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in 1917 beschrijft. Als je dan leest hoe in vijf- 
tig jaar tijd de vogelstand is achteruitgegaan,  
besef je dat we waarachtig niet veel meer kunnen  
missen 
       W.B. 
 
M E D E D E L I N G E N. 

Op vrijdag 19 mei hopen we een ledenvergade- 
ring te houden, T.H.V. Baalbergen, Schoolstraat 31 
te 800 u. n.m.  

De agenda voor deze vergadering is als volgt: 

1. Div.Land. vogelonderzoeken (Vink) 
2. Bestuursverkiezing. 
3. Verslag strandgroep (v.d.Linden) 
4. Voorlopig verslag nestkastplaatsing (Brinkhuis) 
5. Verder "Werkgroepnieuws".  
 
E X C U R S I E S. 

2e Pinksterdag: "Leeuwenhorst". Verzamelen 7.00  
uur v.m. bij "Dijk en Burg"., 

Zondagavond 21 mei: "Staatsbossen". Verzamelen  
7.00 uur n.m. ingang Staatsbossen Duinweg. 

Deze 2 excursies zijn ook voor niet-leden. 

Zondag 28 mei; "Kennemerduinmeer". Verzamelen 5.00  
uur v.m. bij De Punt en hoek Wilhelminastraat - 
St.Jeroensweg. (Alleen leden). 

Alle drie deze excursies worden geleid door de  
heer Deelder. 

A L G E M E N E  W A A R N E M I N G E N .   

Baalbergen maakt melding van een troep Fra- 
ters langs het rijwielpad in de zuidduinen; 14  
Jan. '67 aldaar ± 100 ex. Voorts deelt hij mede,  
dat hij op 4 maart '67 bij strandpaal 81 een le- 
vende Roodhalsfuut vond, hopeloos stookolie slacht- 
lachtoffer. 
Cramer zag op terrein van villa "Koepelduin"  
langs de Boerhaaveweg op 19 maart '67 een Zwarte  
Specht, en op 25 februari een staartmees in een  
boom aan de Voorstraat; op 5 maart '67 in achter- 
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tuin langs Sluispad een Spreeuw met abnormale sna- 
vel, langer dan normaal en iets naar beneden ge- 
bogen. Hij zelf vond: Net een Wulpensnavel. 

Deelder zag op een dag verscheidene roofvo- 
gels, n.l. op 5 mei '67: Zwarte wouw 4 x; Buizerd  
2 ex.; Boomvalk 5 x; Torenvalk 3 x; Grauwe Kieken- 
dief 1 ♂; Visarend 1 x; Blauwe Kiekendief ♀. 

D.Hoek nam in de staatsbossen op 28 januari  
'67 7 Kruisbekken waar; op 6 februari 2 Zwarte me- 
zen; op 18 februari een overvliegende sperwer; op  
25 februari een overvliegende Aalscholver en een  
Ransuil en op 11 maart weer een overvliegende Sper- 
wer, alles in hetzelfde terrein. 

Volgens de Gebr. Lindhout en Blok heeft een  
troep van ± 7 Ransuilen overwinterd in de bossen  
bij villa "De Regenboog", ook zagen zij langs de  
Koepelweg in Januari een paar maal een steenuil  
en op 3 maart een Grutto. 

V.d. Linden zag samen met Vink op 4 Februari  
'67 in de zeereep een Fitis of Tjiftjaf. Van de  
Tjiftjaf zijn meerdere overwintering gevallen  
bekend. De laatste "Avifauna" van Nederland meldt  
2 gevallen, allebei in Maastricht en in "Natura"  
van april '67 wordt ook een geval gemeld, 26 dec.  
'66 in Middelburg. Voorts meldt hij ook, weer  
samen met Vink, trek van Rotganzen over zee en  
wel op 18 maart '67. Er vlogen toen verscheidene  
troepen laag over zee in Noordelijke richting  
(14 ex. - ± 60 ex. - 16 ex. - ± 40 ex- en 8 ex.)  
Alleen zag hij op 15 april vliegend over zee  
1 paartje Middelste zaagbek; op 24 april in A.W.-  
duinen 1 Rouwkwikstaart; op 28 april '67: 48  
Rosse grutto's + 1 Regenwulp op 't strand bij  
KM. paal 77; op 29 april '67 weer 17 Rosse grutto's  
en trek over zee en op 1 mei '67 zag hij in de  
A.W.-duinen een Houtsnip die met een jong in poten  
opvliegt, terwijl hij op de grond 4 jongen achterliet. 

Glasbergen geeft het volgende op: 14 jan. '67  
Zwarte mees langs de Randweg; 11 febr. '67 Kruis- 
bek ♂ en ♀ in dennen langs de Randweg; 18 febr. 
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'67 5 Zwarte mezen op dezelfde plaats en op de  
zelfde dag een Waterhoen in een watergat bij het  
Malotedal. 

Passchier heeft het volgende waargenomen:  
9 maart '67: Kuifeenden in 't water van het Z.H.  
Landschap; 16 april '67 3 zomertalingen 2 ♂ en 1 ♀  
op dezelfde plaats; 25 maart: 1 Rietgors ♂ op de  
Golfbaan; 2 april '67: 2 Vuurgoudhaantjes in de  
Zuidduinen; 15 april golfterrein: 6 Koperwieken en  
1 Kramsvogel; 22 april '67 1 overvliegende Kleine 
plevier; 30 april: 2 troepen overvliegende Rosse  
grutto's (16 + 7 ex.) en 1 Gele Kwikstaart; 1 mei  
'67 1 Beflijster en 1 Kramsvogel en op 4 mei samen  
met Cramer 1 Bonte vliegenvanger + 5 Zomertalingen  
+ 1 Buizerd en 1 paar Rietzangers. 

Vink meldde het volgende: 21 januari '67: 1  
Ruigpootbuizerd; 24 januari '67 op zee bij KM. paal  
79: 30 Futen en 1 Brilduiker; 28 maart: 1 Ruigpoot- 
buizerd in A.W.Duinen; 22 april '67: 1 Kleine Bur- 
gemeester op 't noorderstrand; 26 april '67 1  
Drieteenmeeuw en 2 x 1 Rosse Grutto bij KM. paal 79;  
27 april bij Duindamseslag op 't strand 11 Rosse  
grutto's - 2 Drieteenstrandlopers en 15 Zwarte  
zeeëenden en op 6 mei op 't strand .4 Zilverplevie- 
ren, 2 Rosse grutto's en 20 Regenwulpen. 

Verwey meldt op 3 april '67: 3 vuurgoudhaantjes  
in Zuidduinen. Moerkerk zag op 9 april 1 Blauwe  
Kiekendief ♂ met zanglijster als prooi en op 15  
april '67: 2 Beflijsters in de zeereep; v.d. Luyt  
zag op 16 april '67 een Beflijster op de Golfbaan.  
Tot slot vond D. Hoek 6 mei '67 1 dode Bontevlie- 
genvanger op de Noord Boulevard. 

Moerkerk. 
 
BROEDVOGEL-INVENTARISATIES IN NEDERIAND. 

Het Contactorgaan voor Vogelstudie van de  
Koninklijke Natuurhistorische Vereniging houdt, in  
samenwerking met het Rijksinstituut voor Veldbio- 
logisch Onderzoek ten behoeve van Natuurbehoud  
(RIVON), een inventarisatie van een twaalftal Ne- 
 

 
 

  




