
Vogels, 
'j-1! SC,/2 ~IA,-, 'JS- ;r-- 

waargenomen omstreeks 1943 op de buitenplaats 

"Ter Hooge" op Walcheren, (aam.Koudekerke), 

door A.J.:a. baron van Lynden. 

"'"'· 1. Dodaars. (Podicepa r.J:'Uf'icollis) 
Tegenwoordig geregeld in minstens 2 paren broedend. In 1939 ontdekte ik 

.Toor •teerst de jongen. Waarschijnlijk Tond het broeden al een paar 
jaar eerder plaats. Bijna zeker is het ,.· · _ :lat het dichtgroeien vanllt 
vijver het optreden dezer soort in ~unstige zin heeft be!nvloed. 

2. Aalscholver. (Phalaorocoru: carbo sinensis) 
4 April 1942 kwam een 8X8111plaar tùt Oostelijke richting naar de grote 
vijver, waar het herhaaldelijk trachtte zich in een abeel tussen de aldaar 
nestelende Blauwe Reigers neer te zetten, hetgeen steeds door de Roeken 
werd belet; Later, toen de plaats onder zeewater stond heeft de aalscholver 
er gebroed. 

3. Blauwe Reiger. (Ardea c.cinerea) 
Sinds l931rbroedend en wel in toenemend aantalJ 19431 38 nesten, de meeste 
in a.:i,elen. 

4• Ooievaar. {Ciconia c.cióonia) 
Jaren geleden wel eens overtrekkendJ volgens de arbeiders vroeger dikwijls 
op de omliggende weiden fouragerend en blijkens oude gravures in die tijd 
op het kasteel broedend. 

5. Grauwe Gans. {Anser anser) 
In het najaar overtrekkendJ vroeger op het ondergelopen weiland fouragerend. 

6. Rotgans. {Branta b. bernicla) 
~-.. Over-trekkend. 

7• Bergeend. ('!'adorna -tadorna) 
Enigo keren nam ik in de grote vijver een paartje waar. 
Soms za-t er een in een Àolle noteboom. 

8. Wilde Eend. (Anas pl. pla-tyrh.yncha) 
Broed- en trekvogel. 

9. Wintertaling. (Anas cr.craooa) 
In het winterhalfjaar nogal eens een paartje in de grote vijver. 
Dit najaar (1943) 3 uemplaren. 

10. Zomer-taling. (Anas 91terq11adula) 
In he-t voorjaar nogal eens een paartje in de grote vijver. 
In de omtrek waaraohijnlijk broedvogel. 

ll. Slobeend. (Spatllla clypeata) 
Slech-ts eenmaal een mannetje in de grote Vijver waargenomen. 

12. Bruine Kiekendief. (Circus ae.aeraginosua) 
Ver-toont zich na de broedtijd wel eens. 

13. Sperwer. (Acoipiter n.nisllB) 
Gedurende het winterhalfjaar houden zich altijd verscheidene exemplaren 
op "Ter Rooge" op. Ze voeden zich waarschijnlijk grotendeels me-t Boek 
Vink:en, Spreeuwen en Kopen1ieken. 

14. Ruigpootbuizerd. {:B11teo l.lagopus) 
Zeldzame trekker of wintergast. 

15. Buizerd. (Bu-teo b.buteo) 
Geregeld in het winterhalfjaar 3 á 4 exemplaren. 

16. Zeearend. (Jia,W,ae~tus a.albicilla) 
9 December 1933 een j11v. SX8!llplaar. 

17. Zwartbru.ine Milaan. (MilYllB migrans migrans) 
1 exemplaar op 12 September 1933. 



18. Wespendiet. (Pernis a. apivorus) 
· Indertijd nam ik eerui een paartje waar bij het uithalen van wespennesten. 
In 1943 vernam ik eohter, dat er dat jaar ook weer een exemplaar heeft 
gezeten. De arbeiders bleken de vogel heel goed te kennen en nemen hem 
bijna ieder jaar in de trek!;ijd waar. 

19• Slechtvalk. (Fa.loo p.peregrinus) 
Ieder jaar tussen September en half Mei 2 â 3 exemplaren. 

20. Boomvalk. {Falco e.subbuteo) 
Ieder jaar TaDaf' eind A.pril tot ongeveer OktoberJ in Augustus zag ik soms 
5 exemplaren tegelijk, dus zeer waarschijnlijk broedvogel. 

21. Smelleken. (Faloo col11111bari11s aesalon} 
Gedurende herfst en winter. Waarschijnlijk minder aan de plaats gebonden 
dan de andere roofvogels. 

22. Torenvalk. (Falco t.tinDUDoulus) 
Ieder jaar minstens 3 broedparen, altijd enkele overwinterend. 
De mees1. algemene roofvogel. 

23. Patrijs. {Perdu: p.perilx) · 
Blijkbaar broedvogel op de plaats zelf, want eens vond ik op een grasveld 
een heel klein levend jong. In de omtrek tegenwoordig talrijk, waarschijD. 
lijk doordat in de oorlog een stukje graan werd verbouwd. 

24. Fazant. (Pb.aaianus o.oolohieus) 
Tijdens het maaien broedend gevonden op een grasveld. 
Vertoonde zieh najaar 1943 ook weer. 

25. Waterral. (Rallus a. aguaticllS) 
28 Okioober 1943 een exemplaar in jo:ng dennenbos! 

26. Waterhoen. (Oallinula ohl.ohloropus) 
Ieder jaar enkele broedparen. Waarschijnlijk worden veel jongen door ratten 
opg~geten. In de trektijd soms zeer talrijk, vooral vroeger. Ik heb de in 
d.ruk, dat de vogel, ook ale broedTogel sterk is afgenomen. 

27. Meerkoet. (Fulica a.atra) 
In het voorjaar soms op de TijverBJ broeden nooit geconstateerd. 

28. IleTit. (Vanellus vanellus) 
. Eenmaal op het ijs in de kleine Tijver. Natuurlijk als overtrekker bekend. 
In de omgeving nog broedend, maar sterk a:fnemend, Tanwege het lage :polder 
peil (en gescheurd weiland en kunstmest?) 

29. Seholekater. (!Jaematopua o.oatralegus) 
OTertre!ckendJ in de omtrek waarschijnlijk broedend. 

30 •. nuut. -(Rectll'Viroatra avocetta) 
Een enkele maal overtrekkend. 

31 .• Tureluur. (Tringa tot.totanus) 
Evenals de Kievit de laatste jaren veel zeldzamer geworden in de omgeving. 
Behalve de lage polderpeil (1930 trad het eleotrisch gemaal in werki:ng) 
moet de oorzaak waarschijnlijk ook gezecht worden in het vroeger màaien• 
de kunstmest-toediening en - vooral de laatste tijd - het scheuren van 
grasland. 

32• Oeverlo er. leuocs 
In de voorjaarstrektijd Mei neem ik nogal eens een exemplaar waar aan 
de gro-tir•:t~Jdu:lne vijver. 

33. Witgatje. (Tringa ochrotis) 
Vroeger in de trektijd Augustus-September) bepaald talrijk aan de grote 
vijver (troep,.n 1. van. 14-20 exemplaren!). Dikwijls zaten ze dan in de 
bomen en oot baad<len ze, door in snell-, vaart op het water in te schieten 
(2 Sept. 1933). Ook in het voorjaar in veel kleiner aantal, doortrekkend. 
Zeer sterk a:fgenomen, ook het aantal overtrekkende exemplaren. 
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J4• Grote lfulp. (Ifumeni1U1 a. arquata) 
Vooral 'a-naahta in Aug-Sept. overtrekkend en overdag op de weiden 
:fot1ragerendJ ook dagtrekker. 

3 5. RsenwuJ.p. (Humenitta llh- phaeoptlS} 
VoOl'al. ill Auguatill en September overdag en soma •a :nachts overtrekkend 1 

_ .. ook:wel op de omrillgende weidm :fourn.gerend. 
)6. Ro11tanip. {Soolopax r. ruatioola) 

ln najaar OJI. winter eiu..e ax. ill het 'bos.·Volgena de arbeiders vroeger 
Ul.rijlcer. Bonte Kraai en Roa.tmûp komen tegelijk zegt •t volk. 

37. \Vateranip. (Capella g. gallillago) 
10 Jaar tBrug 1n de trektijd nog algemeen op de weiden. Ntt minder. 

38. Z11Vol'Bleel.lw. (:ta.ras- a. l!ll'g8l11iattta) 
Indertijd Viate ee.u ax. enige golldwinden llit do kl.eine vijver. 

39. V13die:f. (Storua h. hirtl!ldo) 
ln voorjaar of somer S01114 via!Send. 

40. Xolane1111W. (tans r. ridib1Uldu3) 
BOila ill de z0111er 1n meniJte boven de tLtin ja,.end op ~eten. 

41. Rautdui:f. (Colmnba P• palumbua) 
z.,er talrijk ala broed- en zwerhogol} 

42• Rolendui:f. (ColWllba oenas) 
:Broedend ill holle Jlomen en klilllop {huia). 'l's.J.rijk, •t gehele jaar. 

43. 'l'or.eldui:f. (Strepi;opelias:t t. turtur) 
Zeer algemene ZOlllervogelJ ook algemeen broedend. 

44• XoGkcek. {Clloulua can. oan.orus} 
ilgOB18lle somervogel, waar.sohijnlijk veel parssiterend op 'l'uintluitera. 

45• IJ'aYO el. Aloedo atthia ia da 
Ieder jaar tuaaen Juni Juli noegate datum 9 Juni 135) en Mei boven de 
Tijvera. Soalll l ax, tegelijk. Vanwege de strenge winters sterk gedecimeerd; 
schijnt zich echter snel te hora-tellen. 

46. JC'erkllil.. ('l'po alba Bttba-p.) 
'Broedend ill holle bomen. Hea:t't waarschijnlijk nogal sterk geleden van da 
a1:renge winter11, al thana hoorde ik Zijn roep de laatste jaren haast Jlie1:. · 

47• Ranauil. (A.aio o. o-tu.a~ 
In •1111:er en lente 193 oa. een viertal 1n klimop, -11ce -\egen een Iep 
Hroeide. Na venrijderiDg hiernœ, za,g ik de vogels Diet meer. 

48~ Steen!lil. (Athene nootua "f'idalii) 
Een zeer aJ..<.emeen vogel tja op de Zeeuwae eilanden en dus op "Ter lloog é 11 
oolc.Vcîo~ ill de jaren 34/35 bepa,•ld "talrijk. Ree.ft z.tch bijna geheel 
hersteld van de schade door de·a"trellße winters. 

49• Giarzwalaw.(APWI a. apws) 
Vooral t9tten de avond 'boven de plaats vliegendJ waarschijnliJk zijn dit ex. 
uit ?11ddelburg.· 

50. Groene Speah1:. (PiClla viridia "f'ireaoena) 
Slechta •enrneal •aarsenomen, zittend tegen een ~rove den. 

51. Grote :Bonte S eah1:. bates ma·or inetorum 
Vooral op e trek in voor- en najaarJ jaren Jaleden àam ik 'l8Dll een 
gro1e trc,ep waar in de trekiljd 1n iepenboa. liakt veel holen voor 
Spreeuwea e.a. 11it. :Broeden is nog onzeker. 

52. Iaeine l!onte Spech"t. {Drzo'batea minor Buben.) 
E,,nmaal •aazge1:10111en in het beulcenlaantje. 

53. lloerenzwaluw (111.runde r. rustica) 
Noa-tel4nd onder de twee ballona van •t hui.a. Af';.enomen? 

54. Huiszwaluw. (Delichon u.arbica) 
Nestelend op de boerderij. Vooral in Okt.-Sept. ill .;ro1e zwermen tu:Jaen 

de Boerenzwalttwen boven de vijver "warr .. lend". 



55• ~•-gel. ('l'urdua pilaria} 
Op de plaata eu omril:lgende weiden• geduromde de tre~Ujden. 

56. J:ou.nriek. {'l'ludus a. IIIUSioua) 
:g,,,,tne t • 55 docrt:nltlcer <llr oYœwinteraar, echter a:Ltteail!lller •. 
!n No,rember ied<lr' jaar in grote ti-o.,pcn o,rernaohtend ill hei: hakbou-t. 

57• Oro-te LiJater. {'l'urdua ,r.naciYOrUa) 
'1'9JenwoordijJ ~• brooo.- en 1il"al::VOßel. 

58. Zanalijater. (Turd.us erlaetorwn) · 
..Ugemo~ b~l 811 doortrekker. 

59• Ben1Jawr. (Turdaa t.tergttatua) 
3le~te ettamaal. :ln A.Pnl op de 'trok waar6et10llleB• 

60. »:erel. {'l'llrdua a.merula) 
Zttw alßemene broed- 11!1. trek'lu0-el •. 

61. de Roodstaart. PhoeniClll'WS en1CIU'U$ • 
Tegeu>VooJ.'di8 ied- jaar Yfl'lloheidene ~edparen ook ill noatkaatje). 
I• waarachiJnl1Jk al~emener dan vroeeer. 

62. lî11cht5o1&lo (Luaoini• ••!!5!1J'b.,Ynoha} • 
hu paar maal in ~-1 eo llllgend a:. De l"'1tate tw- jaar oagevear de 
hele IIOlllff 1 ex. Zoll ,..,1 'len.11 86JI. pogil:IJ tot YeatiJing k:uml!'l1 doon. 
W.a;achien Zijn het ox. die door de $8Dl&g Yllll vera-tarkingea 1n de duineD 
Yan daar nrdreven zijn. 

63. Ilnodbo:rat. (Eritbaona rui>ecula eu'bap.) 
. .\lJemeJle broed.- ea winterr.>,j&l• 

64. BaatWU'dnaoè:t!ßaal• {Prunella·11.modlllaria) 
~ jaren geleden nog al.;ewtl!ett• 1'egemooord4t verre van aJ..;;-,:neen. Rat ie 
zeer d3 vraag or dl 1; op relœrii.nir van de atrenge win-tera mon .1K>rd.11n e- 

· a!Jhreven ! 
65. 01'8SIIIUII• (S,l'ria o.-tmia). 

JJ.î-ene ll:elllorYOael• ecb:ter 1:111er ill IIWidoornboeJe,s op de ,ueidcn., dall op 
de plaata ult', -.aar -ie MJ11'ltüter hesi in he't ho,.>er ore:aand llou-t gro-ten 
deel• Y•~• 

66. ~luipm.:. (SzlYia o.OIUTlloa) 
:eim e:11>'.el ;,aiàr1ije, llle&atal 1a .de bu.at Ta.Il do t..un ot de 'boerderiJ. 

67• 'ru1n1'llli.ter. (szl-ns llorill} 
Kei de Fi U• wol de algeme.MAte &anger. 

63. Z.warlko tu1n.tla1 ter. lvia a.a:trioa 111:i' 
Ill plaataellJa broeclvogol. 

69. 'f;li:f'tjaf'. (PllYlloacopua c.oollTbita) 
Jr°"al plaataelijke broedvogelJ 1111n'flohijnlijk iet,s toe.;enomen. 

70. nua. {Pll:rlloaoopu tr.ti-ochil2a) 
·,1e.1 de 1;aù-iJlcate Z0!11111l'H!Sg81"• 

71• llootrietzaser. (Aœ-ooephalua pal.11.riri.a) 
V~oa't sioh Y<>oZ'al 1n de WG1er AOl:,"&l een• op de pl..atg a imiteert dan 
IÙ'Uk andere ,ro;rela (Tlùnt'luiter). ?Uri zeker a.la bro&dVl'6elJ wel ill de 
om,;wYlng'o 

72. ilie'\Z&llßer. (Acrooepbe.lWI achoenabaeiv.ua} 
Ia in de om;,:evin,g zeer al;;aneen. 

73. Spowo1;:;e1. (Bippolat.o ictarine) 
Mln a.4temene broedY~ai. {Ilai~..n; ~ Boomvalk ,m Scholekatar}. 

74- T1ntarlami¥• (Troglodz:tes U-.poglodztes) 
il,;'3111ene broad- en ataudYOl{el• 

75• Orauwe Vliog::envaneyeT Ûlusoica;;,a atr..-~ia.ta} 
Vooral biJ het hui& IIIIMU' ook op de plaats 1&1:rijke br<:>edvo,,al. 



76. l3onte VliegEll!.van;.er. {lluaoioapa h.hypoleuca) 
Slechta een paar maal. in de TOorjaaratrelctijd waargenomen, achteraf ook 
in herfst in najaarskleed gezien.· 

77• :Bo=pieper• (An"thllB tr.trivialia) 
10 jaar geleden in de nazomer vrij algemeeu. 
L:L-tar niet meer opgemerkt. 

78. Graspieper. (An-thus pratensis) 
Overvlio,gends in de omgevin,g algemeen. 

79• Akkerleeuwerik. (Alauda arv.arvenaia) 
In het naj86r Bomll drttk. over"trekkendJ in de omgeving a.1;.emeen. 

80. Gele Kwikstaart. {!louollla tl.nan.) 
Vertoon-t zioh vooral, wanneèr he-t peil van de vijvers in droge zomers 
eterk daal-ts alsdan f'ouragarend tussen de modder. Ook tijdens het leeg 
pompen der kleine vijver, welke indertijd werd uitgediept, vertoonde dit 
aardi,.• vogel-tje aich ateeds. In de omgevi.llg vrij a!Jœ2een. 

81. Wi-tte kwikstaart. (lototacill& a.alba) 
:Broed.lEd tegen het huis en overal op gunstlee plaatsen •. Treedt dikwijls 
op in de tuin en loopt op de vijver over eendekroos. A,lJem.ien. 

) 82. Iool.l'llsea. {Parua m.major) 
Talrijke broedvogel. 

83. Pimpelmees. {Parua o.oaerulaua) 
Talrijke broed- en :i:weri'voJel. 

84. Zwarte Mees.(l'aru:s c..ater) 
Doortrekker in vo.,r- en n.ajaarJ vooral talrijk in 1933/341 il\ 1943 ook 
wel eak.ele maar Teel minder dan in 1933. Xowit zioh u.italuitend in oonif'eren 
( vooral Larix en Pioea oxoelea) op. 

85. Staartmees. {Aegithalo>! cauda-tua Eur:,p.) en Doodskopje (Aagi"thaloe o.oaadatue 
Vooral op de trek, maar ook broedend, algemeen maar Jliet -talrijk. 

86. :Boomkruiper. ( Certiûa brachydaotula subap.) 
Algemeen en talrijk het hsle jaar door. 

87,. Goudhaantje. (REßulus r.;regulas) 
In naja.ar, 'l¥inter en voorjaar zeer a.J.,;emeon. 

88. Vuurgoudhaantje. (R8h'fl,ua igD.ignioapill1111} 
WaanohijJllijk wat DWld.er algemeea dan Regulus; 1943/ 44 eohter evenale 
87 'talrijk optredend. :Beide Bijn op '"l'er Hooge" {nog) trekkers. (ill de to 
ltollla~ liJlct miS een. ve11tig1Dg niet onmo,;elijk} • 

89. R«ai"• (Corvus core: coru:) 
Vol80JU1 versoru.lle:ade pereonan Oll$6Veer 30 jaar 6elodon nog broedvogel 
("eenzaambnld")!tlll 
:Bij de oude tuinbaas kweekte men de jongen ill een kooi OP• 

90• :Bonte Xl-aal. (Corvua oornix oorniX) 
Algeœeen gedurende be-t winterhal:f'JaarJ 1:e6el1jk met de Roeken ovœ-naohtend. 
Sobijnt voor· de apijavertering elaatitrkjaas (TBn het strand?) te gebruikenJ 
ik vond deze~ groot aantal •ln de w.tworpaeleJI tussau aohelpatukjea, e:DZ• 

91. Zwarte Iraai. (Corvus coron• oo:rone) 
Vrij al8emeen solitair broedendJ waarschijnlijk toenemend. 
Dikwijls stoeiend œet roo:t'Yogela evenals de andere Corviden. 

92. Roek. ( Corvus :f'r.:f'rugilegus) 
Ellie• ja.ren geleden eea anorme kolonie, welke door b.et stelselmatig ui1;.. 
halen der jongen tot ongeveer 40 neaten (1943) ia geslonken. 
Als overwinteraar ook ovornaoà;tend. 

93. X:aiiw. (Coloeus monedula .apermologtta) 
Algemene broed=gel va.a holle bomen en achoorstenen van he',; hala. 
Ook broedde hij me-t ,1oed 6evolg in een nestlcaat. 



94• Ekster. (Pica p.pica) 
Broedvogel. Is zeer waarschijnlijk aanzienlijk toegenomen. 

· 95. naam.echo Gaai. (Ga=uJ.ua glandarius subsp.) 
Vrij algemene broed- an zwari'vogalJ waarschijnlijk toegenomen. 

96. 3 reeuw. SturntU1 v.vuJ.- aria 
Talrijke broedvogel boomhol ten, spechtenhol tan, ht.tis, nestkasten) •. 
Enorm stark bezatte najaarsslaapplaata. 

97 • Wielewaal. { Oriol ,.ts o. oriolua) 
Vrij algemene broedvogel. Baadt, door zich halsoverkop in hat water te 
laten vallen, ook wal, door ar op Witgatje,amanier doorheen ta vliegen. 

98. Boak'Ti.nk. (FriDgilla c.coalabs) 
BroedvogalJ als trekker waarschijnlijk stark ai'ganoman. 

99• Xaa. Fr illa mont1£ri illa 
Sommige jaren 1933 34 talrijker doortrekker. 1943/44 hoegenaamd geen trek. 
Vooral. op La.r1x en Iep. 

100. Plitter. Carduelis carduelis subs • 
I.a 1933 34 tegelijk met Kaap an Sijs vrij talrijk doortrekkend. In 1943 waar 
enkele. Ia misschien ook broedvogel. 

101. Sijs.(Carduelia apinus) 
Yroager ieder jaar in vrij grote troepen doortrekkend (vooral 1933-34) Da 
laatste jaren slechts sporadisch. 

102. Barmsijs. (Oardualis n. flammea) o:r naine Barmai.ja (Cardualia nammaa 
cabaret) 
Slechts eenmaal nam ik twee ex, waar. o:r het da Noord-Europeaohe of da 
Middel-Europasche vcrm betraft, weet ik helaas niet. 

103. :î.ll.au. (Cardualis oann. oannabina) 
Meeat overvliegend of - traklcend, B0118 zi.DgendJ broeden is mij niet bekend. 

104. Ht.tismus. (Passer d. domestious) 
Vooral bij het huis, de "èlÙ.11. en da boerderij. Waarschijnlijk toegenomen. 

105. BiDg11111s. (Passer m. montanus) 
Zeer algemeen, ook in nestkasten nestelend. Vooral in April talrijk. 

106. YiddeA-:iuropesoho !:anarie. (Seri.nua oanarius germanious) 
111111940 4 e.x. in de tllin ziJ!Jend, steeds waar terugkerend. 
Dit is dltbiaua, aangezien ik thans (1957) de Europasche kanarie goed lcenJ 

_het zingen van de in 1940 waargenomen vogels was m.i. te mooi, ierwijl er 
in die tijd tengevolge van da bommen veel losgelaten an ontsnapte kooi 
kanaries rondvlogen in on.eland. 

107. GroenliDg. (Chloris chl. ohloris) 
Tegenwoordig vrij talrijk, vooral in kastanjes nestelend; svenals de 
Ringmus een optimum in April. Ia vast toegenomen. 

108. Geelgors. (Entberiza c. citrinella) 
Keast overvliegend. In de omgeving tamelijk algemeen. 

109. Biatgors. (Emberiza sch. schoeniclus) 
In de omgeving vrij algemeen. 

110. Bost.til. Thans (1957) weet ik zeker dat de vogel op "Ter Hooge" voorkwamJ 
[geluid indertijd onbekend) 

lll. naine Karekiet idem als 72. 


