
Mededeling

Daartoe zijn naast meer gericht verzamelde waarnemingen (b.v. aan

de jachttechniek) ook veel veldwaarnemingen nodig om een beeld te krij-

gen van de verspreiding boven verschillends biotopen (met name Oost-

Flevoland t.o.v. Zuid-Flevoland). Omdat U de Flevopolders mogelijk af

en toe of zelf.s heel vaak bezoekt, zou bijzonder op

prijö stellen Üw waarnemingen te mogen gebruiken. Indien U de volgende

gegeveps per waargenomen kiekendief kunt noteren, worden de waarne-

mingen' voor mijn onderzoek zeer bruikbaar;

a. datum

fc. plaats(ideaal zou zijn het kilometerpaal- of kavelnummer;
' tussen

...
en *..

’ is ook al nuttig)

c. tijd

d. of het een overjarig mannetje of een vogel in wijfjeskleed

betrof (ook graag bij bruine kiekendieven.)

Daarnaast wordt een korte vermelding van Uw waarnemingsroute b.v.

in de zin van
’

van 8,00 - 11.Of; Muiderberg Lelystadhaven -_Knar-
dijk - Torenvalkweg - Larserweg - Harderwijk ’ bijzonder op prijs ge-

steld; dat geldt oök voor opmerkingen owr de mate waarin en door U

vastgesteld aantal het werkelijk totaal volgens U benadertvoor een

bepaald gebied). Ook als IJ geen kiekendieven zag tijdens een van Uw

tochten, is dat een waarneming.

Mocht U meer bij zonderheden hebben genoteerd (als b.v. het precie- I
se biotoop, prooivangsten of beschrijvingen van pogingen daartoe,

agressie, enz.) dan zijn die zeer welkom.

Omdat de 'niet-broedtijd-periode 1970/’71' er alweer voor een aan-

zienlijk deel begint op te zitten, zou ondergetekende de notities graag

spoedig na waarneming ontvangen.

Bij voorbaat hartelijk dank,"

L.S. Buurma

N.B. Omdat dit onderzoek deel uitmaakt van een al ruim 10 daar lopende

onderzoeksreeks, stelt de afdeling Diersystematiek en Diergeogra-

fie ook na het huidige winterjaarj waar het hier vooral om ging, toe-

zending van gegevens over kiekendieven in het Flevo-gebied, bijzonder

op prijs (ook uit de broedperiodes).
_

Alle gegevens hierover nlleen hoezenden aen Jan v. ei. ael^5

Lange Heul 59, Bussum, die ze verzamelt en voor doorzending zal zorgen

On derstaande lezing van de Heer L.S. Buurma te Amsterdam werd ons vo-br

opname in "De Korhoen" toegezonden, waarvoor gaarne onze dank.

De Heer L.S. Buurma, werkzaam aan de Vrije Universiteit, biolo-

gisch lab. Amsterdam, vraagt ons het volgende:

“In het kader van een doctoraal onderzoek in de biologie houdt

ondergetekende zich deze winter bezig met de bestudering van kieken-

dieven, in de Flevopolders. De studie spitst zich speciaal toe op de

vraag of er in het veld oekologische verschillen aantoonbaar zijn tus-

sen adulte mannetjes en individuen in “wijfjeskleed” bij de blauwe

kiekendief in verband met de verschillen in uiterlijk.
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