
In vogelvlucht

Achteruitgang van zwaluwen

In augustus verscheen een tweede ge-

stencild verslag van de heer Jan Ivangh
over „De invloed van het weer op de

zwaluwenstand in ons land”. Met enkele

voorbeelden licht de heer Ivangh hier de

lezer in over omstandigheden, die kun-

nen leiden tot de achteruitgang van deze

vogels.

Laat broedsel van de spotvogel

Hippolais i. icterina (Vieill.)

Op 15 augustus 1956 vond ik in mijn

tuin te Wierden een nest van een spot-

vogel met kleine jongen. Aangenomen

mag worden, dat het hier een (normaal)

tweede broedsel betrof. Het nest lag

ongeveer 10 meter van het eerste legsel,
waarvan ik de jongen in de loop van juli

zag uitvliegen.

Terwijl het eerste nest in dicht struikge-
was verborgen lag, bevond het tweede

nest zich, gemakkelijk zichtbaar, op een

ongeveer horizontale tak van een appel-
boom, op twee meter hoogte.

Op 20 augustus lag op de rand van het

nest een dood jong. In het nest zelf be-

vond zich slechts één enkel jong. Uit de

keel hingen twee poten van een insect,

misschien een hooiwagen.

Op 25 augustus zat het jong nog in het

nest. Op 26 augustus was het nest leeg.
Wel hoorde ik een oude even roepen,

toen ik onder het nest stond.

Dit late broedsel lijkt mij wel een uit-

zondering. „De Nederlandsche Vogels”,

geeft een broedtijd tot in juli aan en ver-

meldt als regel één broedsel.

E. D, Maaldrink

Hagelstormen noodlottig voor ooievaars

Dat hagelstormen vaker noodlottig zijn
voor ooievaars blijkt uit het stukje in „De
Wandelaar” jrg. 3 - 1931

- p. 180, waar-

in melding wordt gemaakt van ontelbare

dode ooievaars tengevolge van een zwa-

re hagelstorm op de Cathkin Peak in

Zuid-Afnka. De overlevenden werden

cirkelend boven hun dode makkers waar-

genomen.

Was het de roep van een oeverloper?

Naar aanleiding van het stukje „Wie

kent deze roep?” in Wiek en Sneb (4e

jrg. no. 4) zou ik gaarne de heer A. J. H.

Baron van Lynden het volgende mede-

delen.

Vrij zeker betreft het hier de roep van

de oeverloper (Tringa hypoleucos). Ik

nam dit vogeltje waar rond meerdere

plassen op stille avonden; soms laag
langs de kanten vliegend, dan weer hoog
in de lucht. Uw aantekeningen komen

overeen met mijn waarnemingen tijdens
het opnemen van de geluiden van de

oeverloper. Ik kon er toen helaas niet

dicht genoeg bij komen en kan het dus

niet laten beluisteren.

Jan Ivangh

Vogels op ruggen van zoogdieren V.

In Duitsland nam men eksters op de rug-

gen van schapen waar en G. Koch

schreef in „Ornithologische Mitteilun-

gen’’ (jrg. 8
- p. 31) over „Fraszen die

Elstern (Pica pica) Schafwolle?”. Een

verschijnsel waarover men zich dus ook

in Duitsland verwondert.

Kauwtjes zien wij ook wel eens op de

rug van schapen, die op het voetbalveld

lopen,” schrijft de heer L. v. d. Wiel te

Dordrecht. J. T.

Paradijsvogels in Nederlands

Nieuw-Guinea in gevaar?

Van diverse zijden komen er berichten,

dat men de laatste tijd voortdurend le-

vende en dode paradijsvogels voor die-

rentuinen en museumkollekties op Ne-

derlands Nieuw-Guinea uitvoert. Zoals

bekend is, zijn deze vogels in Nieuw-

Guinea met de grootste zorg beschermd.

Indien uw adres een

wijziging ondergaat,
wilt U ons daarvan

bericht zenden? Ook

s.v.p. bericht, wanneer

wij niet juist adresse-

ren. U weet toch, dat

wij gaarne adressen van nieuwe abon-

nees ontvangen? De vorige maand kwa-

men er weer 26 nieuwe lezers bij. Harte-

lijk welkom! U bouwt toch ook mee aan

uw blad?
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Voor paradijsvogels bes'taat een bescher-

mingsordonnantie. De Gouverneur kan

evenwel in bepaalde gevallen vergun-

ning tot uitvoer verlenen, namelijk voor

wetenschappelijke tuinen en musea.

Het is echter niet bekend of daarvan be-

paalde soorten uitgezonderd zijn en of

men slechts een minimum aantal (vooral

van de zeldzamere soorten) laat uitvoe-

ren. Wij vragen ons met bezorgdheid af

of men de vergunningen met kennis van

zaken uitgeeft. De nauwkeurige verbrei-

ding en levenswijzen van de meer of

minder zeldzaam voorkomende soorten

op Nieuw-Guinea en de al of niet alge-
meenheid van bepaalde soorten in ver-

schillende gebieden moet men goed we-

ten, wil men de paradijsvogels niet be-

dreigen met achteruitgang.
Er wordt o.a. gehandeld in Paradisaea

minor (lesser bird of paradise), Paradi-

saea apoda (red bird of paradise), Di-

phyllodes respuhlica (bare-headed bird

of paradise), Crasphedophora magnifica
(magnificent bird of paradise), Seleuci-

des ignotus (twelve-wired bird of para-

dise) en Cicinnums regius (king bird of

paradise). Nederlandse namen voor de

in Nieuw-Guinea voorkomende vogel-
soorten zijn ons niet bekend en worden
ook nimmer gebruikt.

Red.

Proeven met geluidsband.

In Wiek en Sneb (jrg. 4 - nr. 1 - pag. 19)
beloofden we U terug te komen op de

proeven, die met de geluidsband werden

genomen. Dit voorjaar zijn verschillende

vogelgeluiden opgenomen, — o.a. het

pinken en zingen van de vink
—,

die men

thans op de vinkenbaan te Bennekom

beproeft.
Het is te gewaagd om reeds nu een kon-

klusie te trekken, doch gekonstateerd is,

dat de zang van de vink op sommige mo-

menten vinken tot in de omgeving van de

luidspreker lokt. Enkele malen probeerde
zo’n aangelokte vink te gaan zingen,
doch het resultaat was een mislukte po-

ging tot zingen.
De 7e oktober van dit jaar trokken er

voor het eerst grote vluchten vinken op

geringe hoogte over de vinkenbaan. Van

’s morgens 7 tot 11 uur vlogen zij in

troepjes van 10 tot 50 stuks voorbij: het

totaal aantal werd door ons geschat op

2500 ex. Verreweg het grootste deel trok
zich noch van het pinken, noch van de

zang iets aan. De vinken veranderden

zelfs niet van richting en lieten onophou-
delijk de trekroep horen. Toch in het

hout gedaalde vogels waren zeer ril en

vlogen bij het horen van de trekroep di-

rekt weer met overvliegende vinken mee,

Op Schiphol werd de geluidsband be-

proefd voor het verjagen van meeuwen,

die
op onze vliegvelden jaarlijks duizen-

den guldens schade aan vliegtuigen aan-

richten. In Engeland schat men de jaar-
lijkse schade b.v. op ƒ 700.000,—.

De angstroep van de zilvermeeuw werd

op de band vastgelegd en zodra zich op
de startbaden zilvermeeuwen bevonden

uitgezonden. Het resultaat was een over-

haaste vlucht. De daar aanwezige storm-

meeuwen en kokmeeuwen reageerden
evenwel niet, zodat ook van deze soorten

de angstroep zal worden opgenomen. De

proeven zijn enkele malen
genomen en

hadden een gunstig resultaat. Het ligt in

de bedoeling de angstroep vanaf de

starttoren te bedienen met luidsprekers

op de diverse startbanen.

Volgens ,,de Nederlandse Jager” (jrg.
60 - nr 34 - pag. 604) zouden ook op tic

vliegbasis Leeuwarden
proeven met

angstroepen van meeuwen worden
geno-

men aan de hand van een bestrijdings-
systeem, dat is ontwikkeld en gepaten-

teerd door de Amerikaanse professor
Frings van de universiteit van Pennsyl-
vania. Voorwaar een vreedzame bestrij-
dingsmethode, die ons toont, dat het ook

anders kan!

J. A.

Verzoek

Allen, die waarnemingen van het Wad-

dengebied en de Waddeneilandenin be-

zit hebben, worden verzocht deze te wil-

len melden aan J. J. C. Tanis, Tordelen-

weg 38 d, post Hoorn, Terschelling, ten

behoeve van een avifaunistische studie

van enkele delen van dit gebied. Harte-

lijk dank voor uw medewerking.

Een kleine moeite, een grote steun!

Indien U n.a.v. een advertentie in ons

blad een bestelling doet, wilt U dan de

naam van Wiek en Sneb vermelden?

Voor U een kleine moeite, voor ons een

grote steun!
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