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Overzicht van enkelen opvallende vogelsoorten
Door Jaap Taapken

In de derde week van september verminderde

het aantal boerenzwaluwen snel. op 4/10 nog

± 150 ex. bij Leimuiden, daar 12/10 nog 5 ex.

Eind juli waren de meeste gierzwaluwen reeds

verdwenen, 15/9 nog 1 ex. A’dam O., 18/9

3 ex. Haamstede, 9/10 enkele Bloemendaal a/d

Zee, 28/10 2 ex. Harderwijk.

Over het algemeen was de terugtrek van vele

zangvogels niet zo enorm als verleden jaar.

Hoogstwaarschijnlijk zijn vele soorten vroeger

weggetrokken dan verleden jaar, wellicht mede

door het mislukken van vele legsels.
Enkele late zangvogeldata: tuinfluiter (Texel

24/10); bosriefzanger (Eemmond 3/10); koe-

koek (Eemmond 18/9); snor (Eemmond

18/9): kleine karakief (Eemmond 2/10): braam-

sluiper (Eemmond 11/9): tjiftjaf (Texel 22/10

3, 19/10 3, Wassenaar 7, 8, 9 G 10/10 telkens

ander ex.): zwarte roodstaart (Wassenaar 20,

26 & 27/10 telkens 1 ex.).

Op 21/9 zette de vinken- en sijzentrek in, of-

schoon diverse zomerwaarnemingen van de sijs

(Vlieland, Apeldoorn) bekend werden. Door

de vele oostenwinden was er in september en

oktober minder van de najaarstrek merkbaar

dan anders. Midden oktober verschenen de

eerste aanzienlijke troepen vinken en kepen on-

der de dit jaar goed vruchtdragende beukenbo-

men.

Eind september had een vrij sterke zanglijster-
trek plaats, waarna ook de koperwieken

,
, volg-

den (eerste Breda 26/9 sterke dagtrek in het

westen van ons land in de 2e week van oktober,

sterke nachttrek o.a. op 24, 29 & 30/10. De

kramsvogels trokken toen ook in aantal door,

zich tegoed doende van de enorme vruchtenrijk-
dom van dit najaar, (eerste Wassenaar 16/9:

AW-duinen 17/9), en sterke doortrek van me-

rels en roodborsten viel vooral eind september

en in de 3e en 4e week van oktober op. Begin
oktober trokken de eerste beflijsters door (Oos-

terend, Tersch. 1/10 paartje; De Beer 1/10

zeker 10, 2 & 8/10 1: Renesse 5/10 1: Wol-

faartsdijk Z. 11/10 1.).
Aankomstdata; keep (A'dam 21 & 27/9; Ter-

schelling 26/9; Wassenaar 26/9): kleine barm-

sijs (Wassenaar 14/10 2 waarna tot in nov.

zwakke doortrek): ijsgors (Bloemendaal 18/9

6 26/9: Wassenaar 29/9 waarna regelmatig tot

in oktober): bonte kraai (Ermelo 24/9 8; Zwar-

te Haan Fr. 4/10 14; 15/10 eerste exx. op

Schouwen, waarna tussen 16 & 20/10 veel exx.

doortrokken o.a. Bloemendaal, Wassenaar, O.

Flevoland): kleine zwaan (Oude Mirdum 1/10

4: Ermelo 2/10 33; Eemmond 16/10 — 300;

frater Wassenaar 21/10: 22/10 Ketelhaven (bi]
Wilhelmshaven arriveerden de eerste op 13/10):

sneeuwgors (Haamstede 25/9 2; Oosterend,

Tersch. 28/9: pestvogel Staveren 31/10 2.

In Oostelijk Flevoland vertoonden zich in de na-

zomer weer vele ralachtigen en grauwe franje-
poten. In september waren er

reeds vele
grauwe

ganzen, later ook kolganzen. Geoorde futen,
dodaarsjes en futen kwamen er in groot aantal

op doortrek, terwijl enorme vluchten pijlstaarten,
talingen, smienten verschenen. In oktober waren

de eerste brilduikers en toppereenden terug en

werd het aantal kuif- en tafeleenden groter.
Aan de Noordzeekust werden vele jagers waar-

genomen: grote jager (AW-duinen 10/9; Sche-

veningen 12/9; Castricum 18/9 2; IJmuiden
22/9 J; Castricum 1 & 9/10 1): middelste jager

(De Beer 4/9 1; Scheveningen 14/9 2, 15/9 1.

16/9 1: Castricum 12/9 1; Castricum 14/9 1:

ITmuiden 25/9 1), kleine jager (Boschplaat,
Tersch. 22/8 1: Haamstede 31/8 6; Bloemen-

daal 18/9 5: Bloemendaal 24/9 ziek geringd
ex. op 12/9 bij Cap Gris Nez met Franse ring;
IJmuiden 25/9 2 le j.). Ook hierna kwamen

nog vele waarnemingen binnen.

Ook
“
fan van Genten (b.v. 18/9 60 ex. in V/?

uur langs strand Zandvoort, Hoek van Holland

2/10 2, 9/10 1; Serooskerke 15/10 1) en dwerg-
meeuwen nam men op vele plaatsen langs de

kust waar.

Vanaf einde juli tot laat in het najaar werden

van vele plaatsen ijsvogels gemeld, die zich

daar korte of langere tijd ophielden. Doortrek

had vooral plaats gedurende augustus/septem-
ber. Van eind augustus tot ver in september

trokken dit jaar de visarenden door. (Harder-
wijk, Horloo 27/8: Bakkum 28/8; Veluwemeer

5/9: AW-duinen 10/9 2, 17/9 2, 18/9 1, 24/9 1,

24/9 1: Baardwijk, Waalwijk 18/9 1 met vis:

Hoophuizen 25/9 eerste ex.)

(Gegevens voor deze rubriek dienen vóór 10

januari te worden toegezonden aan J. Taapken,

Utrechtsestraatweg 43 te Hilversum, om nog in

het eerstvolgende nummer te kunnen worden

opgenomen.)

Eind juni/begin juli was er opvallend veel be-

weging onder de zwarte sterns.
_

(o.a. O. Flevo-

land). Ook trokken toen alweer de eerste kie-

viten r. ZW. Eind juli begon reeds de eerste

bonte vliegenvangertrek (28/7 Vinkeveen) en

deze werd op
vele plaatsen op de Waddenei-

landen en in het westen van ons land opge-

merkt tot midden september.

Lepelaars hidden zich tot in augustus op
vele

plaatsen langs de Wadden- en IJsselmeerkust,
Zeeland, Zuidholl. eilanden en in Noord- en

Zuidholland op. Vanaf 10/9 werd hier en daar

(Aalsmeer, Leimuiden, Kudelstaart: 22, 23, 26,

28/9, 14, 22. 25/10: Eemmond 10/9, 19/9 en

vooral 2 & 3/10; Koophuizen 16/10) een zwak-

ke pimpelmezentrek waargenomen w.o. zich ook

emkele kool- en zwarte mezen bevonden. Ook

werd de merentrek gemeld uit Papendrecht

(15/10 168 ex. in 21 tr.), Renesse (2/10 40 ex.

in 3 tr. en later op de dag sterke trek), Heerlen

(3 & 6/10 resp. 50 & 40 ex.) en Oldeholtpade

en Tzummarum (16/10 kleine aantallen). Door-

trekkende blauwborsten werden gezien vanaf

20/8 tot 22/9 (Eemmond 20/8 1, 1/9 1, 9/9 2,

11/9 3; A’damse Bos 10/9 1; Numansdorp 28/8

1).
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Broeden van torenvalken in nestkasten

De heer J. Renooy te Oostwoud (NH) schrijft:
In de laatste week van november 1959 hing ik

een nestkast van het halfopen model (Het Vo-

geljaar jrg. 6 - nr. 1) op,
De plaats was wel

zeer geschikt n.l. de staart van eenijzeren wind-

molen ongeveer 10 meter van de grond en mid-

den in het weidegebied om ons dorp Oost-

woud. De kast werd zodanig bevestigd dat,

doordat de molen met de wind meedraaide, hij
zich altijd met de opening uit de wind bevond.

Begin maart 1960 bracht ik een flinke laag
turfmolm aan. Bij controle

op 11 april vloog
een mannetje torenvalk alarmerend rond, zodat

ik goede hoop op succes had. In het laatst van

april volgden schermutselingen met kraaien om

het bezit van de molen, maar op 6 mei vond
ik toch één ei. Het legsel groeide uit tot zes

eieren welke om de dag werden gelegd. Op 12

juni lagen er drie donsjongen, met een gering
verschil in grootte, één nat jong en twee eieren

in de kast. Hieruit blijkt dus dat reeds vanaf

het eerste of tweede ei met broeden is begon-
nen. Alle zes eieren zijn uitgekomen en de jon-

gen zijn op
± 17 juli uitgevlogen. De jongen

groeiden voorspoedig op maar het verschil in

grootte bleef tot op het laatst zichtbaar. De

heer Heddes uit Egmond heeft de zes jongen
geringd. Tenslotte nog enkele aantekeningen;
Ongeveer eenmaal per week controleerde ik de

kast, waarbij ik slechts eenmaal twee vogels heb

gezien, meestal begon het mannetje te alarme-

ren als ik de molen tot op ongeveer 100 meter

was genaderd. Dit bleef doorgaan tot ik weer

op weg was. Door de eigenaar van het weiland

werd één keer gezien dat één der vogels een

jonge scholekster sloeg en die met zichtbare
moeite naar het nest bracht. Dit was nog tijdens
het broeden. Ikzelf vond eenmaal resten van

een vogel in de kast. In de door mij onderzochte

braakballen vond ik echter alleen resten van

muizen. Het resultaat is van dien aard geweest,
dat ik het aantal kasten in samenwerking met

anderen tot drie wil uitbreiden.

Ook de heer Bouwman uit Stein (L.) heeft, sa-

men met de heer Timmer een nestkast opge-

hangen bij het huis van de heer Timmer. Op
2e Kerstdag 1959 werd de kast opgehangen op

± 15 meter hoogte op 150 meter van zijn huis.

Reeds in februari werden er torenvalken bij

waargenomen. Eind maart begin april waren er

regelmatig twee torenvalken bij. Begin mei la-

gen er 5 eieren in en op 25 mei waren er 5

jongen. Eén ervan was aanzienlijk kleiner. Zij

zijn bijna 6 weken in de kast gebleven en be-

gin juli zijn zij uitgevlogen. Het was aardig om

te zien hoe ook de kleine groot gekomen is en

goed is uitgevlogen. Uit voorzichtigheidsoog-
punt zijn de jongen niet geringd, daar dit moei-

lijk op zo’n grote hoogte kon gebeuren. Ook nu

(november I960) is de torenvalk geregeld bij
de kast, zo schrijft de heer Bouwman.

De plaats waar de kast hangt is te Daniken,

gemeente Schinnen (L).
Ook het Jaarverslag over 1960 van het Cen-
traal Nestkast Onderzoek door Kees Stam in

het Waterwingebied van de Duinwaterleiding
van 's Gravenhage, Meijendel, Kijfhoek, Bier-

lap en de Plas maakt gewag van succesrijk
broeden van de torenvalk in één van beide

torenvalkkasten die daar opgehangen werden.

Vier jongen werden met succes grootgebracht.
Ook in 1959 broedde in één der kasten een

torenvalk waarover K. Stam schreef in „Het

Vogeljaar” (jaargang 7
- blz. 159).

Op een bijeenkomst van de Oecologische

Kring der Ned. Orn. Unie op 19 nov. te Lei-

den, hield Drs. A. J. Cavé een voordracht over

de met nestkasten voor torenvalken in

de polder Oostelijk Flevoland (zie ook Het Vo-

geljaar 1959, blz. 153 e.v.). Op drie proefter-
reinen, resp. nabij Lelystad, Harderwijk en het

gemaal Colijn werden in totaal 243 nestkasten

opgehangen. In 109 hiervan werden eieren ge-

legd, doch in 10 nestkasten werd niet gebroed.
Van de 562 eieren in de resterende 99 legsels
kwamen er 432 uit. Van de jongen verdween

16.7 pet. vóór het uitvliegen. Het is wel zeer

opmerkelijk dat in een biotoop, waar zonder

de nestkasten vermoedelijk in het geheel geen

torenvalken zouden broeden, een zo hoge con-

centratie van broedparen kon worden bereikt

(bij Harderwijk zelfs 49 legsels in 81 nesten!).
Ongetwijfeld zal voortzetting van deze proef

nog
interessante

gegevens opleveren.

Verspreiding van de Turkse tortel in

Nederland

Geregeld lezen wij in onze tijdschriften vermel-

dingen van waarnemingen van Turkse tortels

in ons land. Zo ook op blz. 111 van Het Vo-

geljaar 1960.

Ik vraag mij af of deze losse vermeldingen nog

wel zin hebben, wanneer wij zien, dat de soort

in bijna alle dorpen en steden in Oost-Neder-

land voorkomt.

Om een paar voorbeelden te noemen uit mijn
naaste omgeving vermeld ik de volgende aan

elkaar grenzende plaatsen.
Almelo: 5 november 1960 op een dak 75 exem

plaren bij elkaar.
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Wierden: In september de soort ontdekt, die

er de hele zomer volgens mededelingen heeft

vertoefd en zeer waarschijnlijk gebroed. Max.

6 ex. gezien.

Rijssen: Volgens gegevens
al meerdere jaren

broedvogel.
Enter, gemeente Wierden: Dit jaar de soort ont-

dekt, doch toen werd mij verteld, dat de vogels

er al enkele jaren broeden.

Holten: Volgens gegevens van Piet Bos thans

ook broedvogel.

Voegen wij daarbij gegevens over Oldenzaal,

Hengelo, Haaksbergen en andere plaatsen waar

het voorkomen van de Turkse tortel in de laat-

ste jaren werd waargenomen,
dan geloof ik niet,

dat ik teveel zeg, wanneer ik de stelling po-

neer dat de soort hier werkelijk algemeen is

Dit wil niet zeggen, dat het geen zin heeft het

verloop van de uitbreiding over ons land nauw-

lettend gade te slaan en vast te leggen. Het

blijft een hoogst merkwaardig verschijnsel
Mr. E. D. Maaldrink

(Inderdaad heeft de Turkse tortel in ongeveer

tien jaar tijds op vele plaatsen vaste voet ge-

kregen. Toch is de verspreiding zeer interes-

sant. Uit de gegevens van Mr. Maaldrink blijkt

wel, dat deze soort een groot deel van Twente

bewoont. Een andere „haard" vinden we in

Ermelo, Harderwijk, Hierden en Nunspeet.
Maar in het nabij Ermelo gelegen Putten zijn
de vogels voor zover wij weten, nog niet ge-

signaleerd. Omtrent het voorkomen in Doorn-

spijk, Elburg, Oldebroek en Wezep hebben wij

geen recente gegevens.
Men krijgt, als men de

merkwaardige verspreiding van deze soort over

Europa beschouwt, de indruk dat telkens ker-

nen worden gevormd, waarna de soort zich

vele tientallen kilometers verplaatst, een nieu-

we kern vormt, enz. De tussenliggende gebie-
den worden dan vaak niet betrokken, zonder

dat hiervoor voor de hand liggende oorzaken

kunnen worden genoemd.
Het zou ongetwijfeld nuttig zijn als iemand de

tijd kon vinden om te trachten, alle gegevens

omtrent het voorkomen en de verspreidings-

geschiedenis in Nederland te verzamelen.

Waarbij het interessant zou zijn te onderzoe-

ken, of verwante soorten als de gewone tortel-

duif en b.v. de houtduifuut{ cu u> v, «ac. lu/umuij
door voedselconcurren-

tie hinder ondervinden. De gewoonte van de

Turkse tortels om hun voedsel vml. in kippen-
hokken te zoeken, maakt dit onwaarschijnlijk,

wat zelfs een reden kan zijn van het welslagen
van de kolonisatie op vele plaatsen. Wanneer

een dergelijk onderzoekje ooit ter hand kan

worden genomen, zullen de door publikatie vast-

gelegde gegevens over het voorkomen wellicht

toch hun nut hebben.
— Red.)

Centraal kaartsysteem voor

avifaunistische gegevens

Het zojuist verschenen no. 3-4 van de 33e

jaargang van „Limosa”, orgaan van de Neder-

landse Ornithologische Unie bevat een bijlage,

waarop mededelingen worden gedaan over een

door het bestuur van de Unie ontworpen sys-

teem voor unificatie van vogelwaarnemingen.
Deze kunnen voortaan worden ingezonden op

voorgedrukte kaarten waarop alle gegevens

die voor het beoordelen van een waarneming

van belang zijn, overzichtelijk zijn gerubri-
ceerd. Deze kaarten dienen in tweevoud te

worden ingezonden. Belangrijk is, dat de voor-

naamste gegevens van de kaarten op ponskaar-
ten zullen worden overgebracht, zodat later

snel en machinaal gewenste overzichten kunnen

worden verkregen.
Er wordt op gewezen, dat niet alleen opgaven

omtrent dwaalgasten op prijs worden gesteld,
doch ook b.v. omtrent het aantal broedvogels
in een bepaalde streek, die werd geïnventari-

seerd. Daardoor zal op den duur een inzicht

worden verkregen in de verspreiding van be-

paalde soorten.

De kaarten zijn, ook voor niet-leden van de

Unie, per pakje van 100 stuks verkrijgbaar
door overschrijving van ƒ 2,— op postreke-

ning 25 71 07 van de secretaris van de Unie:

M. J. Tekke, Harderwijkstraat 136 te ’s-Gra-

venhage. Wij vertrouwen dat, althans bij een

eerste bestelling, een exemplaar van de hand-

leiding voor het invullen van de kaarten zal

worden bijgevoegd.
Het lijkt bijzonder nuttig, dat op deze wijze

een centraal kaartsysteem van avifaunistische

gegevens kan worden gevormd en wij missen

slechts een mededeling op welke wijze en in

welke mate dit systeem voor serieuze belang-
stellenden toegankelijk zal zijn. —

Red.

VRAAG EN AANBOD

GEVRAAGD : „Kennzeichen für Alter und Ge-

schlecht bei Sperlingsvögeln”door Prof.Dr.R.Drost.

Uitg. Vogelwarte Helgoland.

„Der Vogelfang für Wissenschaft und Vogelpflege”,

door Dr. W. Sunkel.

Aanbiedingen aan H. F. Arentsen, Wijttenbach-

straat 36a 1 , Amsterdam-O.

GEVRAAGD: Van serie „Wat leeft en groeit”;

„Vogels van polder en weide”; „Vogels van akker

en struikgewas”; „Vogels van heide en stuifzand”;

„Vogels van dennenbossen”: „Vogels van moeras

en rietland”.

Br. met prijsopgaaf aan G. J. Peteri, Pikeurs-

baan 42, Deventer.
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Vroeg merelbroedsel

Op 9 februari 1960 werd mij verteld, dat een

vogel zijn nest had gebouwd op een lichtrecla-

me van het winkelcentrum Lijnbaan (No. 84),
in het hartje van Rotterdam.

Toen ik de volgende dag ter plaatse kwam, zag

ik dat het een broedende merel was. Het nest

bevond zich op ongeveer 2% meter hoogte.

Aangezien het wijfje vast broedde mocht ik af-

leiden, dat het legsel al compleet was. Dit klop-

te ook wel, want op 26 februari zag ik het wijfje
de jongen voeren, fk telde er 3. Ik heb mij af-

gevraagd hoe de vogels voor zichzelf en hun

kroost voldoende voedsel konden bemachtigen

in deze omgeving. Weliswaar zijn er in de Lijn-
baan hier en daar kleine bloemperkjes, doch de-

ze zijn slechts enkele vierkante meters groot.
Niettemin groeiden de jongen gestadig. Op 11

maart bevonden ze zich nog in het nest. Toen

ik 3 dagen later nog eens ging zien of de jongen
al waren uitgevlogen bleek helaas, dat het nest

verdwenen was. De winkelchef vertelde mij,
dat de jongen met nest en al ’s avonds de 12de

maart waren geroofd. A. de Jong.

Slachtoffers van hoogspanningsdraden

bij Nijmegen
In het mei-nummer van deze jaargang (biz. 25)
werd een eerste mededeling gedaan over aantal-

len slachtoffers van hoogspanningsleidingen,
die nabij Nijmegen werden geteld in de periode
14 sept.-23 nov. Inmiddels is dit onderzoek

tussen 24 febr. en 31 maart voortgezet.
Meestal werden alleen maar vleugels en wat

veren gevonden, vermoedelijk doordat zich veel

kraaien en roofvogels in het gebied ophouden.
Ook viel het vaak op, dat de resten werden ge-

vonden in meidoornbosjes onder of schuin onder

de draden. Op 3 maart werden erg veel slacht-

offers gevonden, vooral in de bosjes.
IJe nauwkeurige cijfers zijn;
Kabel I. 24 febr.: 2 wilde eenden $$, 1 veld-

leeuwerik. 1 waterhoen; 3 maart: 1 kievit, 2

merels, 1 meerkoet, 6 spreeuwen; 10 maart:

niets gevonden; 17 maart: 1 waterhoen, 23 maart

I spreeuw; 31 maart: niets gevonden.
Kabel II. 24 febr.: 1 stormmeeuw; 1 houtduif;

2 kokmeeuwen; 1 waterhoen; 3 maart: 2 merels;

10 maart; niets gevonden: 17 maart: 1 spreeuw,

1 witte kwikstaart; 23 maart: 1 houtduif; 31

maart: niets gevonden.
Kabel III. 24 febr.: niets gevonden; 3 maart: 2

merels, 6 spreeuwen, 2 kokmeeuwen; IQ maart:

1 merel, 4 spreeuwen, 1 kokmeeuw; 17 maart;

5 spreeuwen, 1 merel, 1 kokmeeuw, 1 water-

hoen; 23 maart; 5 spreeuwen 1 merel, 1 hout-

duif; 31 maart: niets gevonden.
Olaf van Hoorn

Ook uit deze cijfers blijkt weer hoe gevaarlijk
de hoogspanningsleidingenzijn. De hierover be-

kende gegevens zijn nog te gering in aantal, zo-

dat wij graag, ook namens het RIVON, nog

eens een dringend beroep doen op werkgroepen

en individuele waarnemers om dit onderzoek

ter hand te nemen, waarbij vooral reeksen

waarnemingenvan belang zijn. — Red.

Ooievaars in Friesland

De heer G. Bosch te Giekerk van de B.F.V.W.

berichtte ons naar aanleiding van het artikel

van de heer Schuilenburg over de ooievaars

(Het Vogeljaar jrg. 8, 3/4, blz. 40), dat in 1959

niet 2, maar 5, volledig bezette nesten in Fries-

land zijn geweest. Inmiddels is bekend gewor-

den dat in 1960 niet 2 maar 3 broedparen in

Friesland waren,
die met goed resultaat broed-

den.

Drie broedsels van kerkuil

Over de kerkuil vermeldt de literatuur (voor
zover ik die kan nagaan) één a twee broedsels

per jaar. In Haskerhorne broedde
op een boer-

derij dit jaar een kerkuil driemaal, namelijk in

april, in juni en in augustus/september. Alle

broedsels zijn uitgevlogen. Volgens de boer

was dit het vorige jaar ook het geval. Zijn er

meer lezers die dit wel eens constateerden?

H. T. van der Meulen

Witte spreeuwen bij Gouda

Tijdens een wandeling tussen Gouda en Schoon
hoven met een groep natuurvrienden heb ik aan

de Goudscheweg bij Beiersche een totaal witte

spreeuw waargenomen tussen de honderden

spreeuwen die zich daar ophielden.
J. J. v. d. Hooft

In de „Goudsche Courant" van 8 november

1960 vonden wij merkwaardigerwijze, in de ru-

briek „Uit vroeger tijden”, onder het hoofdje
„50 jaar geleden” het volgende bericht:

„Uit Lekkerkerk: Iedere avond komen in en om

de eendekooi naar gissing meer dan een half

miljoen spreeuwen hun nachtrust zoeken. De

vogels splitsen zich in twee afdelingen. In elke

groep bevindt zich één sneeuwwitte spreeuw
die ogenschijnlijk als de aanvoerder geldt, want

altijd zijn de witte vogels het middelpunt van

de grote zwermen.”

Kemphanen „schuilen" bij spreeuwen-

troep

Op 17 september joeg bij de Knardijk een sper-

wer op een troep spreeuwen. Bij deze troep

voegden zich 7 kemphanen. Vijf van de kemp-
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hanen, verloren kort daarna weer het contact,
de overblijvenden manoevreerden enige minuten

in de snel zwenkende bolvormige troep mee,

totdat de sperwer van de achtervolging afzag.

J. v. d. Brom

J. v. d. Eist

H. Hessels

J. v. Tussenbroek

Gegevens gevraagd voorkomen van

de ijsvogel

Door de vervuiling van de Europese wateren

wordt de ijsvogel (Alcedo atthis) steeds meer

in voedselnood gebracht, daar de vis (hoofd-

voedsel) er niet meer in kan leven. Hierdoor
wordt deze vogelsoort gedwongen zich terug te

trekken op plaatsen waar ze niet gewenst is,

zoals
op viskwekerijen. Op de „Jahrestagung”

der Duitse sectie van de Internationale Unie

voor toegepaste ornithologie werd dit probleem

besproken en besloten een census te houden

door geheel Duitsland. Voor Nederland zal het

R.I.V.O.N., in samenwerking met het Dienstvak

Natuurbescherming van het Staatsbosbeheer,

Natuurmonumenten en Vogelbescherming gege-

vens verzamelen. Opgaven omtrent broedgeval-
len zowel als van doortrekkende of overwinte-

rende vogels worden gaarne ontvangen door

het R.I.V.O.N., Soestdijkseweg 33 Nrd te Bilt-

hoven. Zowel recente als betrouwbare oudere

gegevens zijn welkom.

„Ringelen“ van spechten

Een lezer uit Oost-Vlaanderen wil
graag

in ver-

binding komen met een Nederlandse waarnemer

van spechtvogels, om zijn studie over het „rin-

gelen” uit te breiden op Europees plan. Kleine

waarnemingen zijn eveneens welkom. J. E. Slui-
ters vermeldt in zijn Prisma Vogelboek over de

zwarte specht: „Drinkt in het voorjaar sap

(hars) van bomen zoals grote bonte specht.
Gaat spiraalsgewijze als deze om stam. Ook sap

uit verse boomstronken.” Gaarne correspon-

dentie aan Brusselse Steenweg 320 d, Melle,

België.

EEN BELANGRIJKE WAARNEMING

Dit jaar hebben we enkele belangrijke

waarnemingen gedaan, n.L, dat er nog

steeds verenigingen of groepen van

vogelvrienden zijn, die aan de uitgave
van „Het Vogeljaar” geen deel hebben.

Wie er de eerste jaargangen, toen nog

onder de naam „Wiek en Sneb”, op na-

slaat en een vergelijking treft met ons

tijdschrift van thans, bemerkt toch welk

resultaat door samenwerking en goede

verstandhouding is verkregen. Zij, die

er aanvankelijk aarzelend tegenover

stonden, zijn nu enthousiast Alhoewel,
het moet nog beter en het kan ook

beter!

U hebt kritiek? Dat is best en boven-

dien gezond. Wilt U echter met die

kritiek het geoogde doel bereiken, dan

moeten we er met elkaar eens over

praten. Wij zijn bereid.

Staat de naam van Uw vereniging niet

op de achterpagina van dit tijdschrift?
Waarom niet? Het is toch voor Neder-

land uniek en belangrijk, dat reeds

zoveel verenigingen meewerken aan

de uitgave van één tijdschrift voor

vogelstudie en vogelbescherming.
U heeft andere opvattingen over

vogelbescherming of vogelstudie? Dat

is heus geen belangrijk bezwaar. We

behoeven het niet altijd met elkaar

eens te zijn.

Ook dit jaar hebben velen belangloos
aan ons tijdschrift meegewerkt. Daar-

voor onze hartelijke dank!

Het wachten is op U of Uw vereniging

om een nog snellere uitbreiding aan

„Het Vogeljaar” te geven. Er zijn
plannen en kansen genoeg.

Wanneer gaan we eens overleggen?

JA.


