
 
fuut 2 kleine mantelmeeuw 1 kauw 3 
jan van gent 3 zilvermeeuw 1 merel 4 
wilde eend 4 kapmeeuw 2 kerkuil 1 
zwarte zeeëend 1 stormmeeuw 3 torenvalk 1 
knobbelzwaan 1 turkse tortel 2 spreeuw 2 
waterral 1 gierzwaluw 2 huismus 6 
waterhoen 1 veldleeuwerik 1 tuinfluiter 1 
meerkoet 6 zwarte kraai 1 heggemus 1 
roerdomp 1     
 
In het totaal dus 25 losgelaten soorten. 
Als zeldzame gasten ontvingen we nog in het asiel: een papegaaiduiker  
op 22 juni (dit is de derde juniwaarneming in Nederland), een klein- 
ste jager en een buizerd. De buizerd is begin januari in het ooievaars- 
dorp "Het Liesveld" ondergebracht, daar hij wegens blijvende invalidi- 
teit toch nooit meer in vrijheid kan worden gesteld. In het Liesveld  
heeft men, een ruimere huisvesting en het voedsel levert daar geen pro- 
bleem op. 
In februari j.l. is het asiel uitgebreid met een vijver, die noodzake- 
lijk gebleken is om watervogels in een goede conditie te krijgen. 
Van 1 januari tot 1 maart konden na verzorging weer losgelaten worden: 
merel       2 
waterhoen   2  
stormmeeuw  2  
veldleeuwerik 1 
fuut        1 
tafeleend   1 
De 77-ste soort staat inmiddels genoteerd op de asiellijst. Het was een 
kuifeend, die echter zodanig onder de stookolie zat dat er geen redden  
aan was. 
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De ganzenexcursie naar Friesland. 
 
Op 29 december j.1. werd een ganzenexcursie naar Friesland gehouden. Voor 
dat deel van de leden dat niet meegegaan is, volgt hier het verslag.  
De excursie begon reeds om 6.00 uur, maar dankzij de nodige misverstanden 
waren we om 8.00 uur pas in Haarlem. 
We waren er niet van overtuigd dat we inderdaad ganzen zouden aantreffen 
omdat overal een dikke laag sneeuw lag. Bij het begin van de afsluitdijk 
werd voor het eerst gestopt. Aan beide zijden lag zwaar ijs, maar in en- 
kele open stukken water wemelde het van de watervogels, o.a. brilduikers, 
kuifeenden, grote zaagbekken en futen. Op de afsluitdijk werd de eerste 
brandgans waargenomen. 
Bij Makkum zagen we de eerste troep ganzen, waarschijnlijk k1eine riet- 
ganzen. Daarna een troep van ca 2.000 brandganzen met een enkele kol- 
gans ertussen. Een prachtig gezicht. 
Na de koffie ging het via IJlst verder naar de IJselmeerkust. Onderweg 
zagen we nog een echt winters tafereeltje: een wijfje sperwer vloog met  
een waterhoen in zijn poten vanuit een sloot op, ging in het weiland zijn 
prooi verorberen, maar nauwelijks was hij begonnen of een buizerd verjoeg 
hem en begon de waterhoen soldaat te maken. Even later, toen de buizerd 
verdwenen was, kwam een ekster nog kijken wat er voor hem overgebleven  
was. 
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In Friesland zal deze winter weinig boerenkool gegeten zijn, want over- 
al waar deze planten groeiden, zaten zwermen houtduiven de struiken kaal  
te eten. Opvallend was het grote aantal zwarte kraaien. 
Bij Oude Mirdum konden heel mooi twee sneeuwgorzen en een rietgors ge-
fotografeerd worden. 
De stootvogels ontbraken ook niet: torenvalk, buizerd, ruigpootbuizerd, 
sperwer en blauwe kiekendief werden gezien. 
In de N.O.P. verbleven duizenden kolganzen en enkele honderden brandgan- 
zen. Bij een wak stonden ook hier enkele blauwe reigers te kleumen, in 
Friesland hadden we er ook tientallen gezien, waarschijnlijk zullen ze  
wel niet allemaal het voorjaar gehaald hebben.  
Bij Lelystad zwommen aan de voet van de dijk troepen eenden en meerkoe- 
ten en het lukte ons er zo'n 25 nonnetjes uit te halen, waaronder enke1e 
zeer mooie mannetjes. 
Nadat we in Lelystad koffie hadden gedronken, keerden we naar Noordwijk 
terug, voldaan over deze winterexcursie. 
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Verslag van de broedvogelinventarisatie op Offem. 
 
Hieronder volgt een verslag van de broedvogelinventarisatie, welke van  
12 april tot 13 juni 1970 heeft plaatsgevonden. 
Vermeld zijn alleen die broedgevallen, die wij met vrij grote zekerheid 
hebben kunnen vaststellen. Het werkelijke aantal broedgeval1en zal on-
getwijfeld hoger liggen. 
De nummers voor de soort zijn ontleend aan een lijst zoals die ca 2  
jaar geleden is opgemaakt. De cijfers achter de soort geven het aantal 
broedparen aan. 
 
 1.wilde eend  1 49.grauwe vliegenvanger  1 
 2.boomvalk  1 51.heggemus  3 
 5.houtduif          ca 10 57.spreeuw            ca 10 
 6.tortelduif  2 58.groenling  4 
 7.turkse tortel  2 61.vink  2 
 8.koekoek 2 x gehoord  ? 63.huismus            ca  2 
10.bosuil  1   
11.ransuil 2 x gezien  ?   
12.groene specht  1   
13.grote bonte specht  2 Niet op de vorige lijst voorkomend 

maar wel op onze inventarisatie- 
lijst: 

16.boerenzwaluw  1 
18.zwarte kraai  1 
19.kauw  5   
20.ekster  1 65.waterhoen  4 
21.vlaamse gaai  2 66.boomkruiper  1 
22.koolmees  5   
23.pimpelmees  2 Verder werden gezien, niet broedend 
28.staartmees  1   
29.winterkoning  5 appelvink 12 april 
30.grote lijster  1 houtsnip 12 april 
31.zanglijster  4 torenvalk 12 en 19 april 
32.merel 10 matkopmees 16 mei 
38.roodborst  4 goudhaantje  1 mei 
42.spotvogel  1 fluiter  1 mei 
43.zwartkop  3 bonte vliegenvanger  1 mei 
44.tuinfluiter  2 wielewaal 13 juni 
46.fitis  5   
47.tjiftjaf  6   

     waarnemers: D.Hoek, W.v.Duin, 
     C.Verwey 
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