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Broedvogelonderzoek

Willen zij, die gegevens inzenden aan genoemde adressen, ervoor zorgdra-

gen, dat de gegevens uit het werkgebied ook bij het secretariaat van de

subgroep Avifauna terecht komen ?

Oproep tot medewerking aan het broedvogelonderzoek in 1974

Blauwe reiger; A.A.Blok, Vrijheidslaan 60
,

Amsterdam-1010, Ta1,020-

7Ï174. en k. ’ïnos, Burg.Verstegenstraat 26, Westzaan, Te1,075-87214-,

Medewerking wordt gevraagd voor landelijke telling van alle nesten ge-

durende de periode half april tot half mei 1974-, Nieuwe gegevens zijn van

belang i,v,m, beschermings- en beheersproblemen, pesticiden- en popula-

tie-onderzoek en internationaal jachtbeheer. Verdere inlichtingen bij de

bewerkers. Ook gegevens uit voorgaande jaren zijn welkom.

Boomklever; A,de Vries, Jachtweg 9> Arnhem.

I3ê vdïgënHe gegevens worden gevraagd; gebied (naam, ligging, oppervlak-

te, gemeente). Opgaven van boomsoorten (volgorde van talrijkheid),leef-

tijd bos. Aantal broedparen, Nestplaatsen (natuurlijke holen, nestkasten);
in welke boomsoorten, Voedselzoeken; in welke boomsoorten in broedtijd

en in welke buiten broedtijd. Ook gegevens over bossen, waarin de soort

niet voorkomt, zijn welkom.

Fluiter: W.Loode, Kievitlaan 31, Maartensdijk (ü). Te 1,034-61-194-0,

Opgave gevraagd van zingende exemplaren vanaf eind mei, biotoop (soort

bos, boomhoogte, struiklaag, bodembegroeTng). Gegevens van vroegere ja-
ren ook welkom.

Klapekster! J.C.P.van Kessel, Evestraat 18, Veldhoven (NB), Te1,04.0-

Gevraagd: Gegevens over broedgevallen. Ook waarnemingen uit de rest van

het jaar.

Grauwe klauwier: J.A.J.VInk, Julianalaan 72, Da Rijp (NH),

bevraagd wordt" aantallen broedgevallen in duidelijk omschreven gebieden.
Omdat wordt aangenomen dat deze soort verdwijnt, zijn ook gegevens uit

voorafgaande jaren welkom.

Putter: B,v,d,Veen en D.A.Vleugel, Borniastraat 89, Leeuwarden, Tel,

-22930, Gevraagd wordt waarnemingen van zingende mannetjes, plaat-

sen, data, biotoop.

Oeverzwaluw: H,N,Leijs en J,J,F,E,de Wilde, Diedenweg 14-, Ede, Tel,

ÖSSSÖ-13538. Aanvullende gegevens worden gevraagd betreffende inventari-

satie van kolonies, tellen bewoonde holen, slaapplaatsen in de nazomer

en trek.

Torenvalk; B.Loos Jr,, Minervapleln 4a, Utrecht, Tel, 030-514884.

Na 5 jaar,herhaling onderzoek voorkomen van de Torenvalk. Gelieve gege-

vens over nestplaatsen in 1974 te melden en, indien bekend, aantal uit-

gevltgen jongen. Ook gegevens uit de winterperiode 1973/’74 zijn welkom.

Van het Contactorgaan voor Vogelstudie van de K.N.N.V, werd onderstaande

oproep ontvangen.

Graag wordt hieraan door plaatsing in “De Korhaan” verdere publiciteit

gegeven.
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Medewerkers wordt gevraagd zich voor verdere inlichtingen tot de vermelde

bewerkers te wenden. Dringend verzoek: Wilt u bij iedere waarneming voor-

al duidelijk plaats, gemeente en zonodig zelfs provincie vermelden. Dit

maakt het verwerken van de gegevens veel gemakkelijker.

De bewerkers van de Appelvink (A.Smit en N.v.d.Beek, Lugtenburgerweg 38,

Nunspeet, Te1,034-12-3883.) houden zich aanbevolen voor nagekomen gegevens

over 1972 en daarna.


