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Redaktioneel

Jelle Harder hield hierby een toepasselijke rede, welke in zijn geheel

in deze Korhaan is opgenomen. Hierna werden enige films over

Korhoenders vertoond. Het commentaar hierbij is zo interessant dat

wij dit ook in ons blad afdrukken.

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering kunt U;in de volgende

Korhaan verwachten, maar de algemeen gehoorde opmerking was, dat er

in onze vereniging te veel werk door slechts enkelen moet worden

verricht.

Ook nieuwe leden moeten niet schromen mee te gaan met excursies,

tellingen, nestkastenonderzoek en ook administratief is er een

groot tekort aan medewerkers.

Het voorjaar is weer begonnen en iéüereen kan op zijn manier

plezier aan z'n hobby, de vogels, beleven.

Om enige voorbeelden te geven speciaal voor nieuwe leden;

Begin voor jezelf een onderzoekje. Vergelijk de snaveivorm,

breng dit in verband met het voedsel van de vogel.

Hoe bewegen de vogels, lopen of "hippen" ze, komt de

vogel het gehele jaar voor in het gebied (Uw tuin?).

Wanneer beginnen de vogels te zingen?

Wat is het voedsel? Hoe is het gedrag? (mannetjes en

wyfjes).
Wat voor restmateriaal wordt gebruikt?

Probeer slaapplaatsen te vinden. Let op alle gedragingen

en geluid.

Kijk 's avonds een - twee uur voor zonsondergang eens naar de lucht.

Misschien ziet U ook hoe honderden Kauwtjes altijd paarsgewijs naar

hun slaapplaatsen vliegen. Tel eens"de aantallen!

Al Uw «rvaringen willen wij graag vernemen, zend deze dan aan de

redaktie en geef U op bij Rob Moolenbeek voor tellingen e.d.

Wim Cohen

Onze algemene Ledenvergadering in de aula van de Godelindegemeenschap

te Naarden op 15 maart 1978 werd door aanwezigen bezocht.

De eerste exemplaren van ons jubileumnummer werden aangeboden aan

drie in het Gooi wonende nestoren van natuurbehoud, te weten de

heren prof. dr. K.H. Voous, mr. H.P. Gorter en dr. J.H. Westerman.


