
Waar blijven de

waarnemingskaartjes?

Voor degenen die aarzelen welke

soorten nu wel en welke bij uitzorf-

dering moeten worden ingestuurd,

volgt nu een lijst (samengesteld

floor de Ned. Ornithologische Unie),

waarop door ons met een + is aange-

geven, welke soorten kunnen worden

doorgegeven. Zie voor de verklaring

van de afkortingen Uw vogelgids.
Deze lijst geldt alleen voor het

studiegebied van de vogelwerkgroep.

Van de met +_ gemerkte soorten even-

eens de eerste en laatste waarrie-

mingsdatum doorgeven.

+..int Khpb +Pors -;-Ture • Zilv -i-BosU GraP +Tanu +BoVl +GouV

+ParD +ZomT +V7iZw +KlnV.' + ZwaR StoM +RanU +WatP +RoTa +K1V1 +Krui

+R00D +Krak +KXZw +KlsW +GroR KokM +VelU +OevP +Paap Vink

+Fuut +Smie +KwKo +KanS +DweM _+GeRo Kool +Keep

+RoPu +Pxjls +Gier +Y7aHo +PaaS +Vork +MaZw +\ViKw + ZwRo Pirnp

+KuiD +Slob +Arnd Koet +K1gS -i-DriM +RoKw +Iïach ZwaM Huffiu

+GeFu +Kroo +Buiz +TemS +GiZw -i-GGKw +Elau KuiM RiMu

+Doda +Topp +RuBu +Trap +BonS +ZwSt -i-Gc-Kw Rood Glan

Kuif -i-Sper +KroS +LaSt +Usv +EGKw Matk Sprw

+VaSt Tafe +Havi Echo +DriS +ReuS +Hop +ï-TGKw +SpRi StaM

+StoV +\7ito +Wouw Kiev +BrcS +Visd +Snor +Baar Wiel

+pjjst +Bril +Zeea +ZiPl +Kemp +Ko3t +GrSp
’

+Klap -i-GrKa

+NoSt +Ifeeo +\Vcsp +G0PI +DwSt +GrBS +R0KI +KlKa BoKl +Raaf

+GZee +BrKi +M0PI +Kluu +GrSt +MiBS + GrKl +Bosr BoKr. ZwKr

+ Gent. +ZZee +B1K1 +B0PI +3tel +K1BS +Riot +BoKr

Aals +Eidc +GrKi +K1P1 +Alk +ZwSp +Pest +WaRi +GrGc +Roek

+KuiA +GrZa +Visa +StPl +RoPr +K1A1 +Draa + +Geel Kauw

+MiZa +SleV +3tee +GrPr +Zeek +WaSp +Spot +Crto Ekst

BlaR +Nonn -i-Smel +ZwZe +KuLe + ZwKo RiGo +NoKr

+ PurR Berg +B00V +1/aSn +Grie +Pape +BoLe Wint +Tuin +IJsG Gaai

+Kwak +TorV +PoSn VeLe + Gras : +SnGo

+Woud +GraG +Bokj +GroJ +HolD +StLe Hegg +Braa

+Roer +Kolg +Korh +HoSn +T’idJ HouD +Piti +AppV

+Ooie +DweG +Patr +¥/ulp +KlnJ +Tort +BoZw +GroL +Tjif Groe

+ZwOo +RioG +Kwar +Re’,Vu +KlsJ TuTo +HuZw _+Kram +Plui +Putt

Lepe +KlRi Paza Grut +OeZw Zang +Sijs

+Ibis +Rotg +RoGr +GrMa +Koek +Kopw +GoHa Kneu

+Flam +BraG +KraV +'/7itg +Burg +GroP +Befl +VuGo +Prat

+CanG +Bosr +Klï.Ia +KerU +DuiP Herl +Barrn

WdlE +R00G +WRal +Oevl +GeZi +SteU +B00P +GrVl +Kana

Het was, is en blijft een trieste

zaak, dat inzenden van vogelwaarne-

mingen op de gratis ter beschikking

gestelde kaartjes. Als leidraad be-

doelde artikelen (De Korhaan 5de

jrg. nrs. 2 en 5) deden het aantal

inzendingen geenszins stijgen. Toch

zitten er nog 3000 kaartjes bij de

leden! Waarom deze niet worden in-

gestuurd is ons een raadsel. Er zijn

twee mogelijkheden:

a. men is te lui, heeft geen zin,

tijd of andere reden (neem dan

de kaartjes niet of stuur ze te-

rug) en

b. het invullen geeft nog moeilijk-

heden.

In het vervolg zullen daarom alleen

die leden kaartjes ontvangen, die

ook blijk hebben gegeven ze inge-
vuld te retourneren.
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