
 
Inventarisatie van Calorama 1970. 
 
Het geïnventariseerde gebied is ca 2 ha groot. 
Het aantal broedparen bedroeg dit jaar 77; 
Het aantal soorten 24. 
Hieronder het lijstje: 
wilde eend  -   
waterhoen  2 spotvogel 1 
houtduif  5 winterkoning 5 
turkse tortel  5 Grauwe vliegenvanger 1 
bosuil  1 ? koolmees 5 
zanglijster  3 pimpelmees 3 
merel 12 boomkruiper 1 
roodborst  3 ekster 1 
heggemus  4 gaai 1 
tuinfluiter  1 vink 1 
zwartkop  1 huismus 3 
tjiftjaf  3 groenling 5 
fitis  4 spreeuw 7 
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Overgenomen uit het Vogeljaar, 18e jaargang, nr. 4, okt. 1970 – pag. 320:  
Het kweken van Casarca's.  
 
Het artikel van de heer A. Cramer verheugt me. Een tiental jaren kweek ik 
met meer of minder succes naast vele andere soorten eenden, Casarca's. 
Dit najaar zullen weer 5 jaarlingen uitvliegen. Een mager resultaat van  
2 broedsels. Hoewel uit één nest vaak, maken de jongen meest paarsgewijs 
oefenvluchten, zodat dit jaar vermoedelijk een jong bij de oudere vogels 
blijft. Een van de koppels zie ik al meer dan een kilometer van mijn wo- 
ning overvliegen en ik denk dat ze een dezer dagen wel aan de grote  
reis beginnen. Ik neem aan dat het mogelijk is dat één of meerdere ex. 
van de hier uitgevlogen koppels ergens in Nederland in het voorjaar ko- 
men broeden. 
Dit hoop ik omdat van de door mij grootgebrachte bergeenden vele kop- 
pels in de omgeving zijn komen broeden, terwij1 ze trouw hun eten komen 
halen op de oude voederplaats. De hier grootgebrachte bergeenden over- 
winteren regelmatig op mijn terrein. Hun aantal schat ik op een kleine 
honderd, ze scharrelen als tamme eenden rond de voederplaatsen. Door de 
aanleg van de zuidelijke rondweg om Bergen op zoom, die mijn terrein  
tot de helft terugbracht en bovendien nog in tweeën deelde, is de broed-
uitkomst van de eenden minimaal 3 bergeenden en 5 Casarca’s. Normaal 
ong. 100 resp.12. 
Van alle oudere vogels zijn er enkele vleugellam en de meeste normaal 
vliegend, hoewel van grote vluchten weinig te merken is, waarschijnlijk om- 
dat één der partners gehandicapt is. Mijn proef om Nijlganzen te laten 
uitvliegen is mislukt. Van de drie broedkoppels heb ik er geen meer over 
terwijl van de zeker 20 uitgevlogen jongen nog maar één ruziemakende 
eenzame gent is overgebleven. Doordat ik de vogels nooit heb geringd is  
het moeilijk na te gaan waar zij gebleven zijn. Een deel, of misschien 
wel alle bergeenden die bij Blijdorp rondvliegen zijn hier bij mij 
geboren en als halfwas aan Blijdorp geschonken. Mogelijk dat bovenstaand 
een klein deel van de aanwezigheid van Casarca’s en Nijlganzen in Ne- 
derland verklaart. 
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