
18

Oproep tot medewerking aan het Broedvogelonderzoek 1976

1. XQSSÖLyiS : Ba Loos jr,, Minervaplein 5> Utrecht. Tel. 030-514884,

Controleurs en/of bezitters van Torenvalk- en uilenkasten wordt, > ver-

zocht om vóór aanvang van het broedseizoen contact op te nemen i.v.m,

landelijke registratie. Verder meldingen van broedgevallen, die niet

in kasten hebben plaats gevonden en van Torenvalk-concentraties bij
lokale muizenplagen.

2. BOOMKLEVER ! A, de Vries, Jachtweg 9, Arnhem,

De volgende gegevens worden gevraagd:
Gebied (naam, ligging, oppervlakte, gemeente); Opgave van boomsoorten

(volgorde van talrijkheid); Leeftijd bos; Aantal broedparen + nest-

plaatsen (natuurlijke holen, nestkasten); in welke boomsoorten,

Voedselzoeknn: In welke boomsoorten in broedtijd en welke buiten broed-

tijd. Ook gegevens over bossen, waarin de soort niet voorkomt worden

op prijs gesteld.

3. KLAPEKSTER ; J.C.P. van Kessel, Evestraat 18, Veldhoven (NB).

Tel.: 040 - 531211

Het onderzoek is gedeeltelijk afgesloten. Alleen de volgende gegevens

zijn welkom; gedrag, biotoop, voedsel en literatuuropgaven,

4. PUTTER : B, v.d. Veen & D.A, Vleugel, Borniastraat 89» Leeuwarden.

Tel.; 05100 - 22930

Gevraagd worden gegevens over zingende mannetjes, plaatsen, data, biotoop,

5. R, Meijer, Woonark "Aythya", Rivierendijk 2A, Sliedrecht.

Tel.; 01840 - 5245

Gegevens over het voorkomen als broedvogel worden gevraagd; ook negatieve

gegevens zijn van belang. Voorts waarnemingen uit trektijd en winter,
vooral van wat grote groepen. Alle opgaven steeds met nauwkeurige plaats-

omschrijvlng !

6. IJSVOGEL & 7, GROTE GELE KWIKSTAART ; P.L, Meininger, R, Kwak en T. Heijnen.

Gegevens uit Zeeland, N.- en Z, Holland en Utrecht; P.L, Meininger, Graaf

Ruprechtlaan 17, Leidschendam, Tel,: 070 - 274140,

Overige gegevens; T, Heijnen, Jan Sluijtersweg 25, Eindhoven, Tel, 040-114873

Gevraagd; Gegevens over verspreiding en biotoopkeus tijdens het broedsei-

zoen (hiervoor zijn enquêteformulieren bij bovenstaande adressen verkrijg-
baar) én waarnemingen uit de rest van het jaar, vanaf 1960, met name over

1975 en 1976, Omtrent het creëren van kunstmatige nestgelegenheden voor de

Ijsvogel zijn eveneens bij bovengenoemde adressen gegevens ‘verkrijgbaar.

N.B, Van deze Soorten zijn tot en met 31-12- r 75 de
gegevens door gestuurd van

; Klapekster, Ijsvogel en Grote Gele Kwikstaart,

u kunt uw gegevens rechtstreeks naar de betreffende personen sturen, De

.subgroep Avifauna stelt het echter wel op prijs hiervan ook een afschrift

te ontvangen, uiteraard voor zover het om het Gooi e,o, gaat.


