
Pestvogcl-invasie. Vanaf 15 februari 1957 wor
den er op eens in verschillende delen van ons 
land (Friesland, Waddeneilanden, Noord- en 
Zuid-Holland) vele troepjes Pestvogels gezien. 
Het aantal waarnemingen is plotseling enorm 
en dit invasie-achtig optreden in het vroege 
voorjaar is zeer merkwaardig. Het houdt ver
moedelijk verband met zware sneeuwval in 
Scandinavië. 
Toezending van waarnemingen van Pestvogels 
zal ik zeer op prijs stellen. 
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Ooievaarstelling 1957. Evenals in voorgaande 
jaren zal ook in 1957 een ooievaarstelling wor
den gehouden. Vele gegevens zijn, dank zij 
veler en wellicht ook uw medewerking reeds 
geheel of gedeeltelijk bekend geworden door de 
vorige tellingen. 
Hieruit bleek, dat in 1956 8 nesten méér door 
paren bewoond zijn geweest en het aantal uit
gevlogen jongen één meer bedroeg dan in 1955. 
Er is dus een kleine vooruitgang waar te 
nemen. 

Teneinde ook over 1957 een volledig overzicht 
omtrent de stand van de Ooievaar in Neder
land te verkrijgen, zou ik het op prijs stellen, 
indien u de moeite zoudt willen nemen, onder
staande tabel zo volledig mogelijk in te vullen 
(ook de datum van aankomst) en eventuele 
bijzonderheden of waarnemingen in de daar
voor bestemde kolom te vermelden, waardoor 
een voorlopig overzicht betreffende de stand 
van de Ooievaar verkregen wordt. 
In het najaar volgt een tweede formulier, waar
op de gegevens betreffende het verloop van de 
gebeurtenissen op het nest zullen kunnen wor
den ingevuld, benevens het aantal uitgevlogen 
jongen en de vertrekdata. 

Een spoedige inzending van uw gegevens. 
waarvoor ik u bereids dank zeg, zal ik zeer op 
prijs stellen. 

Voor de Directeur van het Staatsbosbeheer 
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OOIEVAARSTELLING 1957 

Provincie: 

Gemeente: 

Naam: 

Adres: 

Soort nest: 
(paal, boom, enz.) 

Het nest bevindt 
zich (Naam perceel) 

Datum van aankomst: 

Niet bewoond nest: 

Bewoond nest: 

Een Ooievaar aanwezig: 

(Doorhalen wat niet van toepassing is.) 

Aantal eieren: 

Opmerkingen: 

Mochten u gegevens bekend zijn van andere nesten, dan kunnen deze bv. ook in de kolom 
„Opmerkingen" vermeld worden. 
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