
Gooise vogels in grootvaderstijd

Schrijver vermeldt dat hij de Witte Kwikstaart van november 1869 tot

mei 1870 waarnam, o.a. op 13 december 1870, waaruit blijkt dat in

die tijd overwinteringsgevallen voorkwamen. De Sneeuwputter of

Sneeuwvink (Emberiza nivalis) en de Rietmus (Emberiza schoenielus)
kwamen beide voor. Met Sneeuwputter wordt naar alle waarschijnlijk-
heid de Sneouwgors (Plectrophenax nivalis) bedoeld, die toen rond

de Zuiderzee werd gezien, net als tegenwoordig. Oude bewoners van

de toenmalige kuscstroek spreken ook wel over Zeeputters. Rietmus

was de oude•benaming voor Rietgors.

In het.jaar 1867 vond er een Kruisbekkeninvasie plaats; in septem-

ber was "eene groote menigte" aanwezig.

Vogels vangen deed in deze eeuw opgeld. Do vangst van Sturnus vul-

garis (Spreeuw) was oen tak van industrie. Vooral 's-Graveland be-

loofde in de regel een rijke vangst. Vandaar gingen de gevangen vo-

gels naar Amsterdam, waar zij uit de winkels als lijsters naar de

consumenten werden gebracht.

Voorts is er sprake van de Wilde Gans (Anser cinereus), vermoedelijk

de Grauwe Gans (Anser anser) en de Rietgans (Anser segetum, nu A.

fabalis), ook wel Zaadgans genoemd. Weer doet zich de invloed van d

Zuiderzee gelden door het voorkomen van de Rotgans (Branta bernicla

en de Brandgans (Branta leucopsis). De Kokmeeuw (Larus ridibundus)
heette Lachmeeuw.

Ons natuurmonument het Haardermeer komt ook ter sprake. Rond 1872

waren de Schollevaars (Aalscholvers) daar in "groote menigte te

vinden",

Andere vogels, die worden beschreven, zijn Goudhaantje (toen Regu-
lus cristata, nu R.regulus), waarvoor een andere benaming Sparre-

sijsje was en Vlaamse Gaai (Meerkolf). Van de roofvogels alleen de

Torenvalk, Boomvalk en Zeearend. Volgens de schrijver ontbreken

"Vischarend, Slechtvalk, Milvus (Wouw) en Buteo (Buizerd)". Kerk-,

Veld-, Oor- (Rans-) en Steenuil worden alle genoemd.

Al deze gegevens, die een summier beeld geven van de voorkomende

vogels, had Dr. Van Hengel uit een lijst van de fauna van Gooiland

gehaald, die door hemzelf was samengesteld en uit 664 nummers be-

stond, Helaas is niet bekend waar deze lijst is gebleven; zij zou ons

vele interessante gegevens kunnen leveren.

D.A. Jonkers

Gegevens over vogels in het Gooi uit de vorige eeuw zijn zeer

schaars.

Soms kom je opeens weer wat tegen en ditmaal in een publicatie,
waarin je het helemaal niet zou verwachten n.l. de Geneeskundige

plaatsbeschrijving van Gooiland (1875, Dr.J.F.van Hengel).

Witte Kwikstaart, (Motacilla alba),

Tekening: E.P.Klomp.
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