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ToelichtingrDe betrouwbaarheid van de hieronder verder uitgewerkte

tellingen wordt helaas ietwat ondergraven door de volgende

factoren:

1) Het was het eerste jaar dat ik een telling uitvoerde; bovendien

kende ik het gebied tevoren nauwelijks.

2) Ik kon-aan de tellingen niet zo veel tijd besteden als ik wel ge-

wild had.

3) De uitgestrekte rietgebieden naken tellen zeer moeilijk. Betreding
is later in het voorjaar erg lastig en kan schade veroorzaken.

Waarschijnlijk is door deze factoren de uitslag van de inventarisatie

zowel wat soorten als wat aantallen betreft aan de lage kant.

Hieronder volgt een lijst van de tijdens de tellingen waargenomen

vogelsoorten met eventuele bijzonderheden, en een poging tot inven-

tarisatie van het broedvogelbestand. Bij de lijst van waargenomen

soorten heb ik mij soms niet kunnen- weerhouden ook soorten te vermelden

die weliswaar vanaf de dijk werden waargenomen, maar zich ten zuiden

daarvan bevonden, dus buiten het eigenlijke inventarisatiegebied.

Deze seorten zijn-aangegeven met een. .X, Bij de broedvogelinventarisatie

gaat het uitsluitend om vogels binnen het gebeid dat mij door de

avifaunacommissie werd opgegeven.

De volgorde der soorten is die van de "Avifauna van Nederland". De

vogelsoorten waarvan ik overtuigd ben dat ze in het gebied hebben ge-

broed zijn in de "broedlijst" genummerd, In de andere gevallen heb ik

de mate van waarschijnlijkheid van broeden aangegeven.

Uiteraard ben ik gaarne bereid tot het geven van eventuele nadere

gegevens•

Op de inventarisatie lijst van de zekere en degelijke broedgovallen
ia de grad,atieschaal van waarschijnlijkheid een eigen maaksel,

"

v.

Terrein: De Gooische Zomerkaden onder de gemeente Huizen.

Seizoen: 1969.

Tellingen: totaal en wel op 22-3, IO-4, 14-4, 21-4,

3-5, 10-5, 18-5, 27-5, 9-6, 9-7, en 14-7.

Niet steeds werd op een dag het gehele gebied geïnventar-
riseerd.
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totaal aantal soorten: 75

Aalscholver

Fuut

Blauwe reiger

Purperreiger

Ooievaar (2 exx op 9-7 cirkelend

op grote hoogte)
Wilde eend

Wintertaling

Zonertaling

Krakeend

Pijlstaart

Slobeend

Toppereend
Kuifeend

Brilduiker; nog 2 exx, op 3-5

Nonnetje

Bergeend

Rietgans: 2 exx,- in rieteiland 10-4

Knobbelzwaan: max. 40 exx, op 9-6

Kleine zwaan: nax. 64 exx, op 10-4

Torenvalk

Patrijs

Fazant

Waterral

Waterhoen

Meerkoet

Scholekster

Kievit

Watersnip

Bokje: I ex, op 22-3

Regenwulp: I ex. op 9-7

Grutto

Bosruiter: I ex, op 9-7

Oeverloper
Tureluur

X Groenpootruiter: I ex, op "'9-7

Kenphaan

Kapmeeuw
Zwarte stern

Visdiefje

Houtduif

Tortelduif

Turkse Tortelduif

Koekkoek

Gierzwaluw

Veldleeuwerik

Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Oeverzwaluw:vaak 10 tallen

voor de kust

Zwarte kraai

Kauw

Ekster'

Koolnees

Zanglijster

Beflijster: I ex. op 3-5

Merel

Tapuit

Roodborst

Grote Karekiet

Kleine Karakiet

B osrietzanger

Rietzqnger

Zwartkop

Tuinfluiter

Grasmus

Fitis

Tjiftjaf

Graspieper

Witte Kwikstaart

Gele Kwikstaart

Spreeuw

Groenling

Kneu

Vink

Huismus'

Rietgors ,

3£ = Vanaf de dijk, maar buiten

eigenlijk gebied waar-

genomen.
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Zekere en mogelijke broedgevallen.

Fuut : nogelijk, geen enkele aanwijzing

Blauwe reiger : onwaarschijnlijk

Purperreiger ; mogelijk, bij herhaling ex. opgestoten in het

zelfde gebied»

Wilde eend : geschat op 20 3 30 paar.

Wintertaling : waarschijnlijk I paar

Zonertaling : geschat op 8 paar

Krakeend : geschat op 3 paar

Pijlstaart : nogelijk, herhaoldelijkeopvliegende exemplaren.

Slobeend ; geschat op 3 paar

Kuifeend : nogelijk

Bergeend : onwaarschijnlijk, wel vlak buiten het gebied

Knobbelzwaan : geen aanwijzingen, wel steeds aanwezig vanaf

3-5

Toeenvalk
__

: I paar in nestkast

Patrijs : zeker I paar; op 9-7 paar net 8 jongen

Fazant ; geschat op 3 paar

Waterral : zeker I paar, vernoedelijk div,.paren

Waterral : geschat op zeker 5 paar

Meerkoet : geschat op neer don 50 paar

Scholekster : nogelijk

Kievit : geschat op 5 paar

Watersnip ; geschat op I paar

Grutto : geschat op 2 3 3 paar

Tureluur : geschat op 2 paar

Kemphaan ; niet waarschijnlijk

Kapneeuw : waarschijnlijk, I ziek jong aangetroffen

Visdiefje ; mogelijk, steeds paartje aanwezig

Houtduif : zeker I paar

Tortelduif : nogelijk

Koekoek : zeer waarschijnlijk ''broedvogel”
Veldleeuwerik : geschat op 2 paar

Zwarte kraai : mogelijk

Ekster : vrij waarschijnlijk

Zanglijster : nogelijk

Merel : geschat op zeker I paar

Tapuit : waarschijnlijk

Roodbcrst ; nogelijk

Gr, Karekiet : geschat op I paar

KI. Karekiet : geschat op 6 paar

Bosrietzanger ; geschat op 3 paar

Rietzanger ; geschat op neer don 10 paar

Zwartkop : onwaarschijnlijk
Tuinfluiter : nogelijk

Grasmus : mogelijk

Fitis ! waarschijnlijk

Tjiftjaf : geschat op 3 paar

Grospieper : geschat op neer dan 10 paar

W, Kwikstaart : geschat op I paar

G, Kwikstaart ; nogelijk

Spreeuw : nogelijk

Kneu : nogelijk
Vink : nogelijk

Rietgors : geschat op 3 paar.
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