
TerugmeldingenK.

ringen aangelegd door de heer

K. Visser

Watersnip: - volgr,, 19/9/6*+ Nijkerk, terug op 5/6/70 Wsola

POLEN.

Kokmeeuw: - overjarig, 7/2/70 Huizen, terug op 2/7/70 Synnerly
(Vastergotland) ZWEDEN.

Turkse Tortel: - volgr., 16/7/6*+ Huizen, terug op 2/6/70 Gundtoft

(ïylland) DENEMARKEN.

Oeverzwaluw; - overjarig, l*+/6/69 Huizen, terug op 1/7/70 Bisca-

thorpe (Louth) (Lincolnshire) ENGELAND.
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Naar Spanje

FENOLOGIE

U wordt verzocht Uw fonologie-formulier zo spoedig mogelijk «p

te sturen aan J. Harder, Reigerstraat 12, Hilversum.

RINGMUSSEN

In de laatste Korhaan las ik iets over de "mezen-invasie" in de

tuin van de heer Visser in Huizen.

Ik heb zoiets met ringmussen meegemaakt. De eerste week van

januari 1970 had ik twee ringmussen tussen de gewone mussen

in onze tuin. Ik ging heel fijn zaad kopen en ben dit alleen

in het vogelhuis en op het dakje ervan gaan voeren. Gevolg: ze

bleven en zaten elke ochtend in de berk boven het vogelhuisje.
Een week later waren het er vier en de laatste dag van januari
telde ik er achttien. Dit groeide in februari en maart nog meer

aan. Op 50 april gingen we de hele maand mei met vakantie, maar

medio april telde ik 25/30 ringmussen in onze berk. Op 30 april
toen we 's morgens vertrokken, nog 24 stuks.

*
' f V_v

-
;

Ik heb natuurlijk mezelf een paar vragen gesteld.
1, Kan het zijn, dat de toevallig passerende ringmussen, de voer

plaats ontdekkend in onze tuin, bij de andere zich hebben aan-

gesloten?

2, Kan het zijn, dat ergens in de buurt een slaapverzamelplaats

van ringmussen aanwezig was?

3. En waar slapen ze eigenlijk? Ik meen er enkele onder dakpan-

nen vandaan te zien komen, maar zeker is dit niet, hoewel de

boeken vermelden, dat ze ook wel gewone mussenslaapplaatsen wil-

len betrekken.

Mogelijk hebt u nog eigen ervaringen en is er een aannemelijke

oplossing te vinden voor zoveel ringmussen, gedurende een drie-

tal maanden achtereen in onze tuin. Jammer, dat we met vakantie

gingen. Toen we eind mei terugkwamen was er geen ringmus meer

te zien; Het had interessant kunnen zijn vast te stellen, als

ik had kunnen doorvoeren, hoe lang' ze gebleven waren.

We zullen van de winter proberen ze weer "vast te houden".

En dan eens uitkienen, waar ze
•

s avonds heen gaan om te slapen.

ten H.

Antwoorden op vragen:

1. Wanneer enkele ringmussen een voerplaatsje ontdekken is het

aannemelijk dat ze andere soortgenoten meenemen. Het aantal

kan zodoende sterk groeien. Het is zelfs mogelijk dat er nog

veel meer dan 30 exemplaren in de tuin komen fourageren.

Ongeveer tien leden van de Vogelwerkgroep hebben het plan opge-

vat acht dagen vogels te gaan kijken in Spanje en wel het zui—-

delijkste puntje van Europa: Tarifa. Het gebied van de gieren

en arenden! Ze zijn er in geslaagd een "prijsje" van f. 350, —

te bedingen inclusief verblijf in motel met ontbijt, lunch en

diner in één-, twee- of driepersoonskamers en drie auto's.

Het gaat om uitsluitend actieve leden, bij voorkeur goede voge-

laars en zij, die al lang lid zijn van de VWG. Vertrek zondag

20 en terug zondag 27 september met Caravelle. Inlichtingen bij
de voorzitter, want er zijn eventueel nog enkele plaatsen vrij.

De groep mag niet meer dan 15 personen tellen.
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2. Het is van vinkachtigen bekend dat ze op een gezamenlijke

slaapplaats overnachten. Hoe dat met ringmussen gaat is mij
niet bekend.

3, Het is mij wel bekend ,dat' ringmussen in nestkastjes slapen.
Vaak zelfs 2 exemplaren (twee geslachten?) soms zelfs 3

exemplaren, in één kastje.

J.v.d,6,

Ontvangen

VOGELWERKGROEP NOORDHOLLANDS NOORDERKWARTIER

Geacht Bestuur,

bestuur van de vogelwerkgroep heeft het bijzonder gewaar-

deerd dat een afvaardiging van Uw vereniging aanwezig was bij
de viering van het tienjarig bestaan van de vereniging.

Wij danken U voor Uw bloemenhulde.

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

V. W ,
G. N0ORDHOLLANUS NOORDERKWARTIER

K, de Vet, voorz. G.’R.Monsees, sekr.

TORENVALKEN IN ZUIDELIJK FLEVOLAND

Op 6 juni 1970 zijn 14 torenvalkenkasten gecontroleerd in

Zuidelijk-Plevoland. Resultaat: 3 nesten met in totaal 14

eieren.

Op 7 juni 1970 werden 12 kasten gecontroleerd. Resultaat;

6 nesten met in totaal 23 eieren en 5 jongenl

Al deze kasten hangen langs de dijk Muiderberg-Nijkerk.

J.H.

In "Het Vogeljaar", nc. 3»1970 lezen we, dat op 20 juni 1969
de Etang de Berre (Camarque, Fr.) door een vliegtuig werd

besproeid met een tegen muggen bestemd insecticide.

Enkele weken daarna werden in dit gebied dulzehden dode

watervogels aangetroffen o.a, smienten, wilde eenden,

zomertalingen, waterhoentjes en kemphanen, alle slachtoffers

van de bespuitingen.

Waarmee we nog maar weer eens zien, wat éénzijdig gebruik van

landbouwvergiften kan veroorzaken.
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