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Redactioneel

Aardig geprobeerd van de jagers, maar gelukkig werden hun plannetjes op
tijd doorzién. Het zou ook wel te gek zijn als jagers mee moeten gaan praten
over het beschermen van soorten als Watersnip, Houtsnip en Bokje, diverse
eenden en ganzen, louter met de bedoeling die soorten flink in aantal te
laten toenemen om er later zoveel mogelijk naar beneden te kunnen schieten.
Dieren die zo'nvoorspoedige uitbreiding van het zg. jachtwild in de weg
kunnen staan, moeten dan weer "binnen de perken" worden gehouden, en dus
krijgt de Havik het weer zwaar te verduren, om van de vos nog maar te zwijgen.
Het is duidelyk, dat jagers, die vogels willen beschermen, dit niet zullen
doen voor het belang van de vogels, maar voor eigen belang, en dat is helaas ten nadele van de vogels. Uit oogpunt van moderne vogelbescherming
moet de poging van een aantal jagers om heimelyk (de kiezers wisten immers
niet dat er jagers onder de kandidaten waren!) zitting te nemen in de Ledenraad van de Vereniging tot Bescherming van Vogels dan ook beschouwd worden
als een ethisch onverantwoorde daad, of gewoon een lage streek.
Wat opwekkender nieuws, te lezen in het Goois Weekblad van 4- juni j,l,,
is het vliegverbod, dat het Gooisch Natuurreservaat de Gooise Modelbouwclub GMC gaat opleggen op de Bussumerheide met ingang van november 1980,
U kent ze wel, die kleine, gemotoriseerde vliegtuigjes, die met hun helse
gesnerp en gewaagd bochtenwerk hun steentje bijdragen aan de verstoring van
de rust op die heide op zondagmiddag.
De GMC ging in beroep tegen het besluit van het GNR, dat het betreffende
heidegebied vaor passieve recreatie wil gaan gebruiken, In beroep by de
Provincie en toen dat niet hielp bij de Kroon, Ter verdediging werd o,a.
aangevoerd, dat de motortjes weinig geluidshinder veroorzaken. Dat is gewoon flauwekul, want die dingen zyn op honderden meters afstand te horen.
Bovendien nodigt deze manier van vliegery uit de heide te betreden buiten
de paden, De afwyzlng van het beroep van deGMC door de Raad van Staten
vind ik dan ook terecht, De (MC zegt ontevreden te zyn over het vliegverbod, terwijl er naar hun zeggen veel meer kabaal wordt geproduceerd bij popconcerten op zondagmiddag op een aangrenzend voetbalveld. Dit misnoegen is
wel terecht; popconcerten aan de rand van natuurgebieden zouden verboden
moeten worden; elke vorm van verstoring in een natuurgebied zou uitgebannen
moeten worden. Daarom is het inderdaad vreemd, dat vliegtuigjes moeten verdwijnen en denderend popgeweld mag blijven!
Wat hiervoor ook de reden moge zyn, de (MC zal van de helde verdwijnen en
er zal een storingsfactor minder zyn. Hopelyk zullen in de nabye toekomst
ook de andere storende elementen worden aangepakt.
Voor de GMC hoop ik van harte, dat zy er in zullen slagen een nieuwe
vliegplek te vinden; wie een ander geen overlast bezorgt, mag met zyn vrye
tyd doen dat wat hy wil en zo hoort het ook.
Ronald Sinoo
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Programma
EXCURSIEPROGRAMMA VOLGEND SEIZOEN
Zaterdag

30 augustus

DAGEXCURSIE TEXEL
Dagtocht naar dit Waddeneiland o.l.v. Y. Vogel.
Vertrektijd: 0.15 uur Oosterspoorplein te
Hilversum. Wilt U mee, geeft U zich dan op

vóór 25 augustus.
Zondag

14

september

OCHTENDEXCURSIE GOOIMEERKUST
Deze tijd van het jaar is ock hier weer, hopelijk,
menig leuke waarneming te doen. 0.1.v. de
heren R. van Maanen en I. van Woersem, wordt
vertrokken om 7*50 uur vanaf de Haven in
Huizen (Pier).

Zondag 28 september

OCHTENDEXCURSIE LANDGOED EINDE-GOOI EN OMGEVING

0.1.v. E. Klomp. Vertrekt vanaf vliegveld
Hilversum Noodweg, Nieuw Loosdrecht, om 8.00 uur.
Weekend 10-11-12 oktober

WEEKEND VLIELAND
De verkenning van dit eiland in het najaar zal
weer plaatsvinden met het comfortabele
onderkomen 't West Endt te Vlieland als rustplek.
Wie mee wil, graag bijtijds opgeven door overmaking
van ƒ 20,- op postgiro 2529179 t.n.v.
Vogelwerkgroep het Gooi e.o. te Hilversum.
De bedoeling is vrijdag 10 oktober te vertrekken
vanaf het Oosterspoorplein te Hilversum om
15.15 uur. Voor eventuele inlichtingen omtrent
't West Endt kunt U terecht bij H. Lodenstein,

02159-51076.
OPROEP VOOR BELANGSTELLENDEN VOOR VOGELEN IN ZWEDEN
Graag zouden wij willen weten of er belangstelling bestaat bij onze leden
om rond de herfstvakantie (dus dit najaar) met een aantal Vogelwerkgroepleden naar Zweden te vertrekken voor 5-6 dagen om daar de trek etc. te
gaan volgen.
Mocht U graag willen of er iets meer van willen weten, graag een telefoontje
naar H. Lodenstein, tel. 02159-51076. Maar wel graag voor 15 augustus a.s..
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Bestuursmededelingen
Nieuwe leden

:

P,J.Moolenbeek,

dhr,

A, van Leeuwenhoekstraat

91, Hilversum,

tel. 035

-

851461

K.Sommer, Noorderweg 6, 3761 EW Soest, tel. 02155

dhr,

-

17652

dhr, H.D, van Stipriaan,

Berg,
dhr,
dhr,
dhr,
dhr,

Gebr.Marislaan 14, Nederhorst den
tel. 02945

3043
H.H.Fekkes, Stad- en Lande 6, 1251 VR Laren, tel. 0215986079
N.A.Benninga, Jordaan 17, 125 1 PB Laren, tel. 02153
14927
R,J, de Poel, Voorstraat 81, 2611 JM Delft, tel, 015
135530
D.C.J,Bakker, van der Helstlaan 15, 1412 HG Naarden,
tel, 02159
42949
-

-

-

-

dhr, C.R, van Kooy, Arie de Waalstraat
dhr, A,

dhr, H.Fuchs,

nieuw huisgenootlid
"

Adreswijziging

tel. 02152-57292

Schoe, Koningin Wilhelminaweg 50, Loenen a.d. Vecht

dhr, R.A.J, van den Berg,

per

11, 1272 CB Huizen,

Leeuweriklaan

Gen de la Reylaan

6l, 1403 CL Bussum,
tel. 02159-10750

3, 1404 BL Bussum (reeds lid

1.1.1980)

Joh. J. Frieswijk, Gerard ter Bergstraat 51
1071 TL Amsterdam
G. Schouten, Loodijk 28, 1244 NW Ankeveen

;

TTT
,

A.I.M. van Stipriaan-Vos, gebr. Marislaan
14, Nederhorst den Berg

:

:

dhr, S,
-

Poelstra,

thans; Zwaluwlaan

110, 1403 BL Bussum,

tel 02159-35505
thans: van Linschotenlaan

dhr, P, van de Poel,
Hilversum, tel. 035-831592

76, 1212 EV

Mej, E.F, de Breuk: thans Fruinplantsoen 81, 3571 FV Utrecht
de Heer en Mevrouw Zwaagstra: Staalmeesterpad 8 te Weesp

M.Rootsaerts, Haaimeet 6, Schore gem. Capelle
W. Kuckartz, Kruitberg 24, 1104 BA
Amsterdam, tel. 020-996912

Rectificatie

:

adres van de Heer C.A, van Ek

moet zijn: Laan

van Eikenrode
Loosdrecht

64,
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Op de Algemene Ledenvergadering in maart jl, kwam de wens naar voren tot
het maken van meer propaganda voor onze VWG, Daadwerkelyk hebben daarna enkele leden zich daarvoor ingezet» waarbij de actie voor het behoud van de
weidevogels in Eemland voorop stond* Mede door de fraaie foto's van de heer
K, Visser, trokken we veel belangstelling op*

opbrengst stickers/giften
Loenen op 29 april
Bussum
30 april/5 mei
Braderoe
Daren
5 mei
10 mei
Culturele dag Weesp
Memo bears
10 en II mei
Braderie

AS,75
179,40
220,00

/

Braderie

62,55

±

50,00

5^0,70

totaal f

Als VWG waren we op de open dagen van de vereniging Tussen Vecht en Eém op
10 en II mei in het Singer, met foto's over de Gooische heidevogels, zoals
de Korhaan present.
Naast belangstellenden voor de Vogelherkenningscursus, mochten we enkele
nieuwe leden noteren. Hiervoor willen wij alle medewerkers heel hartelyk bedanken, We weten dat we op jullie kunnen rekenen! Daarnaast doen we een beroep op de andere leden zich ook eens beschikbaar te stellen? Han de Soete
of ondergetekende noteren u graag voor bijvoorbeeld:
Braderie 625 jaar stadsrechten in Weesp eind augustus,
Byenmarkt in Bussum september*
Herfstflora in Laren,
Manifestatie Natuurmonumenten 20 sept* Naarden,
Presentatie op een school.
Of heeft u andere suggesties geef ze even door!
Bep Dwars

Tellers gevraagd
Ook in 1980 worden er weer Huiszwaluwen geteld. We hopen dat de
tellers van 1979 weer mee willen werken. Als dit niet zo is
graag even bellen.
Er zijn ook nog nieuwe tellers nodig o.a. voor Loosdrecht.
De Huiszwaluwtellingen zyn ook geschikt voor niet ervaren tellers,
dus iedereen kan meedoen.
Voor opgeven: Kees van Lambalgen, 02154-15139 (het best rond 18*00

u.)

Gevraagd: ex. "Vogels in het Gooi", de jubileumuitgave van de V.W,G.
Hr. J. Kamies, Geysendorfferstraat 30, Bussumj tel. 02159-15995,

Voor de Vlielandgangers van 18-19-20 april jl.:
Thuisgekomen van dit fijne weekend word de verwisseling van mijn AGU regenjack
pas opgemerkt. Nu heb ik in mijn bezit de maat XS, welke mij ietwat te klein is.
Wie heeft er een groen regenjack maat S in zijn bezit. Graag zo spoedig mogelijk
een telefoontje naar
Gerrie Stoker, P,J.Gabriëlgaardc 42,
Kortenhoef, tel, 035
62478.
-

Vast bedankt!I
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De Vereniging tot behoud van de Diemerzeedijk en omgeving vraagt om
aandacht voor haar actie "Redt de Diemerzeedijk" in de volgende
brief:

Redt de diemerzeedijk!
De Diemerzeedijk vormde vanouds de zuidwestelijke oever van de vroegere Zuiderzee,
thans IJ-meer geheten.
De dijk is vermoedelijk in de 13e eeuw aangelegd in de tijd dat het water van de
Noordzee van het noorden uit, bij stormvloeden, steeds verder doordrong achter de
beschermende duinen van Holland.
In tijden dat het gevaar minder duidelijk was, trad verwaarlozing op en volgden doorbraken. Zo is in de 15e eeuw met zulk een doorbraak het Nieuwe Diep ontstaan.
Aan de binnenzijde van de dijk bleven oude weteringen achter, zoals dé Diem, of ont
stonden plassen tengevolge van doorbraken, zoals het Nieuwe Diep en vermoedelijk
Akkerswade bij de Diem.
Door dat samenspel van mens en natuur is een overland ontstaan met meer of minder
grote aangesiibde stukken buitendijks land.
Het landschap op en om de dijk heeft ondanks de vele aantastingen nog steeds een
grote bekoring, mede door de aanwezigheid van het gemeenlandshuis.
In de gespaard gebleven gedeelten, zowel binnen- als buitendijks bevinden zich waar
devolle moerasplanten, vogelbroedplaatsen en voedselmogelijkheden voor overwinterende vogels.
De aantastingen betreffen in hoofdzaak -vanuit Zeeburg gerekend- het door de gemeente volstorten met zand van een stuk buitendijks rietland, het gebruik door de gemeente van een groot stuk buitendijks land voor het storten van puin (met vergunning)
en het clandestien storten van huisvuil op datzelfde land, eveneens door de gemeente.
Verder naar het zuidoosten is de dijk met het buitendijkse land en een groot deel van
het binnendijkse land en plas (Akkerswade) bij bestemmingsplan als natuurgebied aangewezenen een gedeelte daarvan heeft de gemeente clandestien puin gestort en is
chemisch afval achtergebleven van vroegere verbranding van chemische produkten.
Wij hebben de gemeente aange’ÖSfiyeen en ander uit dat natuurgebied te
verwijderen en de clandestiene stortingen van puin en huisvuil te staken.
Wij zijn van plan in nauwe samenwerking met andere Amsterdamse milieu- en natuurorganisaties over te gaan tot inventarisatie van dat natuurgebied.
Voorts willen wij een inrichtings- en herstelplan voor de gehele dijk en zijn omgeving
opstellen.
Voorwaar een ambitieus program voor zo'n jonge vereniging! Wij zijn echter van mening dat het niet minder kan om dit natuurlandschap en deze recreatiemogelijkheid in
de onmiddellijke nabijheid van de stad te verdedigen en te herstellen.Wij kunnen daarbij Uw hulp niet missen. Als het kan financieel en daadwerkeiijk, als het niet anders
kan, alleen financieel
Meldt U als lid door invulling en opzending van bijgaande kaart, die U, voorzien van
een postzegel (f 0,45) ongeadresseerd op de bus kunt doen.
De contributie bedraagt f 10,- per jaar, voor studenten en scholieren f 5,-s per jaar
Oe vereniging tot behoud van
de Diemerzeedijk en omgeving.

Aanvragen van lidmaatschapskaarten van deze vereniging bij het
tijdelijk secretariaat: Adelaarsweg 11, 1D21 BM Amsterdam.
Ook sympathiebetuigingen

zullen aan dit adres zeer welkom zijn.
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Verslag excursie Naardermeer

20 me i l980

Dat het Naardermeer terecht hoog aangeschreven staat bij
natuurliefhebbers bleek de 20e mei weer eens, toen 18 met veel
optiek omhangen vogelenthousiasten om kwart over zeven 's avonds
plaats namen in de grote ro-ibodt, die elk jaar voor de traditionele
roeitocht gebruikt wordt. Achttien deelnemers betekende een volle
de boot bleef onbezet.
bak; geen plaats
Onze gids was evenals vorige jaren de heer Hoetmer, die ook dit keer
weer bereid bleek de diep in het water liggende boot te roeien met de
galeislaaf uit vroeger eeuwen. Hulde, heer
volharding van

in

een

Hoetmer!
<■
yi
.i
Het weer werkte mee \ 's middags had het langdurig geregend, maar tegen
,

'

...

de avond klaarde het op ën kwam de zon do,or.
Al kort na het vertrek zagen wij hepelaars overvliegen, telkens
enkelingen, en Aalscholvers in groepjes. Ook Snor, Kleine Karekiet,
Roodborst, Pitis, Tjiftjaf, Spotvogel, Zwartkop en Tuinfluiter lieten
zich spoedig horen. Twee Koekoeken werden opgemerkt in lage struikjes
in de rietkraag en enkel Futen waren--op afstand zichtbaar op de eerste
,
•
open plas.
■ ..
Slechts enkele deelnemers zagen een glimp van een pijlsnel langsschietende roofvogel, die naar hun zeggen, een Havik kon zijn. Een
andere roofvogel, de Bruine Kiekendief, deed het even later rustiger
aan en kon door iedereen goed bekeken worden. Onze gids wees ons op
het nest van H’é ’Grotè Karekiet, verborgen in een rietkraag. De maker
ervan liet zich even horen in een rietveldje aan de andere kant van
ons vaarwater,
maar hield daarna zijn snaVel.
7
De stilte oji de pldè even later werd alleen doorbroken door het
ruisende riet, hét geplas van de roeiriemen en de kreten --an Zwarte
Sterns. Af en töe voerde’de wind het geluid yan de Snor over het
water, maar het biuine vogeltje zelf bleef onzichtbaar.in het riet.
Naast Aalscholver en Lepelaar vlogen ook
Reiger en Purperreiger
"

xj

—

•

over.

—

~

.

flauwe

RPSinoo

Grote karekiet
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RPSinoo

Aalscholvers
Bij de Aal schol verkol onie was het weer een gekrijs, geklok en gepiep van
jewelste. Het blijft een machtig schouwspel, die grote, zwarte vogels
bij duizenden als gieren in de witbekalkte dode bomen te zien zitten,
en op korte afstand nesten vol volgevreten, fladderende jongen.
Twee Blauwe Reigers stonden als schilwachten aan de waterkant, bijna
onder de nestboraen, stil wachtend op verspild voer voor de jonge
Schollevaars, Onze gids vertelde ons, dat wij kans op een Kwak hadden;
de avond tevoren was er één neergestreken in de Aalscholverkolonie,
Maar de Kwak had lak aan onze "bestelling" en bleef weg. Ook misten
wij deze avond jammer genoeg de Wielewaal, die ik mij van een eerdere
tocht hier kan herinneren. Als troost konden wij enkele Sprinkhaanrietzangers noteren, en een schitterend zichtbare Grote Karekiet, die
luidkeels zat te musiceren op een rietstengel. Wat bescheidener liet
zich de Rietgors horen even verder.
De schemering was toen reeds ingevallen en iedereen hoopte, dat
vanuit een rietveld het doffe, onheilspellende gebrul van de
Roerdomp gehoord zou worden. Helaas vergeefs!
Wel zagen wij nog twee kleine valken op flinke afstand in het laatste
licht, jagend op vliegende insecten. Boomvalken of Roodpootvalken?
De vraag blijft open.
Rond tien uur waren wij terug op het beginpunt, voldaan over het
mooie weer, onze vriendelijke gids, de onschatbare waarde van muggenolie en de 31 vogelsoorten, die wij op onze tocht tegenkwamen.
Ronald Sinoo
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De roeken hebben het naardermeer verlaten
W.J.R. de Wijs
Dit voorjaar was het opvallend stil bij de Visserij van het
Naardermeer: de Roeken bleven weg !
Nadat in het afgelopen jaar 1979 er aanvankelijk 115 nesten werden
geteld bleken dat er tegen het eind van het broedseizoen nog maar
42 te zijn (med. B. v. Ingen).
Er was kennelijk iets aan de hand.
Dat bleek dit voorjaar wel zeer duidelijk: ze bleven nu helemaal weg

!

Toen Jan P. Strybos onlangs (Lepelaar 66) nog schreef dat volgens hem
de Roeken uit Noord-Holland waren verdwenen was ik hierover aanvankelijk
verontwaardigd: alsof ons oudste natuurreservaat, in deze provincie
gelegen, soms niet meetelt !
Toen de Roeken echter dit jaar wegbleven vreesde ik dat hij gelijk had
gekregen, maar na enig speurwerk kon ik onze Roeken terugvinden in het
ontoegankelijke bos van de kruitfabriek te Muiden, zo'n 5 kin» van het
Naardermeer verwijderd. Eind april dit jaar telde A.A. Blok aldaar niet
minder dan 117 bewoonde Roekennesten, terwijl hij deze daar in de jaren
hiervoor nimmer had waargenomen.
Opvallend is overigens het gelijke aantal nesten in het begin van dit
broedseizoen in vergelijking met dat van het Naardermeor vorig jaar.
Wat overigens de reden is van deze verplaatsing is mij niet duidelijk,
misschien hangt hiermee samen de aanleg van de afslag naar Flevoland van
de Rijksweg Al in 1977» op slechts enkele honderden meters afstand en in
het volle zicht van de kolonie. Echter, de huidige broedplaats is zo
mogelijk nog dichterbij de verkeersdrukte gelegen dan de vorige, alleen
niet in het volle zicht daarvan.
Deze wegenaanleg, gekombineerd met het koude voorjaar van 1979 (en het
dus vermoedelijk geringe broedsukses) zou de Roeken hebben kunnen doen
besluiten om naar elders te verhuizen.

In ieder geval hebben de Roeken de provincie Noord-Holland nog niet
verlaten !

RPSinoo
Roek
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Verslag excursie vlieland

18-20 april 1980

Op 18 april j.l. vertrokken we om 5.15 uur vanaf het Oosterspoorplein richting Hardingen. Voorop reed Maarten die er direct de
sokken inzette. Ik moest mijn (Krak) eend tot Pijlstaartsnelheden
aansporen om hem te kunnen volgen.
In Harlingen aangekomen hadden we dan ook alle tijd om een wandeling
door dit mooie stadje te maken alvorens de boot vertrok.
Op Vlieland werden we hartelijk verwelkomd door reeds aanwezige
werkgroepleden die onze bagage kordaat op hun reeds gehuurde fietsen
laadden. De kampeerboerderij was er een van het luxe soort en voldeed
voortreffelijk.
Na een avondwandeling en een verkwikkende nachtrust konden we de
volgende morgen al vroeg onze eerste waarneming noteren. Uit het
slaapkamerraam hadden we een prachtig uitzicht op een groep Rotganzen
met een enkele Kolgans.
We trokken er in drie groepen op uit met Trijnie Stoker, Rob Moolenbeek,
Yves Vogel en Adrie Vermeale in de leiding. Ook was Arthur du Mosch
voor veel aankomende ornithologen een vraagbaak en maakte hij menigeen
attent op de bijzondere flora van het eiland.

Wind, regen, hagel met ook prachtige zonnige perioden kenmerkten het
weer.
De vogel die me het meest zal bijblijven is de Eidereend. Deze zeeëend
broedt op een groot gedeelte van het eiland maar vooral in de Kroonpolders. Het Ls interessant te weten dat in 1925 de Eider nog een
schaarse broedvogel was doch geholpen door een aantal beschermende
maatregelen (natuurreservaat meeuwenduinen, sluiten van de jacht op
Elders en de bestrijding van Zilvermeeuwen) het aantal aan het eind van
de vijftiger jaren is opgelopen tot 3 a 4000.
Het uitbreken van een parasitaire ziekte onder de volgroeide vogels remde
daarna de groei. Ook heeft de chemische verontreiniging van het voedsel
(schelpdieren) invloed gehad.
De vogel die we verder in vrij grote aantallen hebben gezien was de
Rosse Grutto. Een enkele was reeds in zomerkleed. Boven de Kroonpolders
zweefden een vrouwtje Blauwe Kiekendief en een paartje Bruine Kiekendief,
terwijl in de polders Pijlstaarten, Slobeenden, Krakeenden, Brilduikers,
Dodaars en Kluten werden gezien. Op het wad verscheen een Middelste
Zaagbek.
Verder kan ik me herinneren dat er een Barmsijs bij de Klaas Douwes-vijver
is gesignaleerd en een Beflijster bij het dorp. Er waren opvallend veel
Drieteenstrandlopers met een enkele Paarse Strandloper. Na deze
onvolledige opsomming mag ik de albino Scholekster niet vergeten. Deze
witte bonte piet heeft al driemaal gebroed en jongen gekregen. Die
waren steeds weer bont, zoals de Vlielandse biologen hebben
vastgesteld. Witte bonte piet, al uniek in zijn soort, is een duidelijke
uitzondering op de "regel" dat albino's in het dierenrijk niet worden
geaccepteerd.
Een driewerf hoera voor de organisatrice Hanneke Lodenstein en de
uitzonderlijke culinaire gaven van Joke Hardon en haar Henk die tesamen
met de leidsters en leiders de groep van 32 (of 31» hierover bestond
tot op het laatstgeen zekerheid) een onvergetelijk weekend hebben
bezorgd. Veel dank!
Gerard van Merriënboer
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Vanaf waarschijnlijk 22 februari tot en met 4 april van dit jaar verbleef
een 2e jaars Geelsnavelduiker Gavia adamsii op de Spiegelpolder bij
Nederhorst den Berg. De vogel werd in ieder geval op 24 februari door
Leny Reddingius op juiste soort gedetermineerd. Twee dagen eerder werd
een duiker gezien die op een Roodkeelduiker Gavia Stellata leek.
Door onbekendheid bij de betreffende waarnemer met duikers, en een zekere
gelijkenis tussen de twee soorten in silhouette, is het erg aannemelijk
dat ook deze waarneming reeds betrekking had op de Geelsnavelduiker.
De vogel maakte een zeer gezonde indruk, het was vaak aan het vissen,
en toilet aan het maken. Veelal werd bij het jagen een vast traject
af gelegd, waarbij lange duiktijden konden worden genoteerd, en
eveneens lange afstanden onder water werden bereikt.
Het toilet maken duurde vaak lange tijd, soms wel ruim een uur. Dit
toilet maken ging gepaard met uitschudden, vleugelklappen, poetsen met
poot en snavel etc. Nu en dan werden snelle, korte stukjes over het
water getrokken, waarbij de Geelsnavelduiker op een speed-boat leek.
Ook kon daarbij een "waanzinnig" pikken naar de vleugel worden
vastgesteld, met half geopende snavel, alsof zich daar iets irritants
bevond dat verwijderd moest worden. Tijdens deze rituelen werd gezien,
dat de vogel zich bij het oprichten uit het water soms vreemde
buitelingen maakte, alsof het zijn evenwicht verloor.
Verder kon de vogel een redelijk aantal keren vliegend worden waargenomen.
Dit werd ook vastgesteld bij de in 78/79 in ons land verblijvende
Geelsnavelduikers (mond. raed,
René Pop), Een frequentie die mij
van andere dukers niet bekend is.
Velen hebben de duiker kunnen zien, en van schuwheid was weinig te
merken, zodat menigeen de vogel ook van tamelijk korte afstand heeft
kunnen bewonderen.

Beschrijving
Tot ongeveer de tweede helft van maart bevond de vogel zich in het
(inmiddels bij velen bekende) eerste winterkleed. Dit werd vooral
gekenmerkt door een opvallend patroon van witte banen over de rug,
veroorzaakt, doordat de "bovenzijde-veren" met witte zomen zijn afgezet.
Na de tweede helft van maart begon de vogel te ruien.
De witte banen werden doorbroken, zodat de rug een rommelig geheel van
witte vlekken te zien gaf. De lichte snavel begon donkerder te kleuren,
alsook de kin, hals en keel, waarbij de donkere halsband duidelijker
weed.
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De interpretatie dat de vogel "inmiddels goed op dreef in zomerkleed"
(De Jonge, 1980) was, is hier niet volledig juist. De vogel ging naar
een zomerkleed toe, echter een zomerkleed, behorend bij de leeftijd
(tweede kalenderejaar), niet te verwarren met het volwassen prachtkleed.
Het zomerkleed van een tweede-jaars Geelsnavelduiker, is een kleed
dat veel gelijkt op dat van een volwassen vogel in winterkleed. Pas in het
derde jaar wordt hst volwassen prachtkleed bereikt.
Voorkomen
De waarneming van de "Spiegelpolder-duiker" betreft het 20e geval
voor Nederland (waarvan 9 gevallen in de eerste maanden van 1979»
hetgeen haast een verdubbeling betekende!). Voor het Gooi (én
Midden-Nederland) is het het eerste zekere geval.
De waarneming uit 1952 van de Eemmond (Alleyn 1971)» "wijst meer in de
richting van een IJsduiker Gavia immer of forse Parelduiker Gavia
arctica dan een Geelsnavelduiker" (Van IJzendoorn 1980).
Zowel leeftijd als aankomsttijd komt overeen met het beeld dat van
de Geelsnavelduiker in Nederland in de loop der tijden is gevormd.
Van de 20 gevallen dateren 6 uit januari en 10 uit februari. Eén
april-geval (vondst, 29 april 1979» Hindelopen) is bekend, waarmee
het verblijf tot 4 april van de vogel in de Spiegelpolder, het
eerste levende april-geval is.
Ook het beeld van de trek(zwerf-)gewoonte is duidelijker geworden.
Van de 20 gevallen, zijn er zeker 14 vogels in het eerste
winterkleed vastgesteld, terwijl van de (tot en met 1975) 59 in
Groot-Brittannië geconstateerde gevallen slechts 2 exemplaren in
eerste winterkleed werden gezien. Klaarblijkelijk hebben eerste jaarsen oudere jaars Geelsnavelduikers verschillende overwinteringsgebieden.
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Twee waarschijnlijke broedgevallen van de
langs de Gooiersgracht, in 1979

Roodborsttapuit

Daar waar Rijksweg 27 de Gooiersgracht kruist bij de Valse Bosjes, op
de grens van Blaricum en Eemnes, lag enkele jaren geleden nog een
prachtig terreintje van ca. 2 ha groot, begroeid met hoge grassen,
brandnetels, bramen, etc. Er lagen ook twee totaal verwilderde
hakhout-walletjes.
Broedvogels waren toen: Grasmus, Braamsluiper, Spotvogel, Tortelduif,
Bosrietzanger, Putter, etc.

In het voorjaar van 1979 werd alle hoge begroeiing op het terrein
gekapt en er werden houtstapels van gemaakt. Er werd ook het een en
ander afgegraven, dit alles omdat er een afslag van de rijksweg moet
komen, die inmiddels al bijna voltooid is.
In de maanden april-mei '79 ontwikkelde er zich een zeer hoge, weelderige
plantengroei van voornamelijk grassen en brandnetels.
Daartussen lagen enkele takkenbossen en stapels pijpleidingen. Het
terreintje had dus een bijzonder ruig karakter gekregen.
Ik bezocht het terreintje begin juni om er Oeverzwaluwen te tellen (er
broedden 1-2 paar), toen ik plotseling het bekende tikgeluidje van de
Roodborsttapuit hoorde. Inderdaad zaten daar een vrouw en een man van
deze soort op een zandhoop.
Ik observeerde ze een tijdje en in die tijd vlogen ze maar heen en weer
en doken soms in de brandnetels. Ik vermoedde dat daar hun nest zat.
Even later ontdekte ik 150 meter verder, aan de andere kant van het
terrein, nog een paartje Roodborsttapuiten. Ze gebruikten de
pijpleidingen meestal als uitkijkpost en vertoonden hetzelfde gedrag als
het andere paartje.
In de 2)£ week die hier op volgden waren de twee paartjes steeds present
op dezelfde plaatsen, maar ik vermoed dat één paartje tijdens het
nestelen verstoord is door werkzaamheden.
Hierna bezocht ik het terreintje pas weer op 15 september, toen was 1 ex.
present. Op het ogenblik (maart '80) is er niets meer van het
terreintje over.
Ook al is het broeden van deze 2 paartjes niet bewezen, erg waarschijnlijk
is dat wel. Mogelijk waren ze beide met het tweede broedsel bezig.
Het terreintje was natuurlijk een ideaal biotoop van deze soort, ik
herinner me dat er voor enkele jaren in de Uithof te Utrecht, langs de
rijksweg van de Berekuil naar Den Haag, ook Roodborsttapuiten broedden
op ruig, verwaarloosd terrein. Daar telde ik 3 paar op 5 ha.
Gezien de voorzichtige toename van dit vogeltje in het Gooi e.o. in de
laatste jaren is het niet uitgesloten dat er meer paartjes op
soortgelijke terreintjes elders in het Gooi hebben gebroed of dit gaan
doen. Broedgevallen als hierboven beschreven worden erg gemakkelyk
over het hoofd gezien.

P.W. Dieperink
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literatuur

ARGUS, Stichting Kritisch Faunabeheer,

jrg. 4, no. 4, december

1979:

Het gehele nummer is gewijd aan ganzen.

jrg. 19 no.1, februari 1980:
waarschijnlijke waarneming van en Grijskopalbatros

VWG der NJN,

AYTHYA, orgaan van de
Ooy
weekendje
Een
Een
bij Cap Gris Nez
lijster in de Ooy? (De
-

-

Een Roodborstspreeuwenslaapplaats in de Biesbos
De oorsprong der
DBA voor de gek gehouden)

-

-

-

vogels.
BEN BOSCHRIETSANGHER, Vogel- en Natuurwacht voor 1 s-Hertogenbosch e.o.,
jrg. 8 no. 55» februari 1980: Verslag excursie naar Vlieland van 13
17.10.1979 Nestkastverslag 1979.

t/m

-

BRAAKBAL, afd. Saxicola ACJN, eind '79/Degin '80; Het Naardermeeronderzoek
Onze heide

-

Bieren als dokters.

Tijdschrift van de Butch Birding Association,

BÏÏTCH BIRBING,

2/3•

jrg. 1, no's

oktober1979:

Zeldzame ganzen in Nederland in de
Ralreiger in de Ankeveense plassen
winter 1978/79
Veel Zwarte Wouwen in Nederland in voorjaar 1979
Havikarend in Zuidelijk Flevoland
Grote Trappen in Nederland en België
in de winter 1978/79
Woestijnplevier in Nederland
Poelruiters bij
-

-

-

-

-

-

Aanvullende
Badhoeverdorp
Meer over Bougalls Stem in het Zwin in 1979
gegevens over de Oehoe bij Ben Helder
Ruigpootuilen in Brenthe sedert
1971 Vangst van Orpheusspotvogel in Nederland Bruine Boszanger op
Mexicaanse Roodmus in IJmuiden.
Terschelling
-

-

-

-

-

-

jrg. 9 no, 1, maart 1980:
Fouten bij het
Nestkastverslag 1979
Be Avifauna van Twente in 1979» een

FICEBIJLA, Twentse Vogelwerkgroep,
Roofvogerltrek in Oost-Twente
inventariseren van broedvogels
bloemlezing.

-

-

-

BE FITIS, Vogelwerkgroep Haarlem, jrg. 16 no. 1, januari 1980:
Ganzen in Noord-Holland, met name in de winter 1978- 1979
De herfsttrek aan de kust bij Bloemendaal.
-

BE GRUTTER, Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek",

4 no. 1,

jrg.

1980:
Be Schaalsmeerpolder

-

februari

Het Guisveld, natuurgebied of één grote volkstuin?

BE KLEINE RATELAAR, IVN afd. Gooi e.o.,
Vroege bloeiers
Water (l).
Idem, jrg. 2 no. 2, april 1980;
Alles over uilen
Voorjaar in het bos

1, februari 1980:

jrg. 2 no.

—

-

KONTAKTELAB, IVN afd. Eemland,
Natuurkalender.

-

Water (2).

jrg. 8, lente

1980:
jrg. 1 no,

IN BE KIJKER, World Wildlife Hangers 't Gooi e.o.,

1979:

4»

mei

Plant-aardig (uitgestorven planten).
Muizen, Mussen en Latijn
Idem, jrg. 1 no. 5, september 1979s
Bij Gooisch Natuurreservaat: Jacht van de beheerders schaadt flora en
fauna.
Idem, jrg. 1 no. 6, november 1979J
Over uilen gesproken
Waarom nestkasten?.
Plant-aardigs slangewortel
Idem, jrg. 2 no. 1, februari 1980:
Inventarisatie
Plant-aardig; Sneeuwklokje, Lenteklokje, Zomerklokje
1979 weilanden ten zuiden van de Zanddijk Laegieskamp rapport, gevraagd
worden ouden en nieuwe gegevens, vooral betr. insecten, reptielen, pad-

-

-

-

-

destoelen en zoogdieren

(Wie

van de VWGers kan ze

helpen?)
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DE LEPELAAR, Vogelbescherming, no. 67, maart/april 1980;
Is het plaatsen van nestkasten wel zo zinvol?
De toekomst van de
Bruine Kiekendief
Over Eksters, kraaien
"vrije vogelreservaten"
en ander "gajes"
Korhoenders worden hoe langer hoe zeldzamer
Op
Bergeenden raak je niet uitgekeken
Jaarverslag 1978 Werkgroep
Vogelsterfte.
-

-

-

-

-

-

MENS EN NATUUR, jrg. 31 no. 1, februari 1980.
DE M0ÜRIK, Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o., jrg. 6 no. 1;
Stootvogeltellingen maart 1979*

Voorjaarsfenologie 1979

-

78/12/2:

NATUUR EN MILIEU,
Boer blijven. Agrarische jongeren bepleiten alternatief landbouwbeleid

-

Actie Amelisweerd.
DE PIEPER, VWG Noordhollands Noorderkwartier, jrg. 19 no. l/2, 1980:
Weide-broedvogel-onderzoek 1979» 2e voorlopig verslag.
Idem, jrg. 19 no. 3, 1980:
Een vochtig buitendijks grasland in de gemeente Enkhuizen
Een Hop in
Noordhollands Noorderkwartier van 1961
Reactie
op vondst
1978
Kleinste Jager in 't Ven
Helder.
Witbuikrotganzen bij Den
-

t/m

-

-

STICHTING HET N00RDH0LLANDS LANDSCHAP, mededelingenblad no. 20,
februari 1980:
Nota vrijwillig landschapsbeheer
Grenzen aankoopgebieden
Rijksweg 7
Aankopen
Oude dijken en terpen rond
Ruilverkaveling Uitgeest
Schagen.
-

-

-

-

-

STICHTING ORNITHOLOGISCH VELDONDERZOEK NEDERLAND, Nieuwsbrief No. 8,
oktober 1979!
Atlasproject voor winter- en trekvogels (nadere uitleg instructies bij
het invullen van de waamemingskaarten)
geheimhouding van gegevens.

-

Beschikbaarstelling en

TJIFTJAF. VWG-ACJN, jrg. 25 no. 1, 1980;
De Valkerij in Europa na de Middeleeuwen.
Idem, jrg. 25 no. 2, 1980.
VANELLÏÏS. Orgaan van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten,

33 no. 1, jan/febr 1980;

jrg.

Maaien of gemaaid worden
Ransuilen in de winter van '"]&/' ]3
Het
Roodborstje
Tellingen van Turkse Tortels in Leeuwarden
Canadese
Ganzen in Friesland in 1979.
-

-

-

-

TE VELDE, Veldbiologische werkgroep Gelderse Vallei en Eemland, no. 18,
november 1979!
Bosranden en zangvogels in de Gelderse Vallei
Watervogeltellingen
langs het Nijkerker- en Nuldernauw; een vergelijking tussen vier winterhalfjaren.
-

HET VOGELJAAR, jrg. 28 no. 1, februari 1980:
Een waarneming van windoriëntering tegen de wolken tijdens windstilte
De gevaren van Halsbandparkieten in
op de grond bij trekkende vogels
Groot-Brittannië- Porseleinhoentjes
Rotganzen op de Oosterschelde
Afwijkend gekleurde Scholeksters
Een duidelijke zaak; nazorg is niet
-

-

-

-

alles.
IN VOGELVLUCHT, Vogelstudie Limburg, jrg. 3 no.
Voorjaarstrek van Stootvogels over Echt Ln 1979
Heggemus in 1979 op de Kunderberg te Voerendaal
Grote Gele Kwikstaart in 1979*

WATERVOGELS. jrg. 5 no. 1, februari 1980;
Enige gegevens over broedsel zoen en

februari 1980;
De najaarstrek van de
(L)
De stand van de

1»

-

-

bij Scholeksters in de
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Taxatie van het aantal
Broedkolonies van de Fuut
duinen
Ruitrek van Grauwe Ganzen in de provincie
Knobbelzwanen in Nederland
Friesland. Waarnemingen aan ganzen in het noordelijk Deltagebied in de
winter 1978-1979
In Friesland een waarschijnlijk hybride van
-

-

-

-

Roodhalsgans en Brandgans.
DE WULP, Haagse Vogelbescherming,
Onze mezen.

jrg. 11 no. 1, februari

1980:

Behalve bovengenoemde periodieken heeft de VWG nog de volgende rapporten
verslagen e.d. ontvangen;

HET GEWEST GOOI EN VECHTSTREEK. De regeling Gooi en Vechtstreek populair
beschouwd op verzoek van het gewest Gooi en Vechtstreek door S.G.
Zwart.

INFORMATIEBULLETIN PROVINCIE NOORD-HOLLAND.
INFORMATIEGIDS HUIZEN

K.N.N.V.

1979/80.

VOGELWERKGROEP AMSTERDAM.
Nieuwsbulletin no, 37* Jaarverslag 1979
-

GEGEVENS OVER HET LANDGOED "MENSINGE" TE RODEN IN 1979.
LANDELIJK MILIEU OVERLEG,

1

s-Graveland, 11.9.1979,

Milieubehoud het betere werk.
TWENTSE VOGELWERKGROEP: Jaarverslag

1979»

VERENIGING VOOR VOGELBESCHERMING 'S-GRAVENHAGE E.O.
Jaarverslag

1979»

VERENIGING VAN VRIENDEN VAN HET GOOI.
Informatiebulletin, gewijd'aan het tweedé Gooicongres, en het programma
waarin o.a. opgenomen een deei van de toespraak van Dr. J.T. de Smidt.
UILEN IN DONGEN 1979.

HET VIERDE KWADRANT GROEN. Argumenten ter ondersteuning van het pleidooi
voor het openhouden van het vierde kwadrant van de Oostermeent en het
handhaven van agrarische bedrijvigheid in Blaricum.

Opgesteld door Grontmij n.v., De Bilt in opdracht van de gemeente
Blaricum. Augustus, 1978»
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Veldwaarnemingen
Geoorde Fuut
Dodaars

9(5 pr.+5)
2

9-5-80
51-5

no. 3

Laarder Wasmeer
R. Sinoo
Vijver achter villa Hilverbeek,
s-Grav.
B. J.Kroessen/G.Mijhhout
Cirkelend boven Rijksweg-0, Bussum
I. & S.v.Woersem
cirkelde boven Boenen, herhaaldelijk
aangevallen door kauwtjes en torenvalken
Erik
Vrij
Rekreatieplas Naarderbos
Vermeule
Poelstra
foeragerend Hilv.Meentgebied
foeragerend Eempolders-Noord
Kust voor Valkeveen, Naarden v.Woersem
ruzie? "poottastelijk"! Bergse Pad
'

Ooievaar

1

12-5

1

12-5

Lam/Tieneke

1

Lepelaar
Kleine Zwaan

5

Brandgans
Krakeend

1
2 pr

5 (2 mn+ 1

"

5

"

27-1
10-5
20-5
vr) 50-5

v.Klaveren

ad

nest

Pijlstaart

Wintertaling

17

min 8 pr

"

"

"

9(4

"

26
piM-

1 vr)

min 12 pr

Zomertaling

2
1

"

2 pr

Slobeend

2 mn+ 2 vr

15
Bergeend

+

50

2
1 vr

4(5 mn+ 1 vr)
1 pr
1 vr

Buizerd

4

Havik

1

"

10/4

pr

60

Krooneend
Tafeleend
Brilduiker

begin mei minstens 2 broedparen Oud Naarden
2-5 op nest met 4 eieren gestoten; bleek
door kraaien uitgehaald
v.Woersem
Laarder
Wasmeer
R.Sinoo
9-5
Kust
voor
Valkeveen
Naarden
v.Woersem
20-5
mrt
hele mnd
veel aanwezig
v.Woersem/Marit Verhey
Slikveld
Hollandse
brug Muiden Pluister
15-5
Slikveld
Van Leyden
bij Muiderberg
24-5
rustgebiéd
. .
Plassen
West
51-5
Kortenh.
de Jonge
Van Leyden/Vermeule
5-4 Eempolder Noord
Karnemelksloot
(t.z.v. Naardermeer)
24-4
W.J.R. de Wijs
Naardermeent
28-5
van .Woersem
Siemensma
28-5 Dammerkade
's avonds nog veel meer, Kor*51-5 en
tenh.Plassen West
Jonge
t.n.v, Gooilust, 's-Grav.
Weilanden
28-5
Walter Mijnhout/Edith Besselaar
april rond de Limiten en Oud Naarden, 5 pr.
zoveel zijn er de laatste jaren nooit
geweest
van Woersem
18-5 Weilandje langs Noodweg, Eindegooi
R.Sinoo

8/5

2

"

"

"

"

v.Klaveren/de

Poelstra
27-1 Meentweg/Valkeveense laan
de Jonge
2-5 Het Hol, Kortenhoef
5-4 baltsend (geluid en kop achterover)

Bergse Pad
Andriesse/v.Woersem
Vestinggracht Naarden
19~5 en Slapen op Nieuw Valkeveen. O.m. 1
hele maand
witte vr. slordig in de veren en
1 bruine man strak in het pak, maar wel
Verhey
parend
20-5 Naarder Meent, niet zo actief stotend
en 6-4 op Houtduiven; mislukt
8-3 0.V. hoog koers NO, Gooilust, 's—Grav.

25-4

"

v.Woersem/Marit
"

Rode Wouw

1
1

5—5

"

Rieken/Pluister

hoog boven Vaartweg H' sum, werd aangevallen door Kokmeeuwen
E. & A.Lam
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RPSinoo

Visarend
1

Visarend
Bruine Kiekendief

2 vr

(l+l)
"

1 pr

"

4—4

26-4

40

m koers 0, Oud- Haarden
v.Woersem
De vr. via Naarder Eng op doortrek
Flevopolder. De mannen (31-3
en 1-4 gesignaleerd?)
v. Woersem
Riet tNW v. Oud Naarden, fourageren
ook op Naarder Meent
Noordereinde 1 s-Graveland
v.Oord
Ankeveen Oost
D. & R. Sinoo
Hilversumse Meent
Poelstra
Naardermeer
W.J.R. de Wijs
boven landgoederen •s-Graveland
v.Woersem
11
Oud Naarden
Gehoord en zien paren. Moeten hier al
jaren zitten. Omg. Baamse Bosbad
Gerard Mijnhout
Jagend, eenmaal met succes Westerheide

1-5

OV op

+

"

1 vr
1 vr

Blauwe Kiekendief
"

"

"

"

"

"

"

"

1 mn+ 1 vr
1 vr
1 vr

Boomvalk

1
1 pr

5-2
1-3
2-3
31-3
15-5
29—4
14-5

2

(1 pr verm.)l4-5
Smelleken

1 vr
1 mn

Korhoen

22-3

16-3
tot

1 mn+ 2 vr

Patrijs

26-4

2

28-3

1 vr
1 mn
Waterral

3

23-4
25-5
10-4

Bontbekplevier

8

24-3

30

15-3

2
1

6—4

Goudplevier
Watersnip

+

5-4

Poelstra
Eempolder-Z, rustend

Pluister/Rieken

Div. waarnemingen v. div. waarnemers

Man baltsend in zijn eentje op afgebrand perceeltje, 2 vr. ondertussen
fouragerend op Westerheide
R.Sinoo
werden opgejaagd door honden Zuiderhei
E.Lam
bij grafheuvels Zuiderheide
zandpad Zuiderheide E.Lam/M.Hinterding
reagerend op bandrecorder 's avonds.
Dicht bij elkaar. Verder geen reacties
in Kortenh.Plassen West
de Jonge
Fouragerend met Bonte Strandloper.
Blikveld Muiderberg
van Leyden
sommige in zomerkleed Oostermeent/Bijvanck
Fluister
Het Rol, Kortenhoef de Jonge/Klaveren
weiland tussen Beresteinseweg en Gooi—lust, 's-Grav.
van Oord
"

84
14-3 Naardermeer
31-3 Kortenhoefse Plassen

1
1

Houtsnip
"

1

Wulp

W.J.R. de Wys
West

de Jonge/v.Klaveren
18-3 slapend, fouragerend en luid jodelend
tot waargenomen Zuiderheide
R onny Sprong
3 0-4
R.Sinoo
1-4 Westecheide, met baltsroep
1 of mogelyk 2 paar
26-4
eind aprilovertrekkend in groepjes van 5
& 4 Koers
NO
v.Woersem
begin mei
3-5 fouragerend Herenweg Ankeveen
Vermeule
28-3 ondergelopen weiland tussen Beresteinseweg en Gooilust
v.Klaveren
28-3 idem; in winterkleed
R.Sinoo
9-5 Laarder Wasmeer
28-3 ondergelopen weiland tussen Beresteinv.Klaveren
seweg en Gooilust
v.Oord
6-4 zelfde weiland
8-4 Huizermaat, grens Eempolder dhr & mevr
v.Woersem
weilanden
Naarderbos
Vermeule
26-4
overvl.
Naarderbos
rekreatieplas
21-5

E.Lam/

2

4

"

tientallen

Regenwulp

Dwars/

1

25

min

Grutto

4-5

Zwarte Ruiter
Groenpootruiter
+

Kemphaan
"

(5
"

4

Steltkluut

tussen

(2e jaars)

Zwarte Stern

"

tientallen
+
-

"

Kokmeeuwen

1

Zwartkopmeeuw!

"

8

11
min 8
nm+ 3 vr)
vrf 2 mn
2

Zwartkopmeeuw (subadult)

Houtduif
Ransuil
Bosuil

"

1

Tureluur

"

,

250

1
1 mn+ 1 vr
2 mn+ 2 vr
1 mn

28-3

4-5

ondergelopen weiland als boven,
's middags opnieuw gezien tussen

Gooilust en Schoonoord, tussen
Kokmeeuwen
v.Klaveren
Naardermeer
en
v.Woersem
Meerweg
OV,

6-4

Fluister
Oostermeent by Bijvanck
&
Mynhout
't
Baarns
Bosbad
G.
W.
by
100
m afstand, Einde
elkaar roepend op

6-4

Boekesteyn, Schaep en Burgh 's-Grav.

15-3
18-5

Gooi

april—
mei

R.Sinoo

v.Woersem/Verhey

braakballen onderzoek: o.m, 2
spreeuwen en 1 Groene Specht!
v.Woersem

85
1 mn+ 1 vr

Ijsvogel

Kleine Bonte Specht 2
"

"

"

"

"

"

1 in
1 pr
1 vr
2

Zwarte Specht
"

"

Bij nestholte en één
’aet succes

4x duikend,: éénmaal
*

28-3 Corversbos H'sum
27-4 achtertuin Corversbos
28-3 Gooilust, 's-Grav.

1
1

Groene Specht

4-4

Edith Besselaar/
Walter Mijnhout
id
G.Mijnhout

E.Besselaar/

W. Mijnhout
R.Sinoo
roepend, Oud
Naarden
v.Woersem
Poelstra
27-1 VogellaantJe, Naarden
3-5 Man met roffel en roep -’N
Vrouw met roep
Einn ou
4-4 roepend en fouragerend
e_
ƒ
6-4 nestholte uithakkend
Sinoo
man hakkend in ander hol.|-Gooi.
1 en enorme trek koers 0, riet Oud Naarden
v.Woersem
2-5
15-3 weiland bij üiterraeer, Weesp
Maurice Hinterding
26-5 Bergse Pad zuid- en noordkant,Poelstra.
5-4 omgeving Suikerpot,v.Klaveren/de Jonge
9-5 bij hun nestkast Schaep en Burgh
G.Mijnhout
9-5 Laarder Wasmeer
R.Sinoo
Poelstra
15-5 Nwe Blaricummerweg, Huizen
26-5 Spanderswoud
13-5 Trekkend, rustend Bussumerhei
v.Woersem
13-4 bij Chem. Fabriek Naarden

31-3 baltsroep Eindegooi
5 en 7-4 man roffelend en

„

-

,

"

"

"

"

1

-

1 nm+ 1 vr

Graspieper

tientallen

2 mn
1
Bonte Vliegenvanger 1 pr

Wielewaal

Bonte Kraai

1 man
Grauwe Vliegenvanger 1
"

"

"

1
2

"

Paapje
Zwarte Roodstaart
"

1
1 man

Nachtegaal

1

"

min

Kramsvogel
Staartmees

1

1

1

Sijs/Barmsijs

Kneu
Geelgors

3

8

Goudvink
"

"

7
+

Baardmees
"

"

"

"

Koperwiek

"

1 mn
1

"

-

E.Lam/

1

Witte Kwikstaart

+

14-4
Vermeule
Geuzenweg H' sum
20-4 en
hele
dag
13-5
E.Lam
9-5 omgeving station H'sum
Doortrekken
Valkeveen'
7-5
Naarden,Woersem/
9-5
17-4
17-4
2-5
15-5

50-100

14-3
23-2
28-4
11-5
1-4

30-40

25-4

1

15-5

1 man
2

Ben Leysen
zingend, Laarder Wasmeer
R.Sinoo
Naardermeer
W.J.R. de Wijs
"

"

Vrij laat. Oud Naarden
v.Woersem
broedsel uitgevlogen, vrij vroeg, Oud
Naarden
v.Woersem
gezien en gehoord, Naardermeer de Wijs
Paulus v. Loolaan H'sum
W.&G.Mijnhout
Stukkenlaan Huizen
Jacob Verhey
Kromme Googh Ankeveen
G.Mijnhout
voornamelijk sijzen (min. 2 Barmsijzen; tellen ondoenlijk), fouragerend in berken, Gebed-zonder-End

R.Sinoo
slapen in 2 berken aan strand OudNaarden
v.Woersem
omgeving Baarns Bosbad, moet hier al
jaren zitten
G.Mijnhout/
Harry Hartman
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Omdat er
vooral door Ilco van Woersem en W.J.R. de Wijs
veel werk
is gemaakt van archiefkaarten betreffende de "eerstelingen", wil ik U
die informatie (althans vanaf de Tjiftjaf van de vorige keer) niet
onthouden, aangevuld met of deels vervangen door kaarten van anderen.
Per maand en in chronologische volgorde (en zonder pretentie van
-

-

volledigheid):

Maart: 3e (en 24e) Tjiftjaf (afgezien van
23e Tureluur; 28e Boerenzwaluw.

23/2;

overblijver ?)

;

April; 2e Fitis en Gele Kwikstaart; 5e Snor; 11e Rietzanger;
IJe Zwartkop (afgezien van de overwinteraars); 15e
Sprinkhaanrietzanger; 16e Gekraagde Roodstaart; 17e
Zwarte Stern; Kleine Karekiet en Tuinfluiter; 21e
Huiszwaluw; 23e Visdiefje; 27e Gierzwaluw, Braamsluiper;
29e Bonte Vliegenvanger; 30e Koekoek.
Mei:

5e Tortelduif; 6e Grote Karekiet; 7e Grauwe
Vliegenvanger; 14e Grasmus (laat); 15e Bosrietzanger;
18e Wielewaal.
le Fluiter;

Tenslotte voor de verandering een rectificatie: In het vorige overzicht,
althans in het extra-tje over de Flevo—polder, werd een Flamingo met
een bijzonder mooi roze kleed vermeld. Dit moet een CHILEENSE zijn en
wel een ontsnapte collectievogel.
Dat was het voor deze keer. Zeer bedankt voor de vele bijdragen aan
ons in kaarten- en in waarde!
groeiende archief.
-

Jos de Jonge

Uit de Gooi_en Eemlander ( juni '80)

In. lever en Kopij

:

ixiterlijls

27 juli '80

