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Een dag broedvogelsinventariseren op de Hilversumse Meent

Peter Vos

Deze inventarisatie was nodig als aanvulling op de gegevens die we nodig hebben

bii het samenstellen van het te verschijnen boekwerk over "de Avifauna van het

Gooi".

Op 11 april hebben Hans van Oosterhout en ondergetekende een telling ggdaan. We

deden het traject per fiets en we telden van 1000-1400 ha. het was 11 C en 75%

bewolkt. Ondanks de lang niet ideale omstandigheden (er stond bovendien een vrij

stevig Z.W. wind) konden we buiten de vele broedvogels zoals Kievit, Tureluur,

Grutto, Graspieper etc. etc. ook heel wat aardige waarnemingen noteren.

Bij de boerderij in de Z.W.hoek een Zwarte roodstaart (vr) en een Boerenzwaluw

(vroege vogels dus). Langs de sloot nabij de Loodijk zagen we een witte reigerachtige
die opvloog en richting moerasbos over de Loodijk wegvloog. Ik zag groene neer-

hangende poten, maar door tegenlicht en grote afstand niet verder te determineren

m'n medetellen keek op dat moment ergens anders naar zodat determinatie uitbleef.

Wel zagen we even later een paartje Lepelaars zodat de gedachte wel naar deze soort

uitging. Van de vijf overvliegende Nijlganzen, 1 fouragerende Canadese gans en

2 fouragerende Brandganzen tijdens deze teldag vermoedden we dat de Brandganzen

uit de vijver bij de Meent ontsnapt waren. De Canadese gans zat al langer in de

polder wist H.v.0 te vertellen en de overvliegende Nijlganzen zullen wel ouders

hebben gehad die bij kwekers in Ankeveen zijn ontsnapt.

Maar de Visarend die om + 14.00 uur van boven het Naardermeer vlak boven ons hoofd

richting Hilversum zagen vliegen zal best "echt" wild geweest zijn, evenals

1 Havik en 1 Sperwer boven de bosrand 1 Bruine kiekendief v,r. en in de weilanden

rond het Naardermeer 8 Buizerds, 5 Wulpen en 2 Goudplevieren, 3 Tapuiten en 1

Torenvalk, Slob- en Bergeenden en een paartje Witte kwikstaarten.

Een vrij succesvolle teldag al met al, want we konden ook heel wat weidevogels

op de kaart intekenen. Bij deze dank ik ook de andere tellers voor hun werk.

De resultaten zullen jullie t.z.t. zeker te zien krijgen in onze Avifauna.

In het voorjaar hebben diverse leden enthousiast mee geholpen om de Hilversumse

Meent te inventariseren.

Dit ondanks het barre voorjaarsweer in de regen/kou.


