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Overzicht van enkele opvallende vogelsoorten
Door Jaap Taapken

Ook gedurende november en december werden

in ons land nog opvallend veel sijzen waarge-

nomen (soms troepen van honderden) waar-

onder zich ook vaak barmsijzen bevonden (Brek-

kenpolder, Tilburg, Hengelo. Groenekan, Was-

senaar, Amersfoort, Hoophuizen, Zaandam en

zelfs 4/11 1 ex. op het lichtschip Texel). Eind

december scheen het aantal sijzen iets af te

nemen. Ook pestvogels werden in november-

december in alle provincies in kleine troepjes

waargenomen, uit Zeeland, Noord-Brabant en

Limburg waren de berichten schaars. Eind

december-begin januari werden nog slechts hier

en daar pestvogels
, „

gezien.
Opvallend waren de laatste 2 maanden van het

jaar_ook de vele
waargenomen goudvinken

_

o.a.

te Tilburq (8/11, 20/11), Groenekan (nov„
29/12), Diemerzeedijk (5/12), Gelders vallei-

kanaal (1/11), Wassenaar (29/11), Hilversum

129/11, 9/12, 29/12. 4/1), Stein (begin dec.),
Maastricht (22112), Hengelo look in stad decem-

ber veel ex.), Bloemendaal (26/11), Aerdenhout

(1/1), Noord-Veluwe (nov.-dec.) en Delden

waar ook met zekerheid de grote goudvink
diverse malen werd vastgesteld.
Op vele plaatsen werd in november

nog
zwakke

mezentrek gezien hieronder bevonden zich be-

halve pimpel- en koolmezen ook zwarte mezen

(vooral in het westen) en op vele plaatsen

staartmezen (waddeneilanden. Friesland, zand-

gronden en kuststreek), w.o. vaak de oostelijke
vorm met geheel witte kop werd gesignaleerd.
In de laatste 3 weken van december zag men op

verschillende plaatsen (Amersfoort. Heemskerk,

Heiloo, Egmond a/d Hoef) weer grotere aan-

tallen goudhaantjes. Vuurgoudhaanfjes werden

op
vele plaatsen gedurende de laatste drie maan-

den van het jaar gesignaleerd, en blijken op de
trek algemener, dan gewoonlijk wordt veronder-

steld.

De zwartkop werd in november nog oo tal van

plaatsen gezien (Wassenaar 3/11, Rotterdam

18/11, Oostvoorne 15/11, Amsterdam 27/9,

1/11, 8/11, 14/11 steeds andere ex.! 20 en

28/11 1 ex. Delden idem).
In november was er nog enige trek van geelgors

en groenting,„„ if .
die zich in december hier en daar

on qunstiqe plaatsen in troepjes verenigden.

Vinken, kepen, koperwieken en kramsvogels

werden in opvallend schaarser dan gewoonlijk.
slechts sporadisch, in kleine troepjes gesignaleerd.

Behalve de grote verscheidenheid in eenden-

soorten (topper kuif-, tafeleenden, smienten

grote zaagbekken en nonnetjes van de laatste soort

dit jaar opvallend veel <3 $) rondom Oostelijk-
Flevoland was ook het aantal buizerden (w.o.

ruigpootbuizerden) en blauwe kiekendieven op-

vallend groot. Sneeuwgorzen, fraters en strand-

leeuweriken werden bij Oostelijk-FIevoland,
evenals hier en daar langs de Noordzeekust,
slechts schaars waargenomen.

Ruigpootbuizerden vielen (vooral de laatste

helft van november) ook
op

andere plaatsen op

o.a. Eempolders (15/11, 21 en 22/11), Tilburg
(16/12), Wijk aan Zee (16/12), A. W. duinen

(22/11), Bergvennen (3/12).
Het aantal ijsvogels scheen eind november-

december plotseling weer groter te worden o.a.

te Velsen (15/11), Amsterdam (5/9-5/11),
Amersfoort (22/11), Ankeveen (5/12), Spang,
Texel (6/12), Bloemendaal (29/11), Overveen

(8/12, 15/12), Bergen op Zoom (5/12), Amstel-

veen (25/12), Wassenaar (2, 16, 23 en 24/12).
Het schijnt dat hun aantal weer verheugend is

toegenomen.
Ook de klapekster werd

op
doortrek gezien o.a.

aan de Knardijk (4/11, 29/12), Hoophuizen
(22 en 29/11), Beuninger Achterveld (25/10),

Bergvennen (4/10), Oirschotse heide (20/12),
vliegveld Twente (29/11), Oirsbeek (dood ex.

26/12). Voor sommigen is het misschien wel

aardig eens te letten op de enkele of dubbele

vleugelspiegel van de klapekster.
Jan van Genten, dwergmeeuwen en drieteen-

meeuwen werden op
tal van plaatsen langs de

Noordzeekust gesignaleerd.
Het mildeweer was tot oorzaak dat gedurende de

jaarwisseling zagende koolmezen en de zang van

roodborsf, heggemus, merel en vooral ook grote
lijster was te horen.

(Voor deze samenvattingen kunnen slechts ge-

gevens worden gebruikt,
_ „

.

die tijdig worden
opge-

zonden).

Olveh vraagt kleurenfoto’s

De Olveh van 1879 is van plan een verjaardag-
kalender te doen verschijnen met vier kleuren-

foto’s van in Nederland levende vogels.
Om tot een goede keuze te geraken, zou de

Olveh, bekend door haar jaarlijkse uitgave van

de Olveh-vogelkalender, gaarne inzage hebben

van een zo groot mogelijk aantal scherpe, leven-

dige en contrastrijke kleurendia'sof kleurenfoto’s.

Ongetwijfeld zullen er vele lezers van ons blad

zijn, die hun beste opnamen ter beoordeling wil-

len opzenden. Men kan er op rekenen, dat de

inzendingen met de grootste zorgvuldigheid zul-

len worden behandeld.

De opnamen, die voor plaatsing in aanmerking
komen, zullen

op
de gebruikelijke wijze worden

gehonoreerd, terwijl voor ieder der bekroonde

inzendingen een mooie prijs beschikbaar zal

worden gesteld.
Inzendingen tot 1 mei 1960 aan de afd. Publiciteit

van de Olveh van 1879, Postbus 1879, ’s-Graven-

hage.

Twee waarnemingen van de kleine alk (1/11
dood ex. strand Hindeloopen, 2/11 1 ex. „De

Beer”) en de vondst van een stormvogeltje in

het binnenland (4/11 te Heerde) zijn ongetwij-
feld veroorzaakt door het stormachtige weer in

deze periode.
Het uitzonderlijk zachte weer gaf een meer-

koetenpaar gelegenheid nog 3 jongen groot te

brengen, die op 1/10 werden gezien bij Zegveld
en een wilde eend met 7 kuikens op 3/10 in de

Stompwijkse vaart, die kennelijk enkele dagen

tevoren waren geboren. Op 11/11 werd te Ede

een nest van de Turkse tortel gevonden met 2

jongen, die 15/11 uitvlogen, waarnaop 16/11 te

Harderwijk een nest werd gevonden met 1 jong
dat op punt van uitvliegen stond.


