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Verenigingsnieuws

Vereniging voor Vogelbescherming

„’s-Gravenhage en Omstreken"

Excursieprogramma

Zondag 18 maart 1962: Meyendel, Kijfhoek.

Bierlap, duinwandeling. Verzamelen 9 uur

Boerderij Meyendel. Einde plm. 13 uur.

Leider: C, A. Regensburg de Mooy, Populier-
straat 45, tel. 332428.

Zaterdag 31 maart 1962: De Beer. Leider: H. A.

Koops, Generaal Spoorlaan 149, Rijswijk Z.H.

tel. 183382 (9—17 uur) of 983658 (18—19

uur).
Zaterdag 14 april 1962: Ockenburg en om-

geving. Verzamelen ingang park Monsterse-

straat. Loosduinen om 14 uur. Einde plm. 17

uur. Leider: J. P. Oppentocht, Vlierboom-
straat 404, tel. 360606.

Introducees betalen voor alle excursies 50 cent,

tenzij anders is vermeld.

Vogelcursus

Op de dinsdagen 20 februari, 6 maart en 20

maart 1962 wordt een vogelcursus gehouden in

het Museum van Onderwijs.
Deze cursus zal vrijwel gelijk zijn aan die van

het vorige jaar en wordt in het bijzonder voor

de vele nieuwe leden herhaald.

Docenten: H. van Dongen, J. P. Oppentocht en

C. A. Regensburg de Mooy.

Extra lezing

„Zwervend door Zweeds Lapland” door J. P.

Oppentocht (met kleurendia's) op woensdag 11

april 1962 in de grote zaal van het Museum

v. h. Onderwijs, Hemsterhuistraat 2, Den Haag.
Toegang voor leden ƒ 1,—, voor introducees

ƒ L50.

Een zeldzame vogel in België

gevangen ?

Volgens berichten uit enkele Vlaamse dag-
bladen schijnt er te Koksijde (België) een

witkopgors (Emberiza leucocephala) gevangen

te zijn door een zekere heer Maurice Gadeyne,
veldwachter aldaar. De vogel werd door enkele

Belgische ornithologen gedetermineerd als een

witkopgors. Deze heren waren Fr. Grootaers,

vrederechter uit Haacht en Fernand Florizoone

uit Koksijde, die beiden verbonden zijn aan een

bekend ornithologisch tijdschrift. Assistentie ver-

leende E. H. A. Demary uit Brugge.
De betreffende vogel wordt in Oost- en Midden
Azië gevonden en „overdekt in Midden- en W.-

Vogelbeschermingswacht
„Zuid-West Veluwe"

Hartelijk dank aan allen, die hun donatie of

contributie voor het jaar 1962 reeds per giro

aan ons overmaakten. Indien u het nog niet

gedaan heeft, doe het dan nog vóór 1 april a.s.

Het bespaart u de kosten van incasso en ons

de moeite. Ons gironummer? 95 99 92 Vogelbe-

scherraingswacht ,.Zuid-West Veluwe”, Benne-

kom. Ook u bij voorbaat hartelijk dank.

Siberië het oostelijk broedgebied van de geel-

gors” (Prof. Dr, K. H. Voous in „Atlas van de

Europese vogels").
Ik heb de gevangen vogel helaas nog niet ge-

zien, zodat ik ook niet met zekerheid kan in-

stemmen met het feit of er hier een zuivere

witkopgors gevangen is.

Verdere publicaties betreffende deze vangst zijn,

zover ik weet, nog niet gemaakt, zodat het mij

nuttig voorkomt hierover even iets in „Het

Vogeljaar” te zeggen.

Mijn „zwakke” twijfel betreffende de raszuiver-

heid ligt vooral in het feit, dat de witkopgors

(broedgebied dus in Siberië) ook als bastaard

veel gesignaleerd is. Uit onderzoekingen van

Prof. Hans Johansen (ook Voous vermeldt dit

in zijn hierboven genoemde Atlas) blijkt nl.

overduidelijk, dat in de West en Midden-sector

van Siberië vermenging van beide soorten

(geelgors x witkopgors en omgekeerd) veel-

vuldig voorkomt. De overgangen van kleur en

tekening van beide gorzen kunnen soms zeer

sterk uiteenlopen.
Het biotoop van de witkopgors is bij voorkeur

struiksteppen en wouden. De geelgors houdt

zich daarentegen voornamelijk op in niet te

dichte bossen en is doorgaans een vrij constante

— als ik dit zo eens noemen mag — standvogel.

Belangrijk is ook, dat de witkopgors een uitge-

sproken trekker is. In de winter wordt hij dan

ook regelmatig in Europa aangetroffen.
Terecht merkt Voous o.m. op naar aanleiding
van bovengenoemde gegevens, dat „hier toch

beide vormen in één soort verenigd zijn”. Hij
vervolgt nl.: „Het aldus verkregen trans-palearc-
tische verspreidingsgebied bestaat uit een Euro-

pese (geelgors) en een O.-Aziatisch (witkop-

gors) fauna-element. Door geografische isolatie

en gelijktijdige morfologische differentiatie heb-

ben deze vormen een ver gevorderd stadium in

het proces van de soortvorming bereikt. Veelal

worden zij tot aparte soorten gerekend” (vet-

druk van mij).
Het is dan ook te hopen, dat de aangetroffen

vogel in elk geval een witkopgors is. De laatste

maal, dat deze vogel in België (I X ) en Neder-

land gesignaleerd of gevangen is, is in 1911.

De totale waarnemingen worden momenteel;

België 2 x (nl. in 1911 en 1961 — november—)

en Nederland 3 X (waarvan de laatste eveneens

dateert uit 1911).
T.z.t. hoop ik over de witkopgors in dit blad

nog nader te kunnen spreken.
Eindhoven. THIJS VRIENDS Czn.

Zondag 25 februari: Plassen van ’s-Graven-

zande. eventueel Noorderpier Hoek van Hol-

land. Leider: J. Sj. Bakker, Buitenruststraat 1,

Voorburg, Tel. 779304 (18—19 uur).

Zaterdag 10 maart 1962: Vogeltuin Bosjes van

Poot. Verzamelen 10 uur bij ingang Laan van

Poot t.o. Boomkruiperlaan, Einde plm. 11.30

uur. Leiders: A. Vink en A. v. d. Laan,

Leeuwerikplein 9, tel. 395309 (18—19 uur).
Alleen voor hen, die nog geen bezoek aan

deze vogeltuin brachten.


