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Vogelwerkgroep der K.N.N.V.

en N.J.N.

Trekvogel-weekend.
Alle gewesten en afdelingen van de
K.N.N.V. en de N.J.N. organiseren een

weekend, 13/14 oktober a.s., dat geheel
gewijd zal zijn aan de vogeltrek. Gedu-

rende de gehele Zaterdag- of Zondag-
ochtend, in ieder geval van 7.—■ tot 9.—

uur zal de trek van alle langskomende
vogelsoorten op vele plaatsen in ons land

door vele kijkers bespied worden en ge-

noteerd op speciaal daarvoor vervaardig-
de invullijsten, verkrijgbaar bij onze ad-

ministrateur S. Engels. Een handleiding
voor dit zeer interessante werk wordt bij.

gesloten.
Iets van de resultaten, tot nu toe verkre-

gen, vindt U uiteengezet in het artikel

van de Heer Mulder, elders in dit blad.

Hiervoor is echter meer nodig geweest

dan een enkel weekend van intensief

waarnemen in het jaar.
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Minstens vier weekenden, zo mogelijk
zelfs iedere ochtend waarnemen gedu-
rende 1 of 2 uur vanaf zonsopkomst in

het tijdvak van 30 september tot en met

10 november, en wel in internationaal

verband, zijn noodzakelijk.

Zij, die reeds eerder kennis maakten met

de methode van waarnemen, welke ge-

volgd wordt bij de studie van de vogel-
trek en gelegenheid hebben om op meer

uitgebreide schaal aan deze studie mee

te werken, adviseren wij hiervoor 5 of 6

weekenden te reserveren, te beginnen

met 30 september, en voorts tot en met 28

oktober 1956.

In deze vorm werkt U mee het Noord-

Europese vogeltrek-onderzoek, dat ge-

organiseerd wordt vanuit Duitsland door

Dr. W. von Wcsternhagen.

Instmkties en formulieren voor dit onder-

zoek kunt U verkrijgen bij de Heer A.

Mulder, Wallerstraat 43 te Delft.

NJ.N.-leden stellen zich in verbinding
met Peter Nijhoff, Sportlaan 632, ’s-Gra-

venhage.

Pinksterkampje

Tijdens Pinksteren, 20 en 21 mei, hield de Vogel-
werkgroep een kampje te Breedenbroek bij Ter-

borg (Achterhoek). Het zal aan de late aankon-

diging te wijten zijn, dat er slechts 7 deelnemers

waren, hetgeen jammer was, daar het kampje
verder in elk opzicht geslaagd was. Het zonnige

weer werkte daartoe ook mee. In een café, annex

boerderij, werd prima voor onze warme maaltij-
den gezorgd, zodat geen tijd verloren ging met

corvée. Onze tenten stonden op een weiland

achter de boerderij, waar wij een ruim uitzicht

hadden over de velden en op het bos, waaruit

's morgens vroeg een concert van vogelgeluiden
opklonk. Dit

—
80 ha. grote bos gemengd hout

en een mooie onderbegroeiïng was ons voor-

naamste exkursieterrein. Wij hebbener vele vo-

gelsoorten gezien en beluisterd, hebben kennis

gemaakt met de bonte vliegenvangers, die er in

verscheidene paren in nestkasten broedden en

met de vrij zeldzame appelvinken. Hoewel deze

laatste zich naar hun aard in de boomkruinen

ophielden, kregen wij ze toch goed te zien en

ontdekten wij zelfs een nest met 2 eieren, een ijl
bouwsel op een horizontale tak van een beuk.

O.l.v. de bosbaas, de Heer Thiemes, hadden wij

een interessante vroegeochtendexkursie.De aan-

plant van jonge sparren bood de vogels een

prachtige broedgelegenheid en daarin vonden wij
dan ook tal van nesten van verschillende zang-

vogels. Toen wij bij een staartmezennest het voe-

ren gadesloegen, ontdekten wij, dat niet 2 maar

3 ouden de jongen voedsel brachten.

Op onze wandeling door de weiden en langs
enige beken

zagen wij behalve kieviten en grut-

to's op het land vele fouragerende lijsters en ook

tapuiten en paapjes, terwijl de elzen- en wilgen-
singels er vele zangertjes herbergden. Van roof-

vogels vertoonden zich alleen enige bttizerden

boven het bos. ’s Avonds klonk er de roep van

de bosuil.

F. Bloem


