
Waarnemingen uit

Zuidelijk Flevoland

Nog ieder weekend worden per auto de vogels langs de Gooimeer-

dijk geteld (dijkvak Muiderborg - Eemmond ), Hieronder een overzicht over de

periode van 20 april 1970 tot en met 13 september 1970, Vermeld zijn de

opvallendste waarnemingen:

1, Podiceps cristatus; altijd aanwezig met ex, Op 23-8-'70 neemt het

(Fuut) aantal toe, dan 112 exj 29-8-'70: ex,,5-9-'70

53 ex, on 13-9-'70: 227 ex,

Oprn, : in deze periode werden geen andere futen

waargenomen,
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2, Ardea cinerea: altijd aanwezig in wisselend aantal tot max, 29 ex,

; (B lauwe reiger)op l6-5-'70

3» Purperreiger : eenmaal 1 ex, waargenomen op 23-8-'70,

4, Lepelaar ;* 4 ex. Ze werden allen waargenomen bij de in aanbouw

zijnde jachthaven bij de brug. Op 3-7-7'70+ 2
ex,,

6-8-'70: 1 ex,,29-8-'70: 1 ex, en 13-9-*70; 2 ex.

5» Wintertaling : altijd waargenomen, vrijwel uitsluitend in de-polder.

Tot half juni max, 10 ex», daarna toenemend tot 204

ex, op 13-9-'70,

6, Zomertaling ; aanwezig tot l4-6-'70: 2 ex. Voordien max, 13 ex, op
*

*

2-5- 1 70,

7, Krakeend : meestal aanwezig, behalve van 13-5-’70 t/m l8-7-'70.

Normaal 3-5 ex,; op 1-8-'70; 9 ex,

8, Krooneond : enkele waarnemingen, n,l.: 20-4-'70: 1 ex,,10-5-70; 1 8,

14-6-'70; 1 paar, 23-8-'70: 2 ex,, 29-8-'70: 10 ex,

9, Grote zeeëend: 1 waarneming van 1 ex, op 10-5-'70,

10«Grote zaogbek: op 10-5-'70: 1 « aanwezig,

11, : op 31-5-'70: 1
ex,, daarna weer waargenomen op l6-8-'70:

2
ex., 23-8-'70; 2ex., en 29-8-'70: 3 ex.

12,Grauwe gans : twee waarnemingen, n,l, op 2-5-'70; 50 ex, en op

29-8-'70: 12 ex.

13,Kleine zwaan ; £6n waarneming van 24 ex. op 20-4-'70,

14,Bruine kiekendief: altijd waargenomen, meestal 2-4 ex,, voornamelijk

vr. Op 31-5-'70: echter 10 ex,

15,Blauwe kiekendief: eenmaal waargenomen op 31-5-'70, '
16,Torenvalk ; vrijwel altijd waargenomen tot max, 4 ex, op ö-S^-'jpO,

Dit jaar broedvogel met 10 paari V : V
17«Fazant ; het aantal neemt duidelijk toe o,a. Op 6-8-'70; 18 .ex»

en 29^-8-'70: 28 ex.

"

l8,Waterral : evenals de vorige rallen zeer moeilijk te tellen. Op
,

..

23-8-'70: ongev, 10 ex, en 29-8-'70: minimaal 25 ex,

19Porseleinhoen : op 23-8-*70: 8 ex,,29-8-'70: 3 ex, en 5-9-'70; 1 ex,

20Kleine waterhoen: op 23-8-'70: 2 ex,

21Waterhoen : max, 35 ex, op 23-8-'70, doorgaans in geringer aantal

Opm.: het bleek, dat de meeste rallen werden waargenomen

bij paal 10,5, w aar verscheidene gangen en plasjes in

het riet zijn.

22,Zilverplevier: twee waarnemingen, n.1, op 10-5-'70: 1 ex, en op

6-8-'70; 2 ex.

23«Watersnip : tot l8-7-'70 slechts êln waarneming van 1 ex, (baltsend):!

10-5-'70, Daarna loopt liet aantal op tot 44 ex,: 29-8-'70

24,Grutto : altijd aanweaig tot max. 31 ex, op 3-7-'70,

25»Witgatje ; slechts 65n waarneming van 1 ex, op 29-8-'70,

26»Bosruiter ; op 31-5-'70: 2 ex. daarna pos weer op 23-8-'70; 5 ex,,

29-8-'70: 4jcx, on 5-9-'70: 2 ex,

27,Tureluur : tot l8-7-'70 steeds 15-20 ex,, daarna 2-5 ex,

28, ruiter; meestal aanwezig .met 1-3 ex,, op 10-5-'70: 7 ex,

29, : slechts enkele waarnemingen n,l. op: 10-5-'70: 11 ex,,

16-5-'70: 1 ex., l6-8-'70; 2 ex. en 29-8-'70: 1 ex.

30«Kanoet strandloper : ££n waarneming op 31-5-'70,

31,Kleine strandloper ; eenmaal waargenomen n,l. 6-6-'70: 1 ex,

32, : enkele waarnemingen, n,l. op 2-5-'70: 2 ex,,23-5-*70:

3 ex,,6-6-'70: 1 ex,, daarna weer op l-8-'70: 1 ex,

en l6-8-'70; 5 ex.

33»Bwarte stern : aanwezig in klein aantal, maar in augustus grotere aan-

tallen. Op 1-8- '70: 500 ex,,6-8-'70: 2080 ex,, 23-8-'70:

2600 ex, en 13-9-'70: 2890 ex.

Bij deze laatste telling werd op verschilldde manieren

berekend hoeveel sterns er naar het westen trókken.

Kr passenden gemiddeld 13-16 ex, per minuut,

34, : eenmaal waargenomen en wel op 23-8-'70: 1 ex,

35,Houtduif ; slechts twee waarnemingen n.1,: 26-4-'?0: 1 ex, en

6-8-'70: 2 ex, ( geen andere duiven.)
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36. Gierzwaluw : meestal I0-60 ex. op 3-7-7o, echter 3ooo ox. Laatste

waarneming op C-8-7o: 6 ex.

37. Huiszwaluw : één waarneming, nl. 1 ex. op 26-4-7o

38. Oeverzw luw * één waarneming n.I.3 ex, op 13-9-7o

39. Tepuit s drie waarnemingen. Op 26-4-7o: 2 ex., 2-5-7o 1 ex. en

lo-5-7o: 2 ex,

40. Sprinkhasnrietzanger s eenmaal waargenomen, nl. op 26-4-7o: 1 ex.

41. Snor : Altijd efnwezig tot 13 ex, op 2-5-7o, tijdens een naoht-

telling op 14-6-7o werden echter 2o ex, waargenomen,

laatste waarneming op 6-8-7o: i ex.

4? Rietzenger : aanwezig met 1-4 ex. De nachttelling ven 14-6-7o leverde

24 ex. op.

43 Grote Ksrekiet : meestal waargenomen met ca, 5 ex, tot h If juni,

• i
....

daarna alleen nog op 2-3 -6-7o* 2 ex,

44, Kleine Kerekiet : aanwezig met 1-7 ex, tijdens de nachttelling van

t ; r
t

. 14-6-7o echter 2o ex,

45, Bosrjetzanger * op 31-5-7o 14 ex. (fietsexcursie) Verder alleen nog

op 27-6-701 1 ex.

46, Spbtvogbl s Eenm-al waargenomen, nl. opl3-5-7o, 1 ex.' tijdens fiets-

excursie.

47, Grasmus * op 31-5-7os 2 ex. waargenomen, (fietsexcursie)
48, Baardmannetjes Enkele w/'arnemingen, nl. op 23-5-7o, ong. 3 ex., op 6-6’7o

3 ex. ,
'27-6-70 lo ex.., 23-8-7o 5 ex., en 29-8-7o 2 ex.

49, Roek : Tweern', al w srgenomen, nl. op lo-5-7o 3 ex. en G-8-7o 27 ex.

50, Kauw : Één waarneming van 12 ex. op lo-5-7o.

J. Harder

Nagekomen

Commissie Zuidelijk Flevoland.

Op 3 december j.1. werd weer de twee-maandelijkse vergadering

gehouden.

Het telschema voor de Gooimeerdijk ziet er als volgt uit:

13.12.1970: Ploeger, 20.12.197C; Bos, 27.12.1970: Blonet,

2.1.1971: Wurster, lö'. 1.1971* Dwars, 17.1.1971* Ploeger, 24-1-1971*

van Dijk, 30*1»1971* Wurster, 7*2.1971* Bos, 14.2.1971* Blonet,

21.2,1971* Ploeger en 28.2.1971* Wurster,

De eerstvolgende vergadering is op donderdag 4 februari t.h.v.de

fam. Blonet. Belangstellenden, die meewillen tijdens deze tellingen,
kunnen' al.ti.jC en beroep doen op de tellers. lp de ledenlijst .

(bij secretaresse verkrijgbaar) vindt u de adressen en -telefoonnummers.

J.H.

Verzoek

Gaarne ontvangt de .redactie van alle mogelijke gegevens,

die van belang kunnen zijri -oft' 'de noodzaak van het- behoud van het Wadden-

gebied aan te tonen.
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