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Redactioneel

Ja, het mag wel een wonder heten dat onze bossen, heidevelden

en rietkragen zich weer vullen met jonge, frisse geluiden van on-

ze zomergasten en dat boven de weilanden weer de kenmerkende

klanken van Tureluur, Wulp, Grutto (e.d.) te horen zijn..,,,
wanneer wij bedenken dat de vele trekvogels het Grote Vogel-
kerkhof Italië (zo zijn er helaas meer te noemen]) door moeten

zien te komen, naast al die grote inspanningen van de reis zelf!

De vogel- en natuurliefhebber valt soms van de ene verbazing in

de andere! Was de massale (lees: énorme) slaaptrek van de Spreeu-
wen naar het Corversbos, met een aantal Sperwers in haar kielzog,
niet een gewaarwording om nog ooit te worden vergeten ? !!

Er staat ons ,leden van de Vogelwerkgroep, weer veel werk te wach-

ten! Ik noem; inventarisaties, tellingen, nestkastenonderhoud en -

controle, het attent zijn én reageren op mogelijke milieuaantas-'

tingen en het verspreiden van de natuurbeschermingsgedachte op een

zo groot mogelijke schaal. Dit is de taak, die wij ons opgelegd

hebben, willen wij onze doelstelling van de Vogelwerkgroep waar

kunnen maken ! U ziet uw medewerking is hard nodig !

Om uw kontakt met de natuur zoveel mogelijk te ondersteunen, zijn
er weer zeer interessante excursie op het programma gezet! En vat

betreft de inhoud van deze aflevering graag het volgende: Naast

de bekende rubrieken, enkele waardevolle notities van bijzondere
waarnemingen; een 3-tal inventarisatle-verslagen, excursie-versla-

gen en diverse oproepen tot medewerking.

Ten slotte; Zijn er onder onze leden die enige vogel-tekentalent/

vaardigheid bezitten, late zij zich dan bij de redactie opgeven!

Rob

Een nieuw broedseizoen meldt zich vrolijk en blij aan; heel ij-

verig zien wij de vogels sjouwen met nestmateriaal! De kale bo-

men vertonen onverwacht hun lang verborgen schoonheden, ja ....

het zal niet lang meer duren, dat Net land weer jong groen te-

voorschijn tovert en bijvoorbeeld de rijk geopende bloemexplo-
sies van het Fluitekruid of Boerenwormkruid gaat dragen!

Het Roodborstje, de Winterkoning en Heggemus... zij hebben zo

lang alleen het bos proberen op te vrolijken in de soms trieste

eenzame dagen van de winter. Maar bij het aanbreken van dit

jaargetijde hebben zij bij hun muzikale uitvoeringen al sinds

enige tijd de vaste begeleiding gekregen van Fitis en Tjiftjaf
en de oefeningen van onze rietvogels om tot een prachtig vogel-
koor te komen zijn ook al begonnen, onder leiding van de Koek-

koek die vanuit de onzichtbare verte zijn stem laat horen.

De Korhaan
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