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Door de Vogelwerkgroep wordt reeds geruime trjd een maandelrjkse soortenlijst van vogels bijgehouden, die in Wageningen en omstreken worden waargenomen. Het gebied wordt door bijgaand kaartje aangegeven. Hieruit kan men
concluderen, dat de omgeving van Wageningen zeer gevarieerd is. In de eerste plaats treffen wij de uiterwaarden aan, met hier en daar griendbosjes.
Op verscheidene plaatsen werd voor de steenfabricage klei gewonnen, waardoor in de loop der jaren een aantal plassen ontstaan is, die thans ten
dele begroeid zrjn geraakt en aan vele watervogels een ideale broedplaats
bieden. De volgende plassen zijn zo ontstaan: de plassen van de "Blauwe Kamer" tussen de voet van de Grebbeberg en het Opheusdense veer, inbegrepen
die aan de andere zijde van de rivie~, en de plassen bij de Noordberg, tussen
Renkum en Heelsum.
Een uiterst belangrijke pleisterplaats is verder het Binnenveld, een
gebied, dat vóór de laatste wereldoorlog voornamelijk uit blauwgrasland bestond, maar door bemesting en ontwatering tot beter grasland werdo
De Eng bestaat voornamelijk uit akkerland.
Het Wageningse landschétp wordt gecompleteerd door verscheidene boomgaarden, terwijl ook bossen en parken een belangrijke plaats innemen.
Voor een volledige benaming en titulatuur van personen, die door het
doen of doorgeven van waarnemingen hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze mededeling, wordt verwezen naar een lijst van waarnemers achter
in dit ver slag.
Het kaartje van Wageningen en Omstreken werd getekend door E. Leijs.
Hieronder volgt een bespreking van de waargenomen soorten in de volgorde, zoals die gebezigd is in de Vogelgids van R.T. Peterson, G. Mountfort
en P.A.D. Hollom.
Voor enkele algemeen voorkomende vogelsoorten zijn geen nadere bijzonderheden vermeld.

100-juni 1960
Bureau knnv.
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-- :;; ·ZEEDUIKERS - Colymbidae.
Roodkeelduiker (Colymbus stellatus).
In de plassen van de "Blauwe Kamer" werd door verscheidene leden ve.n de
Vogelwerkgroep van 9 tot en met 24 april 1955 en van 1 maart 1956 tot in de
2de helft van die maand één exemplaar waargenomen.
Een derde waarneming dateert van de eerste helft van maart 1956 in de
Rrjn brj de papierfabriek te Renkum.
FUTEN - Podicipidae.
Fuut (Podiceps cristatus).
- - Geregeld voorkomende broedvogel in de plassen van de uiterwaarden. Het
aantal paren wordt geschat op ongeveer zeven.
Wordt gewoonlijk in februari weer in het broedgebied gezien.
Op 7 feb 1960 werd reeds het eerste exemplaar gezien bij de 11 312.uv1e Kamer". Op 30 apr 1960 werd bij de Noordberg een fuut zwemmend in de föjn b.angetroffen, een ongewoon schouwspel. Door de aanhoudende droogte zakte het water in de plassen tot een bedenkelrjk peil. Op 3 mei 1960 was de fuut er verdwenen, nadat er op 19 mrt 1960 nog 4 exemplaren geteld waren (Hoogers).
Kuifduiker (Podiceps auritus).
In de wintermaanden wordt deze soort een enkele maal gezien in de mjn
en in de uiterwaardplassen, vooral brj strenge kou.
Op 19 mrt 1960 werd Hoogers brj de Noordberg door twee jongens een nog
gave dode vogel getoond, vermoedelrjk hetzelfde exemplaar, dat op 6 mrt 1960
aldaar door het echtpaar Dekhuyzen gezien was. De gouden oorpluimen begonnen
zich af te tekenen. De niet opgewipte snavel sloot verwarring met de volgende soort uit.
Eén zomerwaarneming is bekend en wel van 28 aug 1953 bij de "Blauwe Kamer"
(echtpaar de Vries).
Geoorde Fuut (Podiceps caspicus).
Eén waarneming brj de Noordberg op 24 mei 1954 (Beekhuizen, Steenman).
Dodaars (Podiceps ruficollis).
Deze soort behoorde vóór 1954 nog tot de geregeld voorkomende broedvogels, maar door drie elkaar opvolgende strenge winters broedde het dodaarsje
in de jaren 1956, 1957 en 1958, voor zover bekend niet meer in de plassen
van de uiterwaarden. In 1953 broedde nog een paartje in een kleine plas vlak
brj de uitmonding van de Heelsumse beek in de Rrjn (Beekhuizen, Hoogers, Steenman).
In 1959 werd deze soort weer wat meer gezien, maar ook thans nog kan
het miniatuurfuutje het meest waargenomen worden gedurende de winter en het
vroege voorjaar.
AALSCHOLVERS - Phalacrocoracidae.
Aalscholver (Phalacrocora carbo).
Deze soort wordt over het algemeen ·weinig en ongeregeld gezien. In 1953
vertoefde geruime tijd in het voor jaar een exemplaar bij de "Blauwe Kamer". Op
19 mrt 1960 vloog een aalscholver op uit een door wilgen omgeven plas brj de
Noordberg (Hoogers).
Overvliegers worden het meeste, pleisteraars maar zelden gezien.
Alleen van de maand januari is geen waarneming bekend.
REIGERS EN ROERDOMPEN - Ardeidae.
Blauwe reiger (Ardea cinerea).
Het gehele jaar door te zien. Fourageert voornamelrjk in het Binnenveld
en in de uiterwaardplassen. De dichtstbijzijnde kolonie ligt bij Doorwerth en
telt ongeveer 33 nesten, die zich bevinden in oude dennehomen.
In het voorjaar van 1956 had de kolonie geen noemenswaardige verliezen
geleden na de felle koude met veel sneeuw in februari. Dode vogels, die op
verscheidene plaatsen gevonden werden, waren in hoofdzaak noordelrjke vogels.

Purperreiger (Ardea purpurea).
Op de voor- en najaarstrek wordt deze soort nogal eens waargenèmèn,
vooral in de maand september bij de Grebbe- en de Noordberg. In, 1958 werd
deze reigerachtige reeds in juli waargenomen, waarbij voor het eerst enkele
exemplaren in het Binnenveld.
Kwak (Nycticorax nycticorax).
- - Op 19 en 20 mei 1957 werd 1 exemplaar waargenomen bij de' 11 Blauwe Ka:ner 11
(M.T.Jansen, Pette, de Wilde).
In 1958 broedden 3 paartjes in een uit het water oprijz·e:Q,d•, ongeveer 30
jaar oud wilgenbosje, dat als het ware een eilandje vormt in·de door hoge
wilgen omzoomde plas brj de Noordberg.
Als bijzonderheid dient nog vermeld te worden dat één der broedvogels
een eerstejaars vogel was (v.d.Anker, Hoogers, Kluyver). De laatste waarnemingsdatum was 28 sep 1958 (Steenman).
Enkele gemaakte notities bij de kwakkenkolonie mogen hieronder volgen.
Toen de jongen zo ver waren, dat ze op het nest met de vleugels konden
klappen, bleek, dat tijdens een onweersbui de ouders niet terugkwamen om ze
te beschermen. Langzamerhand werd de bewaking door de ouders verminderd en
tenslotte werd buiten het voeren om geen volwassen vogel meer in de kolonie
gezien. Van ongeveer 5 augustus af arrivee'rden de oude vogels in de schemering wel in de kolonie, doch zonder begroetingsroep. Zrj weerden zelfs de
jongen af en weigerden soms· hen te voeren ondanks het feit, dat dezen hen
soms op de kop sprongen.
Voedselzoekende kwakken werden gesignaleerd in de buurt van de "Els.uwe
Kamer 11 , enige kilometers van de broedplaats verwijderd. Door het uitzetten
van posten langs de Rijn kon het vermoeden bevestigd worden, dat dit onze
kwakken waren, terwijl het eveneens aannemelijk werd dat Doorwerth en, door
hun wegvliegen uit de kolonie in zuidwestelijke richting, ook de omgeving
van de Waal binnen hun voedselareaal lag. (De Levende Natuur, jaarg.61, afl.
10 okt 1958) •
Ook in 1959 werd bij de Noordberg een exemplaar gezien en wel op 6 aug.
(Hoogers). Een broedgeval werd echter niet geconstateerd. In het Wageningse
gebied werden in 1959 nog 2 andere waarnemingen gedaan en wel op 7 mei en
op 2 aug. Op 5 jun 1960 werd 1 exemplaar waargenomen bij de Noordberg C'.Voldendorp).
Wouwaapje (Ixobrychus minutus).
Mag thans als geregelde broedvogel beschouwd worden bij de Noordberg.
In 1957 en 1958 waren er 2 paartjes. Buiten de broedttjd wordt deze soort
vooral in de nazomer nog wel eens elders in de uiterwaarden gezien. Eén
winterwaarneming van een juveniel is bekend (feb 1953).
Roerdomp (Botaurus stellaris).
In de maanden augustus en september wordt deze soort nogal eens gesignaleerd. bij de "Blauwe Kamer II en bij de Noordberg. Winterwaarnemingen werden
gedaan o.a. op 24 jan 1956, 20 feb 1956 en 25 jan 1958 (Boogers). Een andere notitie is van 26 mrt 1960 (Dekhuyzen, Hoogers). De vier genoemde data
zijn afkomstig van de Noordberg.
Ooievaar (Ciconia ciconia).
Wordt in het voorjaar en in de nazomer nogal eens doortrekkend gezien.
Een vroege waarneming van een overtrekkend exemplaar in het Wageningse gebied is 1 mrt 1960 (Hoogers).
Op 30 mei 1956 werd een exemplaar waargenomen op een schoorsteen vo.n
een gebouw van de N.C.R.V. te Wageningen. Begin apr 1957 streek een exemplaar neer bij een in 1956 door de Vogelwacht Zuid West Veluwe opgerichte
nestpaal te Renkum. De vogel verdween echter weer.
Op 16 apr 1959 zat een ooievaar tijdens een onweersbui op de KatholiEJce
Kerk te Wageningen.
LEPELAARS EN IBISSEN (Plataleidae).
Lepelaar (Platalea leucorodia).
De volgende waarnemingen z1Jn bekend: 24 aug 1957 een juveniel in het
Binnenveld (de Vries). Van 30 aug. tot en met 5 sep 1959 verbleef een ex.
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bij de Noordberg (Dekhuyzen, Hoogers, v.d.Veen). In ongeveer dezelfde periode
werd elders in de uiterwaarden een niet in al te beste.toestand verkerend
juveniel gezien.
Tenslotte een adult exemplaar op 12 mrt 1960 bij de "Blauwe Kamer 11 (J.
Marbus).
Ibis (Plegadis falcinellus).
- - De enige waarneming is een naar het westen langs de Rijn vliegend exemplaar op 17 aug 1958 (echtp. Steenman).
EENDEN, ZAAGBEKKEN, GANZEN, ZWANEN - Anatidae.
Wilde eend (Anas platyrhynchos).
Wintertaling (Anas crecca).
Algemeen voorkomende wintergast, tot ver in mei soms. In 1959 overzomerden enkele exx. bij de Noordberg.
Zomertaling (Anas querquedula).
Geregeld voorkomende broedvogel in de uiterwaardplassen en hier en daar
ook in het Binnenveld. 25 feb 1958 was een vroege aankomstdatum. Ze kunnen
in oktober nog waargenomen worden.
Krakeend (Anas strepera).
Bij de Noordberg werden de volgende waarnemingen gedaan:
20 mrt 1943: 2 6óA en 1 ~ (Kolvoort, Renssen); 4 apr 1954: 2 óó en 1 ~ (Hoogers, Steenman); 24 mei 1958: 1 ex. (Renssen); ook in juni en aug.1958 enkele waarnemingen (Kolvoort); 9 en 11 sep 1959 een~ (Hoogers).
Smient (Anas penelope).
Algemeen voorkomende wintergast tot in mei in de uiterwaardplassen.
Deze soort kan reeds begin september verschijnen, zoals een ex. op 4 sep 1956
bij de Noordberg (Hoogers). De óó missen dan nog de gele kruin. De laatste
waarnemingsdatum in het voorjaar was 9 mei 1954 (Hoogers). In maart 19,7
waren ook veel smienten te zien in het Binnenveld. Bij de Noordberg is een
aantal van 200 exx. geen uitzondering. De maand maart en de eerste helft
van april geeft een top in het aantal te zien. Zeer opvallend was het geringe aantal smienten aldaar in de winter van 1959-1960 en in het vroege voorjaar. Het hoogste aantal bedroeg toen slechts enkele exx.
Pijlstaart (Anas acuta).
Wordt op voor- en najaarstrek en ook gedurende de winter in de uiterwaardplassen waargenomen. In maart en in de eerste helft van april 1958
werden bij de Noordberg ongeveer 100 exx. geteld, welk aantal maar zelden
bereikt wordt. Bij de "Blauwe Kamer 11 werden op 26 feb 1951 eveneens talrijke
pijlstaarten gezien, hetgeen af en toe de indruk gaf van een kleine kapmeeuwenkolonie (Hoogers).
Slobeend (Spatula clypeata).
Geregeld voorkomende broedvogel in de uiterwaardplassen en in het Bin~
nenveld, zrj het in gering aantal. De meeste slobeenden komen in de plassen
brj de Noordberg voor. Een aantal van 10 paren mag daar soms niet uitgesloten
worden geacht.
Een zeer vroege aankomstdatum was 24 feb 1957 brj de Noordberg (Oort,
Hoogers).
Krooneend (Netta rufina).
Vier waarnemingen z:ijn bekend van éénlingen. Van 12 t/rn 18 mrt 1947 in
ûe Grift (Hoogers, J.Zandstra), 2 apr 1953 (Vogelwerkgroep), 2 jul 1953
(Hoogers), 6 jun 1959 (Vierbergen). De laatste drie waarnemingen werden gedaan b:ij de "Blauwe Kamer".
Toppereend (Aythya marila).
Ongeregeld voorkomende wintergast, vooral in strenge winters. In de
winter 1946/47 werden enkele exx. waargenomen in de Grift, toen alle plassen en ook de Rijn dichtgevroren waren.

-6Kuifeend (Aythya fuligula).
Vóor 1946 broedde deze soort nog wel eens op het ,eilandje in de plas7
sen van de "Blauwe Kamer". In 195 3 over zomerde er een paar. Vermoedelijk was
er een broedgeval in 1955 bij de Noordberg, alwaar in juli van dat jaar, 3
al grote jongen met de óuders gezien werden (Hoogers). Ook in 1957 en.1959
werden aldaar enkele overzomerende exx. waargenomen.
Tafeleend (Aythya ferina).
Deze soort komt soms al in september en kan dan gedurende de hele
herfst en winter tot in april waargenomen worden. Meer dan 100 exx. tegelDk werden niet gezien. Het meest worden ze gesignaleerd in de Uiterwaardplassen en in de Rijn, een enkele keer echter ook in de Grift, vooral bij
streng winterweer.
Brj de Noordberg overzomerde in 1959 en 1959 een adult~ (Hoogers).
Witoogeend (Aythya nyroca).
A
Slechts één waarneming van een ó bij de "Blauwe Kamer" ( van Roon)., op
18 dec 55.
Brilduiker (Bucephala clangula).
Wordt in hoofdzaak waargenomen gedurende de maanden februari, maart en
april in de Uiterwaardplassen, in de Rijn enAbij strenge verst ook in de Grift.
Eén zomerwaarneming is bekend van een ó bij de Noordberg op 13 jun 1957
(Hoogers).
Grote Zee-eend (Melanitta fusca).
Een dood ex. werd gevonden brj de Noordberg in de 2e helft van dec.1952.
(Mevr.Zandstra). Een uit n.o. overtrekkend exemplaar werd boven de Wageningse berg genoteerd op 23 mrt 1952 (Mevr. de Vries).
Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra).
Een dood ex. werd gevonden bij de "Blauwe Karner" op 3 apr 1951 (van Dabben).
Middelste zaagbek (Mergus serrator).
Ongeregeld voorkomende wintergast, voor.al bij strenge vorst.
De volgende notities werden gemaakt:
Op 30 nov 1952 in een wak bij de 11 Blauwe Kamer" 2 exx. (echtp. de Vries).
Op 1 dec 1952 aldaar 2 66 en 6 ~~ (Mevr. de Vries). In het Binnenveld op
17 dec 1954 zes laag naar het n.w. overtrekkende exx. (echtp. de Vries).
Langs de Rijn bij het Lexkesveer een waarneming van de soort op 15 feb 1956
en tenslotte een ~ bij de Noordberg op 2 feb 1960 (Mevr.Dekhuyzen).
Grote Zaagbek (Mergus merganser).
Geregeld voorkomende wintergast tot in mei (27 mei 1954) in de Uiterwaardplassen, in de Rijn en b:ij strenge vorst ook in de Grift.
Een aantal van 45 exx. brjeen, zoals op 12 mrt 1960 brj de Noordberg,
komt niet vaak voor.
~
Twee zomerwaarnemingen van een ó zijn bekend en wel op: 4 jul 1947 in
de Rijn (Hoogers) en 21 jun 1959 brj de Noordberg (Dekhuyzen).
Nonnetje (Mergus albellus).
Geregeld voorkomende wintergast tot in mei in de zelfde terreinen als
bjj de vorige soort, Aantallen tot 80 exx. bijeen werden soms waargenomen.
Op 13 aug 1944 werd een ex. in w:ijfjeskleed gezien brj de Noordberg (Kolvoort, Renssen), In 195~ overzomerde een ex. in wijfjeskleed..,bij de Noordberg
(Hoogers), in 1958 een ó bij de "Blauwe Kamer", in 1959 een ó en een ex. in
w:ijfjeskleed bij de Noordberg (Hoogers).
Bergeend (Tadorna tadorna).
De volgende waarnemingen zijn bekend:
22 jan 1952 een ex. b:ij de Noordberg (Th:ijsen). Eveneens aldaar een ex. op 8
en 9 sep 1956 (Hoogers).
Als unicum mag vermeld worden een broedgeval in 1953 bij de 11 Blauwe Kamer" (Vogelwerkgroep), De 9 jongen werden door de ouders via de weilanden
naar de R:ijn gebracht.
Op 13 mrt 1960 nog een naar het o. vliegend ex. b:ij het Lexkesveer (echt
paar de Vries).

\

-7Grauwe gans (Anser anser).
Geregeld doortrekkend waargenomen en slechts tweè keer fouragerend gezien en wel bij de Noordberg ( van Veen, Wiegman) en in het Binnenveld (mevr.
de Vries).
Kolgans (Anser albifrons)o
Behalve doortrekkend, enkele malen in gering aantal pleistereJ:;d waargenomen b:ij de Noordberg: 2e helft van jan.1953 (van Veen, Wiegman) en 17
jan 1959 negen exxo (Hoogers, Dekhuyzen).
Rietgans (Anser fabalis).
Evenals de beide vorige soorten geregeld op de trek waar te nemen. Verscheidene malen werden in het Binnenveld in de winter voedselzoekende exx.
gezien.
Op 26 w~t 1960 werd nog een pleisteraar gesignaleerd b:ij de Noordberg
(Hoogers, Dekhuyzen).
Brandgans (Branta leucopsis).
In de zeer koude maand februari van 1956 werden enkele uit het noorden
overtrekkende exx. gemeld (Woldendorp, He:ij).
Een andere waarneming betreft een ex. langs de Rrjn op 9 jan 19600
Knobbelzwaan (Cygnus olor).
Ongeregeld voorkomende gast in de Uiterwaardplassen, vooral in strenge
winters. Ze kunnen dan ook in de Grift gezien worden. Het betreft hier altijd maar een paar exx. Een late waarneming is van 22 apr 1956 een ex. tij de
Noordberg (Hoogers).
Wilde Zwaan ( Cygnus cygnus).
Ongeregeld voorkomende wintergast in de Uiterwaardplassen, in d2 Pijn
en b:ij streng winterweer ook in de Grift, zoals in de langdurig strenge winter van 1946/47.
Op 11 mrt 1956 werden 30 exx. waargenomen bij de Noordberg. Door het
hoge water waren de Uiterwaarden één watervlakte.
Deze soort is niet gebonden aan open water, zoals de volgende, maar
wordt al grazende ook op weilanden gezien.
Op 13 dec 1958 werden b:ij de Noordberg 5 exx. gezien, waaronder 3 jongen, naast 2 volwassen exx. van de kleine zwaan (echtp. Dekhuyzen, Hoogers).
Kleine Zwaan (Cygnus bewickii).
Ongeregeld, maar toch wel ieder jaar voorkomende wintergast, zij het in
gering aantal exx. in dezelfde terreinen als b:ij de vorige soorten.
ARENDEN, BUIZERDEN, HAVIKEN, WOUWEN, KIEKENDIEVEN, VALKEN. - Falconidae.
Buizerd (Buteo buteo).
In de wintermaanden komt deze in toenemende mate in het Binnenveld voor.
Daar wordt een dankbaar gebruik gemaakt van de vele omrasteringen. In de
winter van 1958/59 viel het grote aantal buizerden op in dit gebied. Een
aantal van meer dan 20 exx. in een bepaald gedeelte daarvan was niet ongewoon.
Doorgaans blijven de buizerden tot in april. Op 1~mei 1960 werd aldaar
nog een overtrekkend ex. gezien. (echtp. de Vries)
In 1958 had reeds een vroege doortrek van buizerden plaats. Zo werden
reeds op 31 aug. en vooral op 1 sep. talr:ijke overtrek.kers gezieno Zo telde
C.v.d.Brink op de morgen van de eerste september tussen Ede en Bennekom ongeveer 80 exx. Op 17 aug 1958 zat al een buizerd op een paaltje in het Binnenveld (echtp. de Vries).
Ook in het Uiterwaardgebied is de buizerd een geregeld voorkomende
gast in deze t:ijd van het jaar.
Hoewel in de omgeving van Wageningen geen broedvogel zrjnde, zrjn enkele
zomerwaarnemingen bekend (de buizerd is elders op de Veluwe wel als broE,6--·
vogel gesignaleerd). In 1959 schijnt echter in de omgeving van Quadenoord
een paartje gebroed te hebben.
Vermoedelijk, dank zrj de talrrjke omrasteringeni wordt de buizerd maar
uiterst zelden "biddend" waargenomen.

/
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-8Op 17 nov 1959 werd een ex. met rode poten gezien. in het Binnenveld
(Mevr. de Vries).
Bijna geheel witte exx. werden enkele malen waargenomen in het Binnenveld.
Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus).
Ongeregeld voorkomende wintergast in dezelfde terreinen als brj de vorige soort. Heel goede ruigpootbuizerd-winters waren o.a. die van 1954/55 en
van 1958/59.
Op 10 sep 1958 werd reeds een ex. op een paaltje waargenomen in het
Binnenveld.
Het aantal, dat men in een bepaald gebied tegelrjk waarneemt, bedraagt
slechts een paar exx.
Arendbuizerd (Buteo rufinus).
In het Binnenveld op 8 apr
(Mevr. de Vries).

1959

een naar het z.o. overtrekkend ex.

Sperwer (Accipiter nisus).
Wordt het gehele jaar hier gezien. Deze soort mag als geregeld voorkomende broedvogel beschouwd worden, vooral op het landgoed *Oranje Hassau 1 s
Oord* te Renkum en zelfs broedde de sperwer in de tuin van de Landbouwhozescgool te Wageningen.
Havik (Accipiter gentilis).
Geregeld op de trek waarneembaar en wordt het gehele jaar door gezien..
Verscheidene jaren achtereen broedt de havik in de Boswachterij Oostereng.
Wouw (Milvus milvus).
Vier waarnemingen zijn bekend van overvliegers en wel: een ex. naar het
z.o. trekkend boven het Binnenveld op 19 mei 1955 (excursie KNNV o.l.v.
echtp. de Vries), een ex. op 3 jan 1958 naar het z. overvliegend boven de
Bornsesteeg (Belksma), een ex. boven het Binnenveld op 9 mrt 1958 (Davidson) en wederom een ex. in laatstgenoemd gebied op 8 mei 1959 (Mevr.de Vries)
Van 2 nov 1958 tot en met 1 jan 1959 pleisterde een wouw in het Binnenveld. Heel goed was te zien, dat in de vlucht de staart als roer gebruikt
werd. Een paar keer werd het ex. met de k7evit als prooi gezien. Diverse
resten van geplukte kieviten werden gevonden (van Dobben, Ivlevr.de Vries).
Ging de wouw op de vleugels, dan verhieven alle kieviten zich in de lucht.
Met het wegtrekken van de kievit verdween ook de wouw.
Zwarte Wouw (Milvus migrans)o
Waarnemingen van een ex. op 4 en 9 mrt 1954 boven de Eng en het Binnenveld (van Dobben, Mevr. de Vries), van een dood ex. in de Boswachterrj Oostereng op 11 mei 1959 en van een laag naar het z.o. vliegend ex. boven de plassen brj de Noordberg op 26 mrt 1960 (Hoogers).
Bij de laatste waarneming kon heel mooi het "sturen" met de staart gevolgd worden.
Zeearend (Haliätus albicilla).
Sporadische waarnemingen zijn bekend:
28 apr 1946: een boven Wageningen cirkelend exemplaar (Adema);
19 mei 1946: een circelend ex. boven Wageningen-Hoog (Hoogers);
21 mei 1946: een ex. boven Wageningen om 13.55 uur (van Evrijk);
9 jan 1952: een naar het o.n.o. langs het Nieuwe Kanaal vliegend e:x:. (Mevr.
de Vries, Bakker);
24 feb 1953: wederom een boven het Binnenveld laag en snel naar het z.w.
vliegend ex. (de Vries, Looman);
6 okt 1958: een naar het w. laag overvliegend ex. boven de Bornsesteeg
(Hoogers).
Wespendief (Pernis apivorus).
Zowel op de voor- en najaarstrek, alsmede een enkele keer in de zomer
waar genomen.
Op 31 aug 1958 werden boven Bennekom, Wageningen Hoog en het Binnenveld
ve~scheidene overtrekkende exx. gezien (Crommelin, echtp.de Vries,Hoogkamer).
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Van de kiekendieven is de bruine wel de meest waargenomen,e, vooral o_p
de vóór- en najaarstrek.
De bruine kiekendief broedt hier niet, wel in het nabrj gelegen moerasgebied de "Hel" onder Veenendaal.
In de eerste week van april kan ze al verwacht worden. In de nazomer
kan ze gedurende geruime tijd, tot in september en één keer zelfs nog tot in
oktober (11 okt 1958) blijven pleisteren bij de Noordberg. Drie late waarnemingen zijn bekend, nl.: 14 nov 1954 een boven het Arboretum naar het z.
trekkend ex. (Hoogers), 2e helft nov. 1955 en in jan.1957. De beide laatste
waarnemingen betroffen éénlingen. In de nazor.rnr zijn bij de Noordberg vaal-c
twee, een enkele keer ook 3 exx. te zien.
Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus).
Met uitzondering van 2 exx. op 15 dec 1946 bij de "Blauwe Kainer",
wordt deze soort sporadisch en dan nog als éénling waargenomen in het .bElnenveld en in het Uiterwaardgebied. Slechts één meldin~ komt uit de Eng.
De volgende notities ztjn bekend: 20 feb 1947 een 6 bij de Noordb~rg
(Hoogers), 24 feb 1947 een ó boven de Eng (Hoogers), 6 nov 1954 een 6 in
het Binnenveld (excursie KNNV o.l.v. echtp. Q,e Vries), 22 mrt 1955 een laag
boven het Binnenveld naar het n.o. vliegend 6 (echtp. de Vries), 2 mrt 1956
een ex. in het Wageningse gebied, 30 jun 1957 vermoedelijk een~ in het Binnenveld (echtp.Me Vries) en 3 nov 1959 een naar het z.w. vliegend~ boven
het Binnenveld (echtp. de Vries).
Steppenkiekendief (Circus macrourus).
Een boven het Binnenveld op 3 nov 1957 laag naar het z.w. overtrekkend
ex. werd waargenomen (echtp. de Vries, Heijsberg).
Grauwe kiekendief (Circus pygargus).
De volgende waarneminge~ van overvliegende exx. boven het Binnenveld
zijn bekend: 12 feb 1951 een ó (echtp.de Vries); 29 mrt 1953 een o (Mevr.de
Vries); 4 okt 1953 vermoedelijk een o (echtp.de Vries); 27 aug 1955 eeE cirkelend o, dat naar het o. ging ~echtp.de Vries).
Voórts werd in het Wageningse gebied nog één wx. waargenomen op 19 okt
1955 en 17 sep 1957.
Slangenarend (Circaëtus gallicus).
Vermoedelük werd op 27 feb 1955 boven de Noordberg op zeer grote hoogte, een op horizontaal gehouden vleugels, zwevend exemplaar gezien (Hoogers,
N. de Bruin).
De onderdelen en ondervleugel waren zeer opvallend licht gekleurd.
Voor een visarend waren de vleugels te breed. Ook de zee-arend kwam niet in
aanmerking, daar de onderdelen te wit waren. Een paar rondschroevende ruigpootbuizerden
veel lagere hoogte sloot ook deze soort uit.

op

Visarend (Pandion haliaëtus).
Op voor- en najaarstrek voor~omend. In het voorjaar van 1947 verbleef
een ex. op 13 en 14 mei langs de Grift in het Binnenveld (Witkamp, Hoogers).
Op de najaarstrek kan deze visvanger brj uitnemendheid nogal eens wasxgenomen worden van het laatst van augustus af tot zelfs begin december, zoals in 1953 b:ij de Noordberg. Ook elders langs de Rijn kan deze soort dan waargenomen worden. Meestal betreft het slschts één exemplaar.
Geconstateerd werd, dat de Visarend begint met het consumeren van de
kop van de vis. Ook de staart verdwrjnt geheel en al in de maag van de vogel.
Beschadigingen op het vissenlijf, veroorzaakt door de klauwen van de arend,
werden niet gevonden, zodat de indruk gewettigd is, dat de vis brj de kop
gegrepen wordt. Het is opvallend, dat de vogel brj het wegvliegen de vis
vaak bij de kop vast heeft.
De driehoekige bakens op de ribben langs de Rrjn zrjn geliefkoosde plaat-•
sen, waarop de vis opgegeten wordt. Beetje voor beetje wordt het visselijf
over de punt naar voren geschoven, waarbij de ene klauw de prooi en de andere
de punt van het baken omspant. Er komt daarbij wel eens wat acrobatiek om de
hoek kijken. Prooiresten, zelfs schubben, worden niet op de grond teruggevonden (Hoogers).

\
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Enkele malen verscheen de soort al op 17 april. In 1960 werd de boomvalk reeds op 3 april gesignaleerd boven de Grebbe (M:. T. Jansen).
Een nest van deze roofvogel werd slechts weinig gevonden. Over het algemeen genomen zrjn ze eind september weer vertrokken. Op 4 en 5 okt 1958
werden brj de Noordberg 3 exx. en op de 11e van die maand nog één ex. bezig
gezien met het jagen op insecten, waarbrj ze handig gebruik maakten van de
opstijgende luchtstroom. Zij waren daarmee soms zo intensief bezig, dat zij
verscheidene malen op enkele meters van de waarnemers omlaag doken (Eoogers).
Op 16 nov 1954 werd nog een ex. overtrekkend waargenomen. Verscheidene
malen werd deze soort tussen overtrekkende boerenzwaluwen gezien. Ls.e.tstge~
noemde soort wordt dan ook wel lastig gevallen door de.ze valk ( echti1. d.2 V:,:,:Lcs
Op 6 jun 1952 werd op de Ginkelse Heide door de Vogelwerkgroep de
jachtmethodiek van de boomvalk op de Spinner Macrothylacea rubi bestudo,-,rcL
De vogel vloog daarbij snel en laag over de hei eh probeerde zijn prooi, C::i..'2
zich vrij snel en schoksgewijs voortbewoog, met de poten in de vlucht te p~kken, hetgeen vrij zelden lukte. Werd gemist, dan remde de boomvalk vóór de
spinner plotseling af en ging snel omhoog. Vermoedelijk werd daarb~j doe.::-- de
zuiging van de lucht de prooi omhoog getrokken, waar de klauwen van de rover al begerig op het slachtoffer wachtten. In de vlucht werd de prooi verorberd, waarbrj de met de snavel losgemaakte vleugels omlaag dwarrelden.
Slechtvalk (Falco peregrinus).
Geregeld voorkomende wintergast, zij het in gering aantal. De volgende
vroege waarnemingen zijn bekend:
22 aug 1943 één ex. bij de Noordberg (Vellenga); 3 exx. bij de "Blauwe Kamern
gedurende een week (aug/sep 1947-Hoogers); 1 ex. op 26 aug 1959 ir.. het Binnenveld (echtp. de Vries).
Smelleken (Falco columbarius).
Ongeregeld voorkomende wintergast, wordt vooral in de maanden noveE1ber,
december, februari en maart gezien.
Twee waarnemingen werden gedaan in de maand september en wel: 16 sep
1951, een laag over het land en door de sloot zwevend ex. (echtp.de Vries);
12 sep 1958, een o (echtp. de Vries).
Een late notitie van een o is op 27 mei 1952 (Mevr.de Vries, Schneider).
Hoewel in mindere mate ook gezien in de uiterwaarden en een enkele keer
ook in het Arboretum en b1j de Wageningse berg, zijn de genoemde waarneE1ingen
gedaan in het Binnenvelde
Kleine Torenvalk (Falco naumanni).
Vermoedelijk waargenomen bij de Noordberg op 13 sep 1958. Eet ex. was
kleiner dan de gewone torenvalk. Wat direct opviel, was de werkelijk prachtig
kastanjerood gekleurde rug, wanneer de vogel van de ene prikkeldraadversperring naar de andere gleed. Daar de kop niet blauwachtig gekleurd was, was
het ex. geen o (Hoogers).
Torenvalk (Falco tinnunculus).
Geregeld voorkomende broedvogel,
HOENDERS - Tetraonidae.
Korhoen (Lyrurus tetrix).
De volgende aantekeningen zrjn gemaakt:
een overtrekkend ex. bij de Bornsesteeg op 3 mei 1955 (Belksma);
een langs de Rijn trekkend ex. op 9 mrt 1956 (Pette);
drie opvliegende exx. uit een boscomplex bij *Nol in 't Bosch*·op 8 apr 1956
(excursie Kl"lliV o.l.v. Hoogers);
een ex. in het Binnenveld op 8 mrt 1959 (echtp. de Vries);
een ex. op grasland in de omgeving vnn de Bornsesteeg op 24 sep 1959 (Hoogers) ~

PATRIJZEN, KWARTELS, FAZANTEN. - Phasianidae.
Rode Patrrjs (Alectoris rufa).
Op 17 en 18 okt 1959 werden door het echtp. de Vries in de tuin vermoedelrjk 2 exx. waargenomen, die opvlogen uit de begroeiing van het daL van een
schuurtje met Gypsophila paniculata L.
Verwarring met Perdrix perdrix is uitgesloten vanwege het geluid en de
ralachtig zwarte en witte dwarsbanden van de flanken. Eventueel zou vergissing mogelrjk zijn met Alectoris barbara, hetgeen echter onwaarschrjnlrjk is.
Patrrjs (Perdrix perdrix).
Algemeen voorkomende broedvogel van bosranden, bouw- en grasland. Door
maaien gaan veel legsels verloren. Geconstateerd werd, hoe zwarte kraaien
de jongen en de eieren van de patrrjs in het Binnenveld belaagden (echtp.de
Vries).
Na de droge zomer van 1959 is het opgevallen, dat het aantal patrrjzen
belangrrjk toenam. Momenteel kan gesproken worden van een zeer goede patrrjzenstand.
Kwartel (Coturnix coturnix).
Er zrjn enkele schaarse waarnemingen bekend in het Binnenveld en in de
Eng van voornamelrjk roepende exx. De volgende notities zrjn bekend:
28 mei 1947: een roepend ex. in het Binnenveld (Hoogers)i
15 mei 1953: wederom in genoemd gebied een roepend ex. (Mevr.de Vries);
27 mei 1954: een roepend ex. in het Binnenveld (Mevr.de Vries);
5 jun 1956 (echtp.de Vries); 20 mei 1957 (de Vries); 10 mei 1958 wederor:1
in het Binnenveld evenals al de vorige waarnemingen een roepend ex. (echtp.
de Vries); 26 jun 1959: vermoedelijk aldaar een roepend o. De roep had een
tweedelige klank (echtp.de Vries). 26 mei 1960 wederom ten roepend ex. in
het Binnenveld (echtp.de Vries).
Eén melding van een roepend ex. is afkomstig van de Wageningse Berg
(Hoogers). De juiste datum is niet meer bekend, maar het moet geweest zijn
in het voorjaar van 1946.
In de Eng werd in 1953 een jong gevonden en door van Dabben grootgebracht.
Fazant (Phasianus colchicus).
Geregeld voorkomende broedvogel.
KRAANVOGELS - Balearicidae.
Kraanvogel (Megalornis grus).
Deze soort wordt op de voor- en najaarstrek, soms in grote groepen overtrek.lcend, waargenomen. 1 s Nachts werden ze verscheidene malen gehoord.
Op de najaarstrek is het opgevallen, dat de vogels in de omgeving van
Wageningen sterk naar het zuiden afzwenken.
Een uiterlijk gehavend ex. werd op 15 aug 1954 voedselzoekend gezien bt
de "Blauwe Kamer 11 ( van Roon) ,
Drie exx. fourageerden in het Binnenveld (van Veen, Wiegman, echtp.de
Vries)$ op 24-4-54.
Bij de Noordberg werden op 22 mrt 1960 -21- exx. om .:!:. 18.30 uur pleisterend waargenomen op grasland (Woldendorp).
Op bouwland bij het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen
overnachtten 28 kraanvogels op 24 mrt 1960 (J.Marbus).
Om een beeld te verkrijgen van de trek van deze vogels brj Wageningen,
volgen hieronder enkele notities:
22 okt 1953: 15 exx. over de Born Zuid om+ 12 uur, naar het z.z.w. (Bclksma, Wittenrood);
15 exx. over de Wageningse Berg naar het w. om 15.40 uur (de
Vries);
23 okt 1953: een vlucht van 100-120 exx. over de Eng naar het z. om 17.30
uur (van Dabben); deze groep werd even later gesignaleerd boven de Rrjn brj_het Lexkesveer, eveneens naar het z. vliegend
(mededeling Venema);
·
25 feb 1954: een vlucht van+ 100 kraanvogels uit zuidelrjke richting over de
Rrjn, omstreeks 17 uur (mededeling Venema);
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26 feb 1954: een 8-tal exx. om 8 uur ',s-morgens uit z.o.richting (Kools);
17 mrt 1954: een groep van 15 exx. boven. de Born Zuid ·naar het.n.o. (Belksma)
8 nov 1954: in een ongelijkbenige V, 44 exx. bovet,:. de stad naar het :z. w. om
8.25 uur (de Vries);
1 mrt 1955: in een V-formatie, 30 exx. langs de Rijn bij het Lexkesveer naar
het o. om+ 17.30 uur (Hoogers);
19 okt 1955: 49 naar het w. trekkende exx. boven Renkum;
23 mrt 1958: 4 exx. naar het n.o. brj de Noordberg (Hoogers);
16 apr 1958: boven de stad een groep van 50 exx. naar het o. (ten Houten);
24 feb 1959: tegen 11 uur ten oosten van het Instituut voor Biologisch en
Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen een groep na&r het
noorden (de Vries), later op de dag brj het Lexkesveer een groep
van 50 exx. naar het n.o. (Steenman);
20 jul 1959: een ongewone datum voor trek. Heel in de vroegte hoorde het
echtp4 de Vries verscheidene naar het westen trekkende Jr,.raanvogels.
RALLEN en BLESHOENDERS - Rallidae.
Waterral (Rallus aquaticus).
Het gehele jaar door waar te nemen, ook af en toe in de winter. l"lag
als broedvogel beschouwd worden brj de Noordberg.
Porseleinhoen (Porzana porzana).
Deze soort werd in de nazomer enkele malen in de Uiterwaarden waargenomen. Dat het porseleinhoen niet schuw, maar eerder nieuwsgierig is, bleek
in de droge nazomer van 1952, toen bij de plassen de "Blauwe Kamer 11 grote
gedeelten droog kwamen te liggen en men, al rustig zittende aan de waterkant, deze soort gemakkelijk in zijn gedragingen kon volgen (Vogelwerkgroep).
Op 30 jul 1959 werd in een sloot in het Binnenveld een ex. gedurende
geruime trjd geobserveerd (echtp. de Vries).
Klein waterhoen ( Porzana parva).
In de plas achter de Rijnzomerdijk aan de voet van de Grebbeberg kon ::,p
11 apr 1952 gedurende lange trjd een ex. van zeer nabrj worden geobserveerd
( van Eck).
In mei 1954, alsmede in mei, juni en juli 1956 werd het Kleine ".'léücr-hoen gehoord in de plassen bij de Noordberg en elders in het Ui terwaardg(>
bied brj Renkum (Beekhuizen, Hoogers, Steenman).
Op 1 apr 1960 werd vermoedelijk boven de stad Wageningen een overtrekkend ex. gehoord (Hoogers). Het scherpe *kwèk, kwèk, kwèk*, dat in de reeds
genoemde jaren zo vele malen beluisterd kon worden, was nu ook heel goed
hoorbaar.
Kwartelkoning (Crex crex).
Op 13 mei 1947 werden in het Uiterwaardgebied twee roepende exx. gehoord (wijlen Jelier, Hoogers). Op 11 jun 1947 werd tijdens het maaien door
Schneider een legsel van 10 eieren in genoemd gebied van een zekere ondergang gered. Eén der eieren was reeds aangepikt. Een dag later waren 'smorgens vroeg de 8 uitgekomen jongen zeer bewegelrjk. Plat op de grond liggend, kon de oude vogel van zeer nabij worden bekeken. De kwartelkoning nao.kte daarbjj gebruik van de vele *sluipgangen* in het gras. Deer zonderlinge
lokgeluiden bracht hij de jongen van het nest weg. Twee eieren gingen verloren (Hoogers, .Steenman).
In 1954 werd in het Binnenveld een legsel door maaien vernietigd
( Schwartz Jr.)
Roepende exx. werden voorts nog genoteerd op 23 jun 1955 bij de *Wolfswaard* (de Wilde), op 24 aug 1957, in mei 1958 elders in het Uiterwaardgebied en voorts op 27 mei 1956 in het Binnenveld ten noorden van de Meentsteeg aan de Grift (echtp. de Vries).
Waterhoen (Gallinula chloropus).
Geregeld voorkomende broedvogel in de plassen langs de Rrjn en hier en
daar in het Binnenveld. Na een merkbare achteruitgang door de strenge win··
ters van 1954 en 1956, heeft de soort zich weer hersteld. Het aantal broed-
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Meerkoet (Fulica atra).
Algemeen voorkomende broedvogel in dezelfde terreinen als dat van de
vorige soort.
In de winter valt een belangrrjke strjging van het aantal te constateren.
Zo is dan brj de Noordberg een aantal van 200 exx. niet ongewoon, terwrjl in
de broedtrjd het aantal vrrj snel slinkt.
Na de strenge winter van 1946/47 was de meerkoetenstand bij de Grebbeberg bedenkelijk teruggelopen. In 1948 hadden de meerkoeten nog niet het
peil bereikt van voorheen.
Opvallend was de sterke afname van de soort van eind juli 1959 af bij
de Noordberg. Door de aanhoudende droogte waren de plassen grotendeels
droog. In de maanden oktober, november en december werd zelfs geen enkel
ex. meer genoteerd. Op 12 mrt 1960 waren er weer 85. Ook het waterhoen kwam
weer terug.
In mei 1960 zakte het water in de plassen bij de Noordberg weer tet een
heel bedenkelrjk peil. Verscheidene meerkoeten werden in de Rrjn aangetroffen.
Verwacht mag worden, dat, wanneer de waterstand zo laag blrjft, deze vogels
weer zullen verdwrjnen (Hoogers).
SCHOLEKSTERS - Haematopodidae.
Scholekster (Haematopus ostralegus).
Deze soort broedde vroeger in enkele paren bij de "Blauwe Kamern en bij
de Noordberg. Door het ontstaan en weer verdwrjnen van geschikte slikkige
terreintjes wisselt het aantal broedparen van jaar tot jaar. Als broedvogel
is de scholekster daarom ook nog niet verdwenen.
Van 1951 af broedde een paartje in het Binnenveld. In 1958 ging het
legsel verloren. Een jaa~ later keerden ze er niet meer terug (echtp.de
Vries).
Eén winterwaarneming is bekend en wel een ex. op 20 jan 1953 langs de
Rrjn brj Renkum (Beekhuizen). De aankomstdata vallen gewoonltk in de 2e helft
van maart, hoewel ook waarnemingen bekend ztn in de eerste helft van dsze
maand, zoals op 3 mrt 1958 en op 2 mrt 1960. Tot eind augustus kunnen ze in
de Uiterwaarden en langs de Rijn nog worden waargenomen. Een late waarneming
is nog van 25 okt 1957.
PLEVIEREN - Charadriidae.
Steppenkievit (Chettusia gregaria).
Eén ex. werd op 20 mrt 1958 waargenomen in het Binnenveld te midden
van een groepje van 40 kieviten (Mevr.de Vries).
Kievit (Vanellus vanellus).
Algemeen voorkomende broedvogel van bouw- en grasland. Verheugend is
het, dat met de verandering van de grasmat in het Binnenveld, de kievit
zich als broedvogel heeft weten te handhaven. Bouwland en in mindere mate
beweid grasland, worden nE .s.ls broedgebied geaccepteerd, in tegenstelling
tot het schrale hooiland van vroeger.
In het najaar vallen de enorme concentraties van duizenden kieviten op
in de Gelderse Vallei. Ook in de Uiterwaarden en vooral bij de plassen van
de "Blauwe Kamer 11 en de Noordberg is dan het aantal beduidend hoger, maar de
aantallen zijn niet zo spectaculair. Bij vorst trekken de kieviten weg.
In de uitzonderlijk droge zomer van 1959 had ook hier deze vogel het
hard te verduren. Ze werden aangetroffen in bouwland tussen de bieten,
langs de berm van de weg en hier en daar zelfs op gazons. Ook vielen er
slachtoffers door het verkeer.
Van een achteruitgang in de kievitenstand in het voorjaar van 1960
kan niet gesproken worden. Het zullen voornamelrjk de noordelijke vogels geweest :zjijn, die de zwaarste klappen gekregen hebben; onze eigen broedvogels
waren al grotendeels weggetrokken.
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula).
Op de trek wordt deze soort ongeregeld ~weinig waargenomen. De meeste
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2 en 8 sep 1943: drie exx. op slikken brj de plas in de z.g. Plassenwaard.
Deze 11 plas 11 staat op de kaart aangeduid in de linker benedenhoek (Kluyver,
van Dabben); eveneens in september 1943 brj de Noordberg verscheidene keren
een aantal van ten hoogste 3 exx. (Abma, Kolvoort, Renssen, Vellenga); op
24 okt 1943 werden ze bij de Noordberg nog gezien (Kol voort, Renssen) i eveneens bij de Noordberg 1 ex. op 27 mei 1944 (Renssen) en 1 ex. op 23 jul 1944
(Kolvoort).
Een andere waarneming, bij de Noordberg gedaan, dateert van de 2e helft
van september 1952 (Mevr.Zandstra).
Boven de Eng werden voorts in de nacht van 24 op 25 mrt 1955 om 1 uur grote
troepen doortrekkers gehoord (van Dabben).
Kleine Plevier (Charadrius dubius).
Verscheidene paren broeden ieder jaar geregeld op slikkige plaatsen
in de Uiterwaarden. Door het verdwijnen en weer ontstaan van dergelrjke, voor
do kleine plevier geschikte terreintjes, wisselt de populatie in een bepaald
gebied van jaar op jaar.
De kleine plevier verschrjnt doorgaans hier in de eerste helft van april, een enkele keer echter ook eind maart. Na september werd de soort
niet meer gezien.
Zilverplevier (Charadrius squatarola).
Uit het uiterwaardgebied zijn de volgende waarnemingen bekend:
12 sep 1943 bij de Noordberg 2 exx. Eén vogel streek neer i toen een 2e ex.
overkwam, trokken ze beide naar het n.w. (Kolvoort, Renssen); 1 ex. in de
Uiterwaarden op 6 jul 1958 (Kolvoort).
Ook uit het Binnenveld zrjn waarnemingen afkomstig en wel: 7 nov 1951
1 ex. (Bakker, Thrjsen); 6 jQn 1952: zeven exx. (de Vries); 16 nov 1952:
8 exx. tijdens sneeuwval (echtp,de Vries); 16 jan 1960 één ex. (echtp.äe Vries
Goudplevier (Charadrius apricarius).
Goudplevieren ziet men hier in de regel al in februari, maar vooral in
maart tussen troepen kieviten. Slechts in 1953, 1954, 1958 en 1959 werden
ook op de najaarstrek deze vogels gezien tussen de soms zeer
,,---- talrrjke kieviten. Het aantal exx. loopt van enkele tot 300.
Op 8 jan 1956, een sneeuwzondag, trokken verscheidene exx. over, wel
ongewoon voor de trjd van het jaar. Ook de waarnemingen op 20 juli, 17 en
30 aug 1956, waarbrj de vogels nog hun zomerkleed droegen, waren ongewoon.
Een vroege datum is eveneens 13 jul 1954.
Aan late exx. in zomerkleed werd in het voorjaar van 1958 geconstateerd,
dat het de züidelijke vorm betrof. Late waarnemingen in het voorjaar waren
2 exx. op 14 apr 1958 en 3 exx. op 1 mei 1956.
Alle hier genoemde gegevens werden in het Binnenveld verzameld door
het echtpaar de Vries.
Slechts één notitie komt van de Uiterwaarden en wel 1 ex. op 23 mrt
1958 tussen de kieviten (echtp. de Vries).
Morinelplevier (Charadrius morinellus).
Eén waarneming is bekend uit het Binnenveld en wel 2 exx. laag en
dichtb:ij overvliegend naar het z.w. op 21 aug 1953 (echtp. de Vries).
SNIPPEN, WULPEN, GRUTTO'S, RUITERS EN STRANBLOPERS - Scolopacidae.
Watersnip (Capella gallinago).
Geregeld voorkomende broedvogel in het Binnenveld en hier en daar in
de Uiterwaarden. In beide gebieden algemeen op voor- en najaarstrek. In geringe mate trekken er in juli, maar vooral reeds in augustus watersnippen
door. De soort overwintert in gering aantal.
Poelsnip (Capella media).
B:ij de Noordberg werd op 7 mei 1960 een ex. waargenomen. De niet-zigzaggende vlucht, het zwijgen bij het opvliegen, het vele wit op de buitenste
staartpennenj waren goede kenmerken (Hoogers).
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Bokje (Lymnocryptes minimus).
Sporadisch waargenomen in de maanden februari, me,i en november, voornamelijk als éénlingen in het Uiterws_ardgebied en in het Binnenveld.
Houtsnip (Scolopax rusticola).
Op voor- en najaarstrek, alsmede in de winter waargenomen in het bosgebied. In het Arboretum werden twee winterwaarnemingen gedaan, terwrjl van deze soort in het Binnenveld drie notities gemaakt zijn. Eind mei 1956 werden
in de buurt van *Nol in 't Bos* twee baltsende exx. gezien. Broedgevallen
zijn niet bekend.
Wulp (Numenius arquata).
· - - Broedt hier niet, wel op de nabije Ginkelse heide. Verschijnt meestal in
maart; 20 feb 1960 is een vroege aankomstdatum. Na de eerste helft van september wordt de wulp gewoonlrjk niet meer gezien. In 1959 werden echter ook
in oktober, november en december geregeld overvliegende exx. gezien langs
de Rijn; op 26 nov 1959 zelfs 22 exx. Op 18 jan 1960 werd nog 1 ex. genoteerd
( Steenman).
Regenwulp (l\fumenius phaeopus).
Enkele waarnemingen van overvliegende exx. zijn bekend in de maanden
mei, juni en juli in het Uiterwaardgebied en in het Binnenveld.
Grutto (Limosa limosa).
Geregeld voorkomende broedvogel in het Binnenveld en hier en daar
langs de Rijn,
De verbe·::,ering van het grasbestand in de Gelderse Vallei heeft niet
,<seleid tot achteruitgang van de soort.
Een vroege aankomstdatum was 27 feb 1960. Gewoonlijk zijn ze in de 2e
helft van augustus al verdwenen, een enkele maal reeds in de eerste helft
van die maand., terwijl ook nog een paar waarnemingen bekend zijn in september.
p.:.,__~,• ..:
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Wo1.·dt voornamelijk waargenomen op de voorjaars- en najaarstrek. Gewoonl~jk werde:i.1. niet rnser dan 4 exx. tegelijk gezien. De soort kan het gehele jaar
door genoteerd worden. Ze worden weer het meest waargenomen in de Uiterwaarden en ir het Binnenveld.
Bosrui-i.:ei: (Tri:'lgSL glareola).
In beide, voor het witgatje genoemde gebieden, wordt deze soort op de
trek in gering aantal waargenomen, voornamelrjk. van mei tot in september.
_9_eve__:]-_opeE_ ( 'I'ringa hypoleucos).
Oeve:2loper,s v10rden het meest gezien van eind april af tot juni en van
eind jul.i 2.f tot i;;e::. in september, langs de Rijn, bij de Ui terwaardplassen er:.
in mindere mate ln het Binnenveld.
Met ;}itzondF..ring van 2 waarnerr.ingen in de 2e helft van juni, wordt in
deze maand geen oeverloper gezien.
Vroege vmm·n,""mingsdata zijn: 18 mrt 1959 één ex. langs de Rijn naar het
oosten vliegsnd (Beekhuizen); 20 mrt 1943 één ex. bij de Noordberg (Kol voort);
29 mrt 1958 één ex. in het Binnenveld (echtp. de Vries).
Ook i~ oktc½er wordt de soort nog gezien, zrj het in zeer gering aantal.
De laatst bekenc~e datum. is 29 oJ:t 1943 van 1 ex. bij de Grebbe (Renssen).
In 194? bc_•oeè_cfo een paartje bij de Noordberg (Kluyver, Hoogers). Op
29 jul 1949 werden 3 jongen gezien (Hoogers).
1

Tu1. . elu1.1.c (Tr:i_:_r1.g.::. totan1-,1s)o
Hie:i:-- e:;.1 d&a.r eer;. geregeld voorkomende broedvogel in de Uiterwaarden en
in het Bii:.nen7eld zij het in gering aantal.
Ver;::;c;üjjnt doorg&an3 in maart, 24- feb 1959 is een vroege aankomstdatum.
In augustus verdnijnt cie tureluur meestal weer.
j

Zwart? r 1}:i_ter (T::.ninga ervthronus).
~
In be:;_dc voornoemde geb:i.eden erg ongeregeld op de voor- en najaarstrek.
De laatste ja.Ten we:cd de soort veel minder gezien. In de droge zomer van
1959 echtc.:t', toen grote ge deel ten der plassen in de Uiterwaarden verdroogden,
-.ver den. weer Z·::a.rte Ruiters waargenomen. Zo verbleven in de nazomer tot in oktober 14 exz. bij de Hoordberg. Op de 24ste van die maand werden aldaar nog
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3 exx. geteld. (Hoogers). Op 25 apr 1960 vrerd voor het eerst in het Binnenveld een pleisterend ex. in die maand waargenomen (Mevr.de Vries).
Het al of niet voorkomen van slikkige terreintjes is beslissend voor
het pleisteren van de soort. Zo werd op 10 en 14 mei 1960 brj de Noordberg,
toen weer gedeelten van de plas droog kwamen te liggen, een Zwarte Ruiter
in zomerkleed waargenomen (Hoogers, de Wïlde, Woldendorp).
Groenpootruiter (Tringa nebularia).
Wordt op de voor- en najaarstrek voornamelrjk in mei en van juli tot in
oktober het meest, evenals de vorige soort, waargenomen in het Ui te1'wa:.rd,gebied. Het betreft meestal slechts enkele exx. Een aantal van 40 exx. op
9 sep 1954 bij de "Blauwe Kamer" is een grote uitzondering (Mevro-Zan6.stre.l.
Een zeer vroege aankom,stdatum is 9 apr 1955. Slechts weinig word~ eten
ex. gemeld in juni, zoals dat het geval was in 1959.
Kanoetstrandloper (Calidris canutus).
Op 8 sep 1943 werden 2 exx. waargenomen op slikken brj de plas in de
z.g. Plassenwaard (van Dobben, Kluyver).
Kleine strandloper (Calidris minuta).
De volgende waarnemingen werden gedaan:
2 en 8 sep 1943 twee exx. brj de plas in de z.g. Plassenwaard (van Dabben,
Kluyver); 5 en 6 sep 1959 drie exx. en 9 sep 1959 twee exx. bij de Noordberg (Hoogers).
Kleinste strandloper (Calidris teITJainekii).
Brj de Noordberg werden twee waarnemingen gedaan van 1 ex. en wel op
12 sep 1943 (Kolvoort, Renssen) en op 4 aug 1959 (Hoogers).
Het aaneengeregen, krekelachtig trillend *tirr* was in beide gevallen
heel karakteristiek. Brj de laatste waarneming vloog de vogel tegelrjk met
een kleine plevier op, waardoor het verschil in grootte nog eens duidelrjk
onderstreept werd.
Gestreepte strandloper (Calidris melanotos).
Vermoedelrjk waargenomen brj de Noordberg op 14 en 15 mei 1959 (Hoogers).
Het schelle *krièk, krièk* bij het opvliegen, het gedrag en de vlucht als
van een snip, vielen op. De snavel was een weinig gebogen, de onderborst
mooi wit. De middelste staartveren waren zeer donker, waartegen de witte
zjjkanten zeer duidelijk afstaken. De oogstreep was licht. De soort was iets
kleiner dan de oeverloper, die ter vergelijking aanwezig was. Hij hield zich
in hoofdzaak op, daar waa:r het slikkig was. Voor de breedbekstrandloper
(Limicola falcinellus) was de waargenomen soort te groot en ook het geluid
verschilde te veel.
Bonte Strandloper (Calidris alpina).
De volgende waarnemingen zrjn bekend:
28 sep 1952: twee exx. bij de "Blauwe Kamer" (Hoogers);
8 sep 1943: één ex. op slikken in de z.g. Plassenwaard (van Dobben, Kluyver).
Brj de Noordberg werden de volgende notities gemaakt:
5 aug 1943: 2 exx. (Vellenga); 10 okt 1943: 2 exx. (Kolvoort); sep 1952: 1
ex.; 5-9-59: 7 exx.; 9-9-59: 5 exx.; 11-9-59: 4 exx.; 2-10-59: 1 ex. en
8-10-59: 4 exx. (Hoogers).
Kemphaan (Philomachus pugnax).
Sedert jaren bevindt zich in het Binnenveld zuideliJk van de Meentbrug
over de Grift een baltsplaats, waarop gewoonlrjk niet meer dan 9 66 gezien
werden. Ook oo werden waargenomen. Hoewel geen nest gevonden werd, mEtg wor~:
den aangenomèri, dat deze soort in de onmiddellrjke omgeving van deze plaats
broedde. Voor enkele jaren schrjnt deze plaats verlegd te zrjn in de richting
van Veenendaal, althans gedeeltelijk.
Op de voorjaarstrek worden soms concentraties gezien in het Binnenveld
en langs de Rrjn. Zo werden op 12 apr 1958 meer dan 30 laag langs de Rjjn bij
de Noordberg overtrekkepde exx. gezien (Hoogers).
In 1959 werd een ó nög tot 21 mei gezien brj de Noordberg (Hoogers).
Eveneens aldaar een 6 op 17 juli (Dekhuyzen, Hoogers) en op 18 okt 1959 (H.)
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Reeds eerder werd vermoed, dat er in het Uiterwaardgebied tussen kasteel Doorwerth en de Noordberg een nkampplaats 11 zich zou moeten bevinden.
Op 5 mei 1960 werd er zekerheid verkregen. Op weiland vlak bi"i een stu1'~ riet
werd een dergelijke plaats gevonden. Er bevonden zich toen te; plaat.se 2 CC
en 4 oo (v.d.Veen). Op 7 mei 1960 ~erd dit bevestigd door Hoogèrs~ Op 14
mei 19to werden brj de Noordberg 1 ó en 8 ~~ op drooggevallen gedeelten van
de plassen gezien (Dekhuyzen, Hoogers).
KLUTEN - Recurvirostridae.
Kluut (Recurvirostra avosetta).
Slechts één waarneming bekend van 2 exx. op 5 mei 1959 lan[;s de Rijn
brj de Noordberg (Hoogers).
Steltkluut (Himantopus himantopus).
Eén paartje broedde in 1949 brj de Noordberg. Aanvankelrjk waren er 2
paren. Door het overgebleven paar werden 3 jongen met succes grootgebracht.
De ouders vlogen va~k met de jongen mee en brachten ze naar een brjna droog
gevallen plas. Het ó bleef trjdens de broedtrjd en het opgroeien der jongen
erg agressief. Iedere vogel werd aangevallen, zelfs de boomvalk was niet
veilig. Mooie duikvluchten werden op de schuilhut ondernomen onder een onafgebroken kèk-kèk-kèk-geroep(Hoogers 1 Steenman, Wilmink, Witkamp). Op de
29ste juli vlogen de drie jonge stel tkluten zonder de ouders 9 die blijkbaar al
verdwenen waren. Op de ?e augustus werd geen steltkluut meer gezien (Hoogers).
Op 1 mei 1950 werden aldaar weer twee paar steltkluten waargenomen, de
vogels zrjn echter weer verdwenen (Beekhuizen).
Wederom 1 ex. aldaar op 23 en 25 mei 1954 (Hoogers).
Boven Wageningen werd een overtrekkend exemplaar gesignaleerd op 17
mei 1958 (v.d. Anker) •
MEEUWEN EN STERNS. - Laridae.
Mantelmeeuw (Larus marinus).
Wordt gedurende de wintermaanden ongeregeld langs de Rijn waargenomen.
Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus).
Met uitzondering van een waarneming op 5 mrt 1959 in het Binnenveld
(Woldendorp), werd de Kleine Mantelmeeuw waargenomen langs de Rijn in de
onmiddellijke nabijheid van het Lexkesveer (echtp.Steenman). De waarnemingsdata waren: 14 dec 58, 10 jan 59, 1 jan 60. In december 1959 werden 10 notities gemaakt. Alle waarnemingen betroffen slechts één exemplaar.
Zilvermeeuw (Larus argentatus).
Ongeregeld voorkomende gast in alle maanden, uitgezonderd juni, zowel
langs de Rijn als in het Binnenveld. Aantal waarnemingen echter gering.
Stormmeeuw (Larus canus).
Waarnemingen in alle maanden, zij het ongeregeld en in soms wat meerdere exx. dan bij de Zilver- en Mantelmeeuw. Ook bij deze soort zijn de Uiterwaarden en in mindere mate het Binnenveld in trek.
Een aantal van 10 exx. op 26 mrt 1960 bij de Noordberg was veel. Dit
aantal werd aldaar ook geteld op 14 mei 1960 (Hoogers).
Dwergmeeuw (Larus minutus).
1 ex. werd waargenomen in de voorwinter van 1955 bij de Noordberg (Beekhuizen).
Kapmeeuw (Larus ridibundus).
Het gehele jaar door te zien. Broedt hier en daar verspreid langs de
Rijn, vormt echter geen kolonie. In het voor jaar is vermoedelijk door stuwing
en ophoping het aantal soms verrassend hoog. Op 6 feb 1955 werden boven
Renkum zeker wel 10.000 exx. geteld (Beekhuizen). Valt deze ophoping sanen
met hoog water, dan kunnen de ondergelopen Uiterwaarden soms hier en d2.ar
11
wit 11 zien van de talrijke fouragerende meeuwen.
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Zwarte stern (Chlidonias niger).
Geregelde, maar schaarser wordende broedvogel, voornameltjk van de Uiterwaardplassen. Door het veranderende kara."kter van dergelijke terreinen wijzigt
de zwarte sternpopulatie zich ook. Ook in het Binnenveld langs de Grift werden zwarte sterns waargenomen.
Brj de Noordberg broedden tot in 1958 zeker meer dan 10 paren. Het voorjaar van 1958 met hoge waterstand van de Rijn was voor de legsels van deze
soort fataal. Van de 26 vogels, die op 8 mei 1958 geteld werden, bleef er
in de loop van de zomer maar één paartje over. Op 4 jun 1959 werden 10 exx.
aldaar geteld, twee à drie paren broedden er. Op 3 mei 1960 vlogen er 8
zwarte sterns over de plassen, Op 14 mei 1960 werd nog maar één paartje
genoteerd.
Btj de "Blauwe Kamer 11 bedroeg het aantal paren in 1954 vier, terwijl in
het nu geëgaliseerde gedeelte aan de Rijnkant veel meer exx. gezien werden.
De aankomstdata liggen gewoonltjk in de laatste week van april. De
vroegst bekende datum is 24 apr 1955, terwijl late data resp" waren 2 mei
1954 en 3 mei 1960.
Gewoonlrjk verdwrjnen ze in augustus, een enkele maal al in juli en soms
- zoals in 1958 - pas in september(~ 7 september).
Een late waarneming van 1 ex. bij de Noordberg is 26 okt 1957 (Hoogers).
Enkele malen kon worden waargenomen, hoe de zwarte stern ook kleine
visjes wist te bemachtigen. Als een visdiefje plonste hrj in het water. De
jongen van de zwarte stern waren toen al groot (Hoogers).
Lachstern (Gelochelidon nilotica).
De volgende waarnemingen zrjn bekend:
1 jul 1944: 2 exx. brj de Grebbe (Kolvoort);
16jul 1944: 2 exx. brj de Noordberg (Renssen).
Visdiefje (Sterna hirundo).
Geregeld voorkomende broedvogel in enkele van de uiterwaardplassen,
zrj het in gering aantal. Eind juni 1944 werd aan de voet van de Grebbeberg
op het eilandje in de plassen van de "Blauwe Kamer" een kolonie van 25 nesten geteld (Kolvoort). Het aantal verminderde tot ongeveer 10 in 1956. Van
1957 af kon aldaar het visdiefje plotseling niet meer tot de brmedvogels
gerekend worden.
De laatste jaren vóór 1960 bedraagt het aantal paartjes bij de Noordberg twee. Op 14 apr 1960 werd 1 paartje genoteerd.
Het visdiefje arriveert gewoonlijk in de laatste week van april. Een
vroege waarneming is 23 mrt 1957.
In augustus worden nog visdiefjes waargenomen. In 1957 bleven ze tot
in juli.
Grote stern (Sterna sandvicensis).
Door Mevr. de Vries werd op 20 jun 1959 een overvliegend ex. genoteerd
'in het Binnenveld.
DUIVEN - Columbidae.
Holenduif (Columba oenas).
Geregeld voorkomende broedvogel van open bosland.
Houtduif (Columba palumbus).
Algemene broed- en standvogel. Komt soms in de winter in groot aantal
voor.
Tortelduif (Streptopelia turtur).
Algemene broedvogel in bosachtig gebied. Ze arriveren gewoonlijk in de
laatste week van aprili na september worden ze over het algemeen niet meer
gezien.
Turkse tortel (Streptopelia decaocto).
De eerste waarneming werd vermoedelijk gedaan op 21 apr 1951 in het
Binnenveld. Het betrof 1 ex. (Bàkker, de Vries) • .
Van 1955 af breidde deze soort zich sterk uit 1 ~n brj de stad Wageningen,
op Wageningen Hoog en in Bennekom. Ook bij de "Blauwe Kamer II en de Noordberg
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werd de Turkse tortel gezien.
In 1959 vertoefde geregeld een paartje in de tuin van het Hoofdgebouw
van de Landbouwhogeschool alhier. Thans mag deze duivesoort als geregelde
broedvogel beschouwd worden.
KOEKOEKEN. - Cuculidae.
Koekoek (Cuculus canorus).
Geregeld voorkomende broedvogel.
Meestal arriveren de eerste koekoeken in de laatste week van april.
Een vroege waarneming is 11 apr 1959. Na de eerste week van september worden ze gewoonl:ijk niet meer gezien. Een notitie van 1 ex. op 26 okt 1959 mag
als erg laat beschouwd worden (Woldendorp).
UILEN - Strigidae.
Kerkuil (Tyto alba).
Deze soort mag hier wel als standvogel beschouwd worden. 1 s Avonds
kan de kerkuil nog al eens gehoord worden in het Uiterwaardgebied en in
de Wageningse Eng.
Steenuil (Athene noctua).
Geregeld voorkomende broed- en standvogel, vooral in het Binnenveld
en in het Uiterwaardgebied. Vooral knotwilgen zijn voor dit uiltje dankbare
bomen.
In 1956 vielen verscheidene exx. ten prooi aan het strenge winterweer,
gepaard met veel sneeuw.
Bosuil (Strix aluco).
Geregeld voorkomende broed- en standvogel op Wageningen Hoog, op de
Wageningse Berg en op het landgoed *Oranje Nassau's Oord*
Ransuil (Asio otus).
Geregeld voorkomende broedvogel in het bosgebied, z:ij het eveneens in
gering aantal. Verscheidene malen werd in de dennebossen in de omgeving
van het pension *Sanoer* de ransuil broedend aangetroffen.
Velduil (Asio flammeus).
Enkele waarnemingen in het Binnenveld werden gedaan in de maanden
april, mei, juni en in de eerste helft van augustus.
Broeden werd niet geconstateerd.
NACHTZWALUWEN - Caprimulgidae.
Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus).
Nog geregeld voorkomende broedvogel hier en daar op het landgoed *Oranje Nassau's Oord*, achter het pension *Sanoer* en in de omgeving van
Panorama-hoeve. Op Wageningen Hoog echter sterk verminderd door woningbo xv~,,
maar verdwenen is de soort daar nog niet.
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GIERZWALUWEN - Apodidae.
Gierzwaluw (Apus apus).
Wordt gewoonl~k in de laatste week van april weer gezien. Voor de .jaren 1954 tot en met 1960 z:ijn de eerste waarnemingsdata resp. 26, 25, 23,
23, 26, . 24 en 25 april.
Gewoonl:ijk verlaten de gierzwaluwen ons weer eind juli. Al naar gelang
het gunstig of ongunstig z:ijn van het broedseizoen, kan het vertrek een dag
of tien vroeger of later plaats vinden. Zo waren in 1959 de gierzwaluwen
al half juli weg (v.d.Anker). In de eerste helft van september 1953 werd
nog melding gemaakt van de soort.
Het is bekend, dat de gierzwaluwen enorme afstanden kunnen afleggeno
Zo werd een op 14 juli 1959 nog laat geringd jong teruggemeld op de 25e
van die maand ten zuiden van Madrid (v.d.Anker).
Voorts werd geconstateerd, dat een groepje gierzwaluwen voor een opkomende bui uitvlo~g om drie uur later weer, hoog uit het oosten komend, te
arriveren (v.d. Anker).

IJSVOGELS - Alcedinidae.
IJsvogel (Alcedo atthis).
In 1953 deed deze visvanger met zrjn kobaltblauwe kop en rug, roodachtige onderzrjde en forse priemvormige donkere snavel bij de plassen aan de
voet van de Grebbeberg en links van het Opheusdense veer een poging tot
broeden. Helaas bleef het in beide gevallen brj een poging.
Was deze soort aanvankelijk gedurende de herfst en de winter een vrij
gewone verschijning, door een serie van strenge, elkaar opvolgende winters,
werd de rjsvogel echter na 1956 minder gezien. In 1958 trad een licht herstel op, welk herstel zich in 1959 voortzette.
Dat een op trek zijnde rjsvogel neerstrijkt brj een vrjver in een tuin, gebeurt niet veel. Hiervan werd in oktober 1959 op Wageningen Hoog melding
gemaakt door Mevr. W. Sissingh-de Raat.
HOPPEN - Upupidae.
Hop (Upupa epops).
Op weiland tussen kasteel Doorwerth en de Noordberg werd op 5 mei 1960
een exemplaar waargenomen (v.d.Veen).
SPECHTEN - Picidae.
Groene specht (Pieus viridis).
Geregeld voorkomende broedvogel.
Grote Bonte Specht (Dendrocopus major).
Wordt, evenals de vorige soort, buiten de broedtijd op plaatsen aangetroffen, waar deze normaliter niet voorkomt. Eveneens geregeld voorkomende
broedvogel.
Kleine Bonte Specht (Dendrocopus minor).
Deze kleine timmerman werd een aantal jaren geleden als broedvogel vaker gesignaleerd dan de laatste tijd. In 1959 broedde een paartje in een wilg
brj de "Blauwe Kamer".
Broedend werd de soort o.a. verder nog aangetroffen op de Wagenir.cgse
Berg en bij het Bosbouwproefstation *De Dorschkamp*
Over het algemeen genomen, kan de kleine bonte specht het gehele jaar
door gezien worden, zrj het ongeregeld en schaars, terwijl het ook voor kan
komen, dat de soort een geheel jaar niet wordt waargenomen, zoals in 1956.
Middelste Bonte Specht (Dendrocopus medius).
Volgens een mededeling van enkele N.J.N.-ers werd 1 ex. waargenomen bij
Bennekom op 29 feb en 1 mrt 1956.
Zwarte Specht (Dryocopus martius).
Geregeld voorkomende broedvogel. De soort broedde aanvankelijk ieder
jaar in het beukenbos van de Oester Eng. De zwarte specht kreeg het moeilijk
door het schaars worden van geschikte nestbomen, terwijl voorts ook de kauw
een geduchte tegenstander was. Een paar jaar werd deze spechtensoort aldaar
gemist om van 1955 af weer vaste voet te krijgen. In 1959 waren er vermoedel~k weer 2 paren (Dijkstra).
Beuken werden gebruikt als 11 nestbomen 11 , ook buiten de Ooster Eng.
Ook in de omgeving van *Nol in 't Bosch*, daar waar beuken staan, is
de soort er furoedend aangetroffen. Op 4 juni 1955 werden aldaar 3 jonge
zwarte spechten geringd (v.d.Anker, Hoogers). Bij waarnemingen in de onmiddellijke nabijheid van de nest boom viel het op, dat de oude vogels de jongen
maar heel weinig kwamen voeren. De jongen worden ook
uit de krop gevoerd, in tegenstelling tot de grote bonte specht. De kleintjes van de
zwarte specht krijgen een voorraadje voedsel tegelijk, zijn daardoor minder
luidruchtig, bedelen minder, waardoor de "nesten" niet zo kwetsbaar ztjn.
Buiten de broedtijd wordt de zwarte specht op allerlei plaatsen 2-nngetroffen, waar oceze normaliter nooit voorkomt.
Draaihals (Jyn• torquilla).
Deze soort wordt voornamelijk op de voorjaarstrek waargenomen.
De volgende waarnemingen zijn bekend:
1 ex. van 28/4 - 2/5'55 op de Wageningse Berg (v.d.Anker,v.Veen,echt:p.de Vr)
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de Oester Eng;
1 roepend ex. op 13 aug 1953 in de tuin, Bowlespark 24, Wageningen (Mevr.de
Vries).
1 ex. gehoord op 15 en 22 mei 1960 brj de Ooster Eng (Dekhuyzen).
Vlak voor het ter perse gaan bereikt me een bericht, dat tot de 12e juni
een ex. stationair verblrjft in de omgeving van *Nol in 't Bosch*, zodat aangenomen mag worden, dat deze er broedt (Schuyl).
Vóór 1930 was de draaihals een algemeen voorkomende broedvogel on het
landgoed Oranje Nassau's Oord (Kluyver).
LEEUWERIKEN - Alaudidae.
Kuifleeuwerik (Galerida cristata).
Boomleeuwerik (Lullula arborea).
Een tiental jaren geleden kon de boomleeuwerik als geregelde broedvogel
beschouwd worden. In het voorjaar kon men de melodieuze zang beluisteren, o.
a. in de omgeving van het pension *Sanoer*, op Wageningen Hoog en in het
landgoed *Oranje Nassau's Oord*.
Thans is het zo, dat men de boomleeuwerik wel op de trek ziet, maar
dat men hem weinig meer hoort zingen. Als broedvogel is hrj dan ook helaas
schaars geworden.
Tijdens de felle koude in februari 1956 verschenen van de î3e af verscheidene exx. brj het Laboratorium voor Technologie te Wageningen. Het aantal liep op tot 16 (Belksma). Er bevond zich daar onder de grond een tank
met verwarmde olie, waardoor een oppervlakte van 10 bij 4 m" geheel vrij van
sneeuw en rjs was.
Veldleeuwerik (Alauda arvensis).
Algemeen voorkomende broedvogel van gras- en bouwland. In de Eng ,rnrdt
de veldleeuwerik vaak broedend aangetroffen midden tussen het wintergraan.
ZWALUWEN - Hirundinidae.
Boerenzwaluw (Hirundo rustica).
De vroegste aankomstdatum is 23 mrt 1955, de laatste 11 apr 1956. In
1955 werden nog laat boerenzwaluwen gezien. De laatste datum was toen 26
november, terwijl normaliter in de 2e helft van oktboer geen ex. meer wordt
waargenomen.
Zeer merkbaar was het geringe aantal exx. in april 1957.
Bij het drinken vliegt deze zwaluwsoort laag over het water. De kop
wordt daarbij even naar bene den gebogen, zodat met de snavel wat water opgenomen kan worden.
Bij het baden wordt over het water gevlogen, waarbij de vogel plotseling
een duik in het koele nat neemt, zodat het water hoog opspat (echtp.de Vries,
Vierbergen).
Huiszwaluw (Delichon urbica).
Verschijnt in de laatste week van april. Op 6 jul 1959 begon een paartje
nog met het bouwen van een nest aan de voorgevel van het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen. De jongen zrjn nog
uitgevlogen.
Bij het baden van de huiszwaluw werd waargenomen, dat deze soort daarbij
laag over het water vliegt, de vleugels hoog en trillend opgeheven, waarna
de vogel zich met het achterlijf in het water laat zakken, zodat het kopje
niet onder water komt (echtp.de Vries).
Oeverzwaluw (Riparia riparia)o
Geregeld voorkomende broedvogel aan de voet van de Grebbeberg en hier
en daar langs de Rijn. Op 14 mei 1960 werd b~ de Noordberg langs de Rrjn een
kolonie van naar schatting 15 nesten geteld.
In de Vogelgids wordt vermeld, dat de oeverzwaluw pas eind april arriveert. Gewoonlijk worden hier in de 3e week van die maand al o~verzwaluwen
gezien, terwijl drie veel vroegere aankomstdata bekend zijn en wel: 1 apr 1959,
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Na september wordt de soort niet meer waargenomen.
WIELEWALEN - Oriolidae.
Wielewaal (Oriolus oriolus).
Geregeld voorkomende broedvogel in boomgaarden, loof- en gemengd bos.
Op de Noordberg kon een paar maal het nest vrij gemakkelijk gevonden worden,
daar dit erg laag aan de nog jonge eiken bevestigd was.
Volgens van Dabben werden ruim 15 jaar geleden meer wielewalen gezien
dan nu. V66r 1940 broedde de wielewaal ook op *Belmonte*. Door de oorlog
werd dit gedeelte van de Wageningse Berg erg toegetakeld en verdween er ook
de kunstenaar op het gebied van de nestbouw.
Kolvoort meende bij de Noordberg geconstateerd te hebben, dat de koekoek eens een ei gedeponeerd had in het nest van de wielewaal. Jammer genoeg
was hij later niet in staat om na te gaan, hoe de toestand zich ontwikkeld
had. Wel werd een jaar later geconstateerd, dat de koekoek zich vaak vla.~
bij het nest van de wielewaal ophield.
Gewoonlijk verschijnt de soort in de eerste week van mei. Twee maal werd
deze op de 2e van die maand waargenomen.
KRAAIEN - Corvidae.
Zwarte kraai (Corvus corone).
Mag als standvogel beschouwd worden. Doordat deze soort onder controle
gehouden wordt, broedt ze hier echter vrij schaars.
In het Binnenveld werd vroeg in maart enkele malen geconstateerd, dat
een groep van zwarte kraaien bijeen waren en elkaar bejegenden met vriendschapsbetuigingen. Voor sociale vogels zoals kauwtjes en roeken zijn dergelijke bijeenkomsten niet bevreemdend, maar dat solitaire vogels als zwarte
kraaien dergelijke demonstraties houden, is het vermelden waard (echtp.de
Vries).
Bonte kraai (Corvus cornix).
Meestal verschijnen de bonte kraaien in de 3e week van oktober. Vroege
aankomstdata waren 3 okt 1954 en 13 okt 1959 (Mevr.de Vries). In het Binnenveld verdwijnt de soort meestal in de laatste week van maart. Twee waarnemingen werden aldaar nog gedaan in april en wel op 8 apr 1955 en 4 apr 1960
(Mevr. de Vries).
Zeer merkwaardig is het, dat deze soort de stad Wageningen en onmiddellijke omgeving schijnt te mijden. Zwarte- en bonte kraai worden hier brjna nooit
tezamen waargenomen. In het Binnenveld wordt de Bonte Kraai echter ieder
jaar geregeld gezien, zij het in wisselend aantal. Sporadische waarnemingen
werden gedaan in de Uiterwaarden. Zo werden in 1952 enkele exx. gezien brj
de "Blauwe Kamer", toen grote gedeelten van de plassen droog kwamen te liggen. Ook werden enkele waarnemingen ,gedaan op een vuilnisbelt langs de Rijndijk. Een bevloeiingsterrein bij Bennekom trok in 1946 geregeld een 15-tal
exx. aan (echtp.Zandstra, Steenman, Hoogers).
Roek (Corvus frugilegus).
Vlak na de 2e wereldoorlog heeft de kolonie op *Oranje Nassau's Oord*
opgehouden te bestaan.
,., 'l'hans is h e t ~ ~ zo gesteld, dat
meno~~ is een roeK te Kunnen noteren.
Aan de voet van de Wageningse Berg werden in 1956 twee albino's wanrgenomen, die zich anders gedroegen dan de normale begeleidende exx. en ook
niet door de laatstgenoemde in hun groepsverband werden opgenomen (v.d.Anker)
~ (Corvus monedula).

Vaak werd geconstateerd, dat groepen kauwen over de Noordberg vlogen,
de Rijn overstaken, om in de Betuwe te slapen. Ook sliepen meer dan 200 exx.
in de wilgen, die de plassen bij de Noordberg omzoomden. Dit laatste werd o.
a. in 1958, 1959 en 1960 vastgesteld (Hoogers).
Ekster ( Pica pica)
Doordat de ekster niet meer zo belaagd en door de boer als vijand be-
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Notenkraker (Nucifraga caryocatactes).
Op 23 okt 1954 werd een ex. waargenomen in en bij de tuin van Prof .Dr.
R. Prakken (de Fluiter, van Dobben, echtp.de Vries). Deze notenkraker at
van een eikel en appels.
Op Wageningen Hoog werd een ex. genoteerd op 2, 3, 23 en 2L~ okt 1959.
Vlaamse gaai (Garrulus glandarius).
Een buitengewoon sterke najaarstrek in 1955 en een wat minc:1-Gr sterke
in 1957 moeten als brjzonderheid worden aangemerkt.
MEZEN - Paridae.
Koolmees (Farus major).
In okt 1955 broedde nog een ex. op 10 eieren. Het legsel werd echter
verlaten. Algemeen voorkomende broed- en standvogel.
Pimpelmees (Farus caerulus).
Algemeen voorkomende broed- en standvogel.
Zwarte mees (Farus ater).
Geregeld voorkomende broedvogel van naaldhout. Wordt het gehele Jaar
gezien.
Kuifmees (Parus cristatus).
Geregeld voorkomende broed- en standvogel, voornamelrjk van naaldhout.
Evenals andere mezen komen kuifmezen in de herfst ook voor op plae.tsen,
waar deze soort niet broedt.
Glanskopmees (Farus palustris).
Geregeld voorkomende broed- en standvogel van gemengd bos.
Matkopmees (Farus atricapillus).
Geregeld voorkomende broed- en standvogel van vochtige bosjes.
Staartmees (Aegithales caudatus).
Geregeld voorkomende broed-en standvogel.
Baardmees (Panurus biarmicus).
Door Mevr. de Vries werd op 12 okt 1959 een overtrekkend exemplaar genoteerd · ·
BOOMKLEVERS - Sittidae.
Boomklever (Sitta europaea).
Geregeld voorkomende broedvogel.
BOOMKRUIPERS - Certhiidae.
Boomkruiper (Certhia brachydactyla).
In het voorjaar van 1947 viel het op, dat trjdens het waarnemen brj een
haviksnest op 19 mei een boomkruiper geregeld tegen de stam van de nestboom
omhoog klauterde om in het nest te verdwrjnen. De bezoeken werden geregeld
herhaald (E.Zandstra, Hoogers).
Geregeld voorkomende broed- en standvogel.
WINTERKONINGEN - Troglodytidae.
Winterkoning (Troglodytes troglodytes).
Algemeen voorkomende broed- en standvogel.
WATERSPREEUWE..î\f - Cincli dae.
Noord Europese waterspreeuw (cinclus cinclus cinclus).
Op 15 nov 1951 werd 1 ex. waargenor~en in het park voor de Schouwburg
Junushoff (Steenman, Hoogers). Dit ex. werd vermoedeltjk door de mist misleid. Een dag later was ze weer verdwenen.
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Grote ljjster (Turdus viscivorus).
Geregeld voorkomende broedvogel, wordt ook 's winters gezien.
In 1956 viel het op, dat het aantal grote lijsters aanzienlijk minder was.
Gelukkig viel in het voorjaar van 1957 weer een belangrjjke verbetering te
bespeuren, welk herstel zich ook later voortzette.
Kramsvogel (Turdus pilaris).
Algemeen op voor- en najaarstrek. In de wintermaanden drukt deze soort
zijn stempel op de vogelbevolking in het Binnenveld.
Gewoonljjk arriveert de kramsvogel in de eerste decade van oktober.
Slechts een: enkele keer werd de soort al gezien in september, zoals op 30
sep 1958.
Ze verlaat ons meestal eind april of in de laatste week van die m.<:·,a:r:.d.,
In 1960 werd op 6 april in het Binnenveld de soort voor het laatst gezien
(Mevr. de Vries). Eén waarneming in mei is bekend en wel + 6 exx. op 13 n:ei
1960 bjj de Bornsesteeg (Hoogers).
Zangljjster ( Turdus ericetorum).
Algemeen voorkomende broedvogel, wordt ook 's winters gezien.
Zeer merkwaardig was de uiterst late terugkeer van deze soort in 1956.
In het vroege voorjaar werden heel weinig zingende vogels gehoord. Pas in
juni kwam de soort goed door en werd de zang weer overal gehoord.
Een door Pette gering exemplaar werd teruggemeld uit Majorca.
Koperwiek (Turdus musicus).
Geregeld voorkomend op voor- en najaarstrek. 's Winters wordt deze
soort echter ongeregeld en minder gezien dan de kramsvogel.
Over het algemeen genomen komt de koperwiek eerder dan de kramsvogel.
Drie septemberwaarnemingen zrjn bekend, nl. 11 sep 1958, 16 sep 1954 en 26
sep 1959.
Ze verlaten ons ook eerder. De vertrekdata liggen tussen! 4 apr (1958)
en 28 apr (1954).
Abnormaal grote aantallen werden in het voorjaar van 1952 gezien in de
Uiterwaarden en in het Binnenveld. Op 1 apr 1952 werden in het Arboretum
+ 250 exx. geteld. Daarentegen werd deze soort heel weinig waargenomen in
het voorjaar van 1955, 1956 en 1957.
Beflrjster (Turdus torquatus).
Bijna alle waarnemingen van deze soort werden gedaan tijdens de najaarstrek. De volgende notities zrjn gemaakt:
31 okt 1943: 1 ex. brj de Noordberg (Kolvoort, Renssen);
1·4 apr 1951: 1 ex. bij de Wageningse Berg ( echt p. de Vries);
15 sep 1952: 1 ex. in het Arboretum (Hoogers);
7 okt 1952: 1 ex. op een weiland langs Duivendaal in Wageningen (van Dcbben,
de Vries)
6 nov 1954: 1 ex. in het Binnenveld tijdens een excursie van de K.N.N.V.
o.l.v. het echtp.de Vries;
9 nov 1954: 1 ex. op de Wageningse Berg (Mevr. de Vries);
9 okt 1955: 1 ex.
7 nov 1955: 1 ex.
28 sep 1959: 1 ex. in het Arboretum (v.d.Anker, Pette);
5 okt 1959: 1 ex. in een tuin met vjjver te Bennekom, geringd(Pette);
15 okt 1959: 2 exx. in dezelfde tuin gerings (Pette).
Merel (Turdus merula).
Belangrrjke verschuivingen in het aantal op korte termrjn komen buiten dw
broedtrjd vaak voor, De vraag werd wel eens gesteld of de merel een nachttrekker is. Zo zag Harmsen op 15 nov 1955 te Bennekom, ongeveer een kwartier na
zonsondergang, brj volkomen heldere hemel en vriezend weer, uit aaneengrenzende tuinen verscheidene groepjes zich losmaken om, na wat onzeker rondgevlogen te hebben, al hoogtewinnend, koers te zetten naar het w.z.w. In
het licht van deze waarneming is het leuk te vermelden, dat brj statistische
tellingen het aantal merels in het Arboretum op 9 november 21, op 11 novenber
14, op 14 november 17 en op 16 november 1955 slechts 4 bedroeg (Hoogers).
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Geregeld op de voor- en najaarstrek voorkomend. De aankomst in het
voorjaar is erg uiteenlopend. Vroege aankomstdata waren: 19 mrt 1950 (echtp.
de Vries); 24 mrt 1956 (Makkink); 2 apr 1960 (Hoogers). Gewoonlrjk vallen de
eerste tapuiten te noteren in de 2e helft van april.
De najaarstrek zet gewoonlijk al eind juli, begin augustus in. Een late
waarneming is 10 okt 1958. Het betrof een o (echtp. de Vries).
Een notitie van een o op 2 juli 1958 +dient nog vermeld te worden (Hoo+
gers).
Alle waarnemingen betreffen in hoofdzaak het Binnenveld en de onmiddellrjke omgeving daarvan. Een enkele maal wordt ook in het Uiterwaardgebied
een tapuit gesignaleerd.
Roodborsttapuit (Saxicola torquata).
In het Binnenveld werden in 1946 en ook nog enkele jaren daarna in de
broedtijd verscheidene exx. gezien. Notities in 1952 maken slechts melding
van doortrekkers. In 1954 werd zelfs maar één waarneming gedaan en wel op
20 augustus. Het betrof hier vermoedelrjk een juveniel (echtp.de Vries). Van
1956 af trad een herstel in en werd de roodborsttapuit weer broedend aangetroffen. Thans zrjn er weer enkele broedparen aanwezig.
Vroege waarnemingsdata waren 3 mrt 1960 en 5 mrt 1959 in het Binnenveld
(Mevr. de Vries). In 1955 werd de soort pas op 3 april gesignaleerd.
In oktober wordt de roodborsttapuit nog waargenomen, het laatst op
21 okt 1953 (Mevr. de Vries).
De meeste notities komen van het Binnenveld, maar ook elders in het
Wageningse gebied, met name de Haarweg en de Bornsesteeg, wordt een enkele
maal een roodborsttapuit gezien.
Paapje (Saxicola rubetra).
Geregeld voorkomende broedvogel in verscheidene paren in het Binnenveld.
Voor de jaren 1950 tot en met 1960 zijn de eerste waarnemingsdata resp.:
20, 19, 13, 23, 26, 24, 20, 22, 27, 16 en 29 april (echtp. de Vries).
De soort wordt in september nog verscheidene keren gezien. In oktober
is één waarneming bekend van een o op 10 okt 1958 (echtp. de Vries).
Twee winterwaarnemingen in hèt U~terwaardgebied zrjn bekend en wel 10
exx. op 30 nov 1952 en 1 ex. op 24 feb 1958 (Steenman).
In genoemd Binnenveld gaan de laatste jaren de paapjes in aantal achteruit.
Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus).
Geregeld voorkomende broedvogel in gemengde bossen, parklandschap en
hier en daar in tuinen. In 1946 werd op Wageningen Hoog in een oude munitiekist een nest gevonden (wrjlen Jelier, Hoogers).
De aankomstdata in het voorjaar lopen soms sterk uiteen. Voor dé jnren
1952 tot en met 1960 z~n het de data: 2/4, 15/4, 21/4, 26/3, 3/4, 17/4,
1/4 en 30/3.
Na de eerste helft van oktober werd de soort niet meer gezien.
Wat de late aankomst data betreft, kan het zijn, dat het gekraagde roodstaartje wel eerder geai~rivee:rd w&s, maar door het koude weer niet tot
zingen kwam, daardoor minder opviel en aan de aandacht ontsnapte, In
principe geldt dit ook voor de volgende zangers.
Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros).
Geregeld voorkomende broedvogel brj enkele steenfabrieken, instituten,
laboratoria, alsmede in de stad Wageningen.
Het vroegst werd de zwarte roodstaart gehoord op 4 mrt 1960 bij het
I.B.S. te Wageningen (MeJc.kink), het laatst op 26 mrt 1955.
Er zijn verscheid.ene oktoberwaarnemingen bekend. In november werd de
soort niet meer gezien.
Nachtegaal (Luscinia megarhynchos).
Geregeld voorkomende broedvogel van de Wageningse Berg en hier en daar
van tuinen. Op doortrek wordt de nachtegaal ook op andere plaatsen gehoord,
Volgens va:".l Dabben waren de nachtegalen 15 jaar geleden talrijker en had
den verscheidene mensen in de *Sahara* last van de zang van deze vogel.
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altijd wel meer dan 5 nachtegalen te beluisteren. Daarna viel het aantal belangrijk terug, vermoedelijk door het verdwijnen van ondergroei, terwijl ook
een serie van drie opeenvolgende koude voorjaren van invloed geweest kan
z:ijn. Van 1957 af trad er weer een verbetering in, doordat de ondergroei,
met name de bramenstruiken, zich weer wat hersteld had. Er werden aldaar
toen weer 5 exx. gehoord. In het voorjaar van 1960 bedroeg het aantal zingende nachtegalen aldaar nog 3.
Ook op *Oranje Nassau's Oord* broedde de nachtegaal verscheidene jaren.
Brj de *Leeuwen*, niet ver van *Nol in 't Bosch* kon men verzekerd zrjn van
de zang van zeker wel 5 exx. Van 1955 af z:ijn ze er verdwenen.
Bij de *Dorskamp* liet voor het eerst in 1960 een ex. verstek gaan ( van
Dabben).
Voor de jaren 1954 tot en met 1960 werd de nachtegaal het eerst gehoord
op de volgende data: 12, 26, 28, 23, 29, 17 april en 3 mei. In 1952 was de
eerste datum nog vroeger, nl. 11 e.pril. In 1948 was de aankomstdatum 18 april
Blauwborst (Cyanosylvia svecica).
Eén paartje werd op 5 apr 1953 waargenomen door van Roon in het Uiterwaardgebied langs de Grebbedrjk. Door het kappen van de wilgen verdwenen ze
weer na een dag.
Roodborst (Erithacus rubecula).
ZANGERS - Sylviidae.
Sprinkhaanrietzanger (Locustella naevia).
Wordt sporadisch waargenomen De volgende notities zijn bekend:
1 jul 1944: 1 ex. bij de Grebbe (Kolvoort);
20 apr 1952: 1 zingend ex. op de Wageningse Berg (de Vries);
Van 30 april af tot ver in de zomer van 1954 werd een paartje waargenomen
op een met struikheide on eikenhakhout begroeid terreintje in de omgeving
van het pension *Sanoer* (Vogelwerkgroep). Op 3 september werd 's avonds b:ij
warm weer aldaar ·de t.:-·~'c.1-::'~c:::· van deze soort nog gehoord. Zeer interessant
was het om te zien, hoe behendig ze tegen de nog smalle takken van het eikenhakhout omhoog klauterden. De zang was 1 s avonds tegen de schemering het
meest frequente Van de 2e helft van mei af werd de zangactiviteit snel minder.
Voorts werd, gelrjk met een waterrietzanger, al op 9 apr 1960 b:ij de
Noordberg een ex. gezien (Hoogers), welk ex. later nog verscheidene malen
aldaar gehoord werd door de Wilde en Woldendorp.
Op 20 en 25 mei 1960 werd 1 s avonds in de schemering nog een ex. gehoord bij de Noordberg. Opvallend was het, dat deze soort zich alleen liet
horen in de avondschemering 1 terwrjl de snor, die daar op 21 mei 1960 ook
nog gehoord we1·d 1 vooral overdag te beluisteren was. De triller van de
sprin::-Cl1aanrietzanger duurde vaELk ruim 2 minuten. Daarna volgèie soms een
pauze van bijna 15 seco::1den, waarna weer een triller van meer dan 2 minuten.
Het *surrr* van de snor duurde maar heel kort (Hoogers).
o

Snor (Locustella luscinioides).
- - - Op 23 apr 1960 werden voor het eerst bij de Noordberg 2 exx. gehoord.
Op ê.e 3oste april werd één der beide snotren gezien. Op 7, 10 en 14 mei
werd het typische geluid val'.è 1 ex. nog gehoord (HoogersJ terwijl op 6 ju..YJ.i
nog een triller werd gehoo~d (Hoogers), zodat thans wel mag worden aangenomen, dat de soort er broedt.
Grote Karekie~ (Acrocephalus arundinaceus).
Gercge,ld voorkornende b:rosdvogel in enkele paren bij de Noordberg en de
11
Blauwe Kaxer ". Op 10 ::1ei 1960 vrnrd bij de Noordberg echter nog mae.r één
zingend ex. gehoord (Hoogers).
Versc]1eidene malen is het opgevallen, dat de grote karekiet enkele dage:i.1 ee:cder getoord wordt bij de 11 Blauwe Kamer" dan bij de Noordberg.
De soort verschijnt of wordt meestal het eerst gehoord in de eerste daien van mei, met uitzondering van 1952, toen ze reeds in de 2e helft van
april verscheen. Ook werd de soort eerder gehoord op 16 apr 1959 •
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In augustus wordt de grote karekiet nog waargenomen; in 1959 nog op
11 september.
Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus).
Wel wordt een enkele maal een zingend ex. gehoord in het Binnenveld en
in het Uiterwaardgebied.
Of deze soort hier broedt, ~s niet met voldoende zekerheid bekend. Wel
werd op 26 jun 1955 brj de Noordberg nog een kleine karekiet gehoord, hetgeen
een broedgeval zou kunnen doen vermoeden. Op 10 mei 1960 werd aldaar weer
een zingend ex. beluisterd (de Wilde, Woldendorp, Hoogers).
Doordat het gebied zo moeilrjk te betreden is, kon niet diep in het
terrein worden doorgedrongen.
Op de trek wordt deze soort soms op plaatsen gezien, waar ze normaliter
niet thuis hoort, zoals op 13 sep 1958 in het Arboretum, toen een ex. in de
nylonvangnetten terechtkwam om geringd te worden (Woldendorp).
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris).
In de uiterwaarden, hier en daar waar grienden zrjn, geregeld voorkomende broedvogel. Ook is een broedgeval bekend van het landgoed *Oranje Nassau 1 s
Oord*, in het struikgewas vlak langs een weg ( Heijnekamp) •
Een zingend ex. op 1 juni 1956 in het Arboretum was een brjzonderheid
(Hoogers). Ook werd deze soort wel
in de broedtrjd op roggeakkers in
het Binnenveld waargenomen (echtp. de Vries).
Gewoonlrjk wordt de bosrietzanger pas in de 2e helft van mei gehoord.
Twee maal werd deze op 14 mei al waargenomen, nl. in 1954 en 1959.
Augustuswaarnemingen zijn niet ongewoon.
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus).
Geregeld voorkomende broedvogel, vooral in het Uiterwaardgebied, minder in het Binnenveld. Op 10 mei 1960 werden 's-avonds bij de Noordberg 9
rietzangers gezien, waaronder 1 niet-zingend (Hoogers). Op 1D.- mei 1960 werden er 17 zingende exx. geteld (Hoogers).
Gewoonlrjk ziet men hier in de laatste week van april voor het eerst de
rietzanger. Vroege aankomstdata waren: 2 apr 1957 en 10 apr 1959.
Tot in september kan de soort worden waargenomen, zoals op 13 sep 1958.
Waterrietzanger (Acrocephalus paludîcola).
De volgende waarnemingen zrjn bekend:
16 aug 1952: 1 ex. bij de Rijnuiterwaarden te Renkum (Beekhuizen);
2 aug 1959: 1 ex. van zeer nabrj brj de Noordberg (Dekhuyzen);
9 apr 1960: 1 ex., eveneens brj de Noordberg (Hoogers).
Spotvogel (Hippolais icterina).
Geregeld voorkomende broedvogel van bossages en sommige tuinen. Ook
in het Arboretum werd de soort broedend aangetroffen.
De spotvogel verschrjnt gewoonlrjk in de eerste decade van mei. In 1956
verscheen deze imitator pas op 14 mei en wel ineens op volle sterkte.
Zwartkoptuinfluiter (Sylvia atricapilla).
Geregeld voorkomende broedvogel van bosachtig terrein, kreupelijout.
Ook in het Arboretum werd de soort broedend aangetroffen. In 1956 viel de
sterke achteruitgang van de soort op. In 1957 trad gelukkig weer enigszins
een herstel op.
Voor de jaren 1954 tot en met 1960 waren de aankomstdata resp.: 3/4,
3/4, 24/Lf- 1 1/4, 18/4, 10/3, 6/4.
Een zeer late waarneming werd nog gedaan op 21 okt 1959 (Lerjs).
Een bijzonderheid is voorts, dat rond 31 jan 1960 enige tijd een zwartkoptuinfluiter verbleef in een tuin, die in de Wageningse Eng gelegen is
( Tammes).
Tuinfluite~ (Sylvia borin).
Geregeld voorkomende broedvogel van sommige tuinen, bosjes met dichte
onderbegroeiing. Ook in het Arboretum werd de soort broedend aangetroffen.
De tuinfluiter arriveert eind april, begin mei.
Na september werd deze soort niet meer waargenomen.
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.Algemeen voorkomende broedvogel van vrij open terrein, waar struikgewas',
braamstruiken en meidoorns voorhanden zijn.
Voor de jaren 1954 tot en met 1959 werden de eerste grasmussen gehoord
op resp. 28/4, 28/4, 3/5, 22/4, 20/4 en 11/4.
Na 25 september, zoals in 1959, werd de soort niet meer gezien.
Braamsluiper (Sylvia curruca).
Geregeld voorkomende broedvogel, het liefst van bossages, van struikgewas. Ook in het .Arboretum werd de soort broedend aangetroffen.
De eerste aankomstdata zijn voor de jaren 1954 tot en met 1960 resp.:
26/4, 29/4, 22/4, 8/4, 29/4, 15/4 en 19/4.
In september werd de soort nog waargenomen.
Provence-grasmus (Sylvia undata).
Op 28 mei 1958 werd 1 ex. waargenomen in de omgeving van het pension
*Sanoer* (M.A. Marbus).
Fitis (Phylloscàpus trochilus) •
.Algemeen voorkomende broedvogel van terreinen met laag struikgewas.
Voor de jaren 1947 en 1948 en verder van 1951 tot en met 1960 werden
de eerste fitissen gehoord op resp.: 1/4, 4/4, 7/4, 5/4, 2/4, 27/3, 2/4,
7/4, 2/4, 12/4, 30/3 en 3/4.
In oktober wordt de soort niet veel meer waargenomen. Een late waarnemingsdatum was nog 3 nov 1958.
Evenals brj de tjiftjaf speelt ook bij de fitis de temperatuur vóór het
arriveren een belangrijke rol. Nachtvorsten doen de aankomst vertragen. In
1959 viel het op, dat het aantal fitissen zeer bevredigend was. In een bosgebied rond *Hoekelum*, ongeveer 110 ha. groot, werden in 1959 -21- zingende exx. geteld, tegen 10 in 1958 (Leijs). Opgemerkt dient daarbij te worden,
dat de meeste fitissen (18) in de jonge aanplanting van Pinus sylvestrus
met loofhoutopslag en pas gekapt eikenhakhout (totaal+ 50 ha.) aangetroffen werden.
Tjiftjaf ( Phyllo3copus collybi ta).
Algemeen voorkomende broedvogel van gemengd loofhout, sommige tuinen
en ook van het Arboretum.
Voor de jaren 1947 en 1948 en van 1950 tot en met 1960 werden de eerste exx. gemeld resp. op: 18, 22, 19, 19, 16, 15, 16, 24, 21, 10, 26, 9 en
1 maart.
Oktoberwaarnemingen zrjn gewoon. Enkele notities zijn gemaakt in november
zoals op 3 en 25 nov 1955, voorts in 1956 en op 4 nov 1958. Een heel late
waarneming werd nog gedaan op 27 dec 1955 (Belksma), in het Arboretum en brj
de Noordberg op 11 dec 1955 (Hoogers).
Evenals de fitis wordt ook de tjitjaf bij koud weer in het voorjaar
voedselzoekend aangetroffen aan de waterkant.
Fluiter (Phylloscopus sibilatrix).
Geregeld voorkomende broedvogel in enkele paren in het beukenbos op de
Oostoreng.
De vToegst bekende aankomstdatum was op 20 april in 1948 en in 1960.
Bladkoninkje (Phylloscopus inornatus).
Eén ex. werd gezien op 7 okt 1952 (echtp. de Vries) en in 1956 van
eind juli af tot in september (echtp. Steenman). Beide waarnemingen werden
gedaan in tuinen te Wageningen. Bij observaties in 1956 kwam deze soort vaak
zitten in het raamkozrjn van de waarnemers, zodat alle details nauwkeurig
konden worden nagegaan. Het bladkoninkje zocht vele insecten tussen de
klimop.
GOUDHAANTJES - Regulidae.
Goudhaantje (Regulus regulus).
Of deze soort ieder jaar op het landgoed *Oranje Nassau's Oord* in het
naaldhout broedt, is niet met zekerheid te zeggen. Verscheidene malen werd
het nest van het kleinste vogeltje gevonden (Heijnekamp).
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17 mei 1956 werd in het Arboretum nog een zingend ex. gehoord (Hoogers).
Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus).
Wordt zowel op de voor- als op de najaarstrek gezien. Op 16 feb 1956,
toen het zeer koud was, werden in een bosgebied te Bennekom 45 exx. geteld
(Harmsen, Pette)o
VLIEGENVANGERS - Muscicapidae.
Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata).
Algemeen voorkomende broedvogel. Men kr:ijgt echter de indruk, dat het
aantal grauwe vliegenvangers 5 jaar geleden aanmerkel:ijk hoger was dan thans.
B:ij statistische tellingen in het Arboretum en op de Wageningse Berg
viel het o.a. in 1952 op, dat na de broedtijd een afname van de grauwe vliegenvanger op de Wageningse Berg samenging met een gel:ijknamige toename in het
Arboretum. In dat jaar waren de laatste waarnemingsdata voor beide terreinen resp. 13 augo en 2 sep.
Voor de jaren 1953 tot en met 1959 waren de aankomstdata resp. 4,7,6,
9 mei, 28 april, 6 en 7 mei.
Tot ver in september kan de soort worden waargenomen. Oktoberwaarnemingen zijn niet bekend.
Bonte vliegenvanger (Muscicapa hypoleuca).
Voor de jaren 1954 tot en met 1958 zijn de aankomstdata resp. 26, 29 1
26, 25 en 22 april.
De terugtrek kan reeds in de eerste helft van augustus plaats vinden,
zoals op 13 aug 1956.
De bonte vliegenvanger wordt hier voornamelijk op de voor- en naja&rstrek gezien. Ook in oktober is de soort nog een enkele maal waargenomen.
Het sch:ijnt, dat de bonte vliegenvanger zich meer naar hier gaat uitbreiden.
Werd deze vliegenvanger voorheen niet als broedvogel waargenomen, in 1957
en 1958 werd in de onmiddellijke omgeving van de Oostereng een broedgeval
geconstateerd, terw:ijl in 1959 3 paartjes geteld werden in het wandelpark
*Belmonte* (v.d.Anker, Pette). De soort broedt momenteel (1960) op *Oranje
Nassau's Oord* (Hoogers).
Kleine vliegenvanger (Muscicapa parva).
In een tuin te Bennekom werd op 27 sep 1953 een ex. waargenomen (v.d.
Brink).
HEGGEMUSSEN - Prunellidae.
Heggemus (Prunella modularis).
Geregeld voorkomende broedvogel, daar waar heggen, struiken en kreupelhout aanwezig zijn. Wordt het gehele jaar door waargenomen.
PIEPERS EN KWIKSTAARTEJ.'if - Motacillidae.
Graspieper (Anthus pratensis).
Algemeen voorkomende broedvogel van grasland, vooral in het Binnenveld
en in wat mindere mate in het Uiterwaardgebied.
Vaa~ gebeurt het, dat wanneer in de winter in het Binnenveld practisch
geen ex. meer wordt waargenomen, juist langs de R:ijn nog verscheidene exx.
vertoeven.
Grote Pieper (Anthus richardi).
Twee waarnemingen z:ijn bekend en wel:
1 ex. op 14 mrt 1954 brj de Grebbedijk (Mevr. de Vries) en voorts op 11 mei
1960, toen door middel van de Japanse nylonvangnetten bij de Noordberg een
ex. geringd kon worden (Woldendorp).
Duinpieper (Anthus Campestris).
In een bosgebied met wat heide te Bennekom werden 2 waarnemingen gedaan
en wel: 1 ex. op 29 apr 1956 en 4 exx. op 27 aug 1956 (Pette, Herj, Harmsen).
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Geregeld voorkomende broedvogel in bepaalde gedeelten van *Oranje Nassau's Oord*, in het bosgebied van Wageningen Hoog en Bennekom, in de omgeving van *Nol in 't Bosch*, van het pension *Sanoer*, van de *Dorskamp*,
voornamelijk daar waar "open" bos aanwezig is. Ook bij *Panoramahoeve* en omgeving wordt de boompieper aangetroffen, alsmede hier en daar in de boomgaarden.
Na de broedtrjd worden ze ook elders gezien, zoals in het Arboretum en
in de omgeving van de Bornsesteeg.
De vroegst bekende aankomstdatum is 28 mrt 1959. Ook in oktober is de
soort nog waargenomen.
Waterpieper (Anthus spinoletta spinoletta).
Wordt meer gezien dan men wel denkt. De waarnemingen zrjn de volgende:
3 exx. op 28 mrt 1954 brj de Noordberg (Hoogers);
van 23 tot en met 27 feb 1955 één ex. brj de duiker in het Nieuwe Kanaal te
Wageningen (echtp.de Vries, Steenman, Hoogers);
1 ex. op 21 feb 1956 brj de uitmonding van de Heelsumse beek in de Rrjn (Pette)
1 ex. op 17 jan 1960 brj het Lexkesveer (echtp.Steenman);
1 ex. op 26 mrt 1960 in het Binnenveld (echtp.de Vries).
Oeverpieper (Anthus spinoletta littoralis).
Eén ex. werd waargenomen op 24 mei 1958 in de kleiputten, vlak bij het
Opheusdense veer (Vierbergen).
Witte kwikstaart (Motacilla alba).
Algemeen voorkomende broedvogel. Winterwaarnemingen zijn schaars. Tot
1956 werd de witte kwikstaart voornamelrjk in de nazomer, soms ten getale
van 200, slapend waargenomen in het riet brj de brug over het Nieuwe Kanaal.
Leuk was het om te zien, hoe troepjes witte kwikstaarten, soms van over de
Rrjn, vermoedelrjk afkomstig van de steenfabrieken, langs de populieren aan
het Nieuwe Kanaal trokken naar de bewuste slaapplaats.
Ook slapen er verscheidene exx. in het riet van de plassen bij de Noordberg, waarbij ook hier weer soortgenoten van over de Rrjn.
Een vroege aankomstdatum is 12 feb 1959, een late 20 mrt 1958. Andere
bekende data van arriveren waren 19 mrt 1955, 6 mrt 1956, 1 mrt 1957. Enkele waarnemingen in januari, december en november zrjn bekend.
Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea).
Een vrrj geregelde wintergast, alhoewel deze soort sedert 1956 minder
gezien wordt. Enkele jaren vóór 1956 werd in het riet tegenover het Instituut van Bakkerij en Maalderij te Wageningen een slaapplaats betrokken.
Vroege aankomstdata waren 23 aug 1959 en 30 aug 1954. Een juveniel werd
genoteerd op 25 jul 1959 langs het Nieuwe Kanaal. Een late waarneming is nog
1 mei 1955. Deze observaties zrjn afkomstig van het echtp.de Vries.
De grote gele kwikstaart werd gezien langs het Nieuwe Kanaal, bij de
Grift, bij de "Blauwe Kamer", bij de Noordberg, hier en daar langs de Rijn.
Een op 1 mrt 1954 boven het Arboretum vliegend ex. moet nog vermeld worden
(Hoogers).
Gele kwikstaart (Motacilla flava).
Geregeld voorkomende broedvogel, vooral in het Binnenveld en in het
Uiterwaardgebied.
Van 195~ tot 1956 was het slecht gesteld met de populatie van deze
soort in het Binnenveld.

In 19~6 trad weer een herstel op, het aantal broedparen baarde ook in
de jaren daarna zorgen. Op 14 mei 1960 trok de soort in het Binnenveld goed
door. Er werden 21 exx. geteld.
Voor de jaren 1954 tot en met 1960 waren de aankomstdata resp. 4/4,
27/3, 30/3, 5, 5, 3 en 7/4, De laatste waarnemingsdatum was 2 okt 1955. Alle
op het Binnenveld betrekking hebbende gegevens zijn afkomstig van het echtp.
de Vries.
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Pestvogel (Bombycilla garrulus).
Wordt vr:ijwel elke winter, zij het in wisselend aantal, waargenomen.
Op 21 nov 1946 werden in Bennekom op de bessen van de l:ijsterbes 49 pestvogels geteld (echtp.Zandstra, Steenman, w:ijlen Jelier, Hoogers). Op 28 jan
1959 werden ongeveer 100 exx. gezien in de tuim van het Laboratorium voor
Microbiologie alhier (Woldendorp). Op 3 dec 1958 zagen Van den Brink en
Wilcke op Wageningen Hoog 8 pestvogels zich te goed doen aan de bessen van
de Gelderse Roos, welke bessen door andere vogels versmaad worden.
Opvallende waarnemingsdata waren 16 en :1.9 feb 1957, omdat ze in die
winter nog niet eerder waren waargenomen.
Dat pestvogels zeer dicht verwant z:ijn aan de vliegenvangers, bleek
uit hun gedrag op 5 dec 1959. In de stad Wageningen zaten op genoemde datum
een groepje van 12 van deze vogels hoog in een boom. Als echte vliegenvangers fladderden ze soms omhoog, openden hun snavel en verorberden bl,jkbaar
nog laat vliegende insecten, om daarna weer direct op hun plaats terug te
keren of om ter afwisseling neer te str:ijken in de r:ijk met bessen voorziene
struiken vlak daaronder.
Ze verschijnen gewoonl:ijk in november. Een late waarnemingsdatum was nog
8 mrt 1954. Meestal worden ze in februari het laatst gezien.
KLAUWIEREN - Laniidae.
Klapekster (Lanius excubitor).
Ongeregeld voorkomende wintergast tot in april. Kan al in de eerste
helft van oktober komen. Met uitzondering van een mei-waarneming in 1957
werd de klapekster na de winter van 1956/57 geruime trjd niet meer gezien.
Het duurde tot 2 okt 1959 eer de soort weer genoteerd kon worden. De soort
werd vooral waargenomen in het Binnenveld, maar ook zijn notities bekend van
de omgeving van Wageningen Hoog en het Arboretum. Op 15 feb 1955 deed een
klapekster in laatstgenoemd gebied zich te goed aan bessen, vermoedelijk die
van de l:ijsterbes. Zeer merkwaardig was het gedrag van deze vogel. Al geruime tijd zat h:ij hoog in een boom, mooi tegen de donkerblauwe lucht afstekend.
Plotseling deed hrj z:ijn snavel open en daaruit kwamen een paar dorre blaadjes te voorschrjn, die naar beneden dwarrelden. Om het nog gekker te maken,
draaide hrj zich toen even om en had ineens wat dood blad en een takje met
bessen in de snavel. Het l~kt ongeloofwaardig, maar het had er alle schijn
van, dat dit alles ingeslikt was en nu weer uitgebraakt werd, te oorde:J_en
naar de reeds eerder uit de snavel omlaag dwarrelende dode bladeren. De vogel bevestigde toen het takje bessen in een tak.vork van een andere boom en
at de bessen op.
In de literatuur wordt van de groep der klauwieren slechts de g::-e.uwe
klauwier als besseneter vermeld. Het lrjkt er echter op, dat in tijden van
voedselgebrek - er lag reeds geruime tijd ee-n sneeuwdek - ook de klapekster
zijn menu wijzigt (Hoogers).
Kleine klauwier (Lanius minor).
Vermoedelijk waargenomen in het Binnenveld tijdens donker weer en mist
op 29 nov 1951 (echtp. de Vries).
Roodkopklauwier (Lanius senator).
Waargenomen op 20 aug 1954 in het Binnenveld (echtp.de Vries, Steenman, Crommelin, Hoogers).
Grauwe klauwier (Lanius collurio).
Deze soort wordt een enkele maal als doortrekker genoteerd, o.a. in
het Binnenveld. De volgende waarnemingen zrjn bekend:
Een C op 14 mei 1953 (echtp. de Vries); wederom een ó op 30 mei 1954 (de
Vries; een juveniel op 8 aug 1959 (Mevr. de Vries).
In 1954 en 1957 werd een broedgeval geconstateerd op de lfoordberg
(Bongers).
A
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Spreeuw (Sturnus vulgaris).
Algemeen voörkomende broedvogel. Het is opgevallen, dat in somr:,ige winters, de spreeuw weinig wordt gezien en dat het zelfs gebeuren kan, dat men
hem soms mist.
Opvallend is de slaaptrek naar de plassengebieden brj de *Hel* te Veenendaal en brj de Noordberg.
VINKEN, SIJZEN, KRUISBEKKEN EN GORZEN - Fringillidae.
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes).
Deze vinkensoort treedt invasie-achtig op. Waarnemingen werden voJral
1 s winters en vroeg in het voorjaar gedaan in het Arboretum,
op de Wageningse Berg, en in tuinen te Bennekom. Een enkele keer werden ook in de stad
Wageningen appel vinken gezien, zoals in de beruchte zeer koude maand fcbru-ari van 1956, maar ook op 9 feb 1960 brj Junushoff. Een aantal van meer dan
15 exx. was geen uitzondering.
In de jaren 1956 en 1957 kwam in het Arboretum een paartje tot broeden.
Groenling (chloris chloris).
Algemeen voorkomende broedvogel van parkachtig landschap en tuinen.
Evenals de appelvink een typische parkvogel. Wordt het gehele jaar gezien.
Putter (Carduelis carduelis).
Op voor- en najaarstrek geregeld voorkomend, meermalen tezamen met
kramsvogels (echtp. de Vries).
Komt een enkele maal hier tot broeden. In de zomer van 1954 werden
enkele broedgevallen gemeld. Ook winterwaarnemingen zrjn bekend.
Srjsje (Carduelis spinus).
Geregeld voorkomend op de voor- en najaarstrek en gedurende de winter,
zrj het in wisselend aantal.
Op 14 mei 1960 werd nog in het Binnenveld een overtrekkend ex. gehoord
(echtp. de Vries). Slechts een enkele zomerwaarneming is bekend en wel:
1 zingend ex. op 11 en 14 jul 1955 in het Arboretum (Hoogers);
10 exx. op 4 jul 1959, eveneens in het Arboretum (Vierbergen).
Kneu (Carduelis cannabina).
Algemeen voorkomende broedvogel en op voor- en najaarstrek. Verscheidene winterwaarnemingen zrjn bekend. Enkele aankomstdata zrjn: 8 mrt 1955, 11
mrt 1956 en 8 mrt 1957.
Frater (Carduelis flavirostris).
Op 19 feb 1955 werden 3 exx. gezien brj de steenfabriek nabrj het Opheusdense veer (de Bruin, Vierbergen).
Barmsrjs (Carduelis flammea).
De volgende waarnemingen zrjn bekend:
5 exx. op 16 feb 1950 in het Binnenveld (Mevr. de Vries);
45 exx., meest jongen, op 7 nov 1953 boven aan de Westbergerweg te Wageningen
tussen 30 nov en 11 dec 1953 werden brj de Binnenhaven te Wageningen in berken ::. 55 exx. gezien (echtp. de Vries); op 15 jan 1954 werden aldaar nog '10
exx. geteld;
30 exx. op 2 apr 1954 in een tuin te Bennekom (Damman).
Europese kanarie (Serinus canarius).
In het voorjaar van 1948 werd op 3 mei een paartje waargenomen in de
omgeving van het hotel *Neder-Veluwe* te Bennekom. De beide vogels vertoefden er gedurende drie weken (Hoogers, Schneider, E.Zandstra).
Verdere waarnemingen waren:
1 zingend ex. op 22 apr 1954 in het Arboretum (Hoogers);
1 ex. op 7 mei 1955 te Bennekom;
1 zingend ex. op 3 jun 1958 in een conifeer te Bennekom (Lerjs);
een paartje op 2 mei 1960 in het Arboretum (de Wilde, Woldendorp).
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula).
Deze soort kan als geregeld voorkomende broedvogel beschouwd worden op
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1955 broedde de goudvink ook in een tuin te Wageningen (echtp. de Vries).
Ook in de wintermaanden kan deze soort geregeld waargenomen worden, zrj
het in gering aantal. Gedurende deze trjd kon in de jaren 1951 tot en met
1956, alsmede ook nog in 1959, de goudvink in het Arboretum worden waargenomen op de sierheester 11 Deutzia 11 • Ze schenen erg verzot te zrjn op de zaden.
In de strenge februarimaand van 1956 werden enkele exx. gegrepen door een
aldaar opererende sperwer.
Kruisbek (Loxia curvirostra).
Geregeld waargenomen in de zomer en herfst van 1953 en in mindere mate
in 1956. Ook op 31 aug 1959 kon deze soort worden genoteerd. In eerstgenoemd
jaar werden ze op *Oranje Nassau's Oord* het eerst gezien op 2 juni (Heynekamp). In datzelfde jaar werden ze op diverse plaatsen waargenomen, ook in
het Arboretum.
Zeer mooi waren deze vogels te bestuderen bij het kampeercentrum 11 De
Dikkenberg", waar de z.g. dennepapegaaien zich te goed deden aan de talrrjke
nog groene kegels van de grove den (Pinus sylvestris).
Typisch was het, dat ze zich het beste thuis schenen te voelen daar,
waar de meeste mensen waren. Eénmaal in een bosje neergestreken, kon men
ze alleen opmerken door te letten op de neervallende kegels.
Na oktober' werden ze in 1953 niet meer waargenomen. Het waren in hoofdzaak jonge vogels, die te zien waren.
Voor 1956 waren de waarnemingsdata resp. 7 exx. op 15 juli en 2 exx.
op 8 augustus.
Vink (Fringilla coelebs).
Algemeen voorkomende broed- en standvogel.
Trekwaarnemingen in het najaar brachten aan het licht, dat brj westelrjke
winden, de vinken in hoofdzaak, éénmaal brj de Wageningse Berg aangekomen,
via het boomgaardenrrjke gebied de Nude, koers zetten naar de Grebbeberg.
Bij "hoge" winden daarentegen laten ze hun vrees voor het terrein grotendeels
varen en t~ekken dan hoog de Betuwe in.
Keep (Fringilla montifringilla).
- - Algemeen voorkomend op de trek, wordt ook de gehele winter gezien.
Meestal verschijnen ze in oktober, twee maal echter al in september, nl. op
9 sep 1958 en 30 sep 1954. Over de jaren 1957 tot en met 1960 werden de
laatste kepen gezien op 20, 13 en 18 april en in laatstgenoemd jaar op 29
maart.
Eém zomerwaarneming is bekend, nl. 1 o op 27 jul 1956 (Hoogers).
+

Geelgors (Emberiza citrinella).
Algemeen voorkomende broed- en standvogel. Met uitzondering van overtrekkende exx. werd de geelgors in het Arboretum niet gezien.
Grauwe gors (Emberiza calandra).
De volgende waarnemingen in het Binnenveld zijn bekend:
18 jun 1950, van 23 juni tot en met 14 juli 1952, 30 juni en 7 juli 1954,
1 feb 1955. De waarnemingen betroffen in hoofdzaak éénlingen, met uitzondering van die op 30 jun 1952, toen er 2 exx. gezien werden. Alle waarnemingen
zjjn afkomstig van het echtpaar de Vries. Bij de "Dikkenberg" op de vinkenbaan
te Bennekom werden op 2 okt 1959 vier, op 3 okt 1959 drie exx. en op 6 okt
1959 é&n ex. gevangen en geringd (van Schuppen).
Ortolaan (Emberiza hortulana).
Deze soort wordt een enkele keer waargenomen op zonnige, windstille
dagen in september. De waarnemingen zrjn vooral afkomstig uit de WageningPe
Eng (van Dabben). In de prachtige maand van september 1955 werd de ortolaan
op de 25ste in het Arboretum gezien (Hoogers) en zo rond diezelfde t~jd eveneens in het Binnenveld (echtp.de Vries). In 1959 werd ook in mei een ex.
gehoord in de Eng (van Dabben).
Rietgors (Emberiza schoeniclus).
Geregeld voorkomende brcedvogel in de plassengebieden langs de Rrjn,
en hier en daar in het Binnenveld. In laatstgenoemd gebied is deze soort,

-34in vergel:ijking met een 1Ö-tal jaren geleden, wel belangrijk in aantal achteruit gegaan en wordt thans aldaar maar weinig waargenomen.
Slechts één keer is de soort in januari waargenomen en wel op 17 jan
1955. Vroege waarnemingen z:ijn voorts 1 feb 1958 en 21 feb 1954. In november
werd de soort nog verscheidene malen gezien.
Op 25 en 26 mrt 1960 werden in totaal 6 exx. in een tuin met v:ijver te
Bennekom, met behulp van nylonnetten gevangen en geringd (Pette).
Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis)o
De volgende waarnemingen ~:ijn bekend uit het Binnenveld:
1 ex. op 19 mrt 1950; 1 adult ó op 8 nov 1952 (echtp. de Vries);
4 exx. op 26 feb 1956 (de Wilde, Harmsen, Pette).
MUSSEN - Passeridae.
Huismus (Passer domesticus).
Na de evacuatie kwamen op Wageningen Hoog geruime t:ijd na de mensen,
ook de huismussen weer terug.
Ringmus (Passer montanus).
Algemeen voorkomende broedvogel, wordt ook doortrekkend waargenomen.

-.-.-.-.Hieronder volgen de namen van personen met de volledige titelatuur,
die door het doen of doorgeven van waarnemingen hebben medegewerkt aan
het tot stand komen van deze mededeling. Z:ij, die lid van de Vogelwerkgroep
z:ijn of geweest zijn, worden aangegeven met een*.
L. Adema, C.A.v.d.Anker*, E. Abma, Ir. A. Bakker*, C. Bakker*, W. Beekhuizen*, M. Belksma*, Dr. A.F.H. Besemer, F. Bongers, H.K. Brandhorst*, H.L.
van de Brink*, N. de Bruin*, VJ. de Bruin*, C. Burgste:ijn*;"'-A. Coops*, Dr.
R. D. Cr .)mmelin, Ir. W. H. Dam.man, T. R.F. Davidson~R.M. Dekhuyzen *, i~svr~.
Dekhuyzen-Maasland*, K.M. Dekker*, Dr.W.H. van Dob-ben, s. D:ijkstra, Dr.Ir.
W. van Eck, W. van Ew:ijk*, Dr.H.J. de Fluiter, R. Harmsen*, W. He:ij*, G.J.
He:ijnekamp, B.J. Hoogers*, Hoogkamer, Dr. J.G. ten Houten, J. Jansen*, Ifovr.
Jansen-Tijsinger*, M.T. Jansen, w:ijlen F.P. Jelier*, Dr. H.N. Kluyver, J\I.J.C.
Kolvoort, Prof.Dr. J. Kools, H. Le:ijs*, J. Looman*, Drs. G.F. Makkink, J.
Marbus*, M.A. Marbus, W. Meurs\t....?•A· Meijsberg, Mej. G. Onderstal*, Prof.
Dr. A.J.P. Oort, D. Pette*, MejY-1I.J. Pfaeltzer* Th.A. Renssen, Dr.Ir. E.
van Roon*, Mej. G. Schaap*, Ir. F. Schneider*, H. van Schuppen, G.P.J.
Schu:ijl*, E.T. Schwartz Jr., Mevr. W. Sissingh-de Raat, J. Steenman*, Mevr.
T. Steenman-van Riel, Dr. P.M.L. Tammes, Ir. W. Th:ijssen*, C.van Veen*, H.J.
van de Veen, Ir. M. Veenhoven*, Vellenga, Prof.Dr. H.J. Venema, J. Vierbergen*, Prof.Dr. D.M. de Vries*, Mevr.G. de Vries-Smeenk*, H. Wiegman*, J.H.
Wiersma*, Dr. J. Wilcke, Ir. J.J.F.E. de Wilde*, Dr. G.F. Wilmink, Dr.Ir.
M. Witkai-np*, Drs. H.G. Wittenrood, Ir •.J.W. Woldendorp*, E. Zandstra*, Mevr.
F. Zandstra-Grimm*, Ir. J. Zandstra*.

-.-.-.-.-

Tenslotte volgt hier voor een algeheel overzicht de soortenl:ijst van
vogels, die in en om Wageningen zrjn waargenomen.
Vóór de soortnamen zijn de volgende tekens gebezigd:
algemeen of geregeld voorkomende broedvogel.
*
0
sporadisch of ongeregeld voorkomende broedvogel.
X
pas de laatste drie jaar*voorkomende broedvogel.*) geregeld
"- voorheen algemeen of geregeld voorkomend als broedvogel, thans afwezig.
"-o voorheen algemeen of geregeld voorkomende broedvogel, thans sporadisch
of ongeregeld tot broeden komend.
?
geen zekerheid daaromtrent.
Onder "geregeld" voorkomende broedvogel wordt verstaan, dat in een geschikt biotoop een bepaalde vogelsoort geregeld gezien wordt, doch niet
talrijk is. "Algemeen" duidt meer op een veelvuldiger voorkomen.

\

No. Naam
0

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
*
12
13
14
15
16
X
17
*
18
*
"-o 19
20
*
0

21

22
23
24
*
25
*
26
27
28
29
"-o 30
"- 31
32
33
* 34
35
36
*
37
*
38
*
39
40
*
41
*
42
*
43
*
44
45
46
*
47
*
0
48
49
50
*
51
*
52
*
53
54
55
0
56
57
*
58
*
59
*
60
*

Aalscholver
Appel vink
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Barmsijs
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Boerenzwaluw
Bokje
Bontbekplevier
Bonte Kraai
Bonte Strandloper
Bonte Vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Boomleeuwerik
Boompieper
Boomvalk
Bosrietzanger
Bosruiter
Bosuil
Braamsluiper
Brandgans
Brilduiker
Bruine Kiekendief
Buizerd
Dodaars
Draaihals
Duinpieper
Dwergmeeuw
Ekster
Europese Kanarie
Fazant
Fitis
Fluiter
Frater
Fuut
Geelgors
Gekraagde Roodstaart
Gele Kwikstaart
Geoorde Fuut
Gestreepte Strandloper
Gierzwaluw
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Goudhaantje
Goudplevier
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Graspieper
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Grote Pieper
Grote Stern
Grote Zaagbek
Grote Zeeëend
Grutto
Havik
Heggemus
Holenduif
Hop
Houtduif
Houtsnip
Huismus
Huiszwaluw
Ibis
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Kauw
Keep
Kemphaan
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Noord Europese Waterspreeuw
Notenkraker
Oeverloper
Oeverpieper
Oeverzwaluw
Ooievaar
Ortolaan
Paapje
Patrjjs
Pestvogel
Pimpelmees
Poelsnip
Porseleinhoen
Provence Grasmus
Purperreiger
Putter
Pijlstaart
Ransuil
Regenwulp
Rietgans
Rietgors
Rietzanger
Ringmus
Rode Patrijs
Roek
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Roodborst
Roodborsttapuit
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