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Broedresultaten Grauwe Gors in 1975

In het afgelopen jaar werd dankzij de medewerking van enkele tientallen

(amateur ornithologen een goed begin gemaakt met het onderzoek van de Grauwe

Gors. Dit eerste onderzoekbaar heeft vooral een bevestiging opgeleverd van

de reeds bekende verspreiding. De belangrijkste gebieden blijken nog steeds

N. Groningen, het riviergebled, Zeeuws Vlaanderen, het Oostelijk deel van

N. Brabant en Limburg te zijn. Op een enkel broedpaar na, lijkt deze soort

te ontbreken in Friesland, Drenthe, Overijssel en de Achterhoek, allemaal

gebieden waarover wel oudere literatuurgegevens bestaan.

(zie ook biz. 26)
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Resultaten over 1975

Torenvalk In 1975 blijken vele jongen omgekomen te zijn in de hitte periode.

Meldingen over dit verschijnsel komen o.a, uit Z. Flevoland, De gemiddelde

jongen-produktie is ten opzichte van 1974- iets gedaald. Dit valt te verkla-

ren door het feit dat 1974 een muizenrijk jaar is geweest. Vermoed wordt dat

het aantal muizen door de aanhoudende droogte in 1975 en 1976 aan de erg lage

■ kant is geweest. Ondanks twee wat magere jaren, is het aantal broedparen ten

opzichte van 1967 waarschijnlijk verdubbeld en bedraagt nu ongeveer 4.000,

Ijsvogel Van het broedseizoen 1975 werden neer dan 250 mogelijke, waarschijrt-

lijke en zekere broedgevallen bekend. Het totaal bestand voor dat jaar wordt

op 275 - 325 getaxeerd, In februari 1976 heerste er korte tijd vorst.

Dit bleek zeer ernstige verliezen te hebben veroorzaakt en op tal van plaat-
sen was de soort het afgelopen broedseizoen verdwenen. Het is interessant om

in de komende jaren het herstel van de IJsvogelpopulatie te volgen.

Grote Gele Kwikstaart De populatie bedroeg in zowel 1975 als 1976 ruim 100

broedparen, In Winterswijk worden sedert begin dit jaar vogels geringd m,b,v,

kleurringen. Dit houdt in dat iedere geringde vogel (voorlopig) is voorzien

van êên aluminium- en drie kleurringen (rood, geel en blauw). Het is van

belang om vast te stellen of een door u waargenomen vogel gekleurringd is

(dit op zich is van belang) er in welke combinatie: welke kleuren aan welke

poot en welke van de twee aai iedere poot boven en onder.

Voor resultaten over 1975 van de Grauwe Gore zie biz, 17.


