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Veldwaarnemingen

Engbert van Oort

Digitalisering van deze schat aan

waarnemingen verdient aanbeveling.

November

In een winter waar het eigenlijk niet wintert

zijn het vooral de kruimels die onze aandacht

vragen. Er is in november uitzonderlijk weinig

neerslag gevallen. Hierdoor was deze maand

de droogste sinds honderd jaar. Ook viel de

maand op door het ontbreken van vorst, zelfs

geen nachtvorst.

Dat het weer invloed heeftop de aanwezigheid

van verschillende soorten vogels behoeft geen

uitleg. Door het zachte weer bezochten niet

overdreven veel wintergasten onze contreien.

De kramsvogels, koperwieken, barmsijzen, e.d.

worden mondjesmaat waargenomen.Een

parelduiker liet zich goed bewonderen in de

Spiegelpolder, de zeearend was regelmatig te

zien in de Eempolders en de klapekster die al

jaren de Tafelbergheide bewoont was weer

terug. Tevens wordt er met regelmaat een

gezien bij de Bovenmeent.Evenals voorgaande

jaren verblevener bij de Huizerpier weer de

nodige eendachtigen die in het noorden

broeden en in de wintermaandenhun vertier

zoeken in het Eemmeer nabij Huizen. Eider,

ijseend en brilduikers werden met regelmaat

gemeld.

December

Ook in decembernog geen vorst/nachtvorst.

Als gevolg daarvan zagen we nog maar weinig

wintergasten. December begon met de zang

van Cetti’s zanger. Bijna dagelijks werd een

steenuil waargenomenin de Eempolders; we

kunnen hier rustig spreken van een territorium.

Eindelijk werd er ook weer eens een bonte

Vanaf de oprichting is er in De Korhaan een

rubriek geweest waarin waarnemingen van de

ledenzijn vermeld. Aanvankelijk gaf men die

op diverse wijzen door. Later is een

waamemingskaartje ontwikkeld, dat kon

worden opgestuurd of afgegeven. Nu na 45

jaar is daar een einde aan gekomen. Na lang

getouwtrek is het dan eindelijk zover. Het tot

nu toe gebruikelijk overzicht verdwijnt,

doorgeven via waamemingskaartjes is niet

meer mogelijk en de rubriek krijgt een andere

opzet.

Vanaf dezeeditie van de Korhaan gaan we

over op het digitale tijdperk om via de

ingevoerde waarnemingen bij

Waameming.nl/hetgooi een overzicht te

verzorgen. Via deze
weg wil ik bedanken voor

het trouw insturen van hun gegevens. Het

archief puilt door hun meldingen van gegevens

die nu op ‘zolder’ liggen te verstoffen.
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kraai gezien, een vogel die in het verleden

regelmatig in ons werkgebied werd

waargenomen,maar tegenwoordig een

zeldzaamheid aan het worden is. Tussen de

overwinterende ganzen werd ook een

roodhalsgans gesignaleerd, ook al zo’n

wintergast die zo nu en dan gezien wordt.

Zo’n zachte winter heeft ook zijn voordelen;

zeer regelmatig werden ijsvogels gemeld op

verschillende plaatsen. Dat zou kunnen

betekenen dat deze vogel zich kan herstellen

van de twee voorgaande zware winters.

Januari

In het begin van januari bleven de

temperaturen hoog. Op nieuwjaarsdag was het

zelfs 12° C. De rest van de maand kenmerkte

zich ook door zacht weer.

De Cetti’s zanger was nog steeds aanwezig.

Evenals de klapekster, de steenuil, de ijseend

en eider. Wel werden we verrast met een

Humes bladkoning nabij de Spiegelpolder.
Vanuit heel Nederland kwamen vogelaars om

deze zeldzaamheid te aanschouwen.

Op het moment dat ik dit schrijf, op de laatste

dag van de maand,wordt er een vorstperiode

aangekondigd. Mogelijk zijn de komende tijd
dus nog leuke vogels te spotten die vanuit het

hoge noorden en het oosten naar ons land

trekken. De komende maanden zullen we zien

of dat gebeurt.

Wie meer informatie wil kan kijken op www.vweeooi.nl onder de rubriek Waarnemingen Gooi bij

waarneming.nl.

STRIJKLICHT

Over de sloomheiden snelheid van meeuwen

Ze hebben het peinzende Arctische glijden
hahaha uit de hoogte in langzaam

voorbijgaan maar ook wel het snelle

bemoeiziek gemekker van geiten.

Ze kunnen zo lang op een plek blijven hangen

dat hun schaduwen op derotsen plakken.

In het donkerend uur als de grond nog wel warm,

alleen zee nog belicht is, spetteren zij

om de lichtende klip als vonken uit een vuur.

Judith Herzberg

Uit: Peter Vos
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