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Erratum "Be_fil2reking Vogelgeluidencassettes" 

In de besprekingen van de serie vogelgeluidencassettes "Nederlandse 
Vogel.s 0 in "De Gierzwaluw11 19:66 & 104 (nrs. 2 & 3), 1981 - de twee 
laatste verschenen afleveringen - zijn enige onnauwkeurigheden :_n,geslopen. 

In te~ènstelling tot hetgeen er vermeld wordt.staan op cassette I 37 
soorten (in.plaRts van 31), ·op cassette III 34- soorten (in plaats van 33), 
zodat het totaal ten gehore gebrachte soorten (samen.met de 33 soor.ten op 
cassette II) op 104 komt. · · · · ·. · 

Deze cassettes kunnen op elke cassette-recorder worden afgespeeld. 
Echter op die recorders. die voorzien zijn van het. 11Dnlby1'-ruisónderdruk
kingssysteem komen deze cassettes beter tot hun recht_. 

Tenslotte komt het in de besprekirigeh niet zo goed tot uiting dat Kees 
Hazevoet behalve veel geluiden heeft bi jgedr'f.1gen · ook de samenstelling en 
het .studiowerk heeft verricht. Iedereen die wel eens· zelf geluiden hee:ft 
opgenomen in de natuur, zal kunnen begrijpen dat goed studiowerk een we
zenlijke bijdrage leyert aan het uiteindelijke resultaat. En dat 1s ook 
bij deze ser1e -het geval. Dit punt :Leek .me het memoreren nog wel de móei
te vaard, 

Ed Veling 

UIT DE V0GELTIJDSCHRIFTEN 

]2~raspieper - Tijds_ chrift van de stichtin~ "Same_nwerkende Vögelvierk-
. _ groepen Noord-:Hol_land 11 

( SVN). Bes1?roken door Ed• Vel ing. 

JRA.rgang 1; nummer 4, december 1981 . . ... 
Met dit nummer wordt de eerste ja11rgang vRn dit tijdschrift nog in 19'11 
zelf Afgesloten. Voor een nièuw ·tijdschriftis het op tijd verscl+ijpen 
altijd een hele toer. "De Graspieper" is d<'lar in geslaAgd~ Dit nummer 
bestaat uit 1 lang Artikel 11De Rietzangers in de Wieringermeer11 van-P:tet 
Zomerdijk, 3 kortere verhalen_ en enige redactionele stukjes, , . . 

Zomerdijk .beschrijft het r:ietareaal in de Wieringermeer gerela teel'.'d 
aan de biotoo~eisen ~an 7 soorten rietzangers (Grote, Kleine Karekiet, 
Rietza1',ger, Bosrietzanger, Snor, SprinkhaanrfetzA.:hger, Waaierstaartriet
zanger). Er wordt ook een historisch beeld gegeven v~n de populatie-groot
ten van deze ·soorten.· Kleine Karekiet en- BosrietzRnger breidden zich uit; 
Grote Karekiet enR:letzanger nemen (zoals. ook elders) duidelijk af; voor 
het blijvend voorkomen van Snor én Sprinkhaanrietzanger wordt gevreesd 
door het langzaam verdwijnen vRn het geschikte biotoop. De opname van de 
Waiüerstaartrietzanger werd ve·roorzaAkt door een incidente·e1 broedgeval, 
in 1976. Het Artikel wordt, functioneel opgefleurd met biotoopf'oto' s. · 1 

Dir11 Tanger c1oet verslag vrm ganzentellingen: 11Ganzen op de pleister
plaatsen in Noord-Holland in de winter van 1 80/1 81 11

• De recordmaxima van 
de Rietgans werden die winter weer gebroken. Het totaRl van de Kolgans 
steeg door het pleisteren van een groep van 1600 op 10/11 januRri en van 
een groep vRn 4-900 op 21/22 februRri in de Heintj:srRk- en Broekerpolder 
( gelegen ten NW van de /1.nkeveense Plassen). Het belang van het behoud van 
de Ronde Hoep werd ook die winter weer bevestigd (door tellingen van Resi 
Damhuis en MRrtin van den Berg). 

0/i/ Zijlstra behRndelt de veldkenmerken vRn de Dwerggans near aanlei
ding van een waarneming op 2 mAart 1981 in de Workummerwaard. 

Kees Woutersen bepreekt het voorkomen van de Slechtvalk in Noord-Hol
land-Noord (1960-1979), De periode voorjaRr 1976 - najaar 1977 gaf in de 
duinen van Schoorl een recordsantal van minimRal 12 verschillende exem
plaren te zien. De vogels verbleven gemiddeld 24 dagen met een stand8ard-
aevia tie vRn 33 dagen ( nogRl AAn de grote kant voor ·zinrnhge conclu-
sies). 

Enige bijzondere WARrnemingen woroen behandeld door Rienk Slings. Een 
Sneeuwgors overzomerèle te ~urgervlotbrug (Fred Koning), Het nummer wordt 
besloten met enige oproepen; zie pAginR 122 van deze 11De Gierzwaluw". De 
resultaten van de uitwerking vRn het binnengekomen materiaal over de 
schaarse soorten zullen in "De Graspi:eper11 worden gepubliceerd. Wellicht 
voor U een extra Ransporing nu ook een Abonnement te nemen. 


