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Tot September

Een telefoontje van Texel, een ontmoeting op straat........:
“Nu
’t zelf moeten doen, ontdekken we, dat we toch heel wat hebben
opgestoken!” Dat zijn de mooiste complimentjes voor de ijver en het
enthousiastme waarmee door velen is gewerkt aan het welslagen van
de cursus.
Want die cursus is geslaagd, daarvan zijn we toch wel allen overtuigd.
De lovende woorden op de slotavond tevens het sluitstuk van de VWGbijeenkomsten van het voorbij winterhalfjaar, waren er mede bewijzen

we

van.

En dan die sprekende cijfers: honderd aanmeldingen, negentig volhouders en tachtig die meer dan vijf keer de lassen bezochten.
Het zit er dik in,, dat tijdens de komende bestuursvergadering zal
worden besloten er eeh jaarlijks "feest" van te maken.
Dan te verdelen in twee groepen: beginners en gevorderden, al zal
de "cursus voor gevorderden" wel bestaan uit een herhaling met een
stevige uitbreiding van het te behandelen soortental.
Nu is er gelukkig voldoende tijd om de nieuwe reeks voor te bereiden
en
rustig uit te smeren over de wintermaanden,
TL hoort er meer van, in de volgende KorhaanJ
We gaan nu eens wat meer tijd besteden aan het kijken naar vogels.
De VWG gaat met vakantie, tot september, magelijk halverwege augustus.
Do meeste commissies zullen nog wel eenmaal vergaderen, maar Ti moet
nat do nieuwtjes eveneens tot september wachten, want de redactie
vindt het ook wei welletjes-.
Er ia behoefte aan rust} aan een periode waarin eens niet behoeft
te worden gedacht aan het op tijd klaar hebben van kopy,, van adres*
bandjes, van het stencilden en van wat er zool bijkomt.
Een en ander betekent uiteraard niet, dat het bestuur eoa zonerslaap
gaat houden. Moet er tot actie worden overgegaan, dan is er beslist
wel een'bestuurslid bereikbaar, dot de geeigende maatregelen kan
treffen. Tot september, met veel'mooi weer en een goede vakantie i
JL,B,
CONTRIBUTIE BETALEN

Dh penningneesteres is in nineur. Bijna de helft van"de leden heeft
nog niet de contributie over dit jaar (1970) voldaan.
Por 1 juli gaan do kwitanties net een fikse verhoging
stratiekosten
de deur uit.

—

voor admini-

-

Laat

het niet zo vor konen on laat het vooral niet de kant uitgaan
van het opvragon van de lidnaatschapkaarten 1970 bij het begin van
de bijeenkonsten en het beëindigen van do toezending van de Korhaan J
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Honden

en

wulpen

gaan niet

samen

Woensdagmiddag 20 mei ben ik de hei opgegaan. “Ga nou eens zelf kijken”
luidde een smeekbede van een van de leden.
“De laatste twee paar wulpen van het Gooi hebben jongen. Ze worden aanhoudelijk door loslopende honden opgejaagd”.
Ik ben gaan kijken en ik heb ze gezieni de opgejaagde wulpen en de
loslopende honden. Enkele tientallen honden, de een nog groter dan
de ander.
Het is een trieste wandeling geworden en voor mijn plezier ga ik
zeker.niet in de broedtijd
niet meer naar de hei,
De hondep moeten ook een plaats hebben. Maar hondon en vogels gaan
niet samën, : .
Waarom toch is die scheiding niet aan te brengen. Ziet men bij het
Gooisch Natuurreservaat nu eoht niet in, dat de naam "natuurreservaat"
zoals nu met de Gooische "natuur" wordt omgegaan, binnen enkele jaren
zijn betekenis volledig zal hebben verloren ? In het rapport de
Zanddijk heb ik er ook al voor gepleit. Of het een of het anderi
reservaat, of speeltuin j
Geef de honden de ruimte;, maar in zones, In omheinde gebieden on don
beslist niet daar waar wulpen van 's-morgens vroeg tot *s-avonds laat
op de wieken moeten om te ontkomen aan de jagende meute,
"Hondenzones" dus langs de Hilversumse en de Bussumse kant.
Omheiningen met doorlaathekjes- en levengrote borden,
NIET met verboden toegang maar met afbeeldingen van wulpen en leeuweriken.
Waar zal de mens het meeste behoefte aan hebben ?
-

-

~

'

....

Aan motorgeronk of vogelzang ?
Nog eventjes en de gehele hei
kan gebruikt worden voor motor-

crosses.

Of toch wulpenroep en leeuwerikenzo ng ?
Laat het Gooisch Natuurreservaat
nu eindelijk eens kiezen dan weten
we tenminste waar we aan toe zijn
en zijn we weer een brokje ergenis
kwijt.
JL» B,
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De

cursus
Zoals een cursist het beleefde....

De kwetterendemus sen, de jolige spreeuwen, ze hadden altijd een zacht
plekje in je hart. Ook al die andere vogels hadden je belangstelling.
Maar je wist er te weinig van en ondanks vogelboeken lang niet zo veel
’
als je zou willen. Dan treft
bericht in de krant je dat Vogelwerkgroep het Gooi e.o. het plan heeft voor belangstellenden een soort
cursus te organiseren om meer kennis bij te brengen omtrent het vogelleven in het Gooi.
Uiteraard reageer je en met enige schroom stap je de eerste avond het
“leslokaal” binnen om bij devogelkenners wat op te steken als het kan.
Nou dat kon. De sfeer leraren-leerlingen die je er verwachtte, vond
je er niet. Wel degrootste bereidheid om aan de onverwacht grote schare bezoekers wat mee tegeven voor het zoveel meergenieten in het veld
door meer kennis.

zo n

Bij het horen van zo'n aan tal van 200 soorten vogels, die in tien
avonden zouden worden behandeld, werd je wel even stil. Het systeem
van aap, noot, nies, naar dan net dia's, geluidsbanden en het gesproken woord
mankte het zo interes ant, dat je niet neer dacht ain
,

200 soorten.
Naar de tweede cursusavond ging je al heel anders. Want voor die vogelkenners had je groot respect gekregen. Niet alleei vanwege hun grote
kennis van hst vogelleven en het vele, dat ze voor diovogels bleken
te doen,
vooral ook voor de wi j ze waarop zij ons leken probeerden bij te brengen waaraan die vogels te herkennen zijn.
Behalve de oiganisatie, die voor zoiets nodig is, werd je als deelnemer meemqg getroffen door het enthousiasme van de inleiders, oen
enthousiasme dat bleef, ook wanneer een vogel na voor de derde of
vierde maal te zijn behandeld nog naAr door een enkeling werd herkend.
Je had het er zo naar je zin dat je die dorde avond net nog neer
plezier on 3*cht uur present was. Dat was ook zo net de .andere deelnemers merkte jc, wat het weer werkte niet nee.
noch nist,
sneeuw, regen of gladheid dedeR het aantal bezoekers verninderen.
Het beste beiijs dacht je dan, dat het goed in elkaar zst.
En dat zat het danes en heren van do Vogolwerkgroep. Want al kon je
dr'.n die 200 s -„ton vogels echt nog
niet thuisbrengen, je gaat nu niet
meer een uurtje wandelen of fietsen
in bos of hei, nee, nu gaat de kijker nee, nu wordt
vogels gekeken en geluisterd. Nu spreek je over
vogels net anderen, die er soms veel
van blijken te weten, n:\jjr ook net
kennissen-, die eigenlijk nog nooit
zo op die vogels gelet hadden on
wmjr je dan een sprankje belangstel-

ling ziet opgloren. W s je nog nooit
voor je plezier op een koude, natte
winteravond in een stikdonker bos
gaan wandelen, nu bledc de uilenexcursie van G-roeneveld een groot genoegen, ondanks het feit dat naar
een enkele uil zich liet horen.
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Ook bij Crailo, ’s-moigens om half vijf in het donker, was het kil.
Maar de escursie blok inderdaad een belevenis, het plezier te groter
nog door de grote deskundigheid van de excursioleid ers. Je zag en
hoorde meer dan je ooit voor mogelijk had gehouden. En dat op die
Zuiderhei wqar je al zoidikwijls had genoten, zonder te beseffen wat
je tot nu toe miste.

Nee, volleerd vogelkeaner ben je niet na tien avonden. Maar er is een
goede basis, neer drang on zo te gaan opzoeken, de vogels.
Ja, het zat goed in elkaar. Veel dank daarom a n Vogelwerkgroep ’t
Gooi. Dank voor de warme vrijze waarop U uw veelzijdige kennis met
groot geduld en tact wilde overbrengen op ons cursisten, die op vogelgebied -nalf beten waren. Voor demonie r waarop U er in slaagde van
onze cursus een samenzijn te maken van gcinteresseerden voor de vogel-

wereld.

Ja, het zat goed in elkaar. Ook die laatste avond in hotel Jans mot
de Friezen en de prachtige films. Daar kon U horai hoe dankbaar de
cursisten U zijn voor de afgelopen cursus.

Ja, 't was goed en je hebt je dan ook al voorgenomen naar de cursus
voor gevorderden te gaan. Je weet er nu iets meer van. Je weet wat
er al verloren ging en wat er nog verloren zal gaan on economische
en andere redenen. Temeer waardeer je dan kennis te hebben genaakt
net Vogelwerkgroep 't Gooi, Want je hebt meer meegekregen dan de
kennis en de oorkonde. Neen, veel neer. En da ron zat het zo goed
net die cursus Vogelkainis voor beginners J
Cursist

Noordelijke

meeuwen

Eind januari ving de heer K. Visser te Huizen voor het ringonderzoek
vijf meeuwen, die hij determineerde als zilvermeeuwen echter van de
Scandinavische of Russische vorm. Het betroffen steeds meeuwen, die
iets groter waren dan stormmeeuwen en voorzien waren van gele ogen,
gedachtige snavel en gedachtige poten.
Vooral de kleur van de ogen duidt volgens mij al op zilvermeeuwen
daar de kleur ogen van de stormneeuwen bruin is. Enige dagen na de
vangst van de “geelpoot zilvermeeuwen” door de heer Visser, ben ik
nog naar de vuilnisbelt van Muiderberg gegaan om te zien of er mogelijk van dergelijke meeuwen aanwezig waren.
Vnn zeer nabij kon ik er inderda d twee exemplaren onderscheiden,
die duidelijk als zilvermeeuw gedetermineerd konden worden en feveneens helder gele poten hadden.
De nieuwste uitgave van de "Vogelgids" vermeldt hieromtrent
In de
laatste jaron worden geregeld "geolpootzilvermeeuwen” waargenomen
van de oostscandinavische, noordrussische en wostsiberische vorm".
Het gaat hier om de volgende vormen
Larus argontatus cachinnans
en Larus argentatus heuglini.
De komende winter wil ik eons extra op deze meeuwen letten. Uiteraard
hoop ik dnnrbij de hulp vm andere WG-leden te ontvangen, Graigj dan
dus een qpg yo v n uw wa meningen.
:

J.v.d. Geld

Om

5
uur
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opstaan...
Tijdens de excursie op zondagmorgen 19 april (in samenwerking met de
KNNV) is vooral op de zang van vogels gelet.
Niet lang
Bij het krieken van de dag liet de eerste merel zich horen.
daarna barstte een heel concert los. Opmerkelijk was dat de merels
zich vooral aan de rand van de hei, nabij de bebouwing ophielden.
Na nog even naar een zanglijster geluisterd te hebben gingen wij van de
Crailose brug langs de nieuwe NS
vuilstortplaats, waar een zwarte
roodstaart zong i, over het "Gebed zonder eind". Nu een gebed zonder
end was het wel 1
Ongeveer in de volgorde van waarneming hoorden we roodborsten, hegge—mussen, zeer veel fitissen, veel gekraagdd roodstaarten (die deze dag
voor het eerst talrijk aanwezig waren), enkele groene spechten en op
drie verschillende plaatsen jodelende wulpen.
Enkele wulpen werden duidelijk gezien, zo ook, het grandiose, nooit
vervelende, optreden van een bolderende korhaan.
Tijdens de excursie hoorden we nog twee maal bolderende hanen.
Bij de eerst gehoorde haan verscheen ook nog eventjes ven hen. Kraaiende
patrijzen werden op verschillende plaatsen gehoord.
In de nabijheid van de schietbanen hoorden we kuifmezen.
Weer ten zuiden van het
gebed zonder end zogen we een tapuit, later
nog enkele.
Verder trokken er gele kwikstaarten,“kneuen, putters (7exx), borg- en
wilde eenden en
5 kolganzen over.
Boven de heide zongen leeuweriken hun hoogste lied, In de luwte van
de eikenhakhoutwal vlogen boerezwaluwen, Een fazant werd gehoord,
terwijl houtduiven, eksters en gaaien druk waren met het interesseren
van een partner.
Even werden een winterkoninkje en een keep gehoord. Op de grond'in het
hout zaten enkele zanglijsters, die kennelijk nog op trek waren.
Nabij het korhoender reservaat zongen drie boompiepers, waarvan een
mannetje een baltsvluchtje liet zien.
Daar hoorden wij ook de eerste uit het zuiden teruggekeerde oever- an
gierzwaluwen. Bij de brug zongen groenlingen.
-

die een andere route had genomen, nam
nog drie regenwulpen, een grutto en een blauwe reiger waar*
Er werden zelfs een zingend vuurgoudhaantje en een grasmus gehoord.
Liefst elf bolderende korhanen en één hen lieten zich aan deze groep
Dé' groep van mevrouw de Wijs,

zien.

Ik geloof wel, namens alle deelnemers te spreken'als ik zeg;
4 uur op te staan*

dat het zeker waard is eens om

J. van de Geld
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Karikaturen
Onderstaand schrijven richtte “Vogelbescherming” mede op ons verzoek,
aan de directie van n.v. Vroom & Dreesman.
De opgezette vogels, waarover in de vorige Korhaan werd geschreven,
zijn wel uit het finiaal te Hilversum verdwenen maar bleken echter
in vele andere finialen nog voor te komen.
Zeer geachte‘Directie,
De laatste weken bereiken ons van vele zijden-opmerkingen
over collecties opgezette vogels, die in verscheidene finialen van
uw bedrijf zijn uitgestald en te koop worden aangeboden.

Persoonlijk hebben" wij in enkele plaatsen kunnen constateren
dat V & D zich daarbij aan de wettelijke voorschriften houdt. Wij
troffen althans geen beschermde vogels in de zin van de Vogelwet
1936 aan'. Overigens zult u het ons niet euvel duiden dat wij ons
tot de afdeling Natuurbescherming van het Ministerie van GRM hebben gewend, met het verzoek via haar controleurs—vogelwet nauwlettend na te gaan of dit in alle finialen het geval is.

Ondanks dat, zien wij ons echter genoodzaakt U ervan in
aan het hart gaat dat een bedrijf
in het Internationale Natuurbeschermingsjaar
als het uwe er thans
1970 toe is overgegaan zulke belangrijke exponenten van onze aan
alle kanten bedreigde natuur tot dode on onesthetische verkoopartikelon te bestemmen, De uitgestalde exemplaren zijn niet veel
meer dan karikaturen van de levende vormen. Vooral in houding wijken
zij er veel van af,- 1 terwijl de kwestsuren die hun dood veroorzaakten
al te ‘duidelijk zijn te zien. Het feit dat een groot deel van de
collecties bestaat uit ééndagskuikens, achten wij in pedagogisch
opzicht eveneens weinig geslaagd,'

kennis te stellen hoezeer het ons
-

-

Vertrouwend dat U de gevoelens van een groot deel van de
en van het koperspubliek
Nederlandse bevolking
zult willen
ontzied, verzoeken wij IJ deze soort vorkoopartikelen niet meer
aan te bieden.
-

-

Met de meeste hoogachting,
NEDERLANDSE VERENIGING TOT
BESCHERMING VAN VOGELS
namens het Bestuur:
J.
Frank Heilmann, Huygene'—lrr» 1^ t 27,

Gerritsen dir.

Hilversum, Tel:

02150

-

houdt zich nog steeds bijzonder aanbevolen voor gegevens van het
Hilversums Wasmeer, Wat de gierzwaluwen betreft, ook gegevens over

plaatsen van nesten zijn bijzonder welkom.
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Borden
bij
vogelkolonie?

Wij hebben, “Vogelbescherming” gevraagd contact op te nemen met de
Hoofdingenieur Dienst Zuiderzeewerken te Lelystad, in een poging
borden geplaatst te krijgen bij de meeuwen- en sternskolonie
langs de openbareweg bij Lelystad-haven. Wij hopen, dat onderstaand schrijven succes zal hebben.
Weledelgestrenge Heer,

voor

Dit
jaar is de door de Dienst der Zuiderzeewerken aangelegde
zandplaat bij de Houtribsluizen bij Lelystad-Haven door een belangrijk aantal visdiefjes (Sterna hirundo) uitverkoren als
broedplaats.
Met het oog op de reeds lang geconstateerde achteruitgang van genoemde vogelsoort als broedvogel in ons land, acht het Bestuur
onzer vereniging de onderhavige kolonievorming op een in biotopisch opzicht zo gunstige plaats van grote waarde,*
De mogelijkheid is echter niet uitgesloten dat recreatie zoekende
passanten zich, van af de langslopende weg, op de zandplaat zullen
begeven, waardoor de broedkolonie ernstig gevaar loopt te worden

verstoord.
Daarom neemt voornoerad Bestuur de vrijheid U te verzoeken zodanige maatregelen te doen treffen
wellicht zal het plaatsen
van een aantal in het oog lopende waarschuwingsborden reeds voldoende effectief zijn
dat de kolonie de zo nodige rust gewaar-

-

borgd wordt.
Het zal uw medewerking in deze zeer op prijs stellen*
Met de meeste hoogachting f
NEDERLANDSE VERENIGING TOT
BESCHERMING VAN VOGELS
namnens het Bestuur:
J.

GIERZWALUWEN

Gerritsen dir.

TELLEN

Over gierzwaluwen is weinig bekend* Wij willen daar verandering
in brengen. Zo willen wij weten waar en in welke aantallen ze
ook van
fourageren en waar ze gaan slapen* Daarvoor zijn gegevens
V,W,G. ers
zeer, zeer welkom.
Frank Heilmann
Gegevens kunnen gestuurd worden naar:
Hilversum
Huygensstraat 27
—

-

•
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Terugmeldingen geringde vogels

Soort

LI.Peiger:

geringd els, te/op

Hievöt

:

Kokmeeuw;

2/5/69

overjarig, ruizen,

Groenling; o overj., Ekeren

pull,

Eoupoldor

to/op

terug

Hohenkirchen (Oldonburg

;

Duitsland)

(Antwerpen)Kelgie

31/5/69

;

Huizen
10/12/69
Coria del Rio, Spanje

pull,, Engure Lake (Latvian SSR) USSR
overjarig, Huizen

1/2/70

00/12/69

9/11/67;

00/1/70

17/6/67;

Kuizen 28/12/69
Rijksweg 12 Den Haag-Utrecht

;

14/2/70

pull,, Jokijarvi (Aauhojj(Hame) Finland 2.2/6/69) Huizen
2 V1/70

pull,, F£rhoInskö ret in Hravikon 10 km Est N&rrköping
Ostorgotland Zweden 11/6/68; Huizen 4/2/70
pull., Treakelbakkeholm (Mariogerfjord)Yylland. Denemarken 22/6/69 ;
Huizon 28/12/69
pull., Utterslev Mose, Kobenhavn, Denemarken 21/5/68 ;
Kuizen

17/1/70

pull,, Iloutribsluizen Flevopoldors
pull.,' Kilversums
Merel;

le jaars, o

Huizen

2/6/64

7/1/68;

;

Roodeschool Groningen

winter ’69/’70
le jaars o, Huizon 9/12/69; Utrecht 31/12/69
le jaars £, Huizen 10/12/69, Amsterdam 24/12/69
le jaars &, Aflandshage, Aaagor, Denemarken 11/9/69;
luizen 10/12/69
le jaars o, Aflandshage, Amager, Denemarken 13/10/69 ;
Huizen 26/11/69
Overjarig £, luizen 11/12/69; Utrecht 8/2/70
pull,,
Virkkula, -uiminska, (oulu) Finland 8/6/69;
Kuizen 24/12/69
Hemelum Friesland 26/2/70
Overjarig o, Huizen 15/2/69 ;
le jaars o, Huizen 26/11/69; Korwich (Norfolk) Engeland
+

Spreeuw;

asmeer

18/6/66; nuizen
5/V70
Huizen 14/3/70

9/2/70

le
le

jaars

o, luizen 50/1/70; artis Amsterdam
Huizen

jaars o,

14/2/68

;

4/2/70

Recklinghausen Sud

(Arnsberg) Duitsland 12/3/70
Huizon 1/2/70; Groningen 18/3/70
Overjarig o, Hlaricura 29/3/69; Swansoa (Glamorgan)
Engeland 22/2/70
le jaars
Huizen 13/6/68; Eendragtpolder, Zaaraslag
Zeeland 00/9/68
;
Wezop Gelderland 13/5/70
le jaars o, Huizen
Waterhoen; le jaars-* Huizon 7/12/69;
Saano seint just (Seine
Maritime (Frankrijk) 13/1/70
Zanglijster: le jaars-, Huizen 25/6/69; KarbStre (Vendêe) Frankrijk
Overjarig
•

■

J,

+

.

-,

10/12/69.

De vogels werden gevangen of geringd door de heer H,Visser.
Interessante terugmeldingen graag sturen naar J.v.d.Geld, Lange Hebl*59
Hussum

9
Veldwaarnemingen

in Gooi, Eemland en 'Ve'cHtstreek,

6/3/70

Appolvink;

1 vr., Naarderetraat Huizen, Reeds eer(J.v.d.Geld, K,Visser)
aanwezig
4er
exx,
Ililvorbook
2
’s-Graveland (J.v.d.Geld)
2 exx,
2

tnn,

+

9/5/70
11/3/70
17/3/70 ca, 15
26/3/70 3 exx,
10/V70 4 exx.

10/4/70
19/4/70

Heflijster;

20/4/70
30/4/70

Buizerd;

Febr,

,,

exx.

,

,

,,

,,

,,

,

,

,

,

,

,,

Hilversum

,

,,

2 exx, Cronebos Hilversum,
1 ex. Eempolder
(J.v.d.Gold, K,Visser)
1 ex, Aardjesberg Hilversum
(H.Marinus)
,,

8 exx, Zuidorheido Hilversum
en Maart regelmatig 1, soms 2 exx,

,,

Gooilust ’s-Graveland
(J.v.d.Geld)
2”exx, Ililverbeok
(J.v.d.Geld)
(E.P,Klomp)
ex,
Draaihals:
Hilversums-Wasnoer
50/4/70 1 ex. Watorleidingetorr, H’euu (H.Marinus)
(J.v.d.Geld)
Dodaars:
15/4/70 1 ex, Uilversums Wasmoer
(Farjon e.a.)
Driotoenmecuw.12/4/70 1 ex. Lortenhoof N,0,
Geelgors;
(J.v.d.Geld, K,Visser)
4/4/70 2 mn. Haven Huizen
Goudvink;
(J.v.d.Geld)
16/3/70 1 mn, Ililverbeok
_lQ/4/70 .1 ex. Croaebos Hilversum
14/4/70 1 mn,.Corversbos.Hilversum
14/4/70 mn,
vr. Begraafplaats Zuidorhof (J.v.Altona)
(J.v.d.Gold)
16/4/70 2 exx, Gooilust •-.l.Rietgans;
14/3/70 1 ex. Haven Huizen (J.v.d.Geld, H.Visser)
il.J.Specht;
25/5/70 1 mn, Hilverbeek (J.v.d.Gold)
17/4/70 .2 exx, (vanaf 17/4 regelmatig meerdere trom»
(J.v.d.Geld)
melende mann.)
Gooilust
Krakeend;
14/3/70 4 ,oxx. Haven .uizen (J.v.d.Gold, K,Visser)
i-ransvogel:
15/4/70 5 exx, Curaoaolaan Hilversum (J.v.Altena)
Lorhaan:
50/4/70 12 mn.’ cido tussen ’sum on ! ussum (H.Marinus)
I-idd.Zaagbok: 12/4/70 4 .exx, Kortonhoof N.0,
(Farjon e.a.)

16+19/3/70
24/4/70 1

.

,,

,,

,

+

Putter:
Ransuil;
;,<'*•••

Sperwer:

15/3/70
12/4/70

co, 30 exx, Huizorstr.weg Haarden (JvdGeld, K,Visser)
(P.Ii.Fuchs)
1 ex, De Limiten Huizen

28/2/70

1 ex, Naorderstr, :uizen

1970 broedgeval Gooimcorkust Huizen (J.v.d.Geld, H,Visser)

19/3/70 1 mn,
27/3/70v 1 vr.

14/4/70

Wilde Zwaan;

20/4/70
14/3/70
12/4/70

Zwarte spefcht;11/4/70
opril

(J.v.d.Geld, K,Visser)

(J.v.d.Geld)
Hilverbeek
Hoven Huizon
(J.v.d.Geld, K,Visser)
1 ex. Corversbos Hilversum
,,

1 ex,-Hoi,de bij schaapskooi
(R,Farjon)
co. 10 exx. Hoven Huizon (J.v.d.Gold, K,Vipeer)
ca. 20 exx. Gooimeer Valkeveen
,,

,,

(P.H.Fuchs)
regelmatig exx. Lage Vuurscho (E.P.Klomp, J.v.Altona

1 ex. Do Limiten Huizon

J.v.d.Geld)

J.v.d.Oeld,

Waarnemingen in het vervolg naar
-

-

Lange heul
liussum

59»

10

Zuidelijk
Waarnemingen
Flevoland
uit

In onderstaand overzicht ziet u de belangrijkste en meest opvallende
waarnemingen van Zuidelijk Flevoland, gedaan in de periode van 3
januari 1970 tot en met 11 april 1970. Helaas konden de tellingen
van 11-1, 24—1, 31-1
7-3 en 21-3 hier nog niet in verwerkt worden.
Zoals bekend werd er steeds geteld, vanuit de auto, op
het dijkvak Muiderberg
Eemmond (Gooimeerdijk).
,

-

1, Fuut
tot 22-2 wegens ijstoestand niet aanwezig,
daarna telkens 10-47 ex,; op 16-3 echter 100 ex,
2, Roodhalsfuut
twee waarnemingen van 1 ex, n,1, 14-2 en 15-3
3, Dodaars
slechts één waarneming op 18-1 van 1 ex,
4, Zomertaling
op 15-3 de eerste waarneming, 4 ex, daarna
altijd aanwezig tot max, 61 ex. op 28-3»
vierwaarnemingen, op 18-1 160 ex,, 28-2 24 ex,,
5, Smient
ex, en 16-3 2 ex,
6, Krooneend
drie.waarnemingen, op 16-3 21 ex,!, 4-44 ex,
en 11.-4 4 ex,
7, Kuifeend
altijd aanwezig, soms in groot aantal, op
_

15-3“£T

18-1 7Ó0 ex., 14-2 80 ex., 22-2 700 ex., 28-2 30.000 ex.!, 15-3
8000 ex., 28-3 10.000 ex., 4-4
10.000 ex., 11-4 11.000 ex.
+

8, Tafeleend

op

18-1

28.500

idem als Kuifeend,

26)0 ex., 8-2 1.100 ex.,
ex, !, 15-3 8000 ex.,

maar in geringer aantal,

14-2 80 ex.,

1350 ex., 28-2
11-4“20 ex.

22-2

+

28-3 2000 ex. en
sltijd aanwezig in wisseld aantal, het aantal
9, Grote Zaagbek
nam na half maart sterk af, max. 210 ex. op 18-1, op 11-4 nog 4 ex,
aanwezig,
10, Wilde Zwaan
één waarneming van 2 ex, op 4-4,
11, Kleine Zwaan
op 28-3 15 ex, in de polder en 24 ex, op het
Gooimeer.
12, Bruine Kiekendief
één .waarneming van 2 ex, op 28-2.
t
Blauwe
regelmatig
Kiekendief
waargenomen in gering aantal, max.
13»
5 ex, op 8-2,

14.

..

eenmaal waargenomen

Smelleken

op 16-3 '2 ex,
Torenvalk
15.
de voorjaarstrek neemt
enkele ex, max, 11 ex,
Opmerking;

n,l,

•

aanwezig,

altijd aanwezig, na
het aantal af tot

op 8-2,
tot 15-3 geen steltlopers
daarna -verscheidene soorten in gering

aantal.
16, Scholekster
vanaf 15-3 altijd aanwezig, max, 22 ex, op
op 15-3 375 ex,, 16-3 22 ex,, 28-3 17 ex,,
17, Grutto
4-4 1 ex. en 11-4 46 ex.
18, Witgatje
één waarneming op 11-4 2 ex.
op 15-3 11 ex., daarna toenemend tot 26 ex,
19, Tureluur
op
20,
21,

4-4.

11-4,

Zwarte Ruiter
Bonte Strandloper

22, Kemphaan
op 11-4,

op 11-4 lex,
twee waarnemingen, 16-3 2 ex, en 28-3 12 ex,
op 15-3 12 ex., daarna toenemend tot 290 ex,

11
23» Kluut

tot 110 ex, op
2*+, Velduil

vanaf

11-*+,

16-5

aanwezig

1*+.ex,,

drie waarnemingen, op

daarna toenemend

3-1 2 ex., 28-2

1 ex,

en lé-3 6ex,
enkele waarnemingen, op 3-1 98 ex,, 18-1 16
25» Veldleeuwerik
en
28-3 1 ex,
ex,, 22-2 2 ex.
26, Oeverpieper
één waarneming van *+ ex, op 18-1.
Roodborst
slechts éénmaal waargenomen n.1,, 3-1 1 ex,
27,
28, Pimpelmees
in wisselend aantal aanwezig, o.a. 3-1 16 ex.,
ex,
en *+-*+ -5 ex.
8-2 2 ex,, 15-3 30
Opmerking; opvallend is dat er in deze periode geen
mezen
werden waargenomen.
andere
één waarneming van 5 ex, op 18-1,
29, Sijs
30, Zwarte Kraai
altijd aanwezig, echter steeds 1 of 2 ex,
altijd aanwezig, tijdens voorjaarstrek max,
31, Bonte Kraai
*+9 ex, op 1*+-2, daarna af nemend tot 2 ex. op *+-*+ en 11-*+.

J. Harder
Ralreiger

Op vrijdag 8 mei 1970 om ongeveer 20.00 uur dicht bij
de ZW-punt van het Kleine Wasmeer (Hilversums Wasmeer). De Ralreiger stond enkele meters achter het hek van het natuurreservaat
in de (russen?-)begroeiing, maar met romp en kop duidelijk waar

te nemen.

Dat gebeurde door mijn beide zoons (20 en 14) en mijzelf gelijktijdig door drie kijkers en er was voldoende tijd ter
plaatse de “Peterson” te raadplegen en e.e.a. te verifiëren. Later
hebben wij thuis nog Sluiter ’ Vogelgids vergeleken.
Onmiskenbaar waren; het lichtgele oog, de beige-gelige
slordige sluier en dito rug, de groen-gelige snavel met donkere
punt, het opvallende wit van de vleugels. Dit laatste zagen wij
vooral duidelijk bij het opvliegen na enkele minuten, toen hij op
reiger-wijze zich verhief en met een boog over het bosje aan de
overzijde in richting W tot NW uit het gezicht verdween.

s

J.M. Reinboud
Mezeninvasie
Bij de heer K. Visser, Naarderstraat te Huizen wordt
de winter, veel aandacht aan vogelvoedering
de
tuin
gedurende
in
besteed. Op de uitgehangen vetbollen komen in een winterseizoen
vele mezen af. In de 3 e week van maart echter verschenen er zoveel
mezen (voornamelijk koolmezen) dat er wel van een invasie gesproken
mocht worden.
Ik neem aan dat er van een sterke raezentrek sprake was.
Op twee naast elkaar gehangen vetbollen zaten soms 8 mezen, terwijl
in een struikje -waar vetbollen hingen- ook nog

zo n
’

3-5

mezen

Dit verschijnsel kon vrijwel de gehele dag worden waargenomen.
J.v.d. Geld

zaten.

12
Minister wil onderzoek naar
draadslachtoffers!
Het lid van de Tweede Kamer de heer Voogd (P.v.d.A)
aan
de
heeft
ministers van Verkeer en Waterstaat en van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk op 2k december 1969 de volgende
schriftelijke vragen gesteld betreffende verband tussen hoogspanningslijnen en vogelsterfte.

1. Is het waar, dat reeds thans vele zeldzaam voorkomende vogels
zich doodvliegen tegen de hoogspanningskabels tussen Diemen en
’s-Graveland?

2. Is het waar, dat zulks in sterk vergrote mate gaat gebeuren als
tussen Diemen en Lelystad hoogspanningslijnen langs het Naardermeer worden aangelegd?
3. Is het waar, dat dit een funeste slachting zou aanrichten onder
waardevolle, en unieke vogelkolonies?
4. Zo, ja, welke stappen denken de ministers te doen om dit te voor-

komen?
De minister van Economische Zaken heeft mede namens
de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
deze vragen op 6 april 1970 als volgt beantwoord.
1, Uit incidentele waarnemingen -onderzoek Jeugdbonden-red,) is
bekend dat een aantal vogels van verschillende soorten zich tegen
de 150 kV hoogspanningslijn Diemen-'s-Graveland, waar die lijn
over een lengte van 2,5 km de vliegroute der vogels doorkruist,
heeft doodgevlogen. Daaronder bevonden zich ook enkele zeldzaam

voorkomende vogels.
2. en 3, De te bouwen 380 kV hoogspanningslijn van Dieraen langs
Lelystad in noordoostelijke richting zal naar moet worden verwacht
eveneens‘een belemmering vormen voor in het Naarderraeer broedende
lepelaars en aalscholvers. De omvang van de invloed die deze hoogspanningslijn op de vogelsterfte zal hebben is echter naar de mening
van vogeldeskundigen niet te ramen. Naar hun oordeel vormt het feit,
dat de aan te leggen lijn parallel zal lopen met de bestaande verkeersweg en de in de toekomst aan te leggen spoorbaan, een relatief
gunstige omstandigheid. Zij verwachten dat de vogels geneigd zullen
zijn in de buurt van deze objecten een hogere vliegroute te kiezen.
Bovendien zullen voor de 580 kV lijn driebundelgeleiders in plaats
van enkele geleiders worden toegepast, welke voor de vogels beter
zichtbaar zijn.
k. Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer zal in nauwe samenwerking
met het Centraal Bureau van de Vereniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland onderzoeken op welke wijze het euvel
van de draadslachtoffers onder de vogels kan worden beperkt. De
electriciteitsbedrijven verlenen volledige medewerking bij het nemen
van passende maatregelen om de waarneembaarheid van hoogspanningslijnen voor vogels, waar zulks in aanmerking komt, te verhogen. De
ondergetekende zal in de te verlenen vergunning voor de meer genoemde 380 kV lijn zo nodig daartoe strekkende voorschriften opnemen.
...

13
Uit andere bladen

Vanellus, Bond van Friese Vogelwachten; april 1970, Kerkuilen in
Friesland; De invloed van bestrijdingsmiddelen op het milieu;
Nachtegaal wordt schaars in Friesland; Rovers op de voederplaats;
Jagen zolang niet wetenschappelijk bewezen wordt, dat de stander
onder lijdt.
Aythya, Vogelwerkgroep NJN, no. 1, 1970; Onderzoek grauwe klauwier;
Meeuwenonderzoek; Resultaat fenelogieonderzoek.
De_Pieper, Vogelwerkgroep Noordhollands Noorderkwartier, april 1970;
Jaarverslagen van de Vogelwerkgroepen in Nederland.
Het^Vogel^aar, februari 1970; Sombere perspectieven voor Hollands
ÜIëp r BarxngvIietgebied; Overpeinzingen van een vogelwachten; Notenkraker te gast; Sluipend proces fataal voor vogels; Ruim 15,000
huiszwaluwen in Zeeland,
Anser, Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe, april 1970; Ook toen
aï Hadden vogelaars het moeilijk; Van heidepol tot peppelkruin;
Massale sterfte van Europese zwaluwen in Afrika (insecticiden);
Leefruimte gevraagd; Schandaal in Italië; Zwarte mezen als legerplaats-broedvogels.
Mededelingenblad, Vogelwerkgroep Amsterdam, maart 1970; Broedvogelinventarisatie Amsterdamse Bos; Een gestreepte strandloper achter
Sloterdijk; Eerste en laatste waarnemingen; Data eerste waarnemingen
van zomervogels in Amsterdamse Bos; Gemeentekwekerij Amstelveen.
Maandblad KNNV, april 1970; Natuurstudie rond Eindhoven
Töok vogels); Het Grootgoor,
Ontvangen van het Instituut voor Natuurbeheer (overdrukken etc,):
iSSEY££slag_HIV0N_12§8; De Avifauna van het Eems-Dollargebied;
Broed-populatiedichtheden van de fuut in Nederland; International
conference on oil pollution of the sea; Passieve en agressieve

tureluurs; Overzicht draadslachtoffers Lopik.
S2Éi2_12-2ll2§Z’ De ganzen in het midden en zuiden

van

Friesland;

Flora en ?aüna van de Zuidelijke Vechtplassen; Biosociologisch
onderzoek betreffende vogelstand en hoeveelheid ongewervelde dieren.
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1; Tot september
2; Honden en wulpen gaan niet samen
3; Be cursus zoals een cursist het beleefde

4: Idem; Noordelijke meeuwen
5; On 4 uur opstaan
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Voor Uw vakantie-,

Iets nodig voor Uw dieren?

zaken-

en

vogelvliegreizen

VAN HOEK
DE
ZAAD en VOEDERHANDEL van BUSSUM

naar

het oudste reisbureau in het Gooi

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
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EN
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30,
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optw'»"*

KIOP&VERKADE
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Verrekijkers Op uw nieuwe
-

—

TEL. 3 06 15

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!

MOBILIOFOON SERVICE

EIGEN FINANCIERINGS-

Herenstraat 46-50,

EN

BUSSUM

VERZEKERINGSKANTOOR

Tel. 02159 -1 45 54

Al

natuurboeken
speciaal op het gebied
uw

VOGELS
bij

Boekhandel Wilhelmina
Landstraat 33b Bussum
Telefoon (02159) 1 3103
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