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He t f e it dat deze vo gels (evenals a ndere steltlopersoort en) een voedsel
t erritorium verded i g,eJ'.), ,, ... ,zou. de r ede n kunnen zij,n .da t er in de Wadden zee 
ongeveer 10Q_~OQO Wulpen overwin t eren en ·ni e t bijvoorbee ld 150 oOOO" 

J.P..Ev er aers: · De Ri e t gans op Oost-F1.gkkee o 
Sinds enige j ar en overwinter en er ri etganzen op Oost-Flakkee . Dit is een 
nieuwe pleistèrpl:aats. be éichrijver gee ft een beschri jV:ing' van de pl e ist er
pl aa ts, de aan t allen , het voe dsel (in verb and me t evèntuele schade aan 
gewassen) ., versto,r.ingqbronnen en andere pleisterplaatsen op Go er ee-Over
fl akkee a be g~nzeripl ~ ist erplaats wordt o.ao bedreigd doo r een to ekoms tige 
ruil ve rkavel:j.,i;1g ~ Natuurlijk dr aag t ook de j a cht hi eraan zijn st eentje bij 
door bej ag i~k op de sÎ:aapplaa ts. 

l , " . .-
i ~-· ! : 

Neder'T'àrîd'~·'t)rnitrfó'lö'g".i'.';:, chë :Maurit an i •ë Exp editie 1980_: Wéi."d-- en Wat ervogels 
op de Banc D'Anguino 
De expeditieleden (vie~ personen) hebben vana f j anuari tot h alf me~rt on
de rzoek v erricht aan d~ wadvogels d,ie op de B~nc D'Anguinoverwint:e~-eJ;l. 
De t ellingen wezen uit : da t de a l daa r overwinterende a:a.ntallen steJ,:t 
lopers in het \v e):·~eden ; te laag zijn geschat" De l+oeveè"lheid bo clerridieren 
(he t vo edsel) bl ~ek ve~ l kleiner dan i n de Nederl a nds~ Waddenzee. 

Richard Stouthamer: Ov er de nauwkeurigheid van wat erwildt ellingen: een 
exptriment met dia's van gr oepen boi;ien., · ! _ 
Aan de hand van dia 's va n gro epen bonen _gaat de qut èur na' höé ·nauwkeu-
rig wat ervogeltellin~en zijno Hoewel de uitkomsten ni~t ; er g bemoedigen d 
war en wordt er ge c oncludee r d d~t me n· niet all e hoop' ?n-~et v erlieze

0n-~ om: 
da t h e t t och mogelijk blijkt goed t e scha tten. Hoe dit gel eer d moe t worden 
is (nog) niet du i de lijk. 

Samenva tting door: Steven Scho evaart 

SOVON-atlasproject voor Wint er-: ën Trèkvogels in District 9" 
' ' ~ .:..1 

Vorig jaar omstre eks deze tijd deed ik v ersl ag van de voortgang van · 
he t project in Noord Hólla nd zui d en Zuid Holl and noord. Inmi dde ls is weèr · 
een j aar vers.t~en ep zi.j _ri. we _ opnieuw aangekomen in de ti jd van ,h e t j a ar,_ 
da t all erlei ~sdtij)ven en inst ellingen de ba l ans va n de a fgel open periode. 
opmaken. ·f~s;;;. ·•,:•;' , · . · · ' 
In 1980 z · ·._..\, E;l';*~~ap/ ~en_:r~root aant a l blokken nieuwe or' ext:r:e. gegevens bin-;.. 
nen geko ,_ -, z'qf};~t :- n.f.l v:r,ri het gro ot ste dee l van de blokken geme l d kan wor
denda t ze j.n a~e o;f, i~ :;_hij;na all e ma anden wel een keer bezocht zijn. 
Om dit tekJ?1~\rer.e~.::~Uii de voorl opi ge ( tot 3: ~12-~0 ) r esult a t en vai:i 
de Merel ÈNI"'":R ingmus · uitgewerkte Deze gege vens ziJn ni e t geheel volledig, 
omdat ee n deel van h et / ma t eriaa l uit 1979 nog niet door het CBS is v er
werkto De Mer el i s ee~' soo~t di e -~n alle blokken , in al le maan~en van h e t 
j aar aanwezig zal zijnj>- Bov,endi en is hij makkelijk wàéè r t e n emen, zoda t 
hij a l bij een enkel kórt be zoek opgemerkt za l worden o Als we h e t kaar-
tje me t de me r e l gegevenp tot . nu t oe b ezien da t geeft di-t . ~cn goed b eeld 
van de voort gang van h ~i pr o j ecto Voora l de nog sle~ht 6f ma tig onder
zochte blokken spring~Ji er~i~ : 24-47, ~~-58 , 25-21 ·;:~- 25-32,, 25-:-55, 25-56, 
30-18, 30-25, 30-26, 3p;..37, 30-44, 30-_ , 31-21, 31-22 ,31 ... 23., · 31-24, 
31-31, 31-32, 31-33, 31-34, 31-41, 31-42, en 31-510 Voor een• klein dee l 
van deze blokken zijn nog n i et zo l a ng ge l ede-n nieuwe medewerkers._ gevonden" 
Echt e problemen vormen de onderst ee:p t e blokken. · · 
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' De Merel i8 een makkelijk~ eaort om te vinden, m~ar veel eoorten 
worden pas opgemerkt wanneer men vaker het blok bezoekt (zie hieroTer 
opmerkingen in de laatst~ l andelijke nieuwsbrieven). Het ia due zeker 
niet zo dat al tie .blokke n di.e voor de Merel f,seheel zwart zijn ook vol
ledig onderzocht zijn. Als .de gegevem bewerkt worden . van de Ri~gmus, 
een andetre algemene- soort, die in vrij\-;e1 alle blo);(kon :Va.P. di.sfriet 9 
broedt en die zeer waarsch:L jn1.1Jk in alle maanden iri die blokken aan
wezig is, ••ri vall~n er exti~ ga ten in de verspre i ding , die er in ver
gelijking met de Merel niet zouden hehoren te zi j n. De Rin~mus is diüi 
ook wat minder eenvoudig t e vinden . Er rekttó.ng mee houdend dat er soorten 
zijn die neg moeilijker te vinden zijn is de conclusie gerechtvaardigd 
dat er in een groot aant al blokken nog veel onderzoek npdig is. Losse 
waa:rnemingen kunnen daarbij van gr o0t . belang zi,jn. Specia.al in slecht 
onderzochte gebieden moet nog veel veldwerk p;ednan worden en nieuwe ... 
medewerkers zijn dus nop; s t eeds welkom. Het is voor het project veel zin
'lföllen om &An e-xcura:ie in een niet onderzocht blok te maken om daar de 

·· gewone . soorten. zoals Merel en W:i nterkoni nf'1,' va~t te stel} en, · dan om die 
ene Bladkoning te vinden bij het honderdste bezoek · aa.n een blok dat tooh 
al voldoende b~werkt is. Ik hoop dat er medewe~kers zijn di~, wanne~r 

·~e van fflenin~ zijrt da t hun blhk voldóende on~erzocht ie, zouden wil l en 
overstappen_ naar .e ·en an der blok.· 
ll~ get!-n verbetering in rle probleemblok10 en komt liFt het in de bedo~l:tn,
om na de zomer, wann~ e:r we ,nog twee jaar voor de boeg hebben epeOi$.le· 
exçursies naar die blokken te orga:riieere'n. ,DaRrover z~l ik tegen die tijd 

. meer melden• Bovendien h oep i k dat e r dan bruikbri re compute.rui tdraaien I 
gemaakt 1,:i. jn, . zodat het mo~~J.ij_k :..al zijn om verepreid i.n~ska1.1rtjee .,.,.,,,,/ 
van andere soorten te ton en. D.e medewerkers zullen da n ook een lijst kr i jge·ri 
van de in hun blok ,v astges t e.1.d.~ sonrten, opdat ze in de laatste jaren· 
de puntjes OJ> . de . i ,kunnen ze t .ten . -

Joop B .Btiker" 
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