten)
of met een Controleur Vogelwet 1936(kortweg CV'36).
Ten gerieve laat ik hieronder de namen en adressen volgen
van de leden-Controleurs Vogelwet.

in Bussum:

J.L.M. Bos

Parallelweg 9
tel. 41020
H.W.Eischer- Mecklenburglaan 38
tel.15189
P.L.Ploeger- van *t Hoffweg 25
tel.19179
H.E.Róelofs- Willemslaan 15
tel.16984
L.F.Rynja
Plaggenweg 1 -(tel.31595)
-

-

-

-

-

-

in Hilversums:
H.V.C.L.Donleben
Neuweg 328
tel. 10504
J.B.M.Prencken
Joh. Geradtsweg 71
tel.42022
Oh.M.Steen
Adm. de Ruyterlaan 139
J.Taapken
Utrechtse straatweg 43
tel.46391
-

-

-

-

-

•

-

-

en verder:
C.
van Dam
Meentweg 115 a
Eemnes.- tel.
Bergsepad 6 -Ankeveen
E.Boeve
tel. 61319
Jonkers- Engelsjan 21
D.
laren
tel. 7256
-

-

6497

-

-

-

-

Ook voor inlichtingen betreffende andere aspecten van de
Vogelwet 1936 en zijn uitvoeringsbesluiten kunt u terecht
bij de genoemde Controleurs Vogelwet.
LR
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Notitie 17

NOTITIES
L)

Waterhoentje (Gallinula chlorophus

Aan de oever bedrei gden een rat en een waterhoentje(welke laatste
een nest had) elkaar. Als het waterhoen met opgezette veren en
naar voren gestrekte hals op de rat afkwam, week deze achteruit
Dan stonden beiden stil, waarna de rat op het waterhoen afkwam,
die uitweek
Stlstaan, en van voren af aan, zo ging het een hele
tijd, tot een hond langs de waterkant kwam snuffelen Beide partijen konden toen uiteen gaan, zonder dat één van hen het gezicht
verloor
E.M. Mulder-Eenjes

Notitie 18

Waterhoen in boom

Op zaterdag 3 april j. l.,
omstreeks 14.00 uur reed ik op de fiets
via Groeneveld richting Baarn. Plotseling vloog, op het moment
dat ik passeerde, een waterhoen onder het uiten van de alarmroep
uit een van de struiken langs het fietspad en vloog in een van de
dichtshijzijnde bomen en ging daar op een tak zitten. Toen ik een
stukje terugreed en opnieuw voorbij de plek kwam waar de waterhoen in de boom was gevlogen, en stil stond ter plekke, bleef de
vogel rustig zitten, mij ondertussen wel in de gaten houdend.

Dit was de eerste keer dat ik een waterhoen in de boom zag zitten
en dit was dan ook iets, dat mij volslagen onbekend was. Ik vraag
me af wat de reden hiervan zou kunnen zijn. Misschien zijn er
enkele leden, die zoiets al eens eerder hebben meegemaakt; misschien dat zij hierover het een en ander kunnen vertellen.
L.
Notitie
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Rijnja

Insectenverschaffing

Wanneer door toedoen van mens of dier, insecten tevoorschijn komen, pikken de vogels graag een “insectje” mee. Enkele bekende
voorbeelden hiervan zijn: meeuwen achter de ploeg en het roodborstje op de chop in de winter In september 1970 viel het mij
op, dat boven de schaapskudde op de Dwingelose heide, vrij veel
boeren zwaluwen vlogen Bij navraag bleek dat zwaluwen dit het
hele jaar doen
Zomers beginnen ze direkt als de kudde de kooi
uitkomt, al mee te vliegen Door de vele honderden schapenpoten
worden natuurlijk nogal wat insecten uit de heide opgestoten De
zwaluwen maken hier dankbaar gebruik van.

J.v.d. Geld

Tekening: Remy Hovingh

Hirundo rustica L
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Oproep waarnemingen purperreigers

In 1970 ben ik begonnen met een onderzoek naar de fouragetrek en
de fourageergebieden van de purperreigers, die in het Naardermeer
broeden Dit ondermeer in verband met de vele purperreigers, die
tegen de hoogspanningsleiding over de Hilversumse Meent verongelukken
De purperreigers schijnen vooral te fourageren in het Vechtplassengebied; dus de Ankeveense-, Kortenhoefse-en Loosdrechtse plassen.
Ook worden in de broedtijd regelmatig exemplaren waargenomen in
de Eempolders, de ’s Gravelandse landgoederen en rond Valkeveen.
Ik probeer nu de waarde van deze gebieden voor deze soort te bepalen.
Daarom heB ik zeer veel Belangstelling voor alle waarnemingen van
purperreigers in het Gooi en wijde omgeving uit de maanden mei
t/m augustus 1971- Dit dan onder vermelding van aantal, datum,
tijd en plaats. Het is ook van Belang, of de waarneming Betrekking had op al of niet fouragerende exemplaren en indien het
vliegende exemplaren Betreft, graag de vliegrichting.
Van grote Betekenis zijn schattingen van het totaal aantal fouragerende purperreigers in een Bepaald geBied op zekere datum.
Als men "enige tijd" in een geBied verBlijft, kan men vaak een
"goede indruk" ervan krijgen,
De waarnemingen kunnen gezonden worden naar de heer J.v d
Geld,
Lange Heul 59 te Bussum op de Lekende waarnemingskaarten of
rechtstreeks aan mij

Kamerleden vragen,

(eind 1970)

Eduard Osieck
Noord Grailoseweg 6
Huizen post Bussum

inzake protesten in België tegen op 1.10.1970 voer toelaten van vogelvangsten. Vangsten van 15-20 miljoen vogels.
Antwoord
In het kader van de Benelux Economische Unie is op 10 juni 1970 door de
gevolmachtigden van de drie Regeringen te Brussel een overeenkomst op het
gebied van de jacht en de vogelbescherming ondertekend. Deze overeenkomst
beoogt een harmonisatie van de in de Beielux-landen bestaande maatregelen
op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, welke thans nog sterk
uiteenlopen.
Wat de vogelbescherming betreft zal aan de overeenkomst, die nog de goedkeuring van de parlementen van de drie landen behoeft, door het Comité
van Ministers de nodige inhoud worden gegeven. Over deze inhoud vindt in
Benelux-verband reeds overleg plaats. Bij dit overleg wordt van Nederlandse
zijde met klem aangedrongen op het tot stand komen vaneen regeling, die de
massale' vangst van beschermde vogels uitsluit.
In afwachting van de resultaten van dit overleg acht ik een directe ondersteuning van de onder vraag 1 bedoelde actie (schooluitzending van Echojunior op 2.10.1970 waarin kinderen worden aangespoord brieven naar
minister Eyskens van België te schrijven) minder juist. Voor het geval
die resultaten uit het oogpunt van vogelbescherming teleurstellend
mochten zijn, ben ik bereid terzake van de onderhavige aangelegenheid
alsnog de nodige stappen bij de Belgische regering te doen.
Aldus in "Trefpunt" jan 1971 staatssecretaris Mr. H.J.v.d. Poel.
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Waarnemingen Zuidelijk-Flevoland
Vlak voor de zomervakantie willen we U nog een overzicht geven
van de wekelijkse tellingen in de Plevopolder. Het betreft hier
de maanden januari t/m april 1971
Ook deze keer heb ik getracht
enige vergelijkingen te maken met dezelfde periode in 1970.
De waarnemingen werden alle

(Muiderberg-Eemmond)
1 Fuut

:

2 Dodaars

:

3 Zomertaling

:

1+ Krakeend
5 Smient

:

;

6 Toppereend

:

7 Kuifeend

:

8 Tafeleend

:

9 Brilduiker

:

10

11

12

13
11+

gedaan vanaf de Gooimeerdijk

tot 7-2(9ex.)niet waargenomen, daarna altijd
aanwezig, max. 89ex
op 11-1+ Echter op 3-1+:
(1970
exJ
max.
100
op 16-3)
500
Tweemaal waargenomen, op 3-1+ en 11-1+: 1ex,
Eerste waarneming 11+-3: 12 ex. ,daarna meestal
aanwezig, max. 1+7 op 11-1+(1970 eerste waarneming op 15-3)*
Vanaf 27-2 regelmatig tot max. 12 ex, ;3-U: 76ex.
Vijf waarnemingen, steeds 1 1 5 ex., op 11-1+
echter 93 ex.
Op 1l+-3:350 ex. en op 20-3:130 ex.; daarna
verscheidene waarnemingen, maar steeds niet
meer dan 5 ex.
Na 7-2 regelmatig aanwezig, tot max. :l+300 ex.
op 11+-3* (1970 :max. 30. 000 op 28-2).
Regelmatig aanwezig na 30-1, max.;1025 ex. op
:

—

7-2. (1970:op 28-2:28.500 ex.).

Regelmatig waargenomen vanaf 30-1, tot max.
75 ex. Op 21-2 echter:5533 ex.!
Grote Zaaghek
Aanwezig tot 17—l+(2 ex. );grootste aantal: 82 ex.
max. 210 op 18-1).
op 27-2.
Kleine Zwaan
Slechts eén waarneming ,nl. op 11-1+: 2 ex.
:
Buizerd
Driemaal waargenomen enwel op:9-1:2 ex.,27-3:
1 ex. en 11-1+: 1+ ex.
Ruigpoot Buizerd Eén waarneming op 9-1: 1 ex.
Bruine
Eerste waarneming op 11-1+: 1 ex
en
op I7-I4
Kiekendief
1-5 ook 1 ex,
Blauwe
Altijd aanwezig tot 1-5, max.
Kiekendief
6 ex op 7-2 en
27-3 (Vrijwel uitsluitend wijfjeskleed).
Eenmaal waargenomen, nl
Smelleken
1 ex. op 9-1.
Torenvalk
Vrijwel altijd aanwezig, max :11+ ex
op 11 —1+.
Fazant
Soms in grote aantallen, max ;220 ex. op 9-1.
Eén waarneming, nl 1 ex op 20-2.
Goudplevier
Twee waarnemingen: op 27-3: 1 ex ,op 1-5:5 ex.,
Bonfbekplevier
Strandplevler
Alleen op 17—1+: U ex. waargenomen.
Wulp
Vanaf 11-1+ aanwezig, max
9 ex.
Grutto
Eerste waarneming dateert van 13-2:1 ex.(1970:
15-3)» daarna op 27-2:12 ex.,vanaf 27-3 altijd
aanwezig, max.
36 ex. op 3-1+.
:
Bosruiter
Eén waarneming van 1 ex. op 3-1+.
Tureluur
Eerste waarneming op 1l+-3:2 ex. (1970:15-3).
Bonte
;
Strandloper
Éénmaal waargenomen: op 11-1+:11 ex.
Kemphaan
Eerste waarneming vanaf 11+-3:19 ex. (1970;
15-3), daarna weer op 3—1+:262 ex.
nadien max.
80 ex.
Kluut
Vanaf 2?-3( 3 ex.) aanwezig, max. 39 ex. op J
17-1+.(Eerste waarneming 1970 op 16-3 en max.
HOex. op 11-1+)
:

;

£1970:

,

:

15

:

16
17
18

19

20
21

22
23

:

;

;

;
:

;

:

:

:

:

;

21+

25

26
27

;

:

,

28

;

-

-
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29 Houtduif

30
31 Waterpieper
Velduil

32
33
34
35

36

Tapuit
Snor
Rietzanger
Goudhaantje

Baardmees

37 Sijs

38
39
40
41

Keep
Huismus
Ringmus
Zwarte Kraai

42

Bonte Kraai

;

;

;

;

:

;
;

;

:
;

;

;

;

;

Waargenomen op 9—1s 4 ex, en 11-4: 3 ex,
Eenmaal gezien, nl
op 20-3: 1 ex.
Waargenomen op 10-1 en 24-1: 3 ex. ,'beide keren
op dezelfde plaats.
Eenmaal, nl. op 11-4: 1 ex,.
Vanaf 17-4(3 ex.) aanwezig, op 1-5; 8 ex.
Eerste en enige waarneming op 11-4: 3 ex.
Alleen op 11-4; 2 ex.
Slechts twee waarnemingen, op 9-1; 20 ex. en op
11-4: 7 ex.
Twee waarnemingen; op 30—U: 50 ex. en 11-4: 8 ex.
Alleen op 11-4 gezien, nl. 18 ex.
Eenmaal waargenomen: 4 ex, op 11-4,
Eenmaal waargenomen; op 9-1; 13 ex.
Regelmatig aanwezig tot max. 14 ex. op 17-4.
(1970 steeds 1 of 2).
Altijd aanwezig tot 17-4, max. 59 ex. op 2-1.
(1970 max. 49 op 14-2).
J.

Harder

Kamerleden vragen,

(eind 1970)

Parus caeruleus L

inzake vraag cf clausule:
“het verbieden van het verhandelen
van inehet wild levende vogelsoorten”
in de jacht- en vogelwetgeving in
Foto:
Benelux-verband en “bescherming
van in het wild levende vogelJan van der Geld
soorten”, voor België voldoende is.
Antwoord
De Benelux-overeenkomst op het gebied van de
jacht en de vogelbescherming biedt een bruikbare
basis voor een verdergaande harmonisatie van de
in de Benelux-landen bestaande maatregelen tot
bescherming van de vogelstand, welke thans nog sterk
uiteenlopen.
De overeenkomst, die op 10 juni 1970 door de gevolmachtigden van de drie
Regeringen te Brussel werd getekend, is echter nog niet in werking getreden, Zij behoeft nog de goedkeuring van de parlementen van de drie

landen.

Voorts moet zij voor wat betreft de vogelbescherming als

een raamovereenkomst worden gezien, waaraan het Comité van Ministers de nodige inhoud
zal geven. In Benelux-verband vindt reeds overleg plaats over de uitwerking van de in de overeenkomst opgenomen artikelen over de bescherming
van de vogelstand. Bij dit overleg wordt van Nederlandse zijde met klem
aangedrongen op het tot stand komen van een regeling, die de massale vangst
van beschermde vogels en de handel daarin voor consumptie-doeleinden
uitsluit.' In afwachting van de resultaten van dit overleg acht ik het
minder juist terzake van de onderhavige aangelegenheid thans stappen te
ondernemen bij de Belgische regering. Indien echter onverhoopt mocht
blijken,dat die resultaten uit het oogpunt van vogelbescherming teleurstellend zijn, zal ik niet aarzelen alsnog de nodige stappen te doen.
Aldus in "Trefpunt" jan. 1971 staatssecretaris Mr.H.J.v.d,. P oei
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Op

de erste lentedag naar Texel

Texel draagt vaak de bijnamen “Schapeneiland” en “Vogeleiland”.
wie het eiland kent, zal dit ten volle onderstrepen. Overal zijn
op het Noordhollandse Waddeneiland de schapen te zien. (De
Texelse schapen zijn van een ander ras dan de schapen die men
nog op sommige heidevelden kan aantreffen (Deelerheide, Ede. ).
Het Texelse schaap is een welde-schaap!!) Maar voor de schapen
gingen wij op 21 maart j 1 niet naar Texel.
De naam “Vogeleiland” trok ons meer
Onder de leden, die deelnamen aan de excursie (12), was er één,
die voor het eerst van zijn leven het Marsdiep overstak. Voor hem
was de belevenis wel bijzonder groot, hoewel het aantal waargenomen vogelsoorten niet eens zo groot was te noemen: 59. Maar de
aantallen waarin sommige soorten, zoals Kievit, Scholekster, Wulp,
Bergeend, te zien waren, logen er niet om.
Na welkom geheten te zijn door de Kokmeeuwen en de zilvermeeuwen,
was de eerste soort die ons aller aandacht trok de Wulp. Overal
was deze vogel met zijn neerwaarts gebogen snavel te zien. Ook
zijn roep werd veel gehoord. Het gezang van de Veldleeuweriken
was niet (of liever gezegd: wel-) van de lucht. Kieviten, scholeksters, Bergeenden, de weilanden zaten er vol mee. Hier en daar
waren zeer grote groepen smienten te zien. Bij een groep smienten die wat lagen te doezelen, rezen plotseling alle koppen op
toen er een Blauwe Reiger over kwam vliegen.
Een Kiekendief zorgde wat voor onzekerheid. Gezien de donkere,
bruine kleur en de witte stuit, meen ik echter met een
Blauwe
Kiekendief te doen te hebben gehad. liet was overigens niet de
enige roofvogel, die we hebben gezien op Texel, Een ó Torenvalk
was ook nog even van de partij.
+

Bij een duinmeertje hoorden we Winterkoning, Heggemus en Rietgors
zingen. Bij een ander meertje werd door sommigen een Waterrad
waargenomen, terwijl anderen enkele pijlstaarten zagen vliegen.
Vanuit de auto konden wé heel mooi enige Bontbekplevieren, Tureluurs, Bonte Strandlopers, steenlopers, Kluten, Brilduikers en
Grauwe Ganzen van dichtbij observeren
Op de Schorren, waar we niet op zijn geweest, zaten veel Rotganzen en Bergeenden

Bij De Koog werd nog even het bos aangedaan
Daar viel mij het
vogelleven wat tegen, maar dat kan ook door het late middaguur
komen
Ik noem U: Koolmees, Pimpelmees, Goudhaantje, Sijs, Vink,
Merel en ROodborst,
Terug bij het Marsdiép zagen we nog enkele'zwarte zeeëenden, Deze hadden we
s morgens ook al gezien. Terwijl de meeuwen ons
uitgeleide deden, voer de boot naar de "stad", zoals de Texelaar
alles wat aan de- andere kant van het Marsdiep ligt pleegt te
noemen.
■
’
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"Waar vindt men nog zo'n land?" Dit is de titel van een boek,
dat over de prachtige Veluwe handelt. De titel had echter ook op
Texel van toepassing kunnen zijn. Het is geen wonder dat Thijsse,
geboren in Limburg, zich, na een verblijf van twee en half jaar
op het eiland als onderwijzer, Texelaar noemde!
Lijst van waargenomen vogelsoorten:

32 Bonte Strandloper
33 Kluut
34 Grote Mantelmeeuw
35 Kleine Mantelmeeuw

1
2 Dodaars

3 Blauifls Reiger
4 wilde Eend

5

6
7
8
9

10
11

12

13
14
15
16

17

Smient
Pijlstaart

Slobeend
Kuifeend
Tafeleend
Brilduiker
Zwarte
Bergeend
Grauwe Gans
Rotgans
Knobbelzwaan
Blauwe Kiekendief
Torenvalk <5
Waterral

18
19
20 'Waterhoen
21 Meerkoet
22 Fazant

23 Scholekster
24 Kievit

25 Bontbekplevier

26

27

28

29

30
31

36

wintertaling

Steenloper
Wulp
Grutto
Rosse Grutto
Tureluur
Kanoet strandloper

Corvus monedula

Tekening:
Remy Hovingh

+

(?)

Zilvermeeuw
37 Stormmeeuw
38 Kokmeeuw
39 Houtduif
40 Turkse Tortel
41 Veldleeuwerik
42 Graspieper
43 Witte Kwikstaart
44 'Winterkoninkje
45 Heggemus
46 Merel
47 Roodborst
4Ö Goudhaantje
49 Koolmees
50 Pimpelmees
51 Rietgors
52 .Sijsje
53 Vink

54 Huismus
55 Spreeuw

56

57
58
59

Zwarte Kraai
Bonte Kraai
Ekster
Kauw

E.P.

Klomp

24

Wa rnemingska rtjes
De door de Avifauna-commissie zo gepropagandeerde waarnemingskaartjes lijken een aardig succes te gaan worden.

Uit

Van de heer J.G. Wurster te Bussum ontving ik kaartjes met bijzondere waarnemingen uit de ’jaren 50. Wij zijn bijzonder gesteld
op toezending van deze “oude” waarnemingen. Om wille van de
curiositeit wil ik graag nog wat oude herinneringen ophalen. Dit
vooral om aan te tonen wat er zoal veranderd is in de laatste
jaren.
de vijftiger jaren!

17-4-’59

Op

1264

werden in het Naardermeer nog

ten om de kolonie-uitbreiding te beperken

nesten!

uitgesto-

Op deze datum werden aldaar ook 125 lepelaarnesten geteld. Waarnemingen van lepelaars(overvliegend) in het Naardermeer; 30 exx
op 13-3-’60, 4 exx
op l2-3-’6l, 75 exx
op 5-8-'62 Een bijzondere waarneming van deze vogels is wel die van Dr
Brouwer e a
Zij zagen n 1 op 6-11-'60 nog 3 jonge vogels op het nest
Lepelaars fouragerend:
S'' S. 100 exx ,oostelijk van de Huizerpier
26-3-* 55
5 exx
6-3- *59
ten westen van de Eemmond
5-3-’60
47 exx
11 exx
12-3-'60
Interessant was ook het zien van 1 Roodhalsfuut op 1L-4- 1 54 in
het Laarder Wasmeer

.
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Er werd ;1 Roodborsttapuit gezien op 22-3— 53 nabij de voormalige
schaapskooi op de Westerheide. Op 17-4-'55 waren daar 2 paartjes
aanwezig
Op 3-3-*57 werden 10 vogels gezien nabij de Huizen Pier
Op 6-3-'60 werd een paartje waargenomen nabij het Laarder Wasmeer
*

Er werden ook tweemaal pestvogels gezien!
2 exx. op 6-3- '57 aan de 0 u dpu ss urne r weg in Bussum.
2 exx. op 23-11-'57
Dezelfde vogels misschien?
Op 6-3-* 57 viel ook het gedrag op van. deze vogels... Ze vingen
insecten op de wijze zoals Gr. Vliegenvangers dat doen. Vanuit
een berk werden kleine vluchten gemaakt. Steeds weer keerden ze
op dezelfde plaats terug.
'

"

Nog

1

"

"

"

"

zo'n aardige waarneming!

(waarschijnlijk, trekkende)

Ortolaan op

Laarder Wasmeer.

14-4-’ 51+

nabij het

Vroeger broedden er in het Gooi ook nog Nachtzwaluwen. 1 ex. werd
gezien op 2-6- 54 nabij het Hilversums Wasmeer
1 nest met 2
jongen werd op 27-7-*54 gevonden in de Hollandse Rading
*

Dat de Korhoenders sterk in aantal verminderd zijn, blijkt wel
uit de waarneming van 9 <5'en 5
op 21-2-’53 alleen al op de heide
ten zuiden van het Gebed zonder eind!
+

Kunt

T
T zich delberische Tjiftjaf nog herinneren van Groeneveld?
Dat was in de zomer van 1967

25
één vliegende vogel op l6-7-*60 boven het Naar-

Witvleugelstern:

dermeer
In september 1963 werd in het Brediuskwartier te Bussum een 1e
jaars Kwak ontdekt,die daar geruime tijd verbleef
!

In juni 1960 werd in Kortenhoef
den met 6 eieren

een nest van het Wouwaapjegevon-

Useendwaarnemlngen zijn niet van de laatste jaren Op 2-11-'57
werd een jong exemplaar waargenomen op een voormalige waterzuiveringsvijver nabij het Laarder Wasmeer
Heel bijzonder is
het volgende!
Op 14-5-’ 54 werden
15 paar geoorde futenwaargenomen, op en bij
de nesten!
terrein: Laarder Wasmeer
Wat hebben wc met de milieuvervuiling toch lekker ver geschopt!
Van deze soort werden er ook nog 2 gezien in het Naardermeer op
-

2-6-’57.

Wat denkt T J van
700 Kleine Zwanen .op
IJsselmeer tussen Hulzen en Naarden.
-

2-11-'5l

op het voormalige

Roofvogels werden ook nog wel eens gezien. Op 21-12-’57, 29-12-*57
en 30-3-’58 werd een jonge Zeearend gezien in het Naardermeer.
In het zelfde terrein 2 Visarenden op 28-8-’60.
Van de Boomvalken werd een nest gevonden in Einde Gooi op 6-7-’54
Het enig aanwezige jong werd geringd. De geringde vogel werd op
22-10--’ 54 in Blaringhem-Nord(Frankrijk) bemachtigd.

Slechtvalk: 1 ex
1 ex
1 ex
1

ex

op
op
op
op

29-4-'51

13-1- 52
*

26-2-*59
25-2-*60

in de Eemnesserpolder,
"

"

"

nahij de Huizen Pier
langs de IJsselmeerkust bij Valkeveen

Op 20-6- ’60 werd in Eemnes een nest van de Kerkuil gevonden met
daarin 13 eieren
Op 27-1*1-'60 werden in het nest nog 2 grote jongen aangetroffen.

Van de purperreiger vond men op
Loosdrecht, in het Naardermeer

114-5-'55
-

nog 1? nesten in Oudop 22-6-*57.

30 nesten

J.v.d.
P.s, Da veldwaarnemingen komen in de volgende Korhaan!

Strix aluco

Geld

-

26
Rectificatie.
Onder de foto van de LAFLANDUIL op pag. 25 staat vermeld
Strix aluco. Dit moet zijn Strix nebulosa.

“Vrije Krielhaan”
geruime tijd bevindt zich bij het sportveldencomplex
aan de Bussumse Heide een krielhaantje dat zich ophoudt
bij een troepje Patrijzen. Nadat ik hem het vorig jaar verschillende malen had gezien in gezelschap van een struise
Patrijsdame, begon ik dit jaar echter te vrezen dat hij de
winter niet had overleefd. Op 30 mei j.l. echter, werd ik
fietsend door eerder genoemd complex in de richting Hilversum
weer op zijn aanwezigheid attent gemaakt door een triomfantelijk gekraai.
En warempel.....
daar zat mijnheer, vorstelijk op een der hekpaaltjos. Met aan zijn voeten.... vier Patrijzen en een aandachtig luistererde Scholekster.
Al

Crailo

Hoe men ook over deze "avifaunavervalsing
kostelijke ervaring blijft het.

11

mag denken,

een

fr.
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