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Het i+as op onze zomerse vakantie in Oostenrijk in 1979, in de fantastische
Yorarlberg. Na een mooie r*and.eltocht in d.e omgeving van ons d.orpje Gaschurn
rraren onze ogen hel-emaal afgericht op het reusachtige silhouette van het
ald.aar vertoevende paaitje Steenarend.en. Het was dan ook een hele ornscha-
keling toen ver. in Gaschurn aangekomen, in aanraking kwamen met een rond-
vliegend. gpoepje tíÍtte Kwikken. A1 rneteen viel mijn oog (petsss) op een
ooryerblindend. wit exemplaat, zonder dan ook maar een beetje zwatl. Ïk
r*eet niet hoe het in Oostenrijk gesteld. is met de kwaliteit vart de was-
mi.dd.elen, maar voorlopig houd ilc het erop dat het hier een albino vogel
betrof.

Hans Cornelissen.
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!íet komplex van d.e Tectriische Hogeschool te Eindhoven lijkt vrijwel geheel
u1t glas te bestaan. Tussen de diverse gebouwn vinden we een rijke sehakering
aan plantsoenen, bomen, struilien en gazons.
Dit en d.e betrekkelijke rust (vooraf in de vakantie's, 's nachts en in de
weekends) trekt veel vogels aan, waarnian dan een deel zich te pletter vliegt
tegen het overtalrijk aanwezige glas!
Vooral d.e geheel uit glas bestaande verbindingsgengen tussen de diverse ge-
bouwen en een door glas omgeven trappenhuis eisen veel slachtoffers. De si-
tuatie is sind,s de plaatsing van Roofvogel-stickers c.à. 2 jaar geleden wel
iets verbeterd, maar nog steeds vliegen per jaar nog enkele honderden vogels
zieh flood.I Natuurlijk word.en, ondanks regelmatige bezoeken, lang niet a1le
vogels gevond.en; predatie, dicht struikgewas e.d. doen vele slachtoffers ver-
d.wijnen, zodat een juiste schatting van het werkelijke aantal moeilijk te
gevót ià. Tot dusveme zijn gevond.ón: Houtd.uif, Mere1, Zanglijster (e x),
Nachtegaal (2 x), Rood.bor"t (4i".), tUinftuiter (Z *), Braamslui.per (t.*),
zwartkóp (aiv")r-rit:.s (r x), n;irtiaf (1 x), *rvttoscopus spec- (d:'v.),
eouahaa-ntj" (r'i), sontà lni"g"rrranger (r "), Koolmees (aiv.), eimpelmees (1 x),
Zr+arte r"ó" (t *), U"ttop (1 ;), Vink (r "), Groenling (1 x), Huismus (t x)
Frank en Henk.
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Bij het doorkijken van Catalogussen voor de hengelsport heb ik voor de ver-
zamelaars ond.er ons nog de volgende aanbiedingen gezÍen. Ze werden in hun
catologus aangeprezen als onderdelen voor kunstvliegen.
In Peoters hengelsport 1!BO. (puur toeval, 8:een fam. Red.)

Talinghuid. Í 17,--
Blauwe Ysvogelveertjes (Azia.tische soort) Í 5,--

Ond.er de rubriek vleugels:
nGehele vleugels van vele vogels zijn door ons leverbaat. De prijzen gelden
uiteraard voor twee vleugels, een linker en een rechter.
o.&.3 Meerkoet / {, 5A

Goudplevier f, 2, --
Snip / 2, 75 en HoutsniP Í 4,75

In een and.ere ca,tologus van Wi]Iem uit Ardam. (fs Oit wel toeval ?? Red.)

Complete huid.en van de Ysvogel voor f, 12r 50 ( Ur wordt niet verrneLd welke
soort het hier oetreft)

Zakie Ysoogelveertjes Í 4'95
Vleugels Ysvogel Í 4195
Buizerdveren 2 voor /1, 00
Condor groot f 2, 95
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Willem Jacobs.


