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Redactioneel
Het decembernummer van "De Korhaan", da+ hier voor U ligt, is
ietsje anders dan U tot dusver gewend was. Elke aparte rubriek en
elk artikel heeft een duidelijker "kop" gekregen, dit bevordert ons
inziens het overzicht in dit blad. De volgorde van de rubrieken
is ongewijzigd gebleven, dus na dit stukje komen "Programma" en
"Bestuursmededelingen" en, na de losse artikelen, "Ontvangen
literatuur" en "Veldwaarnemingen". In deze laatste rubriek zijn in
dit nummer alle vogelnamen waarop de waarnemingen betrekking
hebben, volledig in hoofdletters geschreven; dit zal de rubriek
een iets ander aanzien geven, maar het zal hem ook "levend"

houden.
Het zijn maar kleine veranderingen allemaal, maar ze zijn bewust
aangebracht, omdat de huidige redactie van "De Korhaan" na dit
nummer geen nieuwe nummers meer zal uitbrengen. U leest het goed,
we moeten er mee stoppen. Wij zijn ons er van bewust, dat we elk
nummer van "De Korhaan" zo volledig en zo correct mogelijk
moeten presenteren als redactie. Die verantwoordelijkheid neemt
echter zóveel tijd in beslag, dat dit niet langer te combineren is

nú

met onze studies.
Het werk op zich is best leuk, en daarin schuilt nu het gevaar,
namelijk dat het maken van het blad je gedachten zozeer gaat bezetten,
dat het de concentratie bij het studeren breekt. Probeer je verder
te gaan, dan komt vroeg of laat het punt waar je voor de keuze
gezet wordt: doorgaan met een minder geëngageerd blad, waarin
fouten en misverstanden sluipen, of er mee stoppen en het blad
overdragen om het correct en leesbaar te houden. Wij hebben voor het
laatste gekozen, hopelijk begrijpt U nu waarom.

Hopelijk ook is er ondér de leden iemand, die bereid is "De
Korhaan" van ons over te nemen en een nieuwe redactie te vormen.
Eén persoon zou al genoeg zijn om de toekomst van het blad veilig
te stellen. Denkt ü er eens over. Prettige kerstdagen en een goed

uiteinde.
Ronald Sinoo
mede namens Karei Maner
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Programma
Zaterdag 10 januari

1981

Excursie per auto naar de ARKEMHEENSE POLDER (gelegen
tussen Bunschoten/Spakenburg en Nijkerk), o.l.v. dnr.
P. Vos.
Deze tocht zal, slechte weersomstandigheden voorbehouden, starten om 8.30 u. vanaf het Oosterspoorplein
te Hilversum. Om ±
denken we weer terug te zijn.
even
vóór
8
Graag
opgeven
januari, i.v.m. regelen van
vervoer, bij fam. Hardon, tel. 02154-18804.

13 uur

Dinsdag

13

januari

Godelinde Scholengemeenschap, open vanaf 20.00 uur.

Donderdag 22 januari

Zaterdag

24

WERK-/CONTACTAV0ND.

januari

Jarenlang hield de heer T. Heynen uit Eindhoven
zich bezig met onderzoek naar IJSVOGELS.
Deze avond zal hij met behulp van dia' s een
inleiding verzorgen over o.a. de broedbiologie en
de ontwikkeling var. de Nederlandse populatie.
Deze avond zal worden gehouden in de Goede Herderkerk
Simon Stevinweg 14ó te Hilversum. Aanvang 20.00 uur.
Dagexursie ZEELAND.
Deze excursie, o.l.v. dhr. Y. Vogel, zal per auto
gehouden worden en als belangrijkste doel hebben het
observeren van ganzen, alhoewel er ook vele andere
vogels te zien zullen zijn.
Vertrek; 6.15 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum. Vooraf opgeven gewenst i.v.m. vervoer. Tel. 02154“

18804.
Zaterdag

7

februari

Dinsdag 10 februari

Ochtendexcxirsie G00IMEERKUST, o.l.v. dhr. R. van Maanen
en dhr. I. van Woersem. Deze excursie zal ongeveer tot
het einde van de ochtend duren. Denkt u aan laarzen en,
uiteraard, warme kleding. Vertrek; 8.15 u. vanaf de Pier
in Huizen.

WERK-/C0NTACTAV0ND.

Godelinde Scholengemeenschap, open vanaf 20.00 uur.

Zaterdag 21 februari

Dagexcursie FRÏESLAND/DUITSLAND.
Het doel van deze dag is nog niet definitief vastgesteld.
Dit is mede afhankelijk van het weer. Ook tijdens deze
excursie zal de hoofdmoot weer zijn; de ganzen.
Voor inlichtingen kunt u tegen die tijd terecht bij

02154-18804.
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Donderdag 26 februari

De heer drs. J.A. van der Ven uit Wijk bij Duurstede
is deze avond onze spreker. Als lid van de commissie
die zich bezig houdt met de Kraanvogelproblematiek
vertelt hij ons over "KRAANVOGELS IN DE WERELD".
In de film "Rettet der Kranig", die hij samen met
Makowski maakte, neemt hij a mee naar de broed-, treken overwinteringsgebieden /an deze vogels uit Polen,
Hongarije, Turkije, Tunesië, Texas (Trompetkraanvogel)
en Japan (o.a. Monnikskraanvogel en Withals-

kraanvogel).

Na de pauze zal aan de hand van dia's nog nader op de
beschermings- en beheersproblemen worden ingegaan.
Deze avond wordt gehouden in de Goede Herderkerk,
Simon Stevinweg 146 te Hilversum. Aanvang 20.00 uur.

Vrijdag 6 maart

UILENEXCURSIE in de avond.
Deze excursie zal worden gehouden op het landgoed rondom
Kasteel Groeneveld te Baarn. Vertrek om 21.00 uur vanaf
de parkeerplaats aldaar, die bereikbaar is vanaf de
Zandheuvelweg, komend vanaf Hilversum de eerste zijweg
rechts na de boomkwekerij.
-

Dinsdag 10 maart

*

WERK-/C0NTACTAV0ND.

Godelinde Scholengemeenschap, open vanaf 20.00 uur.

Tevens wil ik u alvast enkele data bekend maken voor te houden excursies in

1981:

Zaterdag 21 maart

Dagtocht TEXEL.

24-25-26

Weekend TERSCHELLING.

april

Zaterdag 9 mei
12

t/m

20 september

Ochtendexcursie ANKEVEEN(% dg).

Palsterbo/ZWEDEN.

Dit zijn niet alle excursies voor 1981, doch de nu al bekende.

mw. H. Lodenstein

Bestuursmededelingen
NIEUWE LEDEN:
le Leeghwaterstraat 5hs, 1018 HB Amsterdam
dhr. C, Blok,
dhr. J.M. Ketelaar, Meyerkamplaan 43,
I4O6 SX Bussum
R. v.d. Akker,
Gooyergracht 15,
1251 CA Laren
Taludweg 77,
H.H. Murris,
1215 AP H'sum, O35-43524
dhr. C.G. Abbenes, Talmastraat 3,
1272 GZ Hzn, 02152-53174
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mevr. Abbenes-Scholtens, Talmastraat 3»
mevr. W.M. de Boer-van Asperen, Utrechtseweg
dhr, J.Th.E. van Hiel, St. Annastraat 42,
mevr. I. Smit,
Goudwespmeent 93,
mevr. M. van Riemsdijk, Kon. Emmalaan 4»
Menno Simonshof 84,
W. Buurland,
K.G. Schotman
Kerklaan 59,
dhr. G.L. Jensma,
Mecklenburglaan 4,
mevr. A. de Vries-Levin, Van Almondelaan 7
dhr. P. v.d. Hulst, Vosmaerlaan 12,
dhr. S. Seegers,
Korte Singel 32,

1272

GZ Hzn,

02152-53174

125,1213 TP Hilversum

1211 HR K'sum, 035-41092
1218 GT Hilversum

1405

CK Bussum

1216 LM Hilversum

1241 CK Kortenhoef
I404 BH Bussum, 02159-4304l(weekend)
1213 PC H'sum, O35-I7972
CA Bussum, 02159-10544
1402 SK Bussum, 02159-11816

OPGEZEGD per 1.1.81:
hr en mevr. Brans, Bussum
hr. Buhr, Naarden

E. Clements, Hilversum
G, Goudriaan, Amsterdam
mevr. Hartkamp, Busssum
mevr, v, Hummelen, Hilversum

dhr. van Kooy, Huizen
mevr. Kuilenburg, Eemnes
dhr. en mevr. v.d. Sluis,
mevr. Westra, Hilversum
mevr. Zoetelief, Amsterdam
dhr. Zwartepoorte, Laren

ADRESWIJZIGING:
mevr. Ketelaar en dhr. G. Schouten, De Oudendijk 22, 806l DA Hasselt
mevr, T. Stoker,
Meidoornlaan 34B,
1394 CA Ned.den Berg, 02945-4343
dhr. D. Visser,
Leigraaf 122,
6651 GH Bruten
K. Voorn,
Hugo de Grootstraat 38,
1215 CX Hilversum

Adreswijziging sekretaxiaatsadres:

Meidoornlaan 348

1394 CA Nederhorst den Berg
telefoon; 02945
4543.
-

Oproep

van de penningmeester aan alle leden:

Wanneer alles loopt zoals ’t lopen moet, treft U bij dit Decembernummer
van “De Korhaan” een accept-girokaart aan, welke is bedoeld voor de
betaling van de contributie voor 1981.
Een dringend verzoek aan al onze leden: wilt U deze kaart niet opzij
leggen, maar zo spoedig mogelijk het contributiegeld overmaken?
Het versturen van de herinneringen kost ons allemaal elk jaar weer erg
veel geld, en enige attentie Uwerzyds hiervoor wordt dan ook zeer op
prijs gesteld. Wilt U ons helpen?
De penningmeester
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in deze Korhaan treft u, behalve de acceptgirokaart, nog twee losse
brieven aan;
-

De brief van het Comité "Redt de Weidevogels in Eemland" spreekt voor
zichzelf. Dankzij de inzet van o.a. onze VWG zijn er nu in totaal
22.000 handtekeningen verzameld (incl. 1430 handtekenkaarten). Deze zyn
inmiddels op 3 december aan de Commissaris van de Koningin in Utrecht
aangeboden.
Wij hopen dat onze leden inderdaad de moeite zu .len nemen om een brief te
schrijven aan de politieke party van hun keuze, zoals voorgesteld door het
Comité. Hoe meer over de Eempolders geschreven woedt hoe beter
er staat
zoveel op het spel!
-

-

Wat betreft de brief aan CRM over het rapen van kievitseieren hebben wij u
het helemaal gemakkelijk gemaakt. U hoeft de brief alleen maar te ondertekenen
(als u het met de inhoud eens bent), in vieren te vouwen, het te sluiten met
een nietje en er een postzegel van 50 ct. op te plakken.
Wij stelden deze brief op naar aanleiding van een verzoek aan ons bestuur*
ontvangen van de Stichting Kritisch Faunabeheer.
Het is voocal belangrijk om NU têreageren, voordat het wetsvoorstel tot
herziening van de Vogelwet 1956 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden
(hetgeen eind dit jaar zou gebeuren). Men vreest dat het anders weer jaren
zal duren voordat een nieuwe gelegenheid zich voordoet.
Wij rekenen op uw medewerking!

Vogelbescherming; Na de uitgestelde verkiezingen is nu een ledenraad
vastgesteld. Mede dankzij de vele publiciteit zijn geen jagers gekozen.
Van onze leden zijn Jaap Taapken, Evert Boeve en Rob Moolenbeek gekozen.

Projektiescherm; We hebben besloten een scherm aan te schaffen o.a. voor
gebruik in de Godelindeschool. Tot nu toe maakten we gebruik van het
scherm van een van onze leden.

Begeleidingscommissie Eemland; De landinrichtingscommissie wil een zgn.
begeleidingscommissie samenstellen, die voorlichting zal gaan geven over de
ruilverkaveling. Naast 10 vertegenwoordigers uit landbouwkringen zullen
ook 4 natuurbeschermers, waaronder 1 VWGer, zitting hebben in de kommissie.

Naarden; Zoals u in de Gooi- en Eemlander hebt kunnen
lezen is een Hubertusviering na protest van diverse natuurbeschermers niet
doorgegaan.

St. Hubertusviering te
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Sternvlotjes

Wie voelt er wat voor mee te helpen Zwarte Sternvlotjes te maken? De bedoeling
is om een antal van deze vlotjes, na toestemming van het GNR, neer te leggen
in het Laarder Wasmeer.
In de vijftiger jaren hebben er ook al Zwarte Sterns en Visdief jes in dit
gebied gebroed. Graag contact opnemen met Jelle Hf rder, Meteorenstraat 45
1223 ER Hilversum

tel. 035

-

852842

Nieuwe Vogelwerkgroep in oprichting in Zuidelijk Flevoland?

Uit Amsterdam bereikte ons het bericht, dat een aldaar wonend, maar
binnenkort naar Almere—Haven verhuizend lid van onze Vogelwerkgroep,
de heer G. Blok, van zins is in Zuidelijk Flevoland een vogelwerkgroep
op poten te zetten.
In onderstaande brief kunt U kennis nemen van zijn plannen.

Beste

Vogelvrienden,

Zoals U weet zijn er in Nederland diverse Vogelwerkgroepen opgericht.
In de nieuwe polder Zuid-Flevoland is dit nog niet het geval.Door de
Vogelbescherming is mij gevraagd om als contactpersoon in dit gebied
te gaan functioneren,en over enige tijd een werkgroep op te richten.
Wat de werkgroep in de toekomst allemaal gaat ondernemen is uiteraard
afhankelijk van het aantal leden.
Enkele

activiteiten kunnen

zijn;

1)-Plaatsen en onderhouden van nestkasten.

Verzorgen van wintervoedering.
Het ringen van vogels.
Onderzoeken van vogelsterfte langs b.v.

Oostvaardersdijk,
Gooimeerdijk,Hoogspanningsleidingen etc.
2)-Het eventueel protest aantekenen tegen beleidsvormen die
schadelijke

gevolgen kunnen hebben voor de vogelstand.

(Markerwaard,Oostvaardersplassen etc.)
3)-Het verzorgen van een periodiek van de werkgroep.
Het organiseren van bijeenkomsten,diaavonden,excursies

etc*

Dit zijn natuurlijk maar enkele ideeën maar het zal duidelijk zijn
dat andere sugesties zeer welkom zijn,Ik hoop dat er onder U mensen
zijn die intresse hebben om mee te helpen bij het oprichten vah deze
werkgroep,laat mij dit dan even weten via een briefje of telefoontje*
Ger Blok
1 e heeghwaterstr.

1018R3

p

h

Amsterdam,

lel:020—25.91.89» (privé)
020-92.49. '49Toestel:232.

(werk)

Toekomstig adres vanaf
Ger Blok
Öchapenmeent

Almere-Haven.
Tel: ????

1-2-1981:
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Broedvogelinventarisatie
R.G. Moolenbeek

&

„Naarderbos”

A. Vermeule

Inleiding:
In 1978 heeft de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. een kursus georganiseerd
voor gevorderden (vervolgkursus). Wij hoopten hiermee in korte tijd een
aantal leden meer vogelkennis bij te brengen.
Natuurlijk kwam ook het onderwerp "inventariseren van broedvogels" ter
sprake. Aan het einde van de voorjaarskursus 1979 werd gezocht naar een
niet te moeilijk terrein, waar wij met da kursisten en later de kursisten
alleen, een broedvogelinventarisatie konden uitvoeren. Er werd gekozen
voor het Naarderbos.
Dit loofbos in ontwikkeling, gelegen langs het Gooimeer, wordt in het
late voorjaar en in de zomer druk bezocht door (water-)toeristen.
De inventarisatiemethode bestond uit het tellen en intekenen van kaarten
van zingende mannetjes en vogels die op andere wijze aangaven hier een
territorium te bezitten (nestvondst, alarmeren e.d.). Een negatieve faktor
is dat er in maart en april en in de avonduren niet is geïnventariseerd*
In totaal werd er 10 maal geteld.
Ligging en terreinbeschrijving:
Het Naarderbos wordt omsloten door het Gooimeer in het noorden, de oprit
van de Hollandse Brug in het westen, en de IJsselmeerweg in het zuiden,
In het oosten grenst het aan een luxe nieuwbouwwijk van Naarden. Het
terrein is ca. 120 ha groot, en de ondergrond bestaat uit opgespoten
zand. Het meest westelijk deel (nabij de brug) werd in 1975-1974
ingeplant. Het andere deel (rond de rekreatievijver) in 1975-1976.
De 120 ha is als volgt verdeeld:

3
25
37

ha
ha
ha
20 ha

wegen en paden
schraal grasland
natuurterrein
singels en griendhout

binnenhaven (baai) en vijver
loofhout (vnl. eik, beuk,

12 ha

wilg en populier
speelweide en camping

20 ha

3 ha

Teldata:
Er werd geïnventariseerd op;

6-11-13-15-19
9-23

en

24

en 22 mei

juni.

Weersgesteldheid:
Het koude voorjaar (vaak zwaar bewolkt, soms nog nachtvorsten en mist) is
ongetwijfeld van invloed (nadelig) geweest op de zangaktiviteiten van de
mannetjes.

SOORTENLIJST BROEDVOGELS:
Fuut
Wilde Send

Krakeend
Bergeend

Torenvalk
Meerkoet

1

9-12
0-1

0-4
1

3-4

Houtduif

5-10

Tortelduif
Koekoek

Oi-l

1-2

Ekster

1-2

Merel
Zanglijster
Kleine Karekiet
Bosrietzanger
Rietzanger
Spotvogel
Zwartkop
Tuinfluiter

10-15

3-7

15-20

0-1

1-3

13
0-1

7-10

Grasmus
Pitis
Tjiftjaf
Heggenrus
Witte Kwikstaart
Groenling
Kneu
Rietgors

5-10
82
8

0-1
1-2

5
23-25
15
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(bv. 1-2 wil zeggen 1 broedgeval zeker, 2 mogelijk enz.)
BEEANDELING PER SOORT; waargenomen vnl. in het broedseizoen
PARELDUIKER

Deze niet algemene vogel werd in 1978 enkele malen in
de binnenhaven waargenomen (van 2 tot 15 december).

FUUT

Een broedpaar in de rekreatiepoel welke met zekerheid
1 jong hebben grootgebracht. In c.e beide havens en
langs het Gooimeer zaten diverse niet broedende (mogelyk
niet geslachtsrijpe) paren. Maximaal 11 exemplaren geteld
op 6 mei. Op latere data minder niet broedende paren
waarge nomen.

Tuut

RPSinoo

AALSCHOLVER

Regelmatig overvliegende vogels uit het Naardermeer.

WILDE EEND

Diverse malen met jongen waargenomen, vnl. in de
rekreatiepoel.

KRAKEEND

Een drietal waarnemingen langs de Gooimeerkust. Op 6 en
10 mei een paartje en op 22 mei alleen een mannetje aldaar.
Een broedgeval moet
niet uitgesloten worden geacht.

SMIENT

Een waarneming in de rekreatiepoel op
mannetjes en 1 vrouwtje.

IJSEEND

Van deze zeldzamere eendeèoort een tweetal waarnemingen uit
1978. Op 5 november een vrouwtje en op 11 december 1978
twee vrouwtjes.

KR00NEEND

Op 23 maart 4 exemplaren in de rekreatiepoel. In het voorgaande jaar enkele malen in grote aantallen aldaar
waargenomen (88 ex. op 18 oktober 1973 en 80 ex. op
16 oktober 1978).

BERGEEND

Geregeld enige paren waargenomen. Broeden moet niet
uitgesloten worden geacht (gezien de vele konijneholen) doch
er zijn geen paren met jongen waargenomen. Maximaal 2 paren
tegelijk waargenomen.

9

juni. Aldaar

9

143
19

mei 2 mannetjes en 1 vrouwtje

op

KUIPEEMD

In de rekreatiepoel op
9 juni 4 exemplaren.

TAFELEEND

Op

GROTE ZAAGBEK

Zowel op

KNOBBELZWAAN

Een waarneming van 3 exemplaren in de haven op 15 mei en
exemplaren op 19 mei. Het betreft hier waarschijnlijk niet
broedrijpe vogels.

BLAUWE REIGER

Regelmatig fouragerende exemplaren

PURPERREIGER

Diverse overvliegende vogels vermoedelijk uit het Naardermeor
afkomstig (o.a. 3 exx. op 19 mei).

LEPELAAR

Diverse malen (2 exx. op 19 mei, 2 exx. op
gende vogels uit het Naardermeer.

BUIZERD

Op

9

juni

9

4
19

*

exemplaren in de rekreatiepoel.
als op 22 mei een vrouwtje langs de Gooimeerkust.

7

(toi maximaal 3 vogels).

9 juni)

overvlie-

juni een overvliegende vogel.

BRUINE KIEKENDIEF Op 23 juni een vrouwtje, aangevallen door twee Torenvalken.
TORENVALK
Een broedgeval in de nestkast, op 24 juni aldaar drie net
uitgevlogen jongen.
Broedgeval in de rekreatiepoel (3-4 paar). Diverse malen rast
jongen waargenomen, ook 2de broedsels (op 24 juni 2 paren met
elk 2 jongen en 1 paar met 5 jongen.

MEERKOET

-

*

SCHOLEKSTER

Regelmatig fouragerend en overvliegen. Soms in grote
aantallen langs de rekreatiepoel fouragerend. Op 9 juni
24 vogels en 11 op 23 juni.

KIEVIT

Regelmatig fouragerend en overvliegend. Op 11 mei 12
vogels langs de rekreatiepoel.

GOUDPLEVISR

Op 6 mei zo'n

GROENPOOTRUITER

Op

BQNTBEKPLEVIER

Op 10 mei een vogel fouragerend langs de poel.

KLEINE PLEVIER

Op 6 mei twee exemplaren fouragerend rond de poel.

OEVERLOPER

Tweemaal waargenomen, beide malen 2 vogels fouragerend
rond haven en rekreatiepoel.

HOUTDUIF

Broedvogel, het aantal paren ligt tussen de

TORTELDUIF
.

6

Op

UIL

(ongedet.)

vogels overvliegend richting Noord.

mei drie overvliegende exemplaren.

23

5

en 10,

juni een roepend mannetje nabij bosgedeelte bij

haven. Een broedgeval moet niet uitgesloten worden geacht.

TURKSE TORTELDUIF Op
KOEKOEK

500

23

juni

3

exemplaren waargenomen.

Broedvogel. Diverse malen waargenomen. Geschat op 1-2
paren.
Op 15 mei werd een vliegend exemplaar gezien. De soort,
niet met zekerheid worden
vermoedelijk een Ransuil,
vastgesteld.

ZWARTE KRAAI

Verschillende malen waargenomen. Geen nesten gezien zodat
broeden niet waarschijnlijk is.

EKSTER

Broedvogel. Er werden twee nesten gevonden. Zeker een
broedpaar, vermoedelijk 2. Het is jammer dat de nesten werden
uitgehaald.

WINTERKONING ,Slechts een waarneming op 6 mei.
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NACHTEGAAL

Diverse waarnemingen tot 22 mei. Daarna niet meer gehoori
zodat broeden niet zeker is.

ROODBORSP

Een waarneming op 6 mei.

TAPUIT

Op 10 en

GEKNAAGDE ROODSTAART

13

mei een fouragerend exemplaar.

Eenmaal op 11 mei een zingend mannetje.

15

MEREL

Broedvogel. Het aantal paren ligt tussen de 10 en

ZANGLIJSTER

Broedvogel. Minimaal 3 broedpar n, mogelijk

SNOR

Op 25 mei een zingend mannetje gehoord.

KLEINE KAR1KIET

Broedvogel, voornamelijk langs de Gooimeerkust en de rietveldjes langs de rekreatiepoel. Tussen 15-20 paren.

BOSRIETZANGER

Broedgeval(len)

RIETZANGER

Broedvogel,

SPOTVOGEL

Zo'n 18 broedparen (zie fig. 1 en

ZWARTKOP

Mogelyk 1 broedgeval.

TUINPLUITER

Broedvogel, tussen de

GRASMUS

Zeker

paren.

'[.

niet uitgesloten. Op 23 juni zijn 4 exemplaren
waargenomen. Hogelijk verward met de Spotvogel.

5

zeker 1, mogelijk

7

3

broedparen.

2).

en 10 paren.

paren, waarschijnlijk iets hoger

Tortelduif

RPSinoo

(7-10 paren).
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BRAAMSLUIPSR

Op 6 mei werden 4 verschillende vogels waargenomen, op
11 mei nog 2 zingende vogels. Vermoedelijk gaat het hier
nog om trekvogels. Gezien het biotoop (veel onderbegroeiing) moet broeden niet geheel uitgesloten worden geacht.

PITIS

Zeer algemene broedvogel. Het aantal paren bedraagt
(zie fig. 1 en 2).

TJIFTJAF

In tegenstelling met de vorifi soort relatief weinig (ö).
Opvallend is dat de meeste paren in het oudere gedeelte
van het bos zitten (zie fig. 1 en 2)

02

.

HEGGEMUS

BOOMPIEPSR

WITTE KWIKSTAART

fien waarneming op 6 mei. Daar deze soort vooral in maart
en april volop zingt mogelijk over het hoofd gezien. Geschat
op 1 broedpaar.
Alleen tijdens de trek enkele zingende vogels gehoord.

Broedvogel,

1-2 paren.

SPREEUW

Regelmatig aanwezig, fouragerend en overvliegend.

GROENLING

Broedvogel, minimaal

KNEU

Broedvogel. Opvallend veel paren (20-30) aanwezig (zie fig.
1 en 2. Op 11 mei circa 14 vogels op een slaapplaatsje
waargenomen (om 20.00 uur).

5

broedparen.

Rietgors �
RIETGORS

Broedvogel,

15

paren

(zie fig. 1

en

2).

RPSinoo

Zoogdieren

en

Amphibieen:

en

Hoewel er niet speciaal aandacht aan de zoogdieren
amphibieën is besteed
hebben enkele toch wat gegevens genoteerd.
De volgende soorten zoogdieren werden waargenomen: konijn, mol, verwilderde
kat (2 exx.) en spitsmuis (ongedetermineerd).
In de rekreatiepoel werden bruine kikkers waargenomen.

Medewerkers:

P.
M.
A.
H.

Dieperink, B. Dwars-van Achter ergh, R. Dwars, C. Rotermundt, E. Disseikoin
Disselkoen, L. Eitjes, J. Harder, J. de Jonge, F. van Klaveren, N. Klippei,
van Leyden, L. Lodenstein (en jr.), W. van der Rijden, M. Noorderhaven,
Seyffert, K. Stoker, T. Stoker, A.G. Fluister, P. Vos, Y.S. Vogel, W. Viru
R.G. Moolenbeek en A. Vermeule. Verder nog enige kursisten waarvan de
naam helaas niet vermeld was.

Resumerend:
Door het houden van deze inventarisatie hebben we enkele VWG-ers enthousiast
gemaakt voor het inventariseren. Gebleken is dat het Naarderbos een
interessant gebied is voor vogels en dat het zinvol is om de vogelstand in
dit rekreatieterrein te volgen.
Vele delen van het gebied zijn dicht ingeplant en er wordt gelukkig niet al
te rigoreus uitgedund. Daar waar de plantsoenendienst Naarden wel uitdunt
laat men de takken liggen of in enkele uithoeken maakt men stapels van de
takkebossen. Het spreekt voor zich dat voor vele vogels (en andere dieren)
dit beheer aantrekkelijk is.
Ook willen we enkele ambtenaren van de gemeente Naarden bedanken voor het
verstrekken van een plattegrond van het Naarderbos.

Ook in 198], willen wij weer proberen het Naarderbos te inventariseren
om zo de veranderingen in de broedvogelbevolking nauwgezet te kunnen
volgen.

,
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Figu r
1
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Een Witvleugelstern
leucopterus

)

(Chlidonias

in de Eempolder

Weidevogels inventariseren in de Eempolder. Dus bijtijds op weg naar
ons niet al te interessante telvak. Het weer is op deze 15de mei
1980 redelijk zonnig doch ook weer niet overweldigend. Zo ook ons te
tellen vak.
Wat Grutto's, Kieviten, Tureluurs en een enkele Slobeend en Zomertaling.
Vlak naast ons vak bekijken we op ons gemak ("we" zijn Aagje en Trijnie
Stoker en ondergetekende) een Gele Kwikstaart en enkele Kemphaantjes.
Vooral de haantjes, drie ia getal en misschien wel de laatste voor de
Eempolder, zijn een langere blik waard. Met een agfa-klik (oid)
gewapend pobeert Trijnie één en ander te vereeuwigen.
We rijden wat verder, de andere vakken lijken wat meer de moeite waard.
Vooral de wielen (of waaien) willen nog wel eens wat leuks opleveren.
En jawel, ook nu.
Een Zwarte Stern scheert fouragerend over het plasje. En vlak naast
hem of haar
een
ja, wat is het eigenlijk? Een, zowel van
onderen als van boven witte staart en een aansluitend stuk van de stuit
eveneens wit. De ondervleugeldekveren zijn zwart met een enkel lichter
veertje erbij. De bovenvleugeldekvsren (i.h.b. de boeg) wit, daarna (de
slagpennen) grijs. De kop en de rug zijn volledig zwart. De snavel is
donker en de poten (oranje-)rood.
Het is nu wel duidelijk, het moet een Witvleugelstern zijn. Een klein
half uurtje bekijken we de fouragerende en rondvliegende vogels boven
net wieltje. Dan keren we weer huiswaarts.
'

Een kijkje in het archief van de V¥G en de AMN levert nog de volgende
waarnemingen op;

21.

7.1926

31. 5.1945
21.

7.1946

16. 7.1960
13. 5.1965

18.10. 1969
10. 7.1978

1
1
1
1
1
1
1

ad.
ex.
ex.
ex.

ex.
ex.
ad.

(Eyckman e.a, 1949 )
Naardermeer
(dagboek Volcers)
Eempolders
(Ardea 35s 234)
Naardermeer
(dagboek Wurster)
Naardermeer
(Liraosa 40: 56)
Naardermeer
(J. Harder e.a., Kh 3(?)*15)
Eemmond
Gooimeer,
(K.H. Voous, Limosa 53*30)
Huizen (N.-H)

En dan natuurlijk hst door vele vogelaars waargenomen exemplaar op de
Stichts Ankeveense Pas, nabij het Bergse Pad. Deze was gepaard met een
Zwarte Stern en heeft zelfs (niet succesvol) gebroed.
De volgende kaartjes werden ingestuurd;

6. 6.1979
17. 6.1979

6.1979
6.1979
25. 6.1979
30. 6.1979

20.

21.

2. 7*1979

1
I
1
1
1
1
1

ex.
ex.

«x.
ex.
ex.

ex.
ex.

Dammerkade (Stichts) (F. Rijn ja)
Ankeveense Plassen (k. Mauer)
(??)
Bergse Pad
(j. Harder)
Bergse Pad
Ankevesnse Plassen (K. Mauer), "nest 1 ei"
(j. de Jonge), "op nest"
Bergse Pad
Ankevèense klassen (K. Mauer), "op nest"

Resumerend, de waarneming van de Witvleugelstern ii de Eempolder betreft
het achtste exemplaar voor ons werkgebied.
Rob Moolenbeek

(P.S,: Trijnie heeft foto'

s waarop de vliegende vogel is te

zien).
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Falsterbo
17

~

26

~

„expeditie”

oktober

1980

In de herfstvakantie ondernamen we met een groepje VWG'ers
de reis naar het uiterste zuidpuntje van Zweden, om de beroemde
vogeltrek over Falsterbo waar te nemen.
We vertrokken allen in de loop van vrijeag 17 oktober en kwamen
de volgende dag in Denemarken terecht.
Interessant was daar vooral het eiland M/n, tegenover Falsterbo
gelegen. In het oosten van dit eiland gaat het voor Denemarken
typerende glooiende bouwland (aardige dorpjes, weinig vogels)
over in met prachtige oude (beuken-)bossen begroeide hoogten.
Deze breken abrupt in zee af als steile kalkwanden van ca. 100
meter hoogte; M/ns Klint. We vonden hier de Huiszwaluwnesten tegen
de rotsen en bezochten het Oostzeestrand (met fossielen!) aan de

voet.

Ook wat vogels betreft zaten we hier goed; diverse bosvogels, met
name Bosuilen, di.e we in een heldere bosnacht hoorden roepen.
Op zee waren meest meeuwen en Aalscholvers maar ook enkele (Kleine?)
heeft meer leuke gebieden; in het natuurreservaat
jagers te zien.
in het N.W. werden o.a. Dwergmeeuwen gezien.

M/&1

Via Kopenhagen en de boot naar Zweden (onderweg een Alk?)
bereikten we ons reisdoel: Falsterbo. We deelden hier de dagen als

volgt in; 's ochtends stonden we vanaf zonsopgang op "de punt",
het uiterste puntje van het schiereiland, om de vogeltrek te zien,
terwijl we 1 s middags andere leuke gebieden in de omgeving
bezochten. Vogelen s nachts by de vuurtoren leverde weinig op.
•

Kleine jager,

Visdief

najagend

RPSinoo

151

Op de punt zagen we inderdaad de grote aantallen vogels
voorbijtrekken, waarom Falsterbo vermaard is, ondanks het weer, dat
na een zonnig begin, wat somber werd (met stevige wind). Wat kwam
er zoal voorbij?
Op zee veel Aalscholvers (vaste gasten) en af en toe een groep
ganzen (verschillende soorten). Een paar Brandganzen bleven even op
de golfveldjes uitrusten. Van de eenden zagen we hier vooral
zeeliefhebbers als Eidereenden, Zeeënden (ook de Grote), Middelste
Zaagbekken (veel!) en ook Brilduikers.
De stootvogeltrek lag niet meer op het peil van september, maar
het aantal langstrekkende Sperwerd was indrukwekkend (honderden).
Buizerd en Ruigpootbuizerd vlogen vrij regelmatig over, Havik en
Blauwe Kiekendief waren zeldzamer.
Opvallend was, dat er, nog verschillende Grote Sterns langstrokken;
meeuwen waren natuurlijk altijd te zien.
De grote aantallen werden o.a. geleverd door de Houtduiven (vermengd
met Holenduiven), kraaiachtigen (ook Roeken), Spreeuwen (wat minder)
en lijsters, vooral de Kramsvogel, die steeds in grote hoeveelheden

overtrok.
Natuurlijk was het ook een goede tijd voor de vinkachtigen; grote
troepen Vinken, Kepen, Groenlingen, Sijzen, Putters, Kneutjes en
vooral ook veel Fraters passeerden, en streken vaak dichtbij neer,
vermengd met grote aantallen Ringmussen. Ook de Geelgors kwam
opvallend veel langs; Goudvink, Rietgors en Barmsijs in veel
bescheidener aantal.
Mezen en Goudhaantjes waren ook regelmatige doortrekkers, piepers
en leeuweriken zagen we (opvallend!) veel minder, net als o.a.
Witte Kwikstaart, Boerenzwaluw, Tjiftjaf en Heggemus.
Terwijl vogels als vinkachtigen en Kramsvogel elke dag in grote getale
te zien waren, schommelden de aantallen van
sommige andere soorten veel meer, zoals uit
een kort overzicht per dag blijkt;

Trekkende Sperwers

R.P. Sinoo
Maandag; beste dag van de Sperwers

(honderden). Een Notenkraker

komt verschillende keren langs en weer terug, blijft dichtbij zitten
en is dus prima te bekijken.
Dinsdag; vandaag trekken de Houtduiven in geweldige, tot kilometers
lange fronten over. Diverse Boomleeuweriken. Een Klapekster brengt
een bezoek, tot schrik van de kleine vogeltjes.

Woensdag; de Eidereend komr ineens met duizenden (in groepen van 100
of meer; langs. Verder Velduilen te zien, en een Roodhalsfuut tussen
de Elders op het water. Maar de meest bijzondere vogel van vandaag is
gevangen op het vogeltrekstation bij het vuurtorenbosje, en krijgen we
te zien van de gelukkige vanger; het is een Pallas 1 Boszanger
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(Goudhaantje in luxe uitvoering, Aziatische dwaalgast), de 2e in de
historie van Falsterbo. Ook voor de heer Roos, die al tientallen
jaren herfsttellingen doet op de punt, eens iets bijzonders!
Natuurlijk moet de vogel op de foto (arm beest), wat Kees met zijn
telelens niet lukt (te dichtbij!).

Donderdag; weinig bijzonders, behalve nu veel Goudhaantjes.
Vërdër~möet ik zeker nog le zeehonden noemen, die af en toe
nieuwsgierig hun kop boven het water uitstaken.

Klapekster

RPSinoo
En dan nog de andere vogelgebieden: op de hei zagen we vooral stootvogels:
behalve al genoemde soorten ook diverse Smellekens en Torenvalken. Aan de
(bos)rand enkele Houtsnippen.
Langs de hele kust rond Falsterbo waren slikjes te vinden met typische
vogels als Groenpootruiter, Rosse Grutto, Zilverplevier, Wintertaling en

andere.
Het binnenland was landschappelijk niet zo bijzonder (veel boixwland met
Bonte Kraaien, en weiden met Kieviten), met uitzondering van het
merengebied bij Börringe, verblijfplaats van o.a. vele stootvogels.
Alle

bezoekers

zagen behalve veel bos ook Rode Wouwen. Verder o.a.

Canadese Ganzen en natuurlijk diverse bosvogels, met name de

Kortsnavelboomkruiper, de enige boomkruipersoort die in Zweden voorkomt
(ook in Falsterbo te vinden).
Op de terugreis (helaas) van Falsterbo bezocht een deel van de groep nog
de westkust van Jutland (Denemarken). Aan de Ringk/bing Fjord (een baai)

lag een leuk havenplaatsje maar een natuurgebied Tipperne dat wemelde van
de jagers (met kleine j; vogels: o.a. Snelleken).
Ook op het waddeneiland
lagen de patroonhulzen plaatselijk voor het
oprapen. Het eiland zelf bood aan vogels weinig, op de slikken langs de
verbindingsdijk aten vele bekende wadvogels. Vermeldenswaard is nog
een wat pipse Kleine Jager (onvolw.), die aan een dode Eidereend at en
tot op enkele meters te benaderen was.
Karel Brink
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Ik besef dat ik niet erg bescheiden ben. Bedenk wel, dat ik niet alleen
bij, maar ook vóór alle Vogelwerkgroepers bedel. Het ligt in de
bedoeling om in één van de volgende KORHANEN een catalogus van ons
boekenbezit(je) en een overzicht van al onze (ruil)abonnementen op te

nemen.
Het Is helaas te arbeidsintensief om alle rapporten en overdrukjes op
lijsten te zetten. Wie daarin is geïnteresseerd kan het beste op onze
werkavonden komen.
Leny Reddingius
tel. 02159
42508
-

Veldwaarnemingen 6
9-80
27- 9

G. Engelsman
Wijde Blik, Kortenhoef, rustend
Scheiwal, 's Grav., rustend en fouragerend

PURPERREIGER

1
2

30-10
23- 8/
6- 9

Eempolder Noord, fouragerend
X
) Slikveld Stichtse Brug Huizen

KLEINE ZWAAN

+

200

11-10

+

20

11-10

8

26-10
30-10

GEELSNAVEL DUIKER
DODAARS
"

"

"

"

"

"

"

1

7

15
+

20

?-

1-11

v.Klaveren

"

"

"

"

Sinoo

A.du

Mosch/

Eric Molenaar
Dieperink

Landgoed Oud-Naarden temidden van ontelbare
aantallen Tafel-, Slob- en Wilde Eenden en
Knobbelzwanen
Pluister/v.Maanen
v.Klaveren
Ankeveense plassen, overvliegend
Sinoo
Googh, Spiegelpolder Ankeveen
v.Klaveren/
G.Mijnhout
rondvliegend
,

„

) De met deze voetnoot gemerkte waarnemingen hadden plaats bij het botulismeonderzoek op en bij het slikveld by de toekomstige Stichtse Brug waarop
Arthur du Mosch in dit of in een later nummer nog nader zal ingaan.
Kortheidshalve zijn slechts de maximaal aangetroffen aantallen
aangegeven en is de betreffende periode waarover deze waarnemingen
zich, op een enkele uitzondering na, uitstrekken (zijnde van 23-8 tot
6-9-80) verkort aangegeven met 2J-8/6-9.
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Kleine zwanen
RPSinoo

1

GRAUWE GANS

22-10

Heintjesrak en Broekerpolder resp. Holl. Ankev.
(met verm. Kleine Rietgans)
v.Klaveren
Landgoed Oud-Naarden, achter
Fluister/
v.Maanen
rietkraag, met Slobeenden
plassen rustend

KRAKEEND

+

ff
+

"

50

2 mn
2 vr
8

11-10

22-10
1-11

Bergse Pad, Ankeveen

(5)

Spiegelpolder

v.Klaveren

en Bergse Pad Ankeveen

,

17

PIJLSTAART

1-11

(3)

G.Mijnhout/v.Klaveren

Googh-Spiegelpolder Ankeveen laag overvlie11
gend
Holl.Ankev. Plassen, rustend/fouragerend
"

SMIENT

+

WINTERTALING

+

SLOBEEND

+

60

22-10

750

23- 8/

1000

6-9
23- 8/
6- 9

BERGEEND

+

5

pulli
5 ah
1 mn

"

KR00NEEND
TAFELEEND

300

+

25

23- 8/
6- 9
9-10
1-11
1-11

23- 8/
6- 9

X

X
X

)

)

)

v.Klaveren
E.Moolenaar

Slikveld Stichtse Brug
"

"

"

"

"

"

du

/du Mosch
Mosch/E.Moolenaar
"

"

weilanden t.z.v. Gooilust, 1 sGrav. v.Klaveren
G.Mijnhout/v.Klaveren
Dammerkade, Ankeveen
11
Ned. den Berg
du Mosch
) Slikveld
Stichtse Brug
"

,
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BRILDUIKER

3-11

1 vr

GROTE ZAAGBEK

3

6- 9

BUIZERD

2

11-10

HA'/IK

1

28- 9

1

15-10

"

èn 21-10
SPERWER
"

"

1

11-10

1 mn

18-10

1 vr

16-11

BRUINE KIEKENDIEF 3
23-8/
vr, juv. en mn
9-6
BLAUWE KIEKENDIEF 1 mn 1-11
TORENVALK

1 juv
1 mn

31- 8
30-10

KORHOEN

1 mn

13-10

BOOMVALK

Het Hol langs Kromme Rade, Kortenhoef,deJonge
du Mosch/Moolenaar
) Blikveld Stichtse Brug
Rieken/
Gooilust, 'sGrav., rondjes draaiend
Fluister
en "miauwend"
Boven Kromme Rade, Kortenhoef, in gevecht met
N.J.N» afd. H'sum
Buizerd
'sGraveland,
komend
uit het wesSchoonoord,
van
Schoonoord induikend,
ten en de bomen
v.Klaveren
rond zonsondergang
zelfde tijd, zelfde gedrag
X

"

1 sGrav.
rondcirkelend boven
en
wei
Pluister/Rieken
bos
1 sGraveland
en
v.Klaveren
Schaep
Burgh,
viel een zwarte Kraai aanTuin Steenakkerweg 9 Blaricum
Frater Smid
Vloog bijna tegen grote glasruit, bf jagend op
kleine
bf fis dat mogelijk?) jagend op
vogelsilhouetten (witte) op de ruit
X
du
) Slikveld Stichtse Brug
E.Molenaar

Gooilust,

Mosch/

Dammerkade, Ankeveen, hoog

v.Klaveren/

overvliegend koers Z
G.Mijnhout
x
du Mosch
) Slikveld Stichtse Brug
Zuiderheide, in de vlucht de prooi etend tot
deze op was (beurtelings‘vleugelslagen makend
en 2 tot 3 sec. etend met vleugels
horizontaal
Sinoo
Westerheide, opvliegend (door loslopende
hond) uit heide bij rustgebied
Westerheide, langsvliegend bij rustgebied
Heide H'sum (gingen meteen plat toen
ze Erik zagen)
E.Lam
"

"

PATRIJS

1 mn
2

7-11
29- 9

"

Krooneend �

RPSinoo
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KRAANVOGEL

18

28- 9

Groenhoven, Kortenhoef, 13 uit liet noorden en
5 vanuit ZO, daarna groeperend rondcirkelend
en roepend, en koers Z

E.v.Klaveren

Kraanvogels
R PSinoo

1
800-1000

WATERRAL

KIEVIT

BONTBSKPLEVIER

30-10
23- 8/
6 9
23- 8/
6 9
23- 8/

60

+

28-10

X

) Blikveld Stichtse Brug
Eempolder-Noord (in troepjes van

tot 200)
X
) Blikveld Stichtse Brug

du

50

du Mosch
Sinoo

Mosch/Molenaar

-

KLEINE PLEVIER

5

)

"

"

"

"

"

"

du Mosch

"

WATERSNIP

100

+

"

r

50

'

a

BOKJE

14
75

"

26-10
2-11

du

Mosch/Molenaar

Dammerkade, Ankeveen
Blikveld Hollandse Brug Muiden
X
) Blikveld Stichtse Brug
Dammerkade, Ankeveen

v.Klaveren

)

Fluister
du Mosch
v.Klaveren
Blikveld Stichtse Brug, herhaaldelijk
vlakbij (tot 5®) opvliegend en even verder
weer neerdwarrelend
Dieperink

+20
+5

OEVERLOPER
WITGATJE
ZWARTE RUITER

A.du Mosch
en deels

2

GROENPOOTRUITER
KLUUT

1-10

10-10
20- 9

1
1
1

"

B0HTE

6-9

x

+

15

STRAHDLOPEft+70

6

+"60

9J

a/

oz

B
'

)

Sllkveld Stichtse Brug

M
E.Holenaar

-

ï

80
+20

ZWARTE STER»
GROTE STERN

,

KuEKOEK
"

9

2

20-

1

30- 9

2

28-

J n/0fd

Johan

Bussumerheide

Westerheide,

V H
-

;

Wal

Erik Lam/Ronny Sprong/
Maurice Hinterding
mogelijk een nog jonge
Sinoo

vogel
VELDUIL
"

IJSVOGEL

9

1

2-11

3

27- 9

(1+1+1)
OEVERZWALUW
BOERENZWALUW

+

50
2

23- 8/
6- 9
6-10

X

) Stichtse Brug
Puchs/du Mosch/Molenaar
overvliegend,.rustend en fouragerend
Dieperink
Stichtse Brug
1
landgoederen s-Graveland
v.Klaveren

X

)

Slikveld Stichtse Brug

du

Mosch/Molenaar

Zuidpolderweg Muiden, fouragerend

M.vd.Pol

