
3() D E L E V E N D E N A T U U R . 

DE VOGELSTAND BIJ GRIJPSKERK. 

Roek 
Kauw 
Kraai 
Bonte Kraai . 
Ekster 
Vlaamsche (laai 
Wielcwaal 
Spreeuw.. 
Groenling... 
Vink 
Sijsje 

Barnsijsje 
Keep 
Putter 
Kneutje 
Huisniusch 
Hingmusch 
Bietgors 
Geelgors 
Grauwe Gors 
Sneeuwgors 
Veldleeuwerik 
Knifleeuwerik 
Witte Kwikstaarl 
Gele Kwikstaarl 
lioompieper 
Graspieper 
Boomkruiper 
Koolmees 
Pimpelmees,.., 
Zwartkopmees 
Goudhaantje... 
W i n l e r k o n i n k j e . . 

Basterdnachtegaal 
Grasrausch.. 
Braamsluiper.,. 
Tninlhiitcr 
l-'itis 
Tjiftjaf. 
Spotvogel 
Ilietzauger 
Karekiet.. 

Kleine Karekiet 

lioschrielzanger 
Merel 
Ifeflijster 
Groote Lijstei-
Zangiyster 
Koperwiek 
Kramsvogel 
l i o o d b o r s l je, witgestaard 

Blauwborstje,... 
Gekr. Roodstaart.. 
Tapuit 
Paapje 
Gr. Vliegenvanger 
Zwartgr. Vliegen vanger 
Boerenzwaluw 

Noordelijk van het Hoe 

STANDVOGEL. 

enkel 
veel 
veel 

veel 

enkelen 

zeer veel 
zeer veel 

zeer veel 

tamelijk 
niet veel 
enkel 

tamelijk veel 

ZOMEKVOGEL. 

zeer veel 
enkel 
heel enkel 

zeldzaam 

veel 

veel 

zeer veel 

v e e l 

veel 

t a m e l i j k vee l 

niet veel 
vrij zeldzaam 
vrij zeldzaam 
zeldzaam 
tamelijk veel 
veel 
zeer veel 
a. h. Ilietdiep 
onkol en n. h. Riet-
diep voel 

niet veel 

tamelijk 

niet veel 

zeer veel 

ndiep. 

WINTEnGAST. 

tamelijk veel 

veel 

veel op den trek 
tamelük veel 

enk. op den trek 
soms tamel. veel 

l x t 

matig 

;ezicn 

vee l 

veel 
heel enkel 
tamelijk veol 

1 X l'ü s i r Kim 

tamelijk 

enkele malen 
lam el i jk 

soms nog al wal 
niet veel 

op de trek 

.1 

Zuidelijk van het Hoendiep. 

STANDVOGEL. 

veel 
zeer veel 

veel 
tamelijk veel 

enkelen 

tamelijk veel 

tamelijk 
zeer veel » 
zeer veel 

zeer veel 

tamelijk 
zeer veel 
veel 
enkel 

veel 
één ((aartje 

tamelijk 

ZOMERVOGEL 

zeer enkel, misschie 

zeer veel 
niet veel 
meerdere 

tamelijk 

tamelijk veel 

zeer veel 

zeer veel 
enkel 
matig 

veel 
niet veel 
algemeen 
zeer veel 
veel 
niet veel 
niet voel 

tamelijk 
niet veel 

één paar 
niet veel 

zoor veel 

WINTERGAST. 

tamelijk veel 

veel 

somin. jaren veel 
somm. jaren veel 
tamelijk veel 

veel 
t a m e l i j k vee l 

vee l 

e n k e l 

veel 

s o m s vee l 

op de trek 

cnk.op ilen trek voor]. 
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Huiszwaluw 
Oeverzwaluw 
Koekoek 
Gierzwaluw 
Usvogel 
Steenuil 
Kerkuil 

Bruine Kiekendief 

Snerwer 

Tnrfftldnif 

Patrijs 

Blauwe Reiger 

KfMVinhaan 

Oeverlooper 
Tureluur 
Grutto 
Wulp 
Regenwulp 
Mantelmeeuw 
Kleine Zeemeeuw . . . . 
Kokmeeuw 
V ischdiefje 

Zwarte Stern 

Kleine Rietgans 
Brandgans 
Verder trekken vaak 
Wilde Eend 

Noordelijk van het Hoendiep. 

STANDVOGEL. 

tamelijk veel 
niet veel 

tamelijk veel 

tamelijk veel 

enkel 

ZOMERVOGEL. 

niet veel 

tamelijk veel 
enkel 

1 maal aan het Reit
diep gezien 

enkele paren 

bruedkol, zeer veel 

veel 
niet veel 
veel 
aan 't Reitdiep tame-
lijk veel 

niet veel 

nazomer en herfst meest wijl'jes en jonge 

WINTERGAST. 

enkele malen gezien 

enkele malen waar
genomen 

veel meer soms 
in do herfst soms 
gezien 

a.d. Lauwerzee 
op do trek zeer veel 

op de trek veel 
1 maal gezien aan dt 
Louwerzee 
is een enkele maal 
geschoten 

a 
wel in het voorjaar in groote troepen gezien met munnetjes 
veel bij de Louwerzee en Reitdiep 
veel aan de Louwerzee 

» » » » on soms in 't land 
massa's aan de Louwerzee en veel op 't land 
enkel waargenomen (herfst) 
1 maal aan de Louwerzee gezien (herfst) 
't geheele jaar door op 't land en aan de zee 
» » » » » » B » » » » 

af on toe boven Reitdiep en Hoendiep. 

soms boven slooten 

1 » » » » 
ganzen over en soms zwanen, o.a 

1 veel 1 
In de stalnettcn aan de Louwerzee worden veel eender 
gezien en soorten mij dus onbekend. 

dit jaar, 2 Jan. 

gevangen, niet 

Zuidelijk van het Hoendiep. 

STANDVOGEL. 

tamelijk 

veel 

tamelijk veel 

broeden met Tnrelun 

ZOMERVOGEL. 

7 
veel, een kolonie 
tamelijk veel 

komt hier ook 
visschen 

veel 
'? 

slechts in èèn plas 
(daar elk jaar) 

niet veel 

niet veel | 
rs en Snippen wel VB 

in een broedkolonie 
zeer veel 

tamelijk 

WINTERGAST. 

enkel 

De streek hierbij bedoeld, strekt zich ten Oosten uit tol Niezijl en ten Westen lol Visvliet, ten Noorden tol aan de 
Lauwerzee en ten Zuiden tot Groote Gast en Tebaldebiesen. Daar de avi-fauna ten N. en ten Z. van liet Hoendiep nog al 
verschilt, maakte ik daar nog een scheidingslijn. 

Onder zomervogel versta ik broodvogel en onder wintergaslen, ook de doorlrekkers; soms voegde ik er dat nog bij. 

P. v. n. B. 

Vogels, in het voorjaar, zomer en begin herfst waargenomen op Vogelsanghstate, een mooi yogelrijk-bosch 
bij Veenklooster (Friesland) en daaromheen. 

Kauw, kraai, Vlaamsche gaai (wordt hardnekkig uitge
roeid!). wielewaal, spreeuw, groenling, vink, huismusch, 
ringmusch, geelgors, veldleeuwerik, witte kwikstaart, boom-
kruipertje, koolmees, pimpelmees, staarlmees, winterkoning, 
grasmusch, zwartkopje, tuinfluiter, fluiter, fills, tjiftjaf, spot
vogel, boschrietzanger, merel, lijster, nachtegaal, roodborst, 

blauwborst, gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger, 
zwartgrauwe vliegenvanger, boerenzwaluw, bonte specht, 
koekoek, steenuil, torenvalk, boschduif, blauwe reiger (wordt 
sterk vervolgd), ooievaar en wilde eend. 

Grijpsikerk, 3 April 'C P. v. D. BURG. 


