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De Europese vogelstand

”European Conservation Year is in

Italië

met een

aanslag op de natuur begonnen”. Dat vertelt een dagbladcorrespondent in Rome, in een schrijnend artikel. “Er ligt”, zo
“een door de commissie van land- en bosbouw goedschrijft hij,
gekeurd wetsontwerp, dat de vogelstand door middel van netten

vrijstelt.”
Ik voeg er aan toe, dat, als deze wet er door
er
weinig fantasie meer voor nodig is om te begrijpen, hoe
komt,
de wolven onder de mensen in dit land op onze vogels
slag
één
in
worden losgelaten. “Reeds nu al, “schrijft deze correspondent
verder, “zijn er netten in gebruik, die niet ontoepasselijk
“zondvloed” worden genoemd en die in één nacht zo’n 15.000
vogeltjes weten te verschalken.”

Dergelijke yaiig’sten zijn dus blijkbaar nog niet
groot genoeg. Mechanische" bandopnamen van lokvogelstemmen hebben de hagelkorrels van de jagers verre overtroffen. De vogels
verdwijnen met massa's in de netten. Vooral tijdens voor- en
najaarstrek moet het "feest" zijn voor deze vogelaars in Italië.
We kunnen ons afvragen, hoe het mogelijk is, dat
een land, aangesloten bij de EEG, deze moorden op miljoenen
vogels binnen zijn grenzen laat voortbestaan en zelfs schijnt
te overwegen,' om nóg meer vrijheden te creëren, ten gerieve van
een overheersende raenta.liteit aldaar. Of, mag ik het nog wat
scherper stellen: is het misschien zelfs niet brutaal, als men
in Italië, met de wetenschap van een meer uitkomstbrengende
Benelux-overeenkomst in het verschiet, precies het omgekeerde
wil doen of toelaten? Want als ik juist ben ingelicht, hoopt
,men in Benelux-verband, aanstonds op het punt van de Vogelwetgeying een stap vooruit te doen en waarvan in 1971 de resultaten waarschijnlijk al zichtbaar worden.
Het is dan ook vooral om deze reden, dat Vogelwerkgroep IM t Gooi" zich zorgen maakt over het Vrecht van vrijheid", dat aan onze Europese vogels gegeven zou moeten zijn en
wat in Italië zo genadeloos wordt geschonden. Een recht, dat
door een Internationale-, raa” zeker in dit verband een Europese
wetgeving, in normale bémen behoort te wórden geleid.

Vogelwerkgroep '"t Gooi" heeft zich daarom rechtsde
Raad van Europa in Frankrijk gericht; tot het
streeks tot
Parlement
in Luxemburg'en tot de Commissie van Europese
Europese
België.
De ministers van Buitenlandse Zaken
Gemeenschappen in
en van C.R.M. zijn eveneens hierover ingelicht. De correspondentie hierover is -in afwijking op de gebruikelijke indeling
van ons blad- onmiddelijk hierna opgenomen.
Het ligt in de bedoeling, hiervoor ook aandacht
te vragen bij de kamerfracties in ons parlement, de circa 60
vogelwerkgroepen in ons land te alarmeren en ook contacten op
te nemen met vogelwerkgroepen elders in Europa. Vrijwel te zelf-

dor tijd zal de pers in ons land zoveel mogelijk worden benaderd.
tH.

2

Aan de heer voorzitter van de

Maison
Raad van Europa,
de l ’Europa,
Holla ng

Straatsburg-Frankrijk
«

Hilversum, 25 februari 1970.

Hoogedelgestrenge Heer,

Als bestuur van de “Vogelwerkgroep ’t Gooi en Onstreken” willen wij
zeer dringend uw aandacht voor het volgende vragen:
“Wanneer wij juist zijn ingelicht, ligt er bij het parlement van
Italië een reeds door de commissie van land- en bosbouw goedgekeurd
wetsontwerp, dat de vogelvangst door middel van netten vrijstelt.
Als deze wet wordt aangenomen, betekent dit een extra jaarlijkse
slachting van zeker miljoenen vogels. Als vogelwerkgroep zien wij
deze ontwikkeling met grote zorg tegemoet, omdat dit een voortdurende
aanslag betekent op onze Europese vogelstand. Vooral tijdens voor- en
najaarstrek worden enorme vogelconcentraties in dit land opgeofferd
aan twijfelachtige sportbeoefening en genadeloze commercie.
Het lijkt'ons overbodig statistische uiteenzettingen te geven over de
steeds groter wordende schade aan onze Europese vogelstand door grondvervuiling, waterverontreiniging, landbouwvergiften en de toenenende
verkeers- en draadslachtoffers, Sunnier sanengevat zijn onze zorgen,
waarvoor wij uw bijzondere aandacht vragen, gebaseerd op:
a; toenenende vogelverarning in Europa;
b: nilieuverontreiniging;
c: het net grote schade ingrijpen in het natuurlijke verloop van de
vogeltrek in Italië;
d: het. niet esthetisch verantwoord vinden, dat een beschaafd land,
deel uitnakend van 56n van de landen van de Raad van Europa,
dergelijke vogelnoorden kan toestaan;
e: de'roofbouw op vogels in andere Europese landen.

nemen, dat Italië, ook gelet op de activiteiten in het kader van
Natuufbescherningsjaar "N 70", zich noet aansluiten bij de internatio-

Wij

nale ontwikkelingen op het gebied van natuurbehoud. Ook hier zien wij
nogelijkheden tussen de landen van de Zes, een grotere eenheid te.

bevorderen.

verzoeken u derhalve net nadruk, u ontrent deze ernstige naterie
laten
infomeren en ons volgend voorstel als agendapunt in uw
te
eerstvolgende vergadering te brengen en eventueel ter verdere bestudering in handen te stellen van de daarvoor in aanmerking konende

Wij

connissie•
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Voorstel:
a. bij de.Italiaanse regering
groepen in Nederland
onze

mede namens de gezamelijke vogelwerkongerustheid kenbaar maken over de
dreigende aanvaarding van bovenbedoeld wetsontwerp, zo mogelijk
uitgebreid met het resultaat van uw onderzoek;
b, het- aanvangen van besprekingen, waarin gestreefd wordt naar een zo
groot mogelijke gelijkstelling van de jacht- en vogelwetgeving in
de landen van de Zes, bijvoorbeeld analoog aan de in Nederland
-

-

-

:

functioneerdende wetten.
dit alles willen wij tenslotte onze bezoigflheid uitspreken over het
de realisering van het Europese ideaal, relatief te weinig
aandacht wordt besteed aan 1.et gemeenschappelijk natuurbehoud en de
vogelstand in het bijzonder",’
Bij

feit, dat

Namens het bestuur van de "Vogelwerkgroep 't Gooi en Omstreken^,'
J.L.M. Bos

,

voorz.

Mevr.

R. de

Wijs-Tabois

>

secr.

Tenslotte nog dit
Het is moeilijk, nu al te zeggen hoezeer onze activiteiten zullen
aanspreken. Wat willen de kranten hiervan publiceren en wat kunnen
ze er zelf nog aan toevoegen. Loont het de moeite, je druk te maken
over het natuurbehoud in het algemeen en dan ook nog over het systematisch uitmoorden van miljoenen vogels in Italië, met inbegrip van
de verdere verslechteringen, die daar aanstonds te verwachten zijn?
Hoelang kan men in Italië doorgaan, om
ter wille van geld, lekker
eten (de handel!) of de gewone botte liefhebberij (?) om op vogels
te schieten, de Europese vogelstand verder aan te tasten?
-

Voorshands lijkt het mij ondenkbaar, dat ergens in ons land
10.000 mensen gaan protesteren tegen b.v. voorgenomen veranderingen

in de Vogelwet. En dan nog eens 15.000 mensen erbij, die aanvoeren,
dat die veranderingen juist wèl moeten komen, omdat...enz. In België
is dat gebeurd, op 7 december vorig jaar, in Brugge. Er werd tenslotte
gevochten en de politie moest er aan te pas komen. Er komt dus wel
wat in beweging. Maar Benelux en EEG, daar ligt een afstand tussen...
Een soort kloof, waar wij overheen zijn gesprongen met ons bericht
aan de Raad van Europa.
Overigens liggen deze kaarten in ons land heel wat gunstiger. En
er wordt zo hier en daar in de kranten al over vogelsterfte geschreven,
We staan met onze actie dus niet zo helemaal alleen, De Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van Vogels deed b.v. al veel. In '’De
Lepelaar"
januari 1970
de nieuwsbrief van deze vereniging, vind
ik een artikel: "ITALIË EN ZIJN VOGELS, het blijft een probleem".
De haast cynische toevoeging spreekt voor zichzelf. Overigens had de
titel moeten luiden:"ItaliS'en ONZE vogels" (!), want daar, en alleen
daar ligt het accent. Dit artikel begint met:
"Eind oktober 1969 ging van de Italiaanse sectie van het Wereld
Natuurfonus een kreet om hulp uit naar al haar Europese zusterorganisaties. Wat was het geval? De Italiaanse regering, onder druk gezet
door vakbonden, jagers
en vogelvangersverenigingen had bij het
een voorstel ingediend om de wet van 2-8-'67, n#.799, die
parlement
met ingang van 1 april 1969 de vangst met netten en de voorjaarsjacht
op trek- en standvogels verbood, weer in te trekken.
-

-

-
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In "De Lepelaar", no.6 van maart 1969 schreven wij, dat de
inwerkingtreding van genoemde wet dreigde te worden uitgesteld endat
#13 de betrokken ministers hadden verzocht, deze heilloze maatregel
geen doorgang te doen vinden. In het mei/ juninummer van ons blad
konden wij de brief publiceren, die een verheugde voorzitter van de
Italiaanse vogelbescherming ons zond, en waarin deze ons mededeelde,
dat de wet tóch in werking was getreden, De voorzitter, dr. Rizzardi,
dankte ons hartelijk voor de steun die wij hem wilde geven.
frien ziet, niets veranderlijker 'dan een Italiaan, als het gaat om
al dan niet vogelsvangen". Aldus .dit artikel.
Verder wordt er nog in verteld, dat men een 80 brieven naar evenzoveel parlementariërs had verzonden, waarop een aantal ontvangstbe?.
vestigingen was binnengekomen met meestal wel de bel af te-,- dat terdege
rekening gehouden zou worden met
Maar de redactie van, "De Lepelaar" voegt er een noot aan toe:,,
"Valgens de Italiaanse regering is de voorgestelde maatregel noodr
zakelijk, ten behoeve van het wetenschappenjk ORNITHOLOGISCH
p
:
onderzoek."
Een mededeling, misschien voor de nederlandse ornithologen
belangrijk genoeg, om de Italiaanse regering te vragen, hoe dat dan
precies zit, met dat wetenschappelijk ornithologisch onderzoek?
....

t

.....

tH.
VWG op hearing
Het bestuur heeft het lid, de heer L. Oudejans te Hilversum,
gevraagd een bezwaarschrift op te stellen in verband met de
van de Dienervoorgenomen legging van hoogspanningsleidingen
central via Muiderberg over het Gooimeer. De kabels zouden
juist in de aanvliegroute van aalscholvers en lepelaars komen
te liggen. De heer Oude jans publiceerde onlangs in de Korhaan
het resultaat van een onderzoek naar
draadslachtoffers,
welk onderzoek door de Jeugdbonden van het Gooi werd ingesteld.
Naar aanleiding hiervan stelde
het Tweede Kamerlid, de heer Voogd,
Het
vragen aan de minister.
ligt in de bedoeling het bezwaarschrift
op de hearing van 17 maart te Muiden, aan te bieden.

Dit bericht lazen wij onlangs in de Gooi-en Eemlander:
Opruiming onder honderden vogels

het gewas

te

tegen
Om de schade aan
gaan en tot
van
men
zich
bescherming
de zangvogels zag
in Hollandsche Rading
genoodzaakt een grondige opruiming te houden onder de duiven
en kraaien. Honderden duiven werden afgeschoten en de beambten
legden vergif in de toppen van de bomen voor de kraaien.
Maartensdijk

-

Vreest u niet met ons,

dat mocht het bericht juist zijn,
te ver zullen gaan?

beambten in hun “enthousiasme”

de

Toen er nog

lepelaars
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...

waren

We kregen een oud boekje in handen: “Vogelbein de vrije
scherming, praktische vogelzorg om huis en hof
natuur”, door W. Tolsma, uitg. NV De Nederlandsche Boek- en
Steendrukken, v/h H.L. Smits, Den Haag, 1936.
Tolsma noteert in zijn inleiding, dit boekje
geschreven te hebben om de vogels te helpen in hun strijd om het
bestaan. Dat -na vijf en dertig jaar- deze hulp nog altijd hard
en hard nodig is, bevestigt ook nog weer eens duidelijk het belang van het werk van de vogelwerkgroepen in ons land: het signaleren en registreren van allerhande feiten over het wel en wee
in onze vogelwereld.
Interessant was vooral te lezen, hoe ver vóór
het bestaan van de eerste Vogelwet (25 mei l880), .feitelijk al
eeuwen geleden, er tekenen vielen waar te nemen, die tenslotte
resulteerden in de noodzakelijke geboorte van deze vO;gelwct,- Zo
(
werd b.v. op 2 april 1529 in het Haagsche Bosch een plakkaat,
aangebracht dat verbood -op straffe van geldboete, sub. "met
roede gegeeselt"- nesten van enig gevogelte, klein of groot, te
roven en de eieren of jonge vogels eruit te nemen. Een ander
juli 1767) verbood het vangen, kopen of verkopen
plakkaat
van nachtegalen en het verstoren van hun nesten en eieren in het
gehele houtvesting van Holland en West Friesland op straffe van
ƒ T00,, voor" elke vogel, "nest of ei (!), zodat onwillekeurig de vraag ons bekruipt, of vandaag de dag het verschijnsel "vogel" in deze razendsnel veranderde wereld nog wel
zo hoog wordt aangeslagen! Zo ontdek ik in de verbodsbepalingennotities van Tolstna, dat er in
kraanvogels in Friesland
hebben gebroed. En meer nog.
Het zou in dit bestek te lang worden, om uit dit
aardige boekje op te sommen, wat er zoal tot aan 1936 aan wetgeving is veranderd, maar interessanter nog en triest tegelijk,
wat er tot die tijd sinds vele japen her uit onze vogelstand
voorgoed verdwenen is. Eén voorbeeld, letterlijk aangehaald;
"Omstreeks 1750 broedden op het Horsterraeer, bij
Nederhorst den Berg, naar schatting 1000 paar lepelaars, 700
paren reigers en meer dan 1000 paar aalscholvers. In één week
werden er 1600 eieren geraapt van lepelaars, 800 van reigers en
1100 van schollevaars. Tientallen jaren daarna zijn deze vogels
aldus geëxploiteerd, tot er tenslotte niet veel rae$r van over
was. De kolonies van lepelaars en purperreigers, die nu nog een
veilig verblijf hebben in het Naarderraeer, sinds dit eigendom
werd van de Vereniging tot Behoud van natuurmonumenten in Nederland, zijn slechts armzalige overschotjes.
Een nog sterkere indruk van vroegere vogelrijkdom krijgen we door de mededelingen van verschillende schrijvers
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gelegen midden in de nu drooggemaakte en/in'gepop.derde plassen. I
In ontelbare
scharen broedden daar aalscholvers, blauwe reigers,
purperreigers en lepelaars
en bovendien roerdompen, woudaap jes, kwakken, allerlei soor-

ten ecnden,

futen, zeezwaluwen

(waarschijnlijk is hier bedoeld
de zwarte stern), visdiefjes,

kokmeeuwen,

enz,:Zelfs 'de aal-

scholvers broedden er op of
vlak boven de grond, aldus Tols-

ma.
Toen professor

Harting, las ik verder,
deze plaats in 1864 bezocht,
kon de gids aldaar hem mededelen, dat hij drie jaar geleden de laatste aalscholver
had- gezien. In 1866 waren ook
de reigers, lepelaars en kwakken verdwenen.
Kortom; een boekje, dat naast vele noteringen
over vogelbescherming, voedering, het scheppen vari broedgelegenheid en de jacht bijvoorbeeld, zeker als historisch document het bezitten waard is en om de antikwariateh voor af te
gaan,
_...tH,

Borden

geplaatst

De borden “Pas op, Vogels” zijn geplaatst. Wij beijverden
ons vorig najaar voor de plaatsing van deze borden aan het
Zuidelijk- Flevoland.
begin van de dijkwegen
Aan de hand van diverse tellingen konden wij vaststellen,
dat er sprake was van een bijzonder groot aantal verkeers-

van

slachtoffers.

In het januari-nuuuer van de Korhoen betreurden wij het
uitblijven van de borden dhdanks de toezeggingen van
de dienst Zuiderzeewerken,
Nu- echber alle hulde aan déze dienst.
dSn laten we hopen, dat de automobilisten gewaarschuwd
zullen zijn.
üools nen elders in dit nummer kon lezen, naken de vogels,
wonncr de auto's niet harder dan 80 kra/uur rijden, nog een
kons het vege lijf te redden.
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Bikbergerbos

Consequenties

van

de

aanleg

van een

weg

Hoe zeer wij allemaal hopen dat de geplande weg door het Bikbergerbos
er niet zal komen, is dacht ik langzamerhand wel duidelijk; 30.000

handtekeningen bewijzen dat wel.
Toch zou het niet goed zijn hiervan uit te gaan en vandaar wil ik nog
eens wijzen op de grote ornithologische waarde van het Bikbergerbos en
weg.
’
op de eventuele gevolgen voor de vogelstand bij de aanleg van
afdeling
van
de
exkursie-verslagen
aan
C.J.N.
De gegevens ontleende ik
Bussum en de N.J.N. afdeling Laren-Blaricum.

zo n

De aantallen vogels splitntan wij in vogels in het naaldhout en vogels

in het loofhout.
Naaldhout

Loofhout
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Gr, Bonte. Specht

k
1

Matkopmees

1

Gr. Vliegenvanger
Fitis
Tjiftjaf
Vink
■Merel
Zanglijster
Fazant
Roodborst
Kneu
Koolmees

2

1

23

13

2

3

18
2
2

2

17

Gra sinus

Tuinfluiter
Turkse Tortel
Houtduif
Pimpelmees
Kuifmees
Boompiepfer
Heggemus
Geelgors

r

.

2
3

3

Wielewaal
Nachtegaal
Glanskop

1

Winterkoning

2

1

1

~

~

7

**

-

-

-

6

8
2

-

1

16

1

1

5

2
1
1

1

11
2

5
,

—

1

11

3

1
10

2

2
11

1

G kr, Roodstaart
Zwartkop

1
••

1

-

-

*

3

-

2
1

1
1
2

2
1
1

—

2

-

—

r
'

—
-

,

1
1
1
—

*

1
•*
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Deze aantallen dateren van 1966 en het zijn de zingende vogels; wij bezochten het gebied een maal per week net enkele waarnemers.
Gaan wij kijken naar het aantal broedparen dan konen wij interessante
dingen tegen.
De volgende gegevens zijn alleen van de
en dateren eveneens van 1966.

Koolmees
Pinpelnoes
Gekr, Roodstaart
Spreeuw

Ringnus
Boonklever
Torenvalk
Bosuil
Boomkruiper

Beek, Oud Bussum

en Zuiderhof

De Beek

Oud Bussun

Zuiderhof

16
7

16
6

17

9

8

1

-

2
-

-

10
1

2

7

2

•

1

-

1

-

1
1

-

'

35

39
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Deze drie gebieden zullen als de weg er komt helemaal verloren gaan i
Wat zijn er nu nog voor verdere consequenties voor de vogelstand ?
Als er een te langzame afvoer van regenwater is blijven de lager
gelegen delen langer drassiger, dit is een grote biotoopverslechtering
voor de vogels,
In het algemeen geldt als vaste wet dat naarmate een gebied meer verstedelijkt, minder soorten zich kunnen handhaven, maar de blijvende
soorten in aantal toenemen, met andere woorden verlaging van de biologische differentiatie treedt op.
Ook-de zangvogels eisen een bepaald territorium, wordt dit te klein,
dan verdwijnen ze.

Verder is nog van belang dat de aanleg van de weg ioan het nodige
lawaai gepaard gaat zodat dan de vogels niet tot broeden konen, De
weg door het Bikbergerbos zou juist in het voorjaar van 1971 worden
aangelegd l
Elke weg brengt verkeersslachtoffers net zich nee, uit een telling
van het R.I.V.O.N. op de wegen Zeist-Utrecht en Zeist-Driebergen
bleken de volgende vogels als slachtoffer te vollen:
houtduif, steenuil, bosuil, bonte specht, kauw, koolmees, pinpelnees,
glanskopnees, winterkoning, zanglijster, nerel, geknaagde roodstaart,
roodborst, tuinfluiter, fitis, tjiftjaf, heggenus, spreeuw, sijs, vink,
zwarte nus, groenling,
keep, huismus, patrijs, boonklever, boonpiepe
en grasmus.
,

Vooral tijdens een winter net veel sneeuw n ent het aantal verkeersslachtoffers toe, ondat de vogels door de honger door de schoongereden weg worden aangetrokken. Sonnige vogels gaan van nature graag
op de weg zitten on nuizen te pokken (steenuilen) of insecten»
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Botsingen van vogels met het verkeer ontstaan in hoofdzaak wanneer het
verkeer harder dan 70 tot 80 km, rijdt, wat bij deze weg het geval zou
worden. Aan lagere snelheden kunnen de vogels zich vaak nog aanpassen.
Onder de vogels vallen de meeste verkeersslachtoffers van half maart tot
half augustus.
Het percentage van een vogelpopulatie, dat in een seizoen aan het verkeer
De Bilt
Utrecht bij benadeten offer valt is voor het traject Zeist
Voor merels hoeft dit niet tot vermindering berekent voor merels op
ring te leiden, voor anderen soorten kan dit wel het geval zijn.
-

-

is er natuurlijk ook nog de hevige verontrusting die het verkeer net
zich meebrengt.
De geluidsoort van het verkeer wordt gekenmerkt door een zeer onregelmatige trillingsvorn en zeer breed geluidsspectrun. Het trillinsgebied
ligt tussen 50 tot 300 Hz-(hertz) naar uitschieters tot 5000 Hz konen
voor.
De mens reageert op een teveel aan lawaai door verhoging van bloeddruk
en wijzigingen van de stofwisseling~aktiviteit,
De avifauna trekt zich over het algeneen weinig aan van het lawaai vooral
wanneer dit regelmaat vertoont.
Behalve bovengenoende punten brengt de aanleg van de weg ook nog een
grote verontreiniging van het nillieu net zich nee, ik noen in dit verband de fotochenische verontreiniging, dit zijn stoffen ontstaan door
fotochenische reakties tussen stoffen die voorkonen in uitlaatgassen,
naar zelf niet schadelijk zijn, Fotochenische verontreinigingen zijn dus
in hoofdzaak afkomstig van het autoverkeer.
Door de nitreuze.dampen (onverzadigde, koolwaterstoffen) uit de uitlaatgassen worden onder invloed van,ultra-violette stralen van het zonlicht,
ozon en peroxyacetylnitraat (PAN) gevornd.
Schade aan.de vegetatie treedt op, wanneer ozon en PAN door de aanr
wezigheid van een inversielaag in de onderste luchtlagen blijven hangen.
Dit kan het geval zijn bij weing wind. Boven en bij de autosnelwegen
ziet neh dan een blauwe waas, dat in Amerika* als snog bekend is.
Dan

Tot slot zou ik dan nog willen noenen -de- vergiftiging van bernen door
het vele zout dat in de winter op de wegen gestrooid wordt»
Er is natuurlijk nog veel te schrijven over de verontreiniging, naar ik
hoop dot u net dit stukje iets wijzer kunt worden en dat u gaat beseffen
dat het zo niet langer door kan gaan.

Ik hoop dat deze actie voor het behoud van het Bikbergerbos niet de
laatste is geweest, want wie het streekplan bekijkt kan daar nog een
nassa enge zaken terug vinden".

Literatuur: M»F. Mörzer Bruyns:
Dr» F. de Soet;

"

Faunastërfte door het verkeer",
De levende Natuur 1959 pag, 73-79»
Gevolgen van een eventuele aanleg van een autosnelweg
door de Utrechtse Heuvelrug RIVON, Zeist,
"

Huib Strengers
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Programma

Grote

26

avonden

maart

23 april

verzorgen

Jaarvergadering. Daarna dia-avond te
door
de heer Gipon met als onderwerp: Vogels van OostAfrika (Kenya en Oeganda.)
Onze laatste grote avond van dit seizoen.
Het zal een grote filmavond worden, die tevens voor
de cursisten een soort afsluiting zal vormen voor
de “vogelcursus”.
In het volgende nummer vertellen wij u er meer van.

De grote avonden worden (tenzij anders verneld) gehouden in de. bovenzaal
van de Openbare Leeszaal, 's-Gravenlondseweg 35 te Hilversum, (t,o, de

AVRO-studio).

De avonden beginnen on 20,00 uur. Kont u a,u,b, op tijd» Het is tegenover
de gast-sprekers niet zo beleefd als wij te laat beginnen.

Werkavond
2 opril

Connissie Zuidelijk-Flevoland.

Excursioprograma

(voorlopig)

5 opril

Wandelexcursie in de omgeving Einde-Gooi-Tienhovenkan,
U kunt parkeren bij het vertrekpunt (vliegveld H'sum)»
Vertrek 06,30 uur. Terug
10,30 uur.
Weekend naar Lelystad, spéciaal ten gerieve van de
niet-autobezitters.
Enkele avondexcursies naar het Naarderneer,
+

11 en 12 april
nei
■i

Alle opgaven voor deelname aan excursies noeten gericht worden aan de,
heer C, de Rooy, Roding 80 te Nw.-Loosdrecht tel; 02138
n£ 18,00 u.
-

Programma Jaarvergadering (26 april)
1; Opening door de voorzitter.
notulen van de vorige jaarvergadering,
3; Jaarverslag van onze secretaresse.
Jaarverslag van onze penningneesteresse,
5! De begroting voor liet nieuwe vereniginsjaar,
6: Verslag van de Kascommissie,
2; Voorlezing

7: Bestuursverkiezing,

Aftredend zijn: Dr, J,A, Snits en Mevr» M.A.F, de Wijs-Tabois, die
zich beiden herkiesbaar stellen»
Het derde aftredende lid is de heer D,A, Jonkers, die
zich door al te drukke werkzaanheden gedwongen ziet,
zich niet neer herkiesbaar te stellen.
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8:
9:

Wij vinden het zeer spijtig hen in ons bestuur te
noeten nissen, naar hij blijft de vereniging net raad
en daad bijstaan..
Als nieuw lid stelt het bestuur kandidaat de heer A.
A. Bode, de voorzitter van de Nestkasten-connissie, zodat deze connissie ook een vaste ’vertegenwoordiger in
het bestuur zal hebben.
De leden zijn gerechtigd eventueel andere kandidaten
voor te stellen.
Tenslotte noet de uitbreiding van het bestuur net de
heren C, dè Rooy en Ch.M. Steen ook nog door de leden
goedgekeurd worden.
Hierna verkeizing van de voorzitter, De heer J.L..M, Bos
stelt zich wederon herkiesbaar,
Als laatste punt is de rondvraag aan de orde,
Sluiting door de nieuwe (c,q, oude) voorzitter.

Jaarverslag, financieel overzicht en begroting treft u elders in het
nunner aan.
....

Bestuursmededelingen

Contributie

Ni euwe leden

De leden, die hun aanvullende contributie 1969,
respectievelijk hun contributie 1970 nog niet voldaan
hebben, worden verzocht dit alsnog ten spoedigste te
voldoen.
Mevr. C. Lanboo-Saueowalt
De heèr Roelofs

Driehovenlaan 30

Willenslaan 15

Loenen
a/d Vocht

-

Bussun.

Controleurs Vogelwet
Medewerking werd verleend aan een onderzoek van
het ninisterie voor CRM, naar aanleiding on éen aanvraag voor een vergunning voor het houden van beschernde vogels, door de heer C. Waayer,
te Laren. Besloten werd de heer Waayer voor een asielvergunning in aannerking te laten konen waarbij het hoofd van de afdeling Natuur- en
Landschapsbeschernihg van het ninisterie aantekent, dat hen een hechte
sanenwoïdcing tussen de heer Waayer en nevrouw C. Holzenspies voorstaat.
Leden worden verzocht bij een eventuele vondst van gewonde vogels dus
eerst nevrouw Holzenspies on advies te vragen.
De heer N.J, Slijper te Eennes is voorts in het bezit gesteld van een
vergunning voor het houden van stootvogels en uilen waarvan revalidatie
een speciale behandeling geniet.
-
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Jaarverslag

1969

jaar 1969 - het vierde bestaansjaar van onze vereniging- heeft zich
opnieuw gekenmerkt door een groot aantal activiteiten. VWG het Gooi e.o.
trok nog al eens de aandacht. Vele malen vestigde de pers de aandacht op
onze activiteiten. Het rapport de “Zanddijk” een van onze “stunts”,
haalde de dagbladpers. Het werd alom ook door deskundigen, onder wie
hoogleraren, zeer geprezen.
De groei van de vereniging en de toename van de activiteiten, dikwijls ongewild, bezorgde het bestuur wel enige problemen.
Enkele bestuursleden moesten beslist van
enig werk worden ontlast.
Tussentijds werden de heren Chr. Steen en C. de Rooy bereid gevonden, de
bestuursgelederen te versterken. Het ledental fluctueerde enigszins; het
bleek nodig een aantal leden wegens wanbetaling te royeren -een verschijnsel, dat geen enkele andere vereniging vreemd is- en bovendien was
de aanzienlijke, maar onvermijdelijke contributieverhoging, het gevolg
van enkele bedankjes. Mede dank zij de sterk in de belangstelling gekomen cursus, was het oude niveau weer snel bereikt. Het aantal leden
steeg inmiddels tot 179.
De divèrse commissies lieten zich niet onbetuigd,
X
De Commissie Zuidelijk-Flevoland leverde uitstekend werk, zoals ook
elders uit het jaarverslag van deze groep kan worden opgemaakt,
De avifauna-commissie bleef worstelen met het probleem van een tekort
mankracht. Gelukkig'zullen enkele leden van de Werkgroep Midden-Nederland assisteren om tijdig gereed te zijn met de inventarisatie van het
Gooi. Onze commissie gaat na het voltooien van deze "momentopname" door
met haar werk: het inventariseren van het Gooi. Hoe belangrijk dit werk
Het

constateren■uit

wel kan worden genoemd kan men
de dreigende aantasting
van diverse natuurgebieden. Het onmiddelijk künnen presenteren van de ver
zamelde ornithologische gegeyehs, kan in sommige gevallen van grote im-

portantie zijn,
De nestkasten-commiasie
zag de secretaris, die uitstekend werk heeft
verricht en zowel de oprichter als de ziel van deze "onderneming" mag
worden genoemd, de heer J.v.d, Gold, vertrekken. Ook deze commissie Zóu
zich graag enkele controleurs willen verstrekken. De beide laatste commissies ‘belegden enkele goed bezochte werkavonden en leverden diverse
publicaties voor De Korhaan, Het nieuwe bestuurslid C. de Rooy nam met
de heer en mevrouw N, Dwars en de heer Y, Vogel de nieuwe
excursiecommissie voor zijn rekening. Deze commissie nam terstond èen
aantal prettige initiatieven hetgeen onder andere resulteerde in de veel-

besproken cursus.
De redactiecommissie

1

trok de heer C. ten Haken aan, die het vo’orzittersschap óp zich nam. De Korhaan verscheen zeven maal. Besloten werd het
blad maandelijks, behalve de zomermaanden te laten verschijnen. Met di■verse andere bladen op ornithologisch terrein kon een uitwisseling tot
stand worden gebracht. Deze bladen werden maandelijks ter inzage gelegd
bij het secretariaat van de VWG,

Bestuursleden namen aan diverse besprekingen deel.
Op iniatief van de Vogelwerkgroep kwam eveneens dit jaar de Contactraad
het Gooi voor Natuurbescherming tot stand, De raad nam reeds enige initiatieven, In de loop van dit jaar zal de raad ongetwijfeld vele keren
van zich laten horen.
Er werd met de VWG Amsterdam reeds een vorm van
samenwerking gevonden op het gebied van excursies. Voorts ontstaat er
mogelijk een prettig contact met een vogelwerkgroep in België.
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Bestuursleden woonden besprekingen te Amsterdam en Utrecht (Contactorgaan van

Vogelwerkgroepen) bij,

De leden-ringers alsmede de leden-controleurs-vogeleveneens bijeen voor het uitwisselen van ervaringen
en het maken van plannen. Sommige leden toonden zich op diverse terreinen verrassend actief. Met grote waardering raag worden gesproken over
de telling van de draadslachtoffers en de hiervan samengestelde documentatie, Een woord van lóf aan de jeugdbonden voor dit en ook ander belangrijk werk, is op zijn plaats. De contacten met de diverse gelijkgerichte organisaties in het Gooi waren bijzonder prettig.

wet,'kwamen in

1969

Het bestuur zal ongetwijfeld streven naar versteviging en waar nodig verbetering van deze contacten. Ten slotte in kort bestek nog enkele activiteiten:
Avonden

CUPS16S

tVijfraaal werd een lezing verzorgd door een spreker buiten onze vereniging, terwijl door leden tweemaal deze
taak werd vervuld,

:Er werden tjen excursies gehouden. Medewerking werd ver
lèend aan excursies van het Gooisch-Natuurreservaat en
de K.N.N.V.
Protest
:0p verzoek van de Belgische vogelbescherming werd door
ons protest aangetekend tegen de onrustbarende vogelvangsten aldaar. Dit protest werd gericht aan de Belgische regering.
Staatsbosbeheer :Door deze instantie werd ons om advies gevraagd inzake
bestemming en beheer van het door deze organisatie aangekochte natuurmonument "Nekkerveld'’, Bestuursleden
wijdden hier diverse besprekingen aan, bezochten enkele
keren het reservaat en voerden uitvoerige correspondentie over de aangelegenheid.
:In de zwarte stern-kolonie werden vlotjes geplaatst,
Naardermeer
daar er voor deze vogels door de langdurig, hoge waterstand geen gelegenheid was hun nestmateriaal op modder
te deponeren.
Zuiderzee-werken:Aan deze dienst richtten wij het verzoek, borden te mogen plaatsen ter waarschuwing van automobilisten. Dit
ter voorkoming van een slachting onder de overstekende
vogels.
Subsidies
:Nogmaals werd de Gooise gemeenten verzocht de VWG subsidie te verlenen. Unaniem werd de VWG naar het Gooisch
Natuur Reservaat verwezen, dat de subsidie toekende.
Ook de Vereniging Vrienden van het Gooi zegde een subsidie toe, speciaal bedoeld voor de observatiehut.
Cursus
;In december werd, een cursus in vogelkennis voorbereid,
waarmee in januari wérd begonnen. Hiervoor bestond zo
veel belangstelling (90 cursisten) dat de groep in twee
avonden moest worden gesplitst.
Vernielingen
:In het voorjaar werd een circulaire verzonden naar gemeentebesturen over de onrustbarende vernielingen op de
hei. Van verschillende kanten (ook middels de pers)
kwamen positieve reacties.
Ook 1970 beloofd voor de VWG druk te worden. De cursus met vervolgen,
bouw observatiehut nabij de Eemraond, een actie de Raad van Europa te bereiken -een einde aan de vogelmoord in Italië te maken- behoren tot de
meest sprekende activiteiten, waarover u wel meer zult horen.
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Jaarverslag

commissiezuidelijk-flevoland 1969

Vergaderingen: De commissie vergaderde vijf maal, te weten op 7-1, 6-3,
7-5, 4-9 en 6-11.
wekelijkse tellingen gehouden. Van
Tellingen: In totaal werden er
werd
steeds
van
het gemaal de Blocq van Kuffegeteld,
3anüarï t/m juni
ler tot het Eiland t.h.v, de Eemmond, Na juni i.v.m, de openstelling
-

van de brug bij Muiderberg, alleen nog het traject Muiderberg

-

Eiland

Eemmond,(Gooimeerdijk)
Naast deze regelmatige tellingen ontving het secretariaat nog 52 "losse",
niet altijd complete tellingen. De regelmatige tellingen werden op tabellen gezet die een oppervlakte van 3 m beslaan! De losse waarnemingen
moeten nog verwerkt worden. De belangrijkste en meest opvallende waarnemingen werden in de Korhaan gepubliceerd.
Trektelling: Op 2 november 1969 werd een algemene trektelling gehouden
langs dê Gooimeerdijk, De gegevens zijn in bewerking bij de heren Wurster
en Blonet.
Publicatie: De

eerste publcatie, onder de titel "Mededeling 1 van de
CÖSmIssïê”Zuidelijk Flevoland der V.W.G.'t Gooi e.o.", werd in het laatste nummer van 1969 in Limasa opgenomen.
Waarnemingen: Aan enige personen en instanties werden waarnemingen toegezonden te weten;
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem: waterwild
C.J.N,: sterns
Drs, E.P.R. Poorter, Leiderdorp: lepelaars
Drs, de Jong, hoofd biologische afdeling Rijksdienst IJselraeerpolders,
Kampen: waarnemingen Zuidelijk-Flevoland,
Borden: Op verzoek van de commissie werd contact opgenoraen met de
dienst der Zuiderzeewerken over het plaatsen van borden met het opschrift
Matig uw snelheid, Vogels!
Nestkasten: Enkele leden van de nestkastencommissie plaatsten- in 19&9
in de polder. (Dit aantal is inmiddels metIO
kasten uitgebreid en de bedoeling is, dat er nog 10 a 15 geplaatst zullen worden).

secr. J. Harder

Vogelgeluiden

als

medicijn

“Trek de natuur in” is vaak geadvisserd aan mensen met aangetaste
zenuwen. Dit is duidelijk het principe, toegepast in de kuren van
het Adjaria Sanatorium, een kuuroord aan de Zwarte Zee; Vogelgeluiden
vormen hier een deel van de kuur.

Het Sanatorium, dat deze kuur introduceerde, heet dan ook
en
“Psychoprophylaxis
Psychotherapy”.

8 3

10 behandelingen
het luisteren naar vogels
onder de
supervisie van Dr, Medea Abashidze,, slapen deze patiënten vanzelf
dus zonder gebruik van ledicijnen
in.
-

-,

-

(Uit Sputnik no,3/1970)

l.r.

-
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Uitslag

excursie-enquete

Van de 150 verzonden formulieren hebben wij er 36 retour ontvangen. Op de vraag voor welke excursies men het meest belangstelling
had kwamen er 31 antwoorden binnen voor polders, 27 voor bos en heide,
25 voor plassengebied en 23 voor strand.
De avond-excursie haalde 27 stemmen, de middagexcursie 26, de dagexcursie eveneens 26 en de weekendexcursie 10.
Dertien leden gaven de voorkeur aan zaterdag, 11 aan zondag en 12
hadden geen voorkeur.
Vervolgens telden we 21 kruisjes achter het vervoer per fiets, 21
liefhebbers voor wandelen en 10 gegadigden voor bus of trein.
De vraag of men bereid was met eigen auto te reizen en passagiers
mee te nemen werd door velen niet of onduidelijk beantwoord, zodat de
excursiecommissie hierover geen uitsluitsel kan geven.
Wel bleek dat geen van de automobilisten bezwaar maakte tegen het meenemen van passagiers.

Vervolgens telden we 20 geïnteresserden in de overnachting in jeugdherbergen tijdens weekendexcursies,
in campings gedurende de maanden
juni t/m september, 7 in een hotel en 1 had geen voorkeur.

Voor de instructieve excursies bleek bij 32 leden belangstelling te
bestaan*
Tot slot verklaarden zestien leden in principe gexnteresserd te zijn
in de buitenlandse reizen die de Vogelwerkgroep Amsterdam organiseert
en waaraan de leden van onze werkgroep kunnen deelnemen.
Naar aanleiding van deze enquete besloot het bestuur in de vergadering
van d.d, 16 februari j,l, neer excursies te houden in eigen ongeving.
De excursie

Alleen voor enkele van de allersterksten is er
Nacht-excursie
gelegenheid deel te nemen aan een nacht-excursie.
kunnen
bij voorkeur goede vogelaars
Slechts ongeveer tien personen
(de
Rooy)
heer
de
melden.
zich bij de excursie-commissie
C.
’ s-nachts twee uur
De groep zal onderleiding van de heer Doremans
in
’
s-morgens,
de
Amsterdamse
Waterleidingduinen
tot ongeveer 12
waarnemingen verrichten.
De 1 efhebbers noeten ook een fikse wandeling kunnen naken*
De nacht-excursie wordt op 3 nei gehouden.
-

uur

-

van
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De uilenlezing van

26 februari

Op 26 februari heeft de heer Versluis van de V.W.G. Amsterdam voor onze
leden een lezing gehouden over de uilen van het Amsterdamse Bos.
Mede door de aanwezigheid van vele “cursisten” mocht hij dit doen voor
een overvolle zaal, wat hem dus een dankbaar gehoor opleverde.
Het blijkt inderdaad wel, dat de uilen onder de vogelliefhebbers, meer
belangstelling genieten don menig andere vogelsoort.
Als oud-Amsterdammer ben ik zelf vele jonen aktief geweest in het Bosplan
zoals wij hardneklto-g plegen te zeggen. Sinds 1960 ben ik er echter niet
vaak meër gewwest. Voor mij was het dus een hernieuwde kennismaking met
een gebied, waar ik bij nacht en ontij placht rond te zwerven,
In die tijd kende ik vele roest- en broedplaatsen van de Ransuil,
Uit de lezing bleelfcmij, dat'de uilenstand er aanmerkelijk is vooruitgegaan en uitgebreid werd met de Bosuil. Vooral deze twee soorten
hebben deze mensen grohdig bestudeerd. Wat dit vaak betekent, is door de
heer Versluis zeer uitvóerig verteld, met alle, soms enigszins lugubere
details, erbij. Ik denk hierbij bijv, aan die geschiedenis met het

gezichtsnasker.

Door middel van grafieken werd het verband aangetoond tussen de driejaarlijkse topjaren van de muizen en de broedresultaten van de uilen.
Zij blijken in een slecht ouizenjaar aan periodieke onthouding te doen,
De uilen ! kennen tevens het celibaat, zij het dan uit eigen vrije verkiezing of gedwongen door de omstandigheden, zo u wilt.
Zij drogen dus niet ten onrechte het predikaat "wijs '. Voor mij was
het een zeer boeiende avond door de zeer goede verteltrant van
de
heer Versluis, Ik denk wel, dot zeer veel-mensen, die deze avond bezocht
hebben, dit met mij eens zullen zijn, al bleek wel, dat er op het
gebied van kennis ontrent de uilen, er nog voel vragen open blijven.
Als u dus Uilen wilt gaan bestuderen, hoeft u niet bang te zijn,
dat de heer Versluis en zijn collega's alle braakballen al voor uw

1

voeten weggeraopt hebben.

Ch.M,

Wij mochten van de heer Versluis
over de periode

1961

tot en met

St.

het Verslag van het Uilenonderzoek
1966 ontvangen. Voor de geïnteresseerden

ligt t©t ter inzage bij de secretaresse.

Ochtendexcursie op zondag

5

april

Op zondagmorgen houdt de Vogelwerkgroep een excursie in het gebied
tussen het vliegveld Hilversum en het bos van de eendenkooi. Het begin
van de wandeling voert de deelnemers door velden, omzoomd met struikgewas
waar in dit jaargetijde de tjiftjaf, fitis, mees, vink en merel veelvuldig voorkomen. Vervolgens wandelen zij langs het Tienhovenskanaal
met aan weerszijden uitgestrekte weilanden: het rijk van kieviten,
en waar wellicht ook de kemphaan, blauwe reiger,
tureluurs, en grutto’
scholekster en kiekendief zijn te ontmoeten. Zit het weer een beetje mee,
dan zijn visdief, zwarte stern en zwaluw weer in ons land teruggekeerd.
Aan het eind van onze tocht passeren de deelnemers het bos van Einde Gooi
domicilie van onder andere spechten en zanglijster. Een grote verscheidenheid van vogels dus op deze excursie, die onder deskundige
leiding zal staan. Iedereen is welkom! U hoeft u voor deze tevoren niet
op te geven. Vertrek 6.30 uur vanaf de ingang van het vliegveld.
Terugkomst ca, 10,00 uur. Vergeet u niet stevige schoenen aan te
trekken en eventueel regenkleding mee te nemen? Tot zondag 5 april i

s,
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Opgericht:

contactraad het

gooi,

voor

natuurbescherming

Van de nieuwe voorzitter van de Contactraad het Gooi voor natuurbescherming, kortweg de “Contactraad” genoemd, mochten wij de notulen van de
oprichtingsvergadering ontvangen.
op het belang van deze raad waartoe de Vogelwerkgroep het initiatief nam, geven wij het verslag van de
besprekingen onverkort weer.

Gelet

Op 10 februari vond in het hotel de Roosenboom te
Bussum, de oprichting plaats van de Contactraad het Gooi, voor natuurbescherming.
Deze contactraad heeft tot doel, in gezamenlijk overleg, door een bundeling van evenwijdig lopende activiteiten, jaarlijks enige malen een
openbare manifestatie tot stand te brengen.
Door middel van spreek- on of filmavonden, tentoonstellingen enz, enz,
De natuurbescherming te pfópageren is dus als eerste doel gesteld.
Mogelijk in de toekomst een gezamenlijke actie tot behoud van de natuurgebieden. Het stichten van een Goois natuurhistorisch museum, behoeft
zeker niet tot de onmogelijkheden 'behoren.
De heer J.L.M.* Bos -voorzitter vogelwerkgroep het
Gooi e.o.) leidde deze avond op voortreffelijke wijze. Veel personen
en instanties die te benaderen zijn om medewerking te verlenen, werden
opgehoemd.Voorstel gezamenlijk te manifesteren op de braderie op bevrijdingsdag, voor het gemeentehuis te Bussum mot een aantal kramen
(10 tot 15) werd met algemene stemmen aangenomen, alleen de afdeling
Laren der Wintervoedering had voor de zelfde dag reeds toezeggingen in
Laren gedaan, Mocht er in Hilversum, na de vakantieperiode, iets
ondernomen worden, dan wil de .raad hieraan graag medewerking verlenen.
Mocht de gesignaleerde expositie yoor de schooljeugd o.a, geen doorgan@ vinden, dan zou een ander evenement in het Spant te Bussum, met
naast de zaal, ook nog expositieruimte kunnen worden overwogen.
Voor de tweede helft van april noteerde de raad
een manifestatie in het; Singer, waarvoor als spreker Prof. Klomp, zal
worden benaderd, /oor film of films die avond, zal contact worden op—genomen met het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te Arnhem, Als beginkapitaal werd een bedrag van ƒ. 25
per vereniging vastgesteld. De
jeugdbonden met een minimum aan cqntributie en dus kasgeld, zullen niets
behoeven bij te dragen. Hun enthosiaBijie za.1 zeer zekér opwegen tegen het
gemis van hun bijdrage.
Verenigingen waarvan een. lid rechtsstreeks in de
contactraad zitting heeft zijn; Vogelwerkgroep, I.V.N., Nivon Hilversum,
Comité wintervoedering, Jeugdbonden en het Wereld Natuurfonds» Het Nivon
Naarden-Bussum, het Vechtplassengebied, de" K.N.N.V., de Gooise Natuurwacht en de Vriendqn van het Gooi zijn Lij, deze contactraad betrokken,
zonder dat' een hunner leden tot dusver hierin zitting heeft.
Secretaresse is mej, mV Oosterwaal, Meerweg 25 te
f
v
Bussum tel 02159
15255, voorzitter is de’ heer E. Gieskes jr., Dr, Abr.
Kuyperlaan 62 te Bussum tel. 02159
19837,. Op korte termijn hoopt de
raad een werkbijeenkomst te beleggen en onze eerste activiteiten te
realiseren.
—

.,

-

-

E. Gieskes+jr.
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Waarnemingen

Roerdomp
Buizerd

26-1-70

Buizerd

11-1-70
12-1-70
15-1-70
17-1-70
22-1-70
25-1-70
11-1-70

9-1-70

Buizerd

Buizerd
Buizerd
Buizerd

Buizerd
Ruigp, Buizerd
Sperwer
Sperwer
Sperwer
Sperwer
Kerkuil

4-1-70

12-1-70
15-1-70

24-1-70

11-1-70

4-1-70

Klapekster
Appelvink
Putter
Goudvink
Goudvink

31-1-70

16-1-70

12-1-70 •
13-1-70
25-1-70
5-1-70

Goudvink
No.tekraker

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ex.
ex,
ex.

ex.
ex,
ex,
ex,
ex,
ex,
ex,

ex.
ex.
ex.
ex,

1 ex.
1 ex.
12 ex.

3 ex.

3 m?

1 1?
1 ex.

Alambrechtskade

J.v.Altena
de Capitten,Blaricum D.Jonkers

Dammerkade,Ankeveen KJN,H'sum
de Limiten .,Huizen D.Jonkers
IJzerenveld,Huizen D.Jonkers
KJN,H'sum
Groeneveld,Baarn
op draad spoorlijn
KJN,H'sum
KJN+NJN

Eempolder

Dammerkade,Ankeveen KJN,H'sum
Holl.Rading
D.Jonkers
de Limiten .,Huizen D.Jonkers
Huizen Eng
Bergse Pad

D.Jonkers

KJN,H'sum

Vreelandseweg, bij
de Wijde Bliek
paal 20 Z,Flevoland
Lapersveld,H'sum
Alambrechtskade
Naarder Eng

Vliegveld,H'sum
L.Wasmeer
Hof laan ,H' sum

KJN,H'sum
Y.S.Vogel
J.v.Altena
J.v,Altena
D.Jonkers

J.v.Altena
D.Jonkers
de Groot

En de voornaamste van februari,
Roerdomp
Roerdomp

22-2-70

Smient

1
23-2-70
23-2-70 +250 ex.
2 ex.
1-2-70
1 ex.
1-2-70

KI. Rietgans
Buizerd
Buizerd
Buizerd

Buizerd

1 ex.

24-2-70

4

6-2-70
8-2-70

1
1
1
1
1
1

ex.

Ankeveen
P.Slot
A'damse waterleiding NJN,H'sum
H.Wasmeer
T.Kempen
H'sum Meent,Bussum
J.Bos
de Limiten
,Huizen P.H.Fuchs
Einde Gooi
D.Jonkers
Egelshoek
J.v,Altena

ex.

Muiderberg

ex,
ex.

KJN,NJN

Buizerd
10-2-70
ex.
zandafgraving,Huizen KJN,H'sum
Buizerd
ex. Kon,Domein,Soest
E.P.Klomp
9-2-70
Buizerd
ex.
D.Jonkers
L. 'Wasmeer
14-2-70
Buizerd
ex,
22-2-70
A'damse waterleiding NJN,H'sum
Sperwer
1-2-70 1 ex, de limiten
Huizen P.H.Fuchs
Sperwer
8-2-70 1 ®x, Lagieskamp,
Bussum L.Rijnja
F.Rijnja
Torenvalk
1
ex. de Limiten,
1-2-70
Huizen P.H.Fuchs
Patrijs
18-2-70 8 ex. H'sum Meent
Klapekster24-2-70 1 ex, Ankeveen P.Slot
Pestvogel 10-2-70 1 ex,. Verschurestr.
Hilversum in tuin P.Slot
Appelvink
8-2-70 1 ex. Kon.Eramalaan ,
Bussum L.Rijnja
F.Rijnja
Appelvink 14-2-70 12ex. L.Wasmeer
+

+

D.Jonkers

Appelvink

16-2-70

Stalpaertstr

.

1 ex.

H'sum

in tuin
Mevr.de Wijs

H.

Marinus
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Uit andere bladen
Ornis Brabant: (Contactblad Belgische Vogelwerkgroep), febr,'70;
De roodkeelpieper nieuw voor Belgisch Brabant; hoe gevangen vogels
voor ringonderzoek even te bewaren; het aanpassingsvermogen bij
vogels; vogels in do hand.
Vele! en Vitrine (Fries Natuurhistorisch Museum),
febr.'70:
iianwinsten(o.a .de kleine alk); terugmeldingen,
Vancllus(Friese Bond van Vogelwachten),no.2/'70: Hoe effektief
de nazorg kon zijn; verrassingen
en vraagtekens in de Zuidwesthoek; het jachtbrevet; waarnemingen; de wachtgebieden in 1969;
een tamme spreeuw,
Anser(Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) ,febr.'70: De vogelvangst,
een schandaal; draoihalzen; waarnemingen; terugmeldingen.
De Pieper(VWG Noordhollands Noorderkwartier),febr,'70: Militaire
oefeningen in reservaten op de eilanden; Turkije, een boeiend land
voor ornithologen; afwijkend trekgedrag; iets over de trek van
enkele soorten ruitcrs(met diverse grafieken); mereltrek in 1969;

waarnemingen,
Natuur, Jan,'70: Grazende ganzen; sneeuwganzen langs de
Grevelingendara; de betekenis Von de Avelingen; Albino Turkse Tortel,

De Levende

Inhoud van dit nummer
pag, 1: Be Europese Vogelstand
pag. 2: Raad van Europa
pag, 3: idem(vervolg); Tenslotte nog idt...
pag.
iden(vervolg); VWG op hearing
pag. 5: Toen er nog lepelaars waren
pag. 6: idem(vervolg); Borden geplaatst
pag, ?: Consequenties van een weg
pag, 8: iden(vcrvolg)
pag, 9: idem(vervolg)
pag.10: Programma

pag.11: iden
bestuursmededelingen
pag,12: Jaarverslag
+

pag,

13: iden(vervolg)

Jaarverslag Commissie Zuidelijk Flevoland;
Vogelgeluiden als medicijn
pag,15 .'Uitslag excursie-cnqueto; nachtexcursie 3 uei
pag.16; Uilenlezing; ochtendexcursie 5 april
pag,17: Contactraad
pag.18: Waarnemingen
pag,19: Uit andere bladen;

inhoud

Voorjaars fenologie onderzoek 1970 (alleen voor waarnemingen uit het Gooi e.o.)

soort

1e waarneming
aantalj, datum jplaats

Purperreiger

Zomertaling
Grutto
Zwarte Stern

2e waarneming
aantal. datum,plaats

algemeen voorkomend

opmerk'ingen

I

i

Visdief\

Tortelduif
Koekoek

Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Oeverzwaluw
Boompieper

Gele Kwikstaart
Tapuit
Gekr. Roodstaart
Zw. Roodstaart
Nachtegaal
Snor

Gr. Karekiet
Kl. Karekiet

*

:

i
;

:

:

:

:

i
[

Bosrietzanger
Rietzanger
Spotvogel
Zwartkop

Tuinfluiter
Grasmus

Braamsluiper
r

itis

Tjiftjaf
Fluiter
Wielewaal
De formulieren moeten uiterlijk 1 juni worden opgestuurd aan

J. Harder, Reigerstraat 12 te Hilversum.
Ook half ingevulde (of nog minder) formulieren zijn welkom!

de heer

Voor Uw vakantie-,

Iets nodig voor Uw dieren?

zaken-

en

vogelvliegreizen

VAN HOEK
naar

DE

het oudste reisbureau in het Gooi

ZAAD en VOEDERHANDEL van BUSSUM

PASSAGE- EN REISBUREAU
Landstraat 8

Nassaulaan 6

Tel. 310 92

Tel. 1 76 69

DE JONG

VOGELHUISJES, WINTERVOER, VETBOLLEN enz.

Paulus Potterlaan, hoek Brediusweg 35

Bussum

-

Telefoon (02159) 1 72 00 1 96 56
-

BART POST
VERKOOP VAN ALLE MERKEN

Bus m

RIJWIELEN
EN
BROMFIETSEN

30,

Vlietan

foppen*

nOP&VERKADt
AANGESLOTEN
Verrekijkers

-

BIJ HET ZIEKENFONDS

—

TEL. 3 06 15

MOBILIOFOON SERVICE

EIGEN FINANCIERINGS-

Herenstraat 46-50,
BUSSUM

EN
VERZEKERINGSKANTOOR

Tel. 02159-1 45 54

Op uw nieuwe bril een vol jaar garantie.

voor losse bloemen

kamer- en tuinplanten
bloemisterij

gerard lamaker
boomberglaan 71a
telefoon 4 29 63
Hilversum

breng eens een bezoek aan onze kwekerij!

natuurboeken
speciaal op het gebied

Al

uw

VOGELS
bij

Boekhandel Wilhelmina
Landstraat 33b Bussum
Telefoon (02159) 13103

van

