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beeld te voldoen. Aapge zíen d.eze eend. wat verd.erop 1,ra€r neerstreek r^laS een

trrped.e confrontatie mogelijk. Wat het eerst opviel nad.at de eend. wat beter

te zien was, was dat hij kleiner l,,ras, en meer kaetanjebnrin van kIeur.. 3ii

goed. kijken bleek er geen wit ae.n d.e snavelbasis te zijn, dit tesamen leek

ivel vold.oend.e voor de Ceterniiratie als wi'booge"rrq, Ie afstand. tot d.e wit-

oogeend. was ong:eveer 25 neter. Opnerkelijk in het geCrag iras het vrij lange

d.uiken, soms bijna een halve minu.uto naarna ben ik nog eni-ge nalen gaan kij-

ken om 'be zien hoe lang cie eend verbleef cn orn het beest nog r'rat beter te

leren kennen. 0p I en l-9 d.{cenber bleek evcnecns (ve-rrnoed.eli jk dezelfd.e )

witoogeend 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

in hct.,nrater en d.s witte anaalstreei<. Ib eerste kcer hacl ik ciit niet zo

goed. gezíen. Aangezien op B en 19 d.ecember duidel-ijk een i.;itte aaaalstreek

vrerd. gezien, zal de witoogeend wel een mannelijk êx. gpr.,rcest zíjn,

Overigens rqend ook vorig jaar op Sass<;nheim-Zuid een witoogeend. waa,rgp-

nonen nl. op 24 oktober 197L,

Opsporing vef?ocht rrq,n zlngepclq ruigpgotuilen :

Eind. septenbcr 1971 is ccn d.ode juveniele miryootuil gevonden in de

Gasselten Staatsbossen (m. ) . Dc cerstc i"/ailrrrcming 1.,:rr lieclcrlano :

Het broed.gebiccl van cle :rrigpootuil strclct z:.ch vooïnanelijk uit- over

Canad.a" en vanuit Siberië i*cstviaarts over Rusland,l Scanclinaviër, Polen,

Zvritserland. tot in West-h;itsland. (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, sti jf ,

met nog heldere og:en, Iii j f.ias d.us nog rnaar kort c1ooC. ) Aangezien cle

ru igpootu i l  ( i . t . t .c ie  s teenui l )  een pract isch st r ik t  nachte l i jke leefwi jze

heeft, zulJ-en \"/e levende cxernplaren hct bcst ts-nachts ti j i 'aiis d.e zang van

een í' op het spoor kurm.en konen. Hij ztngt vanuit een boontop, liet geluid.

draagt 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 rveke r iets luiclcr word.enCe toont jes in staccato gebracht, in stro-

fen van +2seconden. ian is et + 2 seconCen rust, ws^aïna c1e ree.ks van t à 12

toontjes ztch herhaalt.'AIs hfj goecl op gang isr- kan het nar:netje zéér vol-

hardend. dren Coorgaan. l'let het zingen word.t al rvat begonnen in november. en

het ga"at d.oor tot Ín juni. ilogfdroeptijd is nidden maart tot nid.den mei,



A1s biotoop heeft hij in hdt algemeen voorkeu:r voor grote msti€p bossen,
zowel van alleen naald.hout als ook genengd met beuk en. eik. Ook in berken en
populieren is hii broedencl aangetroffen, maar altijd. voornamelijk in oude nest-
hoLten van zwatte spechteno

We moeten dus op vele plaatsen op d.e migpootuil bedacht zíjn. Het z'o
bizoncler interessant zÍjn a1s we rra d.e vondst in L97L in d.e toekomst een l_e-
vend-e migpootuil en zo nogelijk een broedgeval op het spoor zouden 1run1en

komen hier in het noord.en J

Nu maar met d.e oïen gespitst op "jachtil J

3ii vcrnoeclen of zclcerheid van d.e l\raarneming van cen :rriryootuil graag

contact opnenen met ondergetckend.e. Succes :

L.G. C:roen

Bernl:ardlaan 2 , Bedr-rn, TeI. 05900-24T 6.

'r,/aarneningen van d.e l_ed.en,

$_o_odhalsfuut, Pod.iceps griseigena.

l7-I1-172 ?uidlaarclermeer bij d.e Leine 1 eks. waargenomen i_n gezelschap van

2 futen (p,, l .v.Dorssen) ook 1B-]]- t72 1 eks.aanwezig:.

Zwarte Zeeëend., l,ielanitta nigra.

\9-1.7-172 Sasse nhe jm-Zuj.cl of Zanfunecrt je ? eon visplas bi j liaren" Ver.rnoe-

dclljk tengevolgc van cle z\rare storm op L3-\I-t72 vrcrd-e.n 15lg cks

\,Er.argenol1cn" 0p 20-11 waren ze wecr verd.wenen (E.3oekema, J.HrÈscher,

F.J.van Dorssen)

Reod.h4ej+ans, Branta n:ficàllis.

L?-LL-t72 Laur,'ersmcer i eks. tussen de brandganzen tijclens een waterrvil-cltelling,

Slechtval-k, Falco peregrinus.

9-1r-tT2 Laulversmecrpolder I  cks. gez\en (J"Hri l-scher e,a.)

Zeearc-nd-, I{aliaeëtus a1bicilla.

4-1-'72 Bovcn zeed.ijk Nocrd.polder (eatto) vern.juv.eks zi+evend. naar oostel.

r icht ing. (G.i{eeuvi isseir,  H"Wi jnandts, H.Bi j I)  "
\reldui_l, Asío flarnmens "
24-IIt72 Dollard I ekso gezien óp de kweLder ter hoogte vaït d.e Nieuwe

Buitengeul ( P. ,l , vo Dors s en ) .

\r.rat ersprceur'r, Cinclus ci nclus cinclus.

L9-L1-t72 tre noord.elijkc vorm l'a^n d.ezc soo::t werd waargenomen bij een be::sr-

sl-ot in d.e Lau,,yerspold.er (C.P.Sikkema) 1 eks.

Rod.e Wouw, i,iilvu.s rrrilvus

9-L-I972 
-'r,'aargcnonen 

in de Er,urapolder 1 eks, (C.P.Silclcerna) nrtef e uren €Êr-

der werd.(ve:rnoedelijk)dezclfd.e vogel gezien in de Noord.pold.er, Ohk

op L6 en 19 jarnrari werd. 1 rode wguw gezien in de LÍnth.Homanpold.er.

21-5-'72 In d.e Noord.pold.er vlieg:b. 1 ekso langs d.e zeedijkr gaat later op paal-

t je zit ten bi j  Noordpolderzi j l ,  (G.iuteàuwissen e.a. )

Zlgfte l,,/orrw l,Iilms migfans

I5-4-'TZ Orngevirg \^/insurn I eks"

lr-5-t72 Boven v:coegpre zeedijk

op d.oortrek.

Ie,urnrersmeer 1 eks.


