
Nogmaals:

Verkeersslachtoffers

Omdat die gegevens vrijwel, vergelijkbar zijn met die van Hilversum en omgeving en

de polder Zuid-Flevoland, is het misschien interessant deze hier tp laten volgen-.

a„ Wilde eepd (5) b. Fazant (2) p, Kluut(2) d. Kokmeeuw(lO) e, Zwerte Stern(l)

d. Tortelduif Cl) g. Turkse Tortel (l) h. Nachtzwaluw (1) i, Gierzwaluw(2) j. Boeren-

zwaluw 5 (4) k. Witte Kwikstaart 6 (5-). 1. Gele Kwikstaart (l) m. Winterkoning .(!•)

n. Reggemus (l) r. Grote Lijster (1) p, Zanglijster (4) 2 q,. Merel (54) r. Tapuit(2)

s. Roodborst (l) t. Kleine Karekiot (1) u. Grasmus 4 (1) v. Fltis (1) w. Tjiftjaf (1)

x. Pimpelmees (2) y, Geelgors (3) z. Goudvink .(l) A. Rietgors (41) B, Kruisbek (5)

C, Vink (,7) D. Huismus (76.) E. Spreeuy 12 (11) F, Kauw (l) G. Ekster (1) H, Vlaamse

Gsei (l) Specimen Uncertis (l)
ZOOGDIEREN:Mol (4) Egel (23) Haas (2) Konijn. (2) Hermelijn (l).

, Totaal aantal slachtoffers: 260 •,

TOELICHTING:

De Tellingen werden verricht in Apeldoorn en omgeving, de weg Apeldoorn-

Keerde en de Knordijk vrn Harderwijk tot paal 12,8 (Knarhaven ).
Wet traject Apeldoorn -

Reende werd in de periode van 25-4 t.e.m. 30-5-63 dagelijks

per bromfiets onderzocht, De Knardijk in de weekeinden.

Tussen heekjes steen vermeld, de s» ntpllen v- n de Knr-rdijk, dit zijn er 88, misschien

voor een tijdvak vn 5 mèr noen niet veel.

Ifeer ook hier rullen de bermbegroeingen nog veel vogels aan het oog ontrokken hebben,

om over de velen, door ratten en hermelijnen geconsumeerd en nog maar te schrijven,
(En nu 7 jaer later is het weggebruik sterk toegenomen. Red.)
Van de slachtoffers op de Knsrdijk waren bijna 50 t rietgorzeh, die in de broedperiode
insecten zochten voor de jongen.

HELPT U OOK?

Wilt U, en hiermee bedoel ik IEDEREEN!, voetganger, automobilist, kortom, iedere

verkeersdeelnemer, 'voor’mij de volgende gegevens noteren ??? s(beginnen vanaf 1-1-*71}

* f)

Als U mij wilt me'dedeléns

a. Soort vogel, . , .
b. Vindplaats (bijv, weg Hilversum -(?oevela b|j paal.....),
c. Datum,

r*
*•

i>
.

Wanneer U deze gegevens eenmaal per maand opstuurt naars D.A. Jonkers,

Engelsjan 21 Laren,
dan zorg ik voor de verwerking.

Mijn werkterrein is heel Nederland!, DOM!!?
..... ALLEMaAL! ? ? !

Naschrift Red.
Dik Jonkers

Een pracht ideel. Laten we nu, geachte lezers, allemaal hieraan iets doen, het is

simpel.

Altijd een notitieboekje meenomen en den drie dingen noteren? Soort, 'vindplaats, datum,:

Neem, zo mogelijk steeds een krant of zak mee, om een redelijk, maar niet direct te herU

kennen dier thuis te determineren.

We vragen hier ook, en vooral?de medewerking ven andere werkgroepen in ons land!

Reeds eerder verscheer eer verslagje van mij over vogels, die hun einde vonden op

onze wegen.

Op zoek naar oude gegevens, kwam ik een verslagje tegen van een onderzoekje naar

verkeersslachtoffers in 1963.
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