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Verenigingsnieuws

Vogelwerkgroep der K. N. N. V.

Aangesloten groepen worden verzocht hiermede

rekening te houden.

Contactcomité van Vogelwerkgroepen

Op zaterdag 16 september j.l. hield het Contact-

comité van Vogelwerkgroepen een bijeenkomst
in het Zoölogisch Laboratorium te Utrecht,

waarbij 23 afgevaardigden aanwezig waren. In

het kort werden de verschillende werkzaam-

heden van de diverse groepen besproken, ter-

wijl Prof. Dr. D. M. de Vries een voordracht

hield over „de transect-inventarisatiemethode

en de eerste daarmee verkregen resultaten”.

Unaniem is men het er over eens, dat deze

bijeenkomsten het onderlinge contact en de

samenwerking van vogelwerkgroepen en wach-

ten, die zich met onderzoekjes bezig houden,

ten zeerste bevordert.

Behalve de op pag. 206 vermelde contactadres-

sen hebben zich enkele nieuwe groepen bij het

Contactcomité aangesloten. De contact-adressen

zijn:
Voqelbeschermingswacht „Zuid West Veluwe’ ;

J. Dekker. Prins Bernhardlaan 2, Ede. telefoon

08380—8674.

Vogelwerkgroep „Dordrecht”; L. van der Wiel,
Rembrandtlaan 73, Dordrecht, tel. 01850—6245,

toestel 41 (kantooruren).

Vogelwerkgroep C.J.N.: M. van der Bout, van

Deventerlaan 41, Voorburg.

Natuurbeschermingsvereniging „IJhorst e.0.”:
L. Blaauw, Larikslaan 12, IJhorst, tel. 05224—-

204.

Men wordt verzocht ook deze adressen alle uit-

gaven, zoals drukwerken, convocaties e.d. toe

te zenden en uit te wisselen.

Ook andere vogelwerkgroepen of vogelbescher-
mingswachten, die zich met onderzoekjes bezig
houden, kunnen zonder enige verdere financiële

verplichtingen een afgevaardigde van de eigen

groep aan het Contactcomité toevoegen. Men

wende zich tot de heer J. Taapken.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek

Op de vergadering van 13 september j.l. wer-

den als nieuwe leden aangenomen de heren:

P. M. Hoogduin te Leiden. P. van Liempt te

Wormer, A. Taeckema te Zaandam en J. Brink

te Zaandam.

Het winterprogramma (lezingen, films, excur-

sies etc.) zal per circulaire aan leden en dona-

teurs worden medegedeeld.
Naarmate onze streek steeds meer weidevogel-
gebieden moet prijsgeven, zal onze activiteit

moeten worden vergroot. Het was ons in dit

verband een genoegen het Hoofdbestuur van

de Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels op

3 mei te mogen rondleiden in een gedeelte van

het Westzijderveld en in het gebied rond Zwet

en Merken. Op 11 mei ontvingen wij bezoek

van een aantal leden van de vogelbeschermmgs-
wacht ~Zuid-West Veluwe” eveneens in het

Westzijderveld. Op 27 mei organiseerden wij

een vergadering en excursie voor de Commissie

Samenwerking Vogelbescherming. Prettig was

het zeker en naar wij hopen ook heel nuttig!
Bovendien verleenden wij onze medewerking
aan 5 tochten per rondvaartboot door het West'

zijderveld. Deze tochten werden georganiseerd
door V.V.V., terwijl onze leden de bezoekers

over de weidevogels vertelden en konden wijzen

op de belangrijkheid van een weidevogelreser-
vaat in een dicht bevolkingscentrum.

Kauw met roofvogelmanieren

Op 2 augustus van dit jaar (1961) zag ik in

een tuin in Hilversum een kauw met een vlieg-
vlugge jonge mus in zijn poten, waar hij stevig

op hakte. Er zat een heel stel mussen omheen

te roepen, zoals bij een roofvogel of uil. De

mus ontsnapte en fladderde weg.

Waarschijnlijk was hij door de kauw „ge-

slagen".
Een andere werkwaardige waarneming was die

van een blauwe reiger met scharlakenrode

poten op Texel. Dit komt wel eens voor bij
lepelaars, maar van blauwe reigers was het mij
niet bekend.

Zijn deze feiten al eens meer waargenomen?

L. W. G. HIGLER.

Neuweg 318, Hilversum.

Hoe diep duikt de fuut?

Eén van mijn kennissen viste in de „Spicgel-

polder" onder Nederhorst den Berg met de

hengel op snoekbaars in de diepe gaten, die

daar door het zandbaggeren zijn ontstaan. Het

aas (een visje) lag op een diepte van ongeveer
8 meter. In de buurt zwierf een fuut met een

paar jongen. Plotseling ging de dobber gek
doen. Even later kwam de fuut boven vlak bij
de boot met het visje in de snavel. De fuut
bemerkte gelukkig tijdig, dat er iets niet pluis
was en liet het voer voor de jongen vallen, zo-

dat er geen narigheid door ontstond. Een hele

prestatie voor een fuut om tot een diepte van

8 meter te duiken en te vissen.

JAC. BOUMA

Wie helpt missiepater?

Pater J. Camps, die ons enige boeiende brieven

zond over zijn avonturen met vogels in Congo,

vraagt of er wellicht lezers zijn van Het Vogel-
jaar, die hun afleveringen niet bewaren. Hij zal

toezending aan zijn adres: Mission Cath. Elisa-

betha P.L.C., via Basoko, prov. Or., République
du Congo, zeer op prijs stellen.

Voor 1962 zijn wij genoodzaakt het lidmaat-

schap iets te verhogen.
Voor leden der K.N.N.V. wordt met ingang van

1 januari 1962 het lidmaatschap ƒ 3,— per jaar
(incl. „Het Vogeljaar”), voor „niet-leden der

K.N.N.V.” wordt dit verhoogd tot ƒ 4,50 per

jaar.


