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Vl.'RSLAG EXCURSIE PIER IJMUIDEN - DUIN :,flN K~lfil!Q 29 novomber 198_1 

Regen, lrnua.e · en hAr<le wind trotserend tr:1.chtten elf onthousiastolingon .,o·p .en 
rond de pier mogelijk govogol te waar tü nomen, te o1Jserveren en te él.etorminü•
ren. D~d; laatste b.oheorsten trien deelnonrnrs tot in hc-:it perfekte, ë~.lleen onder
getekende moest op dit gebied volledig afha,lcen. Op het strand en op do tegen de 
pier gevormde jongo duintjes werden w;,,·1,r;>;onomen 4 Oeverpiepers, 1 Zilverple
vier, 6 Sneeuwr;orzon on ticmte,llen Stoenlopors tezam12m met minstens 150 Drie-
-t eens tr21..ndlo pers. 
Op de rotsblokken waren do 8 Pa,'.1,rse Strnndlopcrs tot op ·enige meters te aan
schouwen (misschien cl.oor hot slechte weer on/of dè weinige bezoekers?), tor
\·rijl we prettig verrA.st werdGn door e0n ovorvliogend.e Grote Burgemeester in 
jeugdkleoa.. 's middags in dl:, haven is nogmaa.ls een Grote Burg0moc-,stcr l'raa.rge
nomcm. Andoro vermeldenswndrd.ige wé',;•,rnemingen W8,ren oen Rosso Franjepoot, 16 
Eidereenden en enige Dwerg- en Drioteenmeeuwon. Saillant dct:=i.il vnn het jÓugd
kleed VRn do Dwerg- en Drioteonmoeuwen w;;i,ren do donl<:oro V-vormige strepen hoven 
op do vl,mgels, wat hot hcrlconnen voor minè.or gooc,fendo vogGladrS , zonder meer 
vorgemaldrnli jkt. .. 
De middR,g. ·hob'..>on wc mot zeven deelnem<-:rs on oen deelneemster ( do dnmos waren 
opvallond zwak vertegenwoordigd) gecomplctoerc1 in Duin on Kruidbcrg, mede aan
gemoedigd door de ziah 2,A.nkona.i;;cndo opklc.'.ringtm. Achtur,~,f is hot bij do a :~n
lcondiging gebleven" 
Hot is eon fikse wendeling fs8Wordon, me·b wa,ct,rnomine-on van oncl.Gr ?nel.ere Grote 
:eonte Specht? 2 Boomkruipers, 1 GoudhF.1.,mtje, 3 S_::,0rw0rs en 1 Kièkendicf (we 
laton in hot midc1en of hot eon DL:mwe of oen Bruine W8,s, i.v.m. a.e inv,ülende 
duisternis). In de moertjes word.Gn onder andere nog 3 Dworgmeouwcn, 1 Drio
teonmecmw on 1 Fuut wa,<1,rgcnomcn. 

Co((' Klav0r 

ONTV .ANGEN LITEHA'l1UU:Ii beschreven door Do Boekers. 

Samenwerkende VWG' s Nooro.-Holland, J?E G?,ASPIEPER, jrg. 1 no. 3. Inhoud b0spro-
ken in DE GIERZW.ALlH1i 19e jarg. no. 3. _ 

VWG hot Gooi o.o. 
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DE KORHAAN 9 1980 jrg. 14 no 0 6 (door misverst,c,,nd .eerst nu 
ontvangen). Broodvogclinvontarisatie 11N~,ara.erbos11 ~ in 2.F>,nslui ting op oen 
door do VWG hot Gooi e.o. georganiseerde cursus voor gevorderden word in 
voorjaar 1980 oen niet to moeilijk terrein uitgezocht, waar oorst docenten 
met cursisten en l;:i,tar do cursisten alloon con broedvogolinvonta,risa.tie 
konden uitvoeren. Dit blook cnlcolo enthousiaste invent,,:i.rise0rdors op te 
leveren in do VWG. 
Een l'Ji tvlou.;~.-.;lstorn ( Chlidonias loucoptqrus) in de Eempoldor~ èl.û sinds 1926 
achtste, wn. 0,rnoming van d.o Wi tvlou0 clstorn in dit gebied? op 15-5-80 l:>ovon 
de Wi0lon in ó.e }Deumpolcler 9 snmen m,Jt oen Zw;:i,rto Stern. ( in juni/ juli 1 79 
word op dG "l\n~r-:oveonso ·pl.=i,s een 0xempl2.2.r Wé!.r'.r:0;onomon dat gopR.r1,rd w,,1..s mot 
0011 Z1r1;::i.rto Storn on cl.ri:i; zelfs (nibot suocc,svol) hoeft gebroed). 
Falstorbo- 1 expec1Hic1 17--26 okt" 1 80J Vola.wn.P,rnorningon. 
DE KORHAAN, 1981, jrg. 15 no. 2. 
Ï-Ïot Viorèl.o Kvmdrnnt bebouwen? Eon broedvogc,linvm1t.:-:i.risP,tio vn.n clo Oostor-
mocnt1 in 1980: in clit b edr0igd.o gebied (bebouwing), Gr:.mzend :-i.;u1 do Eempol-
dor, word Vêl,n d0 1govooligo' soort ,n w,:icl.ovoGcls on 0Gndon on dRP,rnnast v.:m 
bjjr. Gele Kwiks·~:'vl.rt cm Gr8,uwo Gors, ,ien bohoorli jk aEmt2.l broodp:oi.ron v ,:•,st-
gostGld. 
DngGxcursie ZeoL'.nd op 24-1--81, V,,ldwn.r--.rnomingcn. 
~}li: KORHAAN, 1931, jrg. 15; no.4. 
De Witto KwikstD,art? RoktifHc~J.tic O() 1tQ::i,nzen in het Gooi 1979-198011

~ do de,a,r 
11 TA.ign.-Riotg,mzon'1 (,\nser fab.3.lis fnb;:ilis) genoemde gA.11zon bluken t0 lohoron 
tot oen intorn1Gdiairo vorm VFi,n 'fr-1.balis' on I rossicus'? in de toelcomst zal 
hier uitgobroiclor op worden t0ruggekomen. 
JDen Wi tbuik-Rotgans (13r.-.mta bornidn hrotR), niGllN voor l.'1idd(;n-N ederlanfü op 
1-3-' 81 word in de lfoordpoldor tussen groopon gnnzcn een Wi tbuik--Rotgans 


