-2van het land.schap dan zaL men net goed gedocunenteertl pitennate-

o.a€ntasting

voor de dag rneeten kornen. Elen goed voorbeelcl hiervan is ale onlangs ge-

riaal

net filn

houden aktie
zij

voor het behoud van de DoLLárd.. bnk-

voor de televisie

het vele verk tioor nrs. S.Tjal.ljrtgii

kluut,

verricht.

zowel irr de broed- a1s in de trektijd,

Doll-arcl met na,rrevoor d.e kluut

is.

opgezet verslag zijn
zijn

rrêïd hier

ook bijzonder

toch veÍlig

de

uaarilevol

aandacht a€,ngeechon-

omdat tle ve1ê gBgevens die er vel zijn

ken, waanschijnlijk
&

werd bewezen hoe belangrijk

Hoewel de Dollard

is voor d.e veLe sooxten steltlopers

een ontlerzoek aam de

tijdens

niet

in een goed

gepubliceerd..

uiteraard

een aa.rrtal soorten wearÍ/an men cle sterke'terugde gpeLgor€ en d.e ooievaar die na

ga,ng zonder oeer kan noenen zoals b.v.

1967 eeheel uit onze provincÍe zijn verdÍenen a,Ls broedvogBl. 0ro aan d.e
jluiste geg€vens te konen verd de provincie ond.erverdeeld in een J-taJ- biotcpen ( grasJ.anct, ekJcerlaarl, water met oevers, bebouvde komnen, wegen net verspreide bebou',rin6, bra^akliggelrde t{rreinen

en bossen). Terreinen uÍt

deze

worden in de lente en zomer d.oor d.e leden op broedvogels gElnven-

biotcpen

rrclke inventarisatie
1n een versl-ag ruordt gezonden a"a,nde inventaÍisatie-kornÍaiss j.e die de gegevens vÈrvleïkt per bioioop.
tariseerd,

hun eigen r'raarnemingenj-Ír zozodat ook in los verband staande ge-

Daexnaast zend.entle led.en jaarlijks
rsel uÍt

de broed- a1s uit

gevens niet

verloren

d.e trektijd

ie denkt na { jarcn va^n
elka"e,r te hêbben on p-l-Ie gegÊvens per soort

gean, Tn inventarj.satie-konniss

vold.oend.egegevens bij
te werken, ',{aarna publikatie kan volgen.

inventariseren
uit

On binnen deze 4 jaar aI dit
de med.elrerkjag va:r de leden ge-

werk te kur:nen verzetter., vordt natuurlijk

rrra^agd. Iïebt U het afgelopen seizoen nog gecn te:rrein kullcn
en lmnt

rmijhcuclen

U voor L97, r.lat tijd-

inventariseren

d.an kr,crt U zich in verbinding

met: P,J, van Dorssen trin'iorpweg i6 _l@re11.o!0..})qlÁl

stellen

,

}/aarneming van een Vitoogeend"
0p 21 novenber j,f ,begaf
ten zuid.en ''ran het eigenlijke
die

ik me rlaa'r Sassenheirn-Zuid., eel zand.plas even
Sassenhein

is ooor zand.afgraving: voor

ontstaan

gpote aantallen

z::ch altijd

in Ha::en. 0p deze rrrij

diepe p1as,

d.e snelweg Euaen-Groningen,

eend.en vooral

hdf-

en tafeleeni.

zijn

bevi:rd.en

er talrijk,

in een ivat korie re peroooe " Vermoed.elijk
d-uikeenden begunstigd" d.oord.at in het heLd.ere rqater veel

evenal-s d.e slobeend en vij-ntertaling
wordt het hoge aantal
eïl ,"iatêrranorikel
fonteinkruid.
krrifeend.dn

Ë*$.:'.l::;H.ri-,""

Op 21 november d.acht jl< óén van de vele

op te jagen toen ik me naar de r,raterkant

de eend. (aie
streep

groeit.

ik op dat noment voor een g kuifeend'

te hebben. 3ij

nazoeken bleek

alleen

begaf.

hield

In d.e vlucht

bleek

een bred.ere vleugel-

een witoogeend. goed aan het vlieg-

1

bleek

ae.n d.e snavelbasis

er geen wit

tesamen leek
d.e wit-

in het geCrag iras het vrij

Opnerkelijk

oogeend. was ong:eveer 25 neter.

dit

wi'booge"rrq, Ie afstand. tot

als

ivel vold.oend.e voor de Ceterniiratie

te zijn,

3ii

van kIeur..

l,,ras, en meer kaetanjebnrin

kleiner

te zien was, was dat hij

nad.at de eend. wat beter

opviel

Wat het eerst

mogelijk.

trrped.e confrontatie

goed. kijken

r^laSeen

Aapge zíen d.eze eend. wat verd.erop 1,ra€rneerstreek

te voldoen.

beeld

lange

soms bijna een halve minu.uto naarna ben ik nog eni-ge nalen gaan kijken om 'be zien hoe lang cie eend verbleef cn orn het beest nog r'rat beter te
d.uiken,

leren

kennen. 0p I en l-9 d.{cenber bleek

evcnecns (ve-rrnoed.elijk dezelfd.e )

eanvczig, tcvcns probe.crcle iË nog ecns tc letten op twee and.ere
ken:rrerken die -wel te zien zoud.en inoeten ztjn, nanelijk
de hogere liggi:rg
witoogeend

in hct.,nrater en d.s witte

anaalstreei<.

Ib eerste

kcer hacl ik ciit niet

goed. gezíen.

Aangezien op B en 19 d.ecember duidel-ijk

vrerd. gezien,

zal de witoogeend wel een mannelijk
jaar

Overigens rqend ook vorig
op 24 oktober

nonen nl.

Opsporing

op Sass<;nheim-Zuid een witoogeend. waa,rgp-

ccn d.ode juveniele

(m. ) . Dc cerstc

Het broed.gebiccl van cle :rrigpootuil

Zvritserland. tot

êx. gpr.,rcest zíjn,

rrq,n zlngepclq ruigpgotuilen

Eind. septenbcr 1971 is

Canad.a"en vanuit

aaaalstreek

197L,

vef?ocht

Gasselten Staatsbossen

een i.;itte

zo

Siberië

i*cstviaarts

in West-h;itsland.

:

miryootuil

gevonden in de

i"/ailrrrcming 1.,:rr lieclcrlano :
strclct

z:.ch vooïnanelijk

uit- over

over Rusland,l Scanclinaviër, Polen,
(t Unebr-rrger Heid.e, iJarz, ',iestfalcn,

Schivabisclic Jr:ra s Zwartr" lJoud) un OoEt-Fbankrijk;
Af Cviaa,J-gas'b
is hij enlce"
''
lc nalen r/aarg:enoncn ín -nLteIar,i..
Bovenciien is hi j in België
in 1968 en '69 resp, J cn 12 x broeclend aangctroffen.
fÉ rnc&l:) is nu of
v/e hier rnet oen j-n Drente uitgebroede vogel te maken hcbber: of rnet één, die
zíc}r errl<el-c honCerden kiloraeters

van z:-jn broed-plaats

heeft

verwijderd.

(tti j ',+ercl zeer vernagerC,., maeï zonder vcrwond.ingen aangetroffen,
met nog heldere
ruigpootuil
heeft,
een í'

og:en, Iii j f.ias d.us nog rnaar kort

(i.t.t.cie

steenuil)

een practisch

zulJ-en \"/e levende cxernplaren hct bcst
op het spoor kurm.en konen. Hij

ztngt

sti jf ,

c1ooC.) Aangezien cle

strikt
nachtelijke leefwijze
ts-nachts ti ji'aiis d.e zang van

vanuit

een boontop,

liet geluid.

j-:r winCstiLle

nachten r.icl + 2 hri" ver en is orrÍniskenbaar en niet met
het geluid. van ancerc uilen te verwaï:rcn: 'rpoe-poe-pce-poe-poe t, , een reeks
vart vol1e r rveker iets luiclcr word.enCe toont jes in staccato gebracht, in strodraagt

fen van +2seconden. ian is et + 2 seconCen rust,
toontjes

ztch herhaalt.'AIs

hfj

goecl op gang isr- kan het nar:netje zéér vol-

hardend. dren Coorgaan. l'let het zingen
het

ga"at d.oor tot

Ín juni.

ws^aïna c1e ree.ks van t à 12

ilogfdroeptijd

word.t al

rvat begonnen in november. en

is nidden maart tot

nid.den mei,

