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Waarnemingen uit Zuidelijk

Flevoland

Het gemiddelde aantal waargenomen soorten en individuen lag duidelijk hoger dan in

de overeenkomstige periode in 1972. Soorten: 30 (24) individuen: 2000 (1100), ex-

clusief een incidentele waarneming van 6000 Kolganzen, Blijft het teleurstellende

feit, dat Tafeleenden, Kuifeenden en andere soorten waterwild, die vroeger bij dui-

zenden voorkwamen in het Gooimeer, de laatste twee voorjaren verstek laten gaan.

Hieronder volgt het overzicht van telgegevens over de periode j anuari/april 1973,.

traject brug Muiderberg/eiland Eemmond. Voor de opzet verwijs ik naar vorige over-

zizichten.

Doordat in januari/februari tweemaal een telling moest vervallen wegens mist en la-

ter in verband met het tellen langs de Gooikust op een 14-daags schema werd overge-

gaan, vielen er in b.g. periode slechts 9 waarnemingsdata.
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Regelmatig aanwezige vogels.

1. FUUT: altijd aanwezig, echter in geringere aantallen dan in 1972?

max. 170 op 3-3, verder meestal minder- dan 10;
2. AALSCH0TTrER; waargenomen vanaf 10-9

,
max. 36 0 1 31-3, (63 op 29-4- ! 72);

3. BLAUWE REIGER: evenals in 1972 bijna altijd aanwezig in geringe aantallen;

4. WILDE EEND; altijd aanwezig in polder en meer bij honderden t/51 "inaar;,
daarna minder;

5. SLOBEEND: dikwijls aanwezig (minder dan 10);
6. KUIPEEND; meestal aanwezig in geringe aantallen (zie inleiding), 74C

op 3-3, 480 op 17-3;

7. TAFELEEND; slechts 3 waarnemingen, max. 27 op 17-3 (zie inleiding);
8. GROTE ZAAGBEK: aanwezig tot in maart, aantallen duidelijk groter dan in

1972, max. 648 op 18-2 (214 op 8-1-1972);
9. NONNETJE'; waargenomen in januari en februari, enkele tientallen, 472

op 29-1-1972, 730 op 7-2-1971;

10, BERGEEND: meestal aanwezig in enkele tientallen of minder, op 31-3

echter 131 in de polder; in 1972 vanaf half maart in 10-15

ex.;

11, BRUINE KIEKENDIEF: 3 maal waargenomen in maart/april, max, sop 28-4;

12'. BLAUWE KIEKENDIEF; evenals in 1971 en 1972 regelmatig aanwezig tot max, 5 ex c,;

13. TORENVALK; regelmatig aanwezig in enkele ex.;

14. FAZANT: altijd aanwezig in honderdtallen, meestal op ontgonnen land;

15, MEERKOET: altijd aanwezig tot max, 937 op 10-2, duidelijk minder dan

in 1971 en daarvoor;

16, SCHOLEKSTER; vanaf begin maart aanwezig tot enkele tientallen, ongeveer

als in 1972;

17. KIEVIT; evenals in 1972 regelmatig aanwezig, toenemend in maart/a-

-pril tot max, 72 op 14-4;

18, WATERSNIP: 4 keer enkele exemplaren waargenomen;

19, GRUTTO; in maart gekomen, max. 20 op 17-3, daarna regelmatig aanwe-

zig als in vorige jaren;

20. TURELUUR; in maart gekomen, max. 15 op 28-4;

21, KEMPHAAN; 4 keer enkele exemplaren, 9 op 28-4;

22, KLUUT; vanaf begin maart aanwezig, max. 19 op 28-4;

23. GROTE MANTELMEEUV7; altijd aanwezig op het meer (soms ook in de polder), max. 'r,t

op 18-2;

24. ZILVERMEEUW: altijd aanwezig, dikwijls ook in de polder, max. 92 op 31-3;

2.5, STORMMEEUW; evenals in 1972 vrijwel altijd aanwezig in tientallen, dik-

wijls ook in de polder, max. 168 op 3-3 (47 op 8-1-1972);
26, KOKMEEUW: ongeveer hetzelfde beeld als in 1972, altijd aanwezig, ook

in de polder; aantallen variërend van enkele tientallen tot

600 op 3-3;

27, ZWARTE STERN; eerste waarneming op 28-4 34 ex. (in 1972 toen nog niet

waargenomen);
28, VTSDIEFJE; eerste waarneming op 28-4 18 ex. (in 1972 2 op 21-4);

29, HOUTDUIF: in tegenstelling tot 1972 (3 waarnemingen, max. 9 ex.)

meestal aanwezig in honderdtallen, max 1000 op 10-2, voort-

geschreden ontginning?

30, VELDLEEUWERIK; evenals in 1972 5 verspreide waarnemingen tot max, 20 ex,c

31, BOERENZWALUW: eerste waarneming op 28-4 1 ex, (in 1972 9 op' 29-4);

32, GRASPIEPER: evenals in 1972 5 verspreide waarnemingen, max. 13 op 28-4;

33, WITTE KWIKSTAART; vanaf eind maart enkele exemplaren aanwezig;

34, GELE KWIKSTAART; vanaf eind maart 2 keer 1 ex. gezien, echter 19 op 28-4;
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35. MEREL: regelmatig eon enkele langs de dijk;
36. SNOR: eerste waarneming op 28-4 5 ex. (in 1972 1 op 21-4);
37. RIETZANGER; eerste waarneming op 28-4 3 ex. (in 1972 toen nog niet waar-

genomen);
38. BAARDMEuo; regelmatig aanwezig, toneer in gex_nge aantallen; duidelijk

hoogtepunt in september/oktober (duizenden);
39. RIETGORS: evenals in 1972 regelmatig aanwezig vanaf half maart, max,

71 op 28-4 (in 1972 12 op 19-3);
40. SPREEUW; evenals in 1972 altijd aanwezig, echter in geringe aantal-

len, evenwel 620 op 31-3 (in 1972 1000 op 1-4);
41. ZWARTE KRAAI; als in 1972 meestal aanwezig in kleine aantallen;
42. BONTE KRAAI: evenals in 1972 aanwezig tot de 2de helft van maart in max.

enige tientallen.

Incidentele waarnemingen.

1. DODAARS; 1 ex, op 20-1; ' *

2. V/INTERTALING: 31-3 4 ex, in de polder en 3 op het meer, 14-6 6 ex, polder;
3» KRAKEEND; 2 ex. op 14-4 en op' 28-4;

4. PIJLSTAART: 4 waarnemingen febr./april, max, 10 ex. op 14-4;

5. TOPPEREEND; 1 ex. op 14-1;

6. BRILDUIKER: 3 waarnemingen op het meer in febr,/maart, 124 ex, op 18-2;
7. GROTE ZEEËEND: 1 ex. op 14-1;

8. KOLGANS: 600 ex, op 20—1; 6000 ex, op 10-2 (polder);
9. RIETGANS; 10 ex. op 14-1;

10, BRANDGANS: 1 ex. op 14-1;

11, KNOBBELZWAAN; 2 ex. op 10-2 (meer);
12* KLEINE ZWAAN; 25 ex, op 10-2 (polder);

13. BUIZERD: 1 ex. op 14-1;

14. SNELLEKEN: 1 ex. op 14-1;
15. PATRIJS; 2 ex. op 14-4;

16. WATERHOEN; 2 ex, op 14-4; 10 ex, op 28-4;

17. WATERRAD; 1 ex. op 28-4;
18. GOUDPLEVIER; 6 ex, op 31-3;

19. BONTBBKPLEVIER: 2 ex. op 28-4;

20. KLEINE PLEVIER: 4 ex. op 31-3;

21. BOKJE; 1 ex. op 14-4;

22. WULP: 1 ex. op 3-3; 7 ex, op 31-3;

23. REGENWULP; op 28-4 2 ex. in de polder en 14 vliegend over het meer;
24. GROENPOOTRUITER; 3 ex. op 28-4;

2.5. HOLENDUIF: 4 ex. op 18-2;
26. WINTERKONING; 1 ex. op 10-2; 1 ex. op 3-3;
27. HEGGEMUS; 1 ex.' op 14-4;

28. KRAMSVOGEL: 15 ex. op 20-1; 203 ex. op 18-2; 70 ex. op 3-3;

29. ZANGLIJSTER: 1 ex, op 3-3; 2 ex. op 28-4;

30. KOPERWIEK: 1 ex. op 10-2; 4 ex. op 17-3;

31. TAPUIT; 4 ex. op 28-4;

32. BLAUWBORST: 1 ex. op 28-4;

33. ROODBORST; 1 ex. op 28-4;

34. PITIS; 1 ex. op 28-4;

35. TJIFTJAF: 1 ex, op 28-4;

36. KOOLMEES; 2 ex, op 20-1 (werd vorig jaar regelmatig waargenomen langs
de dijk);

37. KNEU: 3 keer enige ex, in maart/april; 39.VINK; in apr.2x 1 ex

38. PRATER; 4 waarnemingen tot maart, 80 op 3-3; 40.KEEP; 1 ex. op 20-1.


