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Verenigingsnieuws

Vogelwerkgroep K.N.N.V.

opgeheven

De kern wordt gevormd door Prof. Dr.

D. M. de Vries (voorzitter), Ir. W. F.

van Vliet (nat.hist. secr. K.N.N.V.) eu

J. Steenman (secretaris): technische le

den zijn: F. Bloem, Sj. Braaksma, Drs.

J. J. Frieswijk, P. B. Jansen, Drs. J. Rooth

en J. Taapken.

Op 4 mei jl. werd op het werkterrein van

de V.W.G. Amsterdam (het Amster-

damse Bos) de eerste grote contactbij-

eenkomst gehouden, waar elf vogelwerk-

groepen en volgelbeschermingswachten

vertegenwoordigd waren. Voorts werd

voor de leden van de K.NN.V.
op

19 en

20 oktober medewerking verleend aan

een instructief weekeind voor vogelstudie
bij het Veluweraeer en langs de Knardijk.
Alle gewenste inlichtingen zullen gaarne

door secretaris J. Steenman, Willibrord-

weg 1, Rhenen, worden verstrekt.

Vogelbeschermingswacht

Noord-Veluwe

Mooie resultaten van

wintervoedering

Deze winter heeft de nog jonge Vogel-

beschermingswacht haar nut kunnen be-

wijzen. In samenwerking met afdelingen
van Dierenbescherming en particulieren

uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Huls-

horst en Nunspeet werden honderden

vogels gevoerd. Er was opvallend ver-

schil in het gedrag der vogels. Bij Har-

derwijk en Nunspeet werden zij zeer

vertrouwelijk, in de uitgestrekte polders

bij Elburg bleven ze daarentegen erg

schuw.

In Harderwijk werden de volgende aan-

tallen volgels op de voederplaatsen

waargenomen:
2 futen, 5 dodaarsjes, 45

blauwe reigers, 11 roerdompen, 900

wilde eenden, 20 pijlstaarten. 185 kuif-

eenden, 20 tafeleenden, 15 brilduikers, 1

eidereend, 25 grote zaagbekken, 25 non-

netjes, 12 bergeenden. 120 knobbelzwa-

nen, 7 wilde zwanen, 10 fazanten, 1800

meerkoeten, 10 grote mantelmeeuwen, 10

zilvermeeuwen, 1800 kokmeeuwen, 350

veldleeuweriken, 25 bonte kraaien. 4

grauwe gorzen, 30 rietgorzen, 10 ijsgor-

zen, 6 sneeuwgorzen,
135 groenlingen,

250 kneutjes, 300 fraters. 40 vinken, 150

kepen en 100 ringmussen.

De zangvogels werden gevoerd met: on-

kruidzadcn, zonnepitten, kanariezaad,

koolzaad, raapzaad, millet, gekookte
tarwe, lijnzaad, sorgumzaad, universeel-

voer, slachtafval van eendeslachterijen.
Aan watervogels werd verstrekt: brood,

koekafval, vermicelli, paneermeel, kool-

zaad, voerkorrels, gemengd graan, tarwe,

dode en levende vis, en slachtafval van

eendeslachterijen. Langs de wakken werd

stro en kaf aangebracht. De vogels ble-

ken begin maart over het algemeen in

goede conditie te zijn. Het aantal doden

werd geschat op 10 pet. voor de meer-

koeten, 25 pet. voor de blauwe reigers

en 5 pet. voor de knobbelzwanen.

Voorts werden 150 meerkoeten, 6 knob-

belzwanen, 1 brandgans en 2 buizerds
in verpleging genomen. Helaas moest

één voerplaats worden prijsgegeven om-

dat hier vogelvangers hun snode bedrijf
kwamen beoefenen. Twee kepen en een

veldleeuwerik werden in beslag geno-

men en in vrijheid gesteld. Vijf fraters
en twee groenlingen werden met lijm be-

smeurd aangetroffen. Bij controle van

volières werden fraters, kepen en veld-

leeuweriken aangetroffen.

Ruw geschat werden wekelijks de vol-

gende hoeveelheden voer verstrekt; 25

zakken brood, 1000 kg graan, 400 kg
voerkorrels, 800 kg slachtafval en 35 kg
zangzaad.

De Landelijke Vogelwerkgroep van de

Kon. Nederl. Natuurhistorische Vereni-

ging, welke jarenlang medewerkte aan

„Wiek en Sneb” en later aan „Het Vo-

geljaar", zal op 31 december a.s. op-

houden te bestaan. De leden van deze

groep hebben intussen een uitvoerig
schrijven ontvangen, waarin de beëindi-

ging nader wordt toegelicht en waarbij te-

vens wordt medegedeeld op welke wijze
het abonnement

op „Het Vogeljaar” kan

worden voortgezet.

In de loop van 1963 is echter, uitgaande
van de K.N.N.V., als commissie van bij-
stand aan het hoofdbestuur, een andere

vorm van organisatie tot stand geko-

men, namelijk het Contactorgaan voor

Vogelstudie. Dit orgaan heeft als doei

het coördineren van het vogclwerk in de

K.N.N.V. en het leggen van contacten

met beoefenaren van de vogelstudie daar-

buiten.


