
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   
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