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Veldwaarnemingen
Samenstelling: Engbert van Oort

Roerdomp
11-1003 1; gooimeer, oud naarden; vrs

het gooi, overvliegend

Kwak

030703 1; langs naardermeer;c.de

vink, overvliegend

Kleine zilverreiger
20-1002 1; maatpolder; f. during,

foeragerend
11-10031; gooimeer; vis het gooi, over-

vliegend

Grote zilverreiger
090203 1; eemnesservaart; f. during,

foeragerend
280803 1; maatpolder: d.a.jonkers, a.

douma,b. v.d. brink

Purperreiger
180603 1; keverdljksepolder s. visser,

overvliegend, daarna foerage-
rend

260703 1; gooimeer;vis het gooi, over-

vliegend
160803 1; noorpolderte veld; f. during,

foeragerend

Lepelaar
170603 1; oostermeent, blaricum, b.

logtmeier, b. van poelgeest,

f.leurs, d.a. jonkers
070703 1; raboes, eemnes, vrs het

gooi, foeragerend

Canadeae gans

150403 6; bovenmeent, s. zeldenrust,

foeragerend

Caaarca

280803 200; eemmeer, d.a. jonkers, a.

douma, b. v.d. brink, rustend

Kroon eend

190703 5; gooimeer,oud-naarden, d.a.

jonkers, m.de graaf

Zwarte zwaan

260703 1; oud naarden, naarden, d.a.

jonkers, rustend

Wsspsndlsf
180703 1; zanderij crailo, vrs het gooi,

tweemaal gezien, overvliegend

050803 1; nederhorst den berg, p, vos,

overvliegend over de vecht

070903 1; tafelbergheide,d.a. jonkers,

m. de graaf, foeragerend

Blauwe kiekendief

0902-03 1; eemnesservaart, f. during,

foeragerend

01 -11 -03 1; gooimeerkusttussen oud

naarden en huizen, e.p. klomp

Grauwe kiekendief

13- 1; naardermeent,naarden, d.a.

jonkers, foeragerend

Visarend

16-06-03 1; naardermeent, naarden, d.a.

jonkers, m. de graaf, rustend

16- 1; gooimeer, oud naarden, vrs

het gooi, foerag, idem 30-08

Rood pootvalk

14- 1; eendrachtpark, bussum, c.

de vink

Boomvalk

13-06-03 2; oud cruisbergen, d.a. jon-

kers, hevig alarmerend,zwarte

kraai verjagend
17- 1; oostermeent, blaricum, d.a.

jonkers, b. logtmeijer, f, leurs,

b.van poelgeest

1706-03 1; zanderij, crailo, vrs het gooi,

jagendop oeverzwaluwen

2406-03 1; valse bosje, eemnes, d.a.

jonkers, f. leurs, pakte huis-

zwaluw

10-0803 5; westerheide, p. vos, foerage-

rend op libellen

060003 1; fort uitermeer, weesp, e.p.

klomp, jagend boven fort

Slechtvalk

150803 1; eemmond, a.j. bos, iaag

overvliegend

Waterrat

120703 1; oud naarden, vrs het gooi,

gehoord, idem 2607 en 3008

Kluut

210603 20; korte maatkade, eempolder,

f. leurs, waarvan 11 pullus

Kleine plevier

130603 2; naarderbos, naarden, d.a.

jonkers, m. de graaf, met juv,

Goudplevler
240803 5; nw. keverdijkse polder, d.a.

jonkers, m. de graaf, overvlie-

gend

Roaae grutto

260703 1; gooimeeroud naarden, f.

leurs. d.a. jonkers, overvliegend

Regenwulp

110503 8; loosdr.plassen, j.w. Ie cleroq,

a. kerkhof, hoogovervliegend

Witgat
270603 1; raboes, eemnes. vrs het

gooi,overvliegend, later foe-

ragerend

Bosrulter

050803 1; zuidpolderte veld, eemnes,

d.a, jonkers, m. de graaf, rus-

tend

Zwartkopmeeuw
080603 1; de kampen, blaricum, d.a.

jonkers, foeragerend

Dwergatam
280803 1; eemmeer, d.a. jonkers, a.

bouma, b. v.d. brink

Zomartortal

090603 1; noorpolder, muiden, d.a.

jonkers, m. de graaf, overvlie-

gend

ijsvogel
220903 1; spiegelglas, n. den berg, m,

grotenhuis, overvliegend
10-1003 1; tienhovenskanaal, j. domhof,

overvliegend
110903 1; gooilust, vwg wandeling,

kwam aanvliegentijdens de

koffie

Staenull

050803 1; oorietfabriek, eembrugge,
d.a. jonkers, m. de graaf, rus-

tend

Ranaull

210803 1; valse bosje, eemnes, d.a.

jonkers, rustend

Draalhala

1406031;bocht bljvanck blaricum, d.a.

jonkers, gehele dag luid roe-

pend, idem 1506

Groene specht

260703 1; jagetspaadjeloosdrecht, c.

platteei, overvliegend
070803 1; eemnesserweg laren, i. hil-

horst, foeragerend

Zwarte specht
100803 1; oud naarden, naarden, vrs

het gooi, overvliegend

Kleine bonte specht
130803 1; oud naarden, naarden, vrs

het gooi, foeragerend

Pestvogel

1301031;bussum, c. de vink, overvlie-

gend over achtertuin
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Roodborattapult
2808-03 1; maatpolder, eemnes, d.a.

jonkers, a. douma, b. v.d. brink

Beflljater
11 -1003 1; oud naarden, naarden, vrs

het gooi, overvliegend

Spotvogel
300503 1; nw. maatweg, eemnes, d.a.

jonkers, m. de graaf, zingend in

erfscheiding

Braamsluiper
080603 1; koggewagen, biaricum, d.a.

jonkers, zingend

Kulfmeee

22-06-03 1; bijvanck, biaricum, d.a. jon-
kers, eerste waarneming na25

jaar

Klapekster
08-11-03 1; tienhovenskanaal,g. + e.

van oort, rustend in top van

kale boom

Europese kanarie

04-08-03 1; bijvanck, biaricum, d.a. jon-
kers, overvliegend

Barmai|s
11-10-03 3; oud naarden, vrs het gooi,

overvliegend

Kruisbek

27-08-03 7; ijzeren veld, c. de vink, laag

overvliegend

Goudvink

25-05-03 1; groen tong te bussum, c. de

vink, opvliegend met een bek

vol voer

20-09-03 1; laapersveld Hilversum, e.p.

klomp

Grauwe gore

16-05-03 1; bovenmeent, c. de vink, laag

aanvliegend over slik


