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Contactorgaan voor vogelstudie

van de KNNV

Oproep tot medewerking aan het

broedvogelonderzoek in 1975

Oeverzwaluw: H. N. Leys (en J. J. F. E. de Wil-

de), Diedenweg 14, Ede, 08380-13838.

Gegevens worden opgevraagd over de plaats
van kolonies, over het aantal bewoonde holen en

over slaapplaatsen in de nazomer en over de

trek.

Boomklever: A. de Vries, Jachtweg 9, Arnhem.

De volgende gegevens worden gevraagd: gebied

(naam, ligging, oppervlakte, gemeente). Opgave
van boomsoorten (volgorde van talrijkheid), leef-

tijd bos, aantal broedparen, nestplaatsen (na-

tuurlijke holen, nestkasten); in welke boomsoor-

ten. Voedselzoeken: in welke boomsoorten in

broedtijd en in welke buiten broedtijd. Ook ge-

gevens over bossen, waarin de soort niet voor-

komt, zijn welkom.

Klapekster: J. C. P. van Kessel, Evestraat 18,

Veldhoven (N.8.), 040 - 531211.

Gevraagd: gegevens over broedgevallen. Ook

waarnemingen over de rest van het jaar.
Putter; B. v. d. Veen (en D. A. Vleugel) Bornia-

straat 89, Leeuwarden, 05100 - 22930.

Gevraagd worden waarnemingen van zingende

mannetjes, plaatsen, data, biotoop.
De Blauwe Reiger komt niet meer in de oproep

voor. Verdere gegevens blijven echter welkom.

Bij strenge winter nemen de bewerkers (A. A.

Blok, Vrijheidslaan 60 111, Amsterdam-1010, 020-

7111745 en M. Roos, Burg. Verstegenstraat 26,

Westzaan, 075 - 87214) zelf contact op met de

medewerkers.

Nieuwe medewerkers wordt verzocht zich tof de

vermelde bewerkers te wenden. Wilt u bij iedere

waarneming vooral duidelijk plaats, gemeente en

zonodig provincie vermelden?

Namens de bewerkers: J. Philippona, Noor-

dermeent 29, Kraggenburg (NOP), 05275-2571.

Boomklever op kaart

Naar aanleiding van het voorlopig (gestencilde)
overzicht over binnengekomen gegevens van de

Boomklever in Nederland heeft de redactie van

'Het Vogeljaar’ de heer A. de Vries verzocht zijn
gegevens op kaart te zetten. In één oogopslag
zien wij nu de witte plekken op de kaart en wij
verzoeken dan ook iedereen die aanvullende ge-

gevens heeft deze op te sturen aan de heer A.

de Vries, Jachtweg 9, Arnhem.

Torenvalk: B. Loos jr., Minervaplein 5, Utrecht,

030 - 514884.

Gaarne opgave van de broedgevallen in 1975 en

van torenvalkconcentraties bij lokale muizen-

plagen. Diegene, die torenvalk- en uilenkasten

bezitten of controleren worden verzocht contact

met mij op te nemen i.v.m. de landelijke registra-
tie.
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