
83

Verenigingsnieuws

Contactorgaan Vogelstudie KNNV

De medewerkers wordt vriendelijk gevraagd portokosten e.d. voor eigen

rekening te nemen, tenzij een bewerker daarover iets anders mededeelt.

Aangezien meer soorten voor bewerking in aanmerking komen, wordt

ornithologen die er voor voelen een soort voor hun rekening te nemen ver-

zocht, zich op te geven bij Prof. Dr. D. M. de Vries, Bowlespark 5,

Wageningen (tel. 08370-3186).

Fuut: H. N. Leys en Ir. J. J. F. E. de Wilde. Corresp. aan: Diedenweg 14, Ede

(Gld.) (tel. 08380-3838). Soort is gevoelig voor waterverontreiniging door pesticiden.

Tellingen in maart op verzamelplaatsen, april tot begin juni in broedgebieden.

Spoedig opgeven zeer gewenst.
Dodaars: Drs. D. Dekker en M. van Herp. Corresp. aan: Walvisstraat 6, Jisp (N.H.).

Tellingen van vogels en zo mogelijk nesten van april tot begin juni.

Over het voorkomen van de Nederlandse vogels is al veel gepubliceerd.

Van sommige soorten is het aantal broedparen of overwinteraars bij be-

nadering bekend. Dit geldt vooral voor koloniebroedvogels, voor schaarse

of zeer opvallende broedvogels en voor soorten waarvan de aantallen die

in Nederland overwinteren, vrij gemakkelijk zijn te schatten of te tellen.

Het is van groot belang dat ook van andere vogelsoorten beter bekend

wordt, hoe groot de aantallen zijn, die in Nederland voorkomen en waar

deze soorten te vinden zijn. Onder auspiciën van het Contactorgaan voor

Vogelstudie van de K.N.N.V. zal nu geprobeerd worden, om van een voor-

lopig beperkt aantal broedvogels de aantallen vast te stellen over het ge-

hele land. Alleen door gezamenlijke krachtsinspanning van vele medewer-

kers kunnen resultaten verkregen worden. Het is dan ook te hopen, dat

deze medewerking zal komen uit alle kringen van ons ornithologisch leven.

ledere soort zal door een of twee personen worden bewerkt. Wie aan het

onderzoek van een soort wil deelnemen, wordt verzocht zich zo spoedig

mogelijk op te geven bij de desbetreffende bewerker. Deze zal dan een

stencil toesturen, waarop is aangegeven hoe de methode van onderzoek

zal zijn. De bewerkers hopen ieder jaar een voorlopig overzicht bekend

te maken en aan het eind van het onderzoek de resultaten te publiceren.

De onderzoekperiode is per soort voorlopig op drie jaar gesteld, omdat

dan beter rekening gehouden kan worden met eventuele aantalsschomme-

lingen.

De resultaten van het onderzoek kunnen voor de wetenschap en voor de

bescherming van belang zijn, De vaak gehoorde klacht, dat veel vogel-

soorten achteruitgaan is een grote stimulans geweest om met dit onder-

zoek te beginnen. Ook de keus van de soorten is er door beïnvloed.
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Torenvalk: F. Koning, Belkmerweg B. 110, Burgcrbrug (N.H.) (tel. 02268-1159).

Tellingen van vliegende vogels in mei, minstens drie keer in bepaald gebied.
Grutto: Th. Mulder, Westerhoutpark 19, Haarlem (tel. 02500-11076). Telling

(minstens één keer) van de vogels in bepaald gebied. Begin april tot 20 mei.

Huiszwaluw: J. Philippona, Heereweg 413, Lisse (tel. 02532-8520). Tellen van

bewoonde nesten in juni, juli, augustus. Minstens één telling.

Geelgors: Drs. J. J. Frieswijk en J. Reynders. Corresp. aan: Nieuwe Meerdijk 382,

Badhoevedorp (tel. 02968-4268). Tellen van zingende mannetjes in bepaald gebied
in april en mei. Ongeveer vijf keer.

/. Philippona, techn. lid Contactorgaan voor Vogelstudie, Heereweg 413, Lisse

Ver. voor vogelbescherming

’s-Gravenhage e.o.

De heer H. van Dongen houdt op vrijdag
11 maart een voordracht (met dia’s) over

de Neusiedlersee. De bijeenkomst begint
te 20.15 uur in het Museum v. h. On-

derwijs, aan de Hemsterhuisstraat in Den

Haag. Entree ƒ 1,25. Toegangskaarten

bij; Zoutmanstraat 2; Stuyvesantstraat

329; Vlierboomstraat 404, Den Haag;
Gen. Spoorlaan 149, Rijswijk; Buiten-

rustlaan 1, Voorburg; Zeekant 17 b,

Scheveningen.

Wintervoedering van vogels

Het secretariaat van het Comité Wintcr-

voedering van Vogels wordt sinds 3

december 1965 waargenomen door de

heren H. van Dongen te Scheveningen

en H. van Schuppen te Bennekom. Het

correspondentieadres blijft: Prinses Ma-

nestraal 40, Den Haag (tel. 070-112755).
In het comité werken samen: de Bond

van Politieambtenaren tot Bescherming

van Dieren, het Dierenrampenfonds, het

Federatief Comité voor Vogelbescher-

ming in Nederland „Covavo”, de Ned.

Ver. tot Bescherming van Dieren, de

Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels

en de Ver. tot Behoud van Natuurmonu-

menten in Nederland.

Broeden van kolgans bij Lemmer

Bij de mededeling over het broeden van

een kolgans bij Lemmer (Het Vogeljaar

1965, blz. 553) gaven wij reeds uiting

aan twijfel of hier sprake was van een

zuiver wilde vogel. Van verscheidene

kanten werd ons meegedeeld, dat wel

vast staat dat het slechts ging om een

verwilderd exemplaar.

Inbinden jaargangen 1963, 1964

en 1965

Het is de bedoeling dat men de jaar-

gangen 1963, 1964 en 1965 van Het

Vogeljaar, die doorlopend zijn genum-

merd, gezamenlijk laat inbinden. Daar-

voor werden in het december-nummer

reeds een schutblad en titelpagina afge-
drukt. In het april-nummer zullen een

inhoudsopgave en register worden gepu-

bliceerd.

Tevens zal dan mededeling worden
ge-

daan over de mogelijkheid tot het bestel-

len van speciale linnen banden met

goudstempels, waarin men de nummers

definitief kan laten inbinden en eventueel

over het doen inbinden van aan de

administratie toe te zenden nummers.

Men gelieve de mededeling daarover af

te wachten en hierover vooraf geen cor-

respondentie te voeren.


