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Redactioneel

Wanneer dit nummer van de Korhaan in uw brievenbus valt heeft het merendeel van onze leden de vakantie er al op
zitten.
Hopelijk was deze naar ieders genoegen en wij
wensen zij die nog moeten gaan veel plezier en een goede reis.

Tijdens de vakantie zal U als lid van een vogelmet
meer dan normale belangstelling de vogels
werkgroep natuurlijk
bekijken,
De redactie zou het zeer op prijs stellen als U eens een artikeltje
schreef over Uw ervaringen met vogels, bijvoorbeeld een bepaald gedrag
wat U opviel,
Wy willen U aanbevelen om alle interessante
het
Gooi
te noteren met plaats, data, eerste aankomstwaarnemingen in
datum van trekvogels, enzovoort.
Onze vereniging kan niet over genoeg gegevens

beschikken |!!
Steeds meer waardevolle gebieden gaan verloren-en wanneer wy hiertegen
iets willen doen dan moeten wij beslagen ten ijs komen en over voldoende goede gegevens beschikken.
leder lid van onze werkgroep kan met weinig
moeite op deze manier iets doen voor zijn hobby.
Schrijf dus eens een artikeltje en geef alle in
Uw ogen belangrijke gegevens aan ons door,
In deze Korhaan vindt U om te beginnen ons
excursieprogramma en een oproep om gegevens voor ons jubileumnummer.
Wat U allemaal kunt zien op een dagje vogelen,
in de Flevopolder en hoe U Uw medeleden hier ook van kan laten geniete)
staat op bladzijde 47 en 48»
Een excursieverslag en de resultaten van de
in de
Flevopolder completeren naast de veldwaarnemingen ( zeer oud en
nieuw ) dit dunne vakantienummer van de Korhaan,
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Excursie-programma

Zaterdag

24

!

sept.

7-8-9
oktober

!

Dagtocht naar TEXEL.
Vertrek om 5.15 uur vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum.
U zult dan ongetwijfeld weer volop kunnen genieten van de
grote aantallen en vele vogelsoorten, die in deze tijd van
het jaar op het eiland verblyven of via Texel doortrekken
naar zuidelijker gebieden. De leiding berust bij de heer
IJ.S. Vogel. De tocht wordt gehouden met eigen auto’s;
niet-autobezitters kunnen vaak mee als passagiers.
Vroegtijdige opgave is erg prettig; in elk geval vóór 22
september bij C. de Rooy; 02158-1641 (na 18.00 uur),
b.g.g, mej, A.v. Leyden; 02155-86091 (na 18.00 uur).
Weekend TERSCHELLING.
Bij vroegtijdige opgave vóór 22 september en voldoende
■belangstelling,
We vertrekken vrijdagmiddag 16.00 uur vanaf het Oosterspocrplein te Hilversum. Om 19.00 uur met de boot vanuit Hardingen en zondag met de boot van 1700 uur terug.
We rijden met eigen auto’s naar Hardingen, op het eiland
huren we fietsen. Verblijf in een kampeerboerderij, waar we
zelf voor onze maaltijden zorgen. Als uw voorkeur uitgaat
naar b.v, een pension, dan kunt u dat zelf regelen en toch
deelnemen aan de excursies, die dit keer ook weer 0.1.v,
de heer IJ.S. Vogel staan (Wel even doorgeven !)
Zoals gebruikelijk opgave bij C.de Rooy; 02158-1641 (na 18,00

uur),

U dient zelf te zorgen voors slaapzak of deken, brood voor
vrijdag- en zaterdagmorgen, bord, bestek, beker, theedoek
en eventueel thermosfles.

Zaterdag

22 okt.

sOchtendexcursie langs de GOOIMEERKUST.
Vertrek om 7»30 uur vanaf de pier te Hulzen, Leiding

de

heer R.v.Maanen.
Zondag

6 nov.

Zondag

27

sDagexcursie naar 0„A, HONDSBOSSCHE ZEEWERING.
Vertrek! 7 uur vanaf het Oösterspoorplein te Hilversum.
leder jaar worden er leuke waarnemingen gedaan langs dit
stuk Noordzeekust. Ook in "de Putten", ondiepe plassen,
gegraven tijdens herstelwerkzaamheden aan de zeedijk,
overwinteringsgebied voor Kleine Zwanen; ook horen duikers
tot de geregelde wintergasten.
Met een wandeling door het gebied van het Zwanewater besluiten we de excursie, die wederom 0.1.v. de heer IJ,S.Vogel
staat. Opgave vóór 50 oktober, met vermelding wel/niet autobezitter by C.de Rooy; 02158-1641, b.g.g. 02155-86091.

:Ochtendexcursie ANKEVEEN.

nov.

Zaterdag

sNaar de FLEVOPQLDERS.
10 dec.
Ook verhinderingen gelieve u even door te geven. Denkt u verder ook aan het
meenemen van een lunchpakket, theraosfles, de juiste kleding en de vaak noodzakelijke rubberlaarzen.
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Ledenmutaties
Nieuwe leden:
Mevr, L.J, Verwey-Sonius

02155-15480

Meentweg 3, Blaricum

(huisgenootlid)
Mevr, M.F. Albrecht-Hauenschild
Mevr. H.M, Hummelen-v.d. Stempel
Dhr. R.M, v,d. Berg
Dhr, H.A. Knijper
Mavr. A, Voss-Voss
Mevr. A.M, Delachaux-Duivenvoorde

(huisgenootlid)

Oude Naarderweg
Hollandse laan

19*
4*

Laren

Claes Heynensoenlaan

K l sum
035-49450
17, K f hoef„-61334

Anthonie Fokkerweg 53a, H’sum

2, Bilthoven
Nagtglaslaan 1, Naarden

„~53978

030-787273

Wagnerlaan

02159-A5067

Adreswrijzigingen:
Dhr, P. van der Poel
Dhr, P.J, de Jong
Dhr. W. van den Be dun
Dhr. H.J, Herwig
Mevr. A.H, Herwig-Kempers
Dhr. L.G.J.N, Persijn
Dhr. C.J, Breek

Bunsche straat 7» Reeuwijk
Havenstraat 12, Bussun
Anne Franklaan 106, Bussuia 02159-31982
Kolfbaan 1, Naarden
02159-40828
Kolfbaan 1, Naarden
02159-40828
Karveel 48
71» Lelystad

.

-

Karveel

Bedankt :
Mej, S. Schipper
Mdvr. A.W. Scherpenzeel-Kenipe
Mevr, E. Frenkel-Goldschaidt

58

-

66,

Lelystad

Sumatralaan 55» Hilversum
Willibrorduslaan 1, Hilversum
Verloren Engh 13, Blaricura

Overschrijving lidmaatschap:
Van Dhr, Th.J.E. Torsing, naar Mevr. M.A, Torsing-de Kort,

Graaflandhof 2, Ankeveen

055-61176

Het Jubileumnummer

In de vorige Korhaan maakten wij reeds melding van het plan om een
jubileumnummer te gaan uitgeven. Wij vroegen een twintigtal leden om een
vogel uit het GOOI te bewerken en momenteel hebben zo'n 13
toegezegd.
Indien u deze mensen nog aan gegevens over de door hen te behandelen
kunt helpen dan zal dit zeer op prijs worden gesteld.
Vooral waarnemingen van vóór het bestaan van de WG kunnen zeer waardevol
zijn, De volgende personen hebben medewerking toegezegds

mensen

P. v.d. Poel

Boomvalk

Cetti's Zanger
Usvogel
R.G.- Moeienbeek Blauwe Reiger
Wulp
Roek
Bonte Vliegenvanger
E« tsieck
V. Kraak
Bergeend
J» Harder
Geoorde Fuut

B.v,Poelgeest

r.

*

Klapekster
Kokmeeuw
Kuifeend

Tafeleend
,

D,A, Jonkers

Ooievaar'
Grote Lijster
Boompieper

Korhoen

W» Cohen
Roodborsttapuit
Huiszwaluw
Zwarte Specht
E.P. Klomp
P, Dieperink
de
Roder
Oeverzwaluw
Zwarte Roodstaart
F.
L, Rynja
Pestvogel
J. Postna
Kievit
Als u dus gegevens bezit, dan kunt u ze. zenden aan R.G. Moolenbeek, A.Voetln.
14, Ankeveen, Mocht u zelf een so<*rt willen behandelen, wy denken bv. nog aans
T ORENVALK-B OSUIIr-RAN SUIL-BAARIMEES-PLUITER—KLEINE ZWAAN-ZWARTE STERN—VI SDLEFWOUDAAPJE-WIELEWAAL-GROTE KAREKIET-BEFLÏSTER-SPRINKHAANRIETZANGER, dan ook
gaarne met bovengenoemde contact opnenien.
Eind augustus zal er voor de schryvers van de artikelen nog een avond w*rden
georganiseerd waarin gelegenheid is het archief van de WG door te neuen.
&
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Pas op:

Vogels!!

Zo op het laatst van maart is het leuk vogelen tussen Naarden en Lelystadhaven, want verschillende wintervogels zijn er nog, terwijl tevens
sommige zomergasten zijn gearriveerd; dit laatste blijkt al bij het Naarderbos, waar roepende Tureluurs overvliegen en wat Kemphaantjes en
groepjes Grutto’s in de weilanden rondlopen.
Een Wulp, een paar Roeken en de overvliegende Aalscholvers, nu volop
in prachtkleed met lichte koppen en witte dijvlekken, zijn de laatste
winter waarschijnlijk niet eens weggetrokken.
Echte, wintergasten zie ik pas later, wanneer ik de brug by Muiderberg
bey gepasseerd en de polder in rijd, richting Pampushaven.

Er liggen flinke aantallen Toppereenden 'te dobberen op het water van
het Oostvaardersdiep, gedistingeerd zwart—grys-wit gekleurd, met een
duidelijk langere hals dan zijn kleinere neef de bekende Kuifeend en met
fraaie groenglanzen op de kop, bij goede belichting nat zo goed te zien
als het heldergele oog; soms zijn er ook vrouwtjes bij, gemakkelijk te
herkennen aan de witte ring. om de snavelbasis, maar hier zijn ze niet
talrijk.
Je ziet toppers vaak samen met Kuifeenden en meestal zyn er dan ook wel
Meerkoeten by of Tafeleenden, door velen zo terecht "Roodkoppen" genoemd,
wat op de mannetjes slaat. De Futen met hun zwierige bakkebaarden zijn
volop aan het baltsen; in staande houding in het water schudden ze hun
koppen, vrijwel snavel aan snavel, dan wel trekken ze hun hals in, .met
de kop iets zijwaarts gericht; vaak ook zwemmen ze dan uiteen, alsof ze
het verder niet aangaat,, waaróp later het baltsspel opnieuw begint:
een fascinerend gezicht !
Wat verder scharrelen tussen de keiëh aan -de waterkant enkele hoofdzakelijk donker-bruingrijze slanke vogels, die bij verdere beschouwing Oeverpiepers blijken te zijn; ze zijn wat groter dan de meer bekende Graspiepers,
hebben een langere staart en snavel en zijn donkerder; de oogstreep is
duidelijk, de buitenste staartpermen daarentegen zijn in de vlucht moeilijk
afzonderlijk te zien door hun niet afstekende grauwgrijze tint; de onderdelen zijn gestreept. Het onopvallende kleed doet ze op de pieren en
keien nauwelijks opmerken.

Aan de andere zijde in
verspreide zwena ruim
bosvogels fouragerend
benut deze soort, die

de polder, even voor Pampushaven, tref ik in een
dertig Holenduiven aanf typisch, zoveel van deze
en rustend op dit uitgestrekte bouwland: Hogelijk
hier ten dele overwintert, de Plevopolder als
overwinteringsplaats, zoals ook kleine aantallen van deze duiven de
afgelopen winter in het Eempoldergebied werden aangetroffen.

Verderop, in de bocht van Pampushaven, iets heel merkwaardigs in de
kijkerglazen; daar ligt vlak bij de oever een vreemde eend, geheel
zonder duidelijke kleurglanzen, verder voorzien van vrij grote, bijna
vierkante witte spiegels, heldergeel oog en blauwachtige snavel;
het type eend en de gróótte ervan deed my denken aan éen Toppereendmaar voor andere suggesties
mannetjjd met een nogal afwijkend
hieromtrent houd ik me aanbevolen,

.

al wil ik u de
Aangezien hier natuurlijk niet alles kan worden genoemd
een
tussen
de
plasje
rietkragen in de
Groenpootruiter, fouragerend in
-

polder en de Witte Kwikstaarten op de steenhopen van Pampushaven niet
onthouden
vindt u scl-rijver dezes enige tijd en diverse kilometers later
terug aan de grote plas bij de JJloqq van Kuifeler.
,
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Daar geniet hij, behalve van zijn lunch, ook van rondvliegende Kluten,
Grutto* s en Scholeksters en van voedselzoekende Slobeenden, Wintertalingen, Pijlstaarten en Bergeenden; Waterrad en Winterkoning worden
gehoord, een paar Rietgorzen gezien, en een vroege Gele Kwikstaart
vliegt in golfvlucht en met een luid "tswiep" over.

Tussen de Blocg en de Knardijk is het vrij stil, al worden er wat groepjes Grauwe Ganzen gezien, meestal niet ver van vergeelde rietkragen,
en al vliegt hier en daar een Blauwe Reiger of een eenzame Bonte Kraai,
Het oog wordt echtep op een aantal plaatsen aangenaam gestreeld door
gele plekken uitbundig bloeiend klein hoefblad in de bermen langs het
fietspad.
Aangekomen bij de Knardijk besluit ik eerst een kijkje te nemen in de plas,
die aan de voet van de dijk bij Lelystadhaven ligt; stemmig gekleurde
Krakeenden liggen hier en bonte Brilduikeraannetjes, Grauwe ganzen
naast een enkel mannetje Smient in'felgekleurd voorjaarskleed; een
paartje Grote zaagbekken, verder weg een Nonnetje en een zomers getint
Dodaarsje; in een rietkraag dalen twee Watersnippen en een Bruine
Kiekendief wiekt over het water.
Verder langs de Knardijk neem ik op braak terrein tussen geplante
boompjes en op grasstroken, omgeven door struikcomplexen, een 500
Grauwe ganzen waar, die daar rusten of allerlei eetbaars opscharrelen
en nauwelijks acht geven op een Blauwe kiekvrouw, die probeert te
landen in een sprietig boompje? aan deze kant zweeft ook een mannetje
boven de dijk en een paar kilometer verder wiegelt er boven het riet
zowaar nog een.
voor mij het punt om de
Vlakbij het eerste sluisje in de Knardijk
te
aanvaarden
drie
Buizerds op; geen moment
traag
terugreis
vliegen
verontrust door het nerveuze roepen van een paartje Torenvalken op het
sluisje, schroeven ze langzaam pp de stijgende luchtstromen omhoog,
totdat ze alleen nog maar stippen zijn in een inmiddels duidelijk
bewolkende hemel.
-

-

Het paartje Krooneenden, dat ik op de terugweg aantref in de plas in
het Naarderbos en dat daar grondelend voedsel zoekt, vormt, een
waardige bekroning van een dag vrij vogelen in het veld.

S.H. Poelstra

W.E. Cohen
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Resultaten nestkasten voor Torenvalken en Ransuilen in de
Flevopolders in

1976

In 1976 werden in totaal 44 kasten gekontroleerd, hetgeen vier
minder is dan in het voorafgaande jaar. Tijdens de kontrole in het
broedseizoen bleken 6 kasten te zijn omgevallen. Desondanks was één van
deze kasten door een paartje Torenvalken bezet, die er met succes
jongen in grootbrachten. Langs de Larserweg en de Knardijk werden twee
nieuwe kasten geplaatst. In maart 1977 zijn ie omgevallen kasten weer
overeind gezet en zijn enkele reparaties verricht. Na het komende
seizoen ligt het in de bedoeling een gedeelte van de kasten door
nieuwe te vervangen, omdat sommige al aardig in verval zijn geraakt.
De resultaten van het broedseizoen 1976 zijn voor de Torenvalk
in Tabel 1 samengevat.
Tabel 1.

Resultaten nestkasten voor Torenvalken in

Hollandse Hout
Muiderweg
sectie Pz

5.14.
dverige

B
18

C

10

10

9

7

0
1

A

plaats

kasten

19
l
6

1
1

0
0
1

e’

I)

5.2
1 89
5.2 ( io; 1 48
4.9 1 a ;I 28
5.0 1 1 1 5
4.0 :1 i 1
4
(

-

1976.
p

4.9 ( :is)
4.8 ; i0 )
4.0 ( 7)
5.0 (
(

4« 0

(:

i)

Hollandse Hout is inclusief 2 kasten aan de andere zijde van de
Knardyk.
legenda: A= aantal kasten? B= aantal succesvólle broedsels?
..CV aantal niet succesvolle-legsels? B= gemiddelde legselgrootte (aantal)? E= aantal grootgekonen jongen?
E= gemiddeld aantal grootgekomen jongen pér succesvol paar.

N,B,

In totaal hebben in 38 kasten (en 1 ongevallen kast) bestemd voor
Torenvalken 36 paar succesvol gebroed. Het bezettingspercentage in
1976 bedroeg .95% tegen 55% in 1975.
Als alleen de kasten in de Hollandse Hout worden vergeleken liggen
deze percentages op resp. 95 en 64, Het afgelopen broedseizoen liet
dus een erg hoge bezetting zien, hoewel dit beeld mogelijk geflatterd
is doordat een aantal, mogelijk al bezette, kasten door het omvallen
nerendeels ongeschikt waren als-broedplaats.
Het vergelijken net de bezetting van 1974 (zie vorige verslag, Korhaan
10 (4)5 12
14) is waarschijnlijk niet geheel juist ondat een groot
van
de
gedeelte
kasten in de Hollandse Hout pas kort voor het broedseizoen 1974 werden geplaatst.
Evenals in de twee voorafgaande jaren werden in 1976 weer enkele
kasten door Ransuilen bezet: twee paar brachten resp. 3 en 4 jongen
groot. Eén van de 6 voor Ransuilen bestemde kasten ("overige kasten"
in Tabel l) werd bezet door een paartje Torenvalk, Meestal broedt
deze soort in neer open terrein ( de nestkast staat in hoog opgaand
-

boa),
Het broedseizoen viel in 1978 nogal vroeg voor de Torenvalk;
het eerste ei moet rond 31 naart zijn gelegd| het merendeel begon met
leggen in deeerste drie weken van april ( Hollandse Hout? iTabel 2).
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Tabel 2.

Eerste eidata per decade.

plaats
Hollandse Hout
Muiderweg
sectie PZ
Hollandse Hout
Muiderweg
sectie PZ

N.B.

april

I

1976

7

1975

II
8

I

II

III

1

1

0
2
0

1
1

2

5

III

0
1

6
1

2

1

2
0
0

7

0
0

0

0

0

01

"4

2

0

mei

0
1
1

5

1

Hollandse Hout inclusief andere zijde Knardyk en D 14.
11= tweede decade en 111= derde decade van de maand.

1= eerste decade,

bij Tabel 2. De gegevens uit 1975 zijn iets gewijzigd in vergelijking
net het vorige verslag ondat de schattingsmethode iets werd aangepast
net behulp van nieuwe gegevens.
Het leggen begon in de Hollandse Hout en langs de Muiderweg
f gemiddeld resp,
19 en 20 april) iets vroeger dan in sectie PZ
( gemiddelde
24 april), naar het verschil is gering. Het late leggen
in 1975 langs de Muiderweg ( en sectie PZ) is in dit verband nog steeds
opmerkelijk.
De gemiddelde legselgrootte bedroeg s*l tegen 4,6 in 1975. Uit de
literatuur is het een bekend feit dat de legselgrootte afneemt naarmate
later met de leg wordt begonnen.
De gemiddelde legselgrootte lag waarschijnlijk in 197& nog iets hoger
omdat het aantal gelegde eieren vaak is afgeleid uit het maximaal
aantal getelde jongen ( en niet uitgekomen eieren).
Dit brengt met zich dat het aantal eieren een minimumopgave is omdat
jongen vóór de kontrole kunnen zijn verdwenen. Eieren die niet zijn
uitgek omen blijven meestal wel in de kast liggen.
In totaal vlogen 174 jongen uit en dat is gemiddeld 5«0 jongen
per succesvol paar, hetgeen een goed resultaat genoemd mag worden.
Het aantal legsels waaruit geen jongen grootkwamen was laagj in één
kast werden 5 eieren aangetroffen die oim onbekende redenen verlaten

N,B,

+

+

waren,

*

'

In percentages van het totaal aantal legsels is dit over de jaren 1974»
1975 en 1976 resp, 4» 4 en 3%. Alleen legsels van minstens twee
eieren zijn in deze vergelijking opgenomen, omdat volgens J.B, Buker
(

Mededelingenblad KMNV WG Amsterdam

I 4 (l)s

5-7» 1976)

legsels van

1 ei meestal op "vergissingen" van vrouwtjes betrekking zouden
hebben, die in een naburige kast hun andere eieren gelegd hebben.
Het percentage mislukte broedsels is opmerkelijk laag! Cavé ( The
breeding of the Kestrel, Falco tinnunculus L,, in the reclaimed area
Oostelijk Flevoland.
1868) vond gemiddeld 18,4% en Buker ( medeNeth. J, Zool, 18
delingenblad KW VWG Amsterdam 15 (l): 8-10, 1977) rond Amsterdam 12%.
Ook wat betreft de jongenproduktie per succesvol paar komt Flevoland
succesvol naar voren ( Tabel s)s het resultaat is zo'n 10% beter
Waarschijnlijk zijn de Flevopolders iets gunstiger wat betreft voedsel
en

rust.

Tabel 3.

Gemiddelde jongenproduktie per succesvol paar.

plaats

Plevoland
Amsterdam e.o, l)

1974
4.7
4.48

1975
4.0
3.74

1976
5.0
4.39
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l)

gegevens uit al geciteerde artikelen van J.B. Buker,

Tot slot wordt in Tabel 4 een overzicht gegeven van de binnengekomen terugmeldingen, terwijl de vindplaatsen van doodgevonden exemplaren in hun eerste levensjaar in kaart zijn gebracht.
Hieruit blijkt dat het grootste gedeelte in de omgeving van de
geboorteplaats blijft en dat van gerichte trek geen sprake is.
Tabel 4.

Terugmeldingen van in de jaren 1973

ringjaar

juli-aug.

sept-mrt.

april juni

1973

2

1

1974
1975

0
0

■ 5
3

1976

3

2

Legenda!

-

Torenvalken.

1976

geringde

B

c

D

0

0

5

43

1

9

6

no

1

0

7

87
144

A

—

—

—

A= aantal doodgevonden exemplaren in hun eerste levensjaar?
B= idem, na het le levensjaar?
C= aantal door ringers teruggevangen exemplaren?
D= aantal geringde exemplaren

Hierbij dank ik de personen die mij in het yeld terzijde stonden
bij de kontrole van de kasten: J.B, Buker, R.van Poelgeest, P.E.

de Roder, K, Schouten en M. Verdonk.
J.B, Buker dank ik boverndien voor het kontroleren van de kasten tijdens
liiijn afwezigheid in juni.

E.R. Osieck

W.E. Cohen

Vindplaatsen van Torenvalken in hun eerste

jaar als doodgevonden

teruggemeld en geringd als nestjong in Flevoland 1969-1976.
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Verslag vogelexcursie Schiermonnikoog

Vrijdagmiddag 22 april startten er drie auto's met elf personen
waaronder onze excursieleider IJ. Vogel, richting Lauwersoog.
Het weer was niet geweldig, naar onze hoop en verwachtingen
waren erg groot.
Na een stormachtige overtocht, waarbij we Zwarte zeeëenden,
Dwergsterns, Dwergmeeuwen, Visdiefjes en Eidereenden zagen, kwamen
we op Schiermonnikoog aan. Bepakt en bezakt als we waren, wrongen
we ons in een volle bus die ons naar het enige dorp op het eiland,

Oosterburen, reed.
Nadat Yves de fietsenverhuurder opgespoord had, reden we naar
onze kampeerboerderij. Dit was een boerderij met 40 melkkoeien en één
van de acht nog overgebleven in bedrijf zijnde boerenbedrijven.
Ons verblijf werd een schuur met stapelbedden, en gelukkig een kachel.
Na wat gegeten en gedronken te hebben, leerden we meteen de
geweldige kwaliteiten van Bep kennen, die overal aan gedacht had en
zelfs een koekepan meezeulde.
Toen uitkleden en naar bed, wat met enorme lachsalvo's
gepaard ging,naar na een poosje was er af en toe alleen nog maar
een licht gesnurk te horen.
Maar toen het buiten nog donker was en stórm en regen tegen
ramen en deuren bonkte, ging de wekker af en werd er enorm tegen de
bedden gebonsd. Nauwelijks uitgeslapen begaven we ons naar de koude
douche, daarna ontbijt en er op uit tegen wind en regen, die als
hagel in ons gezicht striemde.
We hebben een tijdje de Sprinkhaanrietzanger kunnen gadeslaan,
die ondanks het weer zijn vrouwtje het hof probeerde te maken.
Verder zagen we o.a, Barmsijsjes, Kepen, Goudvinken en
Kneutjes. Aan het wad veel Goud- en Zilverplevieren in zomer- en
winterkleed, Rosse Grutto's, Bontbekplevieren en Drieteen strandlopers, We ontdekten ook plots tussen een groep Rotganzen een flamingo
welke beide excursiedagen zichtbaar bleef. Behoudens veel andere soorten vogels, zagen we nog Tapuiten, Blauwe- en Grauwe Kiekendief, teveel
om op te noemen. We hebben buiten gepicknickt met de wind in onze
nek waarbij onze kleren wat droogden. Daarna weer lopen en fietsen tot
zo tegen 6 uur. We hebben lekker gegeten van wat Bep ons voorschotelde
en de stemming was prima,
sAvonds zijn de meesten van ons weer op pad
gegaan, De volgende dag was het weer zonodig nog slechter wat jammer
was want de vogels hielden zich gedekt.
Later kwam de zon toch nog door en viel er gelukkig weer het
een en ander te observeren zoals een beflijster op onze kampeerboerderij.
Met het inleveren van de
bustocht naar de boot, kwam er
zo al te gauw een einde aan een fijn en leerzaam weekend op een van onze
mooiste Waddeneilanden.
Leunie Verweij
'
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samengesteld door Rob Moolenbeek

uit de oude doos I.

Steeds weer blijkt er behoefte te bestaan aan oude vogelwaarnemingen uit het Gooi. Oude dagboeken en periodieken zullen dan
doorgenomen moeten worden. Op zoek naar oude gegevens over Ankeveen ex. o.
nam ik de Jaarberichten van de Club van Nederlandsche Vogelkundigen
(jrg. 1 tot en met 17) verschenen van 1911-1928 door. Na 1928 ging dit
tijdschrift Limosa heten.

18.05.1912

Lepelaar
Pestvogel
Bosuil

Ralreiger
Rouwkwikstaart
Vuurgoudhaantje
Kuifeend
Renvogel

(Cursorius

(jrber,2:l9-20) nest net 6

Naardemeer
Naarden
Muiderberg
Naardemeer
Loenen (U).

20.11,1913

1912
1910

20.05.1913

(3:13)> 1
(3:18), 2
(41 9)» 1
(4*ls)> 1
(5:?9)> 1

15.03.1915 's-Graveland

02.06.1909
+

gallicus

1908

Nederh.den Berg
'

..

s-Graveland

gallicus)

03.05.1916

Ankeveen

(6514),

Steltkluut

21.05.1922
22.05.i922
28.05.1922

Kleine Wasneer

4 ex.
6 ex.
5 ex.
2 ex.

en
2 en

Grote Lijster.
Zeearend
Houtsnip
Houtsnip

04.06.1922
1916

05.02.191?
1917

1916

Notenkraker

19.10.1918

Zwarte Specht

19.10,1918

Grauwe Gans
Houtsnip
Toppereend

'
_

Spanderswoud

26.12,1918 Kortenhoef

Geoorde Puut
Notenkraker

05.1918
30.11.1919
29.10.1919
1921
31*05*1921
15*05*1919
1919
10.04.1922

Houtsnip

ei uitgehaald

+

Witoogeend

Witoogeend
Witoogeend

4

(8:20), tot 6 ex.
12,08.1918 Spanderswoud ('s-Graveland) (8:23) Broedgeval?
1919
Kortenhoefse Plas (9:20), 5 ex., waarvan 2

13.06,1919 Soesterberg

.

nest net

nest gevonden
Spanderswoud
Gooilust ('s-Graveland) (?;28) niet 10tfa zeker
's-Graveland
(?:2l), jongen gezien
Hilversum, Zwaluwenberg (?:2l) ged,albino ex.
geschoten
Hilversum
1 ex, geschoten
Hilversum
1
ex.

Grote Lijster
Ooievaar

Tafeleend

ex,

1918 (zomer)Naardermeer

Witte Kwikstaart 15.12,1918

Kwartel
Appelvink

+

broedend ex.
1 ex. geschoten

Snor

25

ei

ex. geschoten
jongen uitgehaald
ex. geschoten
ex.

10.02.1919

geschoten
1 ex, bij
boerderij
juv op uitvl.

('s-Graveland) (9:15)

(9;1?1, 3/4
(9:19), 1 ex.

Soest

+

Ankeveen

Hilversum, Utr.weg
Lage Vuursche
Baarn

Kortenhoef
Nederhorst den

's-Graveland
Loosdrecht

overvl.

(9:20), 1 geschoten
(9:12), 12 broedparen
(10:103), 1 ex.
(l0:110), 1 ex. geschoten

(11:99)»
(12:9),
Berg(l2ïll),
(l5:3l)»

1 bp,

jongen-uitgevL*

broedend
broedgeval, 11 ei
1 broedpaar
1 bp., op 11.04.i922 3 jong.

3 ei.

+
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06-03

1 ex.

Roodkeelduiker

3
6

ex,
ex,

..
..

Krakeend

-

Casarca

Krooneend
Havik

2
1
1
1

Poelstra/Rynja/Rynjayßgg

Meent

S.E.Poelstra

Eempolder-Nrd.
Eempolder-Zd,

L.Persijn

29-04
12-06 Hinderdam
26-02 Eempolder-Nrd.

1 ex.

•

•

10-O4

pr,

ex. 04-O4

26-05

pr,
o

20-03

Pr.Hoes

T.Visser/mv
Pluister/Griffioen
/vd. Zwaan

Weide bij Zanddijk
H* suias Wasmeer
Naarderbos
Eempolder-Nrd.
Op trek !
Oppad

,vd. Schaaf

___

S.E.Poelstra
B,v.Poelgeest
S.E.Poelstra

.

H.l. Slijper

Poelstra/v,Poelgeest

2 ex. 15-05

Bontbekplevier

2 ex.

Kleine Plevier
Strandplevier

08-05 Broedgeval op Bijvanck
6 ex. 15+14-O6 Oost v, Huizerhaven

Goudplevier
Houtsnip

Regenwulp
Groenpootruiter
Griel

17-01 Bussumerhei

00

15+14-06

50
3

30-03
04-04
14-O5

ex,
ex,
1 ex,

16-04
26-03

2 ex.

1

ex,

07-05

1 ex.

Ijsvogel
Groene Specht
Oeverzwaluw

Boerenzwaluw
Oeverpieper
Klapekster

10 meter.

1 ex.
2 juv

mei-77
25-05
31-05 tot 16-06.

In tuin van fam.Disselkoen
Takkelingen kwamen in schemer "douchen" onder gazonsproeier,

'

H.Disselkoen/P.vd.Poel /iJ.S.Vogel

26-02

19-06

ex.o7-06

.

1 ex.
2 ex.

29-03
09—0<4
6 ex. 11-O4
4 ex. 26-05
ex,

22-02

1 ex.

06-03

1

Pluister

Rieken/Griffioen

P, en H.W.E.Dieperink
Waarnemers!
Eempolder bij radiostation. Lag versuft
langs de weg. Gestorven.
Fam.Persijn
Gebed zonder end
Fam.Biemond
Zanddijk Valkeveen
Rieken/Pluister

17-04

+3O

Rieken/Grif

•

1 ex.

1 ex,
1 juv

Pluister
f i oen
Dieperink

Oostermeent Bl.'cum
P.Dieperink
Suikerpot
B.v,Poelgeest
idem
Suikerpot
Muiderstrand
S.h.Poelstra/Rynja
Zd-Flevoland Paal 9
S.E.Poelstra
Dijklichaam van Rijksweg 27 bij Gooiersgracht t.h.v. Bijvanck. Vanuit auto 40
sec. waargenomen op een afstand van
ca,

2 J

S.E.Poelstra

v. Huizerhaven

1 pr,

•

Ransuil

Oost

via de

heer B.Hennephof

Boomvalk
Korhoen

4

Aart Bode

(zie Jaarg,.,ll.--ae»--2-)

24-0 h

1 ex.

Ooievaar
Kleine Rietgans

Eaarderbos

26-02 H 1 sumse

2 ex,

Dodaars
Purperreiger

Samenstelling s

Wielewaal
min. 3 ex. 14-05
1 ex. 15-05
Sprinkhaanrietzanger

Oude Heentweg
S.E.Poelstra
Kamphoeve, In nestholte in beuk, op
punt van uitvliegen
T.Visser
Oost v. Huizerhaven in steile wand v.
zandhopen die worden afgegraven. Twee
kolonies op ca. 75 meter van elkaar.
A,Pluister
20-25 nestholten.
H l sums kanaal
B.v.Poelgeest
er-i'l oord
v.Leyden/Persijn
Ee nip
l
sumse
Meent
H
S.E.Poelstra
Zd,Flevoland Paal 3-6
Poelstra
Bussumerheide
idem
Naarderbos-oost
idem
Suikerpot
B,v.Poelgeest
Oppad
c.s /Poelstra/v,Poelgeest

o 1é

_
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Fluiter

2 pr. vanaf half nei-77. Bos rond TV-foren,"
H l sun. Min. 2 broedgevallen,

Bonte Vliegenvanger

1
1
1
1

P.Dieperink/Muller

ex. 05-05
6
06-05
ex.

16-05

ox. 09-05
15 ex. 01-05

Tapuit

15

+

ex,
o

1
1 pr,
1 pr.

Paapje
Roodborsttapuit

Limitenhei, broedgeval.
Gooiersgr. BI. I cun
Soestdijkerstr.weg H*sun

5 "tot
15-05
10-05
01-O4

Fluister
Dieperink
Poelgeest

A.Pluister/R.v.Maanen

Magdalena

Vesterhei en Bussunehei

Biemond/S.H.Poelstra/P.Logtmeyer
10-5 Gooiersgracht BL. 1 cunDieperink
iden

Gooiersgracht BL,'cun
.

Poelstra/Logtmeyer

Bussunerhei
tot 10-.06' Bussunerhei, Ook net nestnateriaSl' in snavel gezien,

E.Biemond-Harders
L.Pèrsijfi
2 ex, 2e helft mei* In selectieve nestkast broedend. Op 25-05 zingt óniet meer. Op
1 6

Gekraagde roodstaart

22-04

Bij

1

1 Bluk

29-05

1 pr.v22-06
5 juvj
Zwarte Roodstaart
Beflijster

1 o
2 oó

2J-04
06-04
266 16-04

•

1 ex,
1 ex,

Koperwiek

+

25-04
50-04

geconstateerd dat de 7 eieren
verlaten zijn
Disselkoen/Vogel
Bij Kanphoeve. Paartje net 5 jongen

T.Visser
Dieperink

Gooiersgracht, BI, I cun
iden
Sportvelden Bl.'cm
idem

iden
idem
idem

•

,

Oud-Bussun

'

-

Fluister/v.Maanen

110 ex, 10-04 Weide aan Meentweg

Griffioen
S.H.Poelstra

Gemeente Naarden

Zanglijster

400-600

ex. 10 tot 20-04 Gooiersgracht, 81-cum

150-200

ex, 10

1 pr,
1 ex.
1 pr,

Goudvink

Appelvihk
Putter

min,

tot 20-04 Iden

25-02 Raadhuistuin
04-O4 Suikerpot
24-04 Crailosebos

H l sun

5 ex, 25-06 Spanderswoud
4 ex, 25-05 Raadhuistuin H’sun
6 ex. 24-05 tot 06-04. Idem
8 ex, 08-04" Hoogt van 't Kruis

Dieperink
idem
Poelstra c.s
B.v.Poelgeest

S.H.Poelstra
T.Visser
Poelstra c.s
iden
B.v,Poelgeest
“

K,Schouten

Alle waarnemers weer hartelijk dank voor het inzenden of afgeven van
waarnemingen, zodat het mij mogelijk was om midden in de zomer nog een

rubriek samen te stellen.
Dit is mij nog nóóit eerder overkomen. Geweldig

!

Aart Bode
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Lijst van adressen, die u nodig kunt hebben
Het bestuur
Voorzitter
Secretaris

:

:

Penningmeesteresse

:

Vacant
H.J. ten Brihke, Claudiagaarde 4» Bussum, Tel 14700
Mej, A, van Léyden, Raboes 9, Laren. Tel 86091
-

postgiro VWG:

•

2529179

Deze leden zyn tevens contactpersoon voor de by hun
naam genoemde subgroep*

Leden

B. ■v. Poelgeest, Ol.v.Noortstr. 85*- H’suia, Tel 50753
H.W. de Soete, G. v.Amstelstr* 410,- H'suia, Tel 10834
s Mevr, L.J. Dwnrs-van Achterbergh, Prinsenstr. 15,H*suia

Avifauna

:

Nestkasten
Excursies

:

Verdere contactadressen

E.R. Osieck, Steffenshein 20, Laren. Tel 89720
C.C.M. Last-Hendriks, Mr. J.C. Bührmannlaan

Eindonderzoek
Vogelcursus

s Mevr,

:0. de Rooy, Rading 80,

Opgeven excursies
Inzenden kopij
Inzenden waame-

:

W.E. Cohen, Bezaan 8, Huizen. Tel 52128

!

A, Bode,

v

'

mingskaartjes

Coehoomstraat

64, Hilversum,

Inhoud
pag,

44J
45

•

46:

47-48;

49-52:
53•

s<+

!

55-56:
57!

N,B,

Redactioneel.
Èxcursieprogramna.

Ledenmutaties
Het Jubileuonuraaer.
Pas op.! Vogels.
Resultaten nestkasten voor Torenvalken en Ransuilen
in de Flevopolders in 1,976.
Excursieverslag Schieruonnikoog.
Veldwaarnemingen uit de oude doos.
Veldwaarnemingen,
Lijst van adressen
inhoud.
-

+

Inzenden kopij vóór 51 juli 1977 aan;

V.E. CQHEN, BËZAAM 8 te HUIZEN.

46*

Ankeveen, Tel 035-62099
Loosdrecht,
Tel 02158Nw.
(na
18,00
uur)
1641

