
In een

stadstuin!

'Troepen spreeuwen kwamen zo nü en dan als een donkere wolk naar beneden;

verjoegen elke andere vogel ,
aten snel alle voer op en verdwenen weer in

een troep.

De vinken probeerden steeds op de vetbollen te

komen maar dat lukte niet, en trachtten dan al vliegend stukjes uit de rand

te pikken. De meeuwen vlogen boven de tuin, naar er waren maar vier exem-

pla die de duik naar beneden aandurfden om met een stuk brood te ver-

dwijnen. De pinda's waren natuurlijk voor de mezen. De roodborstjes waren

erg mak; S£n zot 's morgens bij de keukendeur te wachten op voor, en

vloog ook niet weg als ik voorzichtig naar de voertafel liep.
De eksters en de vloanse gaai waren erg schuw. Het

grootste plezier hebben wij aan de koperwieken beleefd. Het wijfje zog er

slecht uit, haast geen stoort en vaal van kleur. Het nonnetje was zeer

fraai van kleur en veel beweeglijker. De merels probeerden steeds de koper-
wieken te verjagen, waar zij zijn gebleven tot ze alle bessen van de vuur-

doorn hadden opgosnocpt, zodat do struik helemaal kaal was gevreten. Ze zijn

er nog 2 dagen teruggeweest en daarna verdwenen.

Zo kan uon ook in "de stad" veel vreugde beleven

aan onze gevleugelde vrienden.

J. Koster

Eén van onze cursisten stuurde ons het volgende verslag van “vogels in

eigen tuin”. We kunnen hier verheugd om zijn, omdat het precies die kant

uit moet. Het is de bedoeling van de cursus, dat onze leden-cursisten niet

schromen om hun waarneming te noteren en aan ons door te zenden, waarbij

we er vanuit moeten gaan, dat alleen die vogel wordt opgeschreven waar-

aan niet wordt getwijfeld.

In mijn tuin achter mijn huis, Mauritslaan 37 in Hilversum zag ik in de

afgelopen sneeuwweek (dat was vóór 10 januari 1970) de volgende vogels

troepen huismussen

6 heggenmussen

6 en soms meerdere merels

1 lijster (maar éénmaal)

6 roodborstjes

tientallen vinken

1 appelvink (maar éénmaal)

4 kepen ? (prachtige kleur)

1 vlaamse gaai
1 stel eksters

2 houtduiven

1 staartmees (maar éénmaal)

troepen spreeuwen

gedurende 10 dagen koperwieken
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