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'r HEI L{ARK}riVONDEBZOÉK

. Vaak vraagb men mij
zLerlromdat ik er zo va
dan in een ander Noord
wel het vrij gunstig I
ken(de deelnemers van
2..1aar naar dib schier
avifauna van Marken aI
IgBO)eenmaal een feit

of er op dat I arken zo veel vogels zijn be
k heen ga.ïk moet hierop a6,twoorden:nièt mee
HoIlands polderland aan heb fJsselmeerrhoe-
gt voor de trek.Heb doel van deze vele bezoe
et onderzoek maakten tob nu LL} tochben in-\.iland)is d.e reacbie te observeren van de
de drooglegging van de l/larkerwaard(omstreeks
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Hiertoe zLJrr rrele voor-ohderzoeken nodig.llet eerste werd in L92%

10 door PauI G.op de CouI vemicht. (Orgaan CIub van Ned.Vogelkundi-
gen 4rpag .L-L|, juli L91L).Het bweede door'fí. J.Resoorbc.s.in L94L-41
Limosa 16,no .L-ZrpFB .4iA, juni L941) .

lfle zLJn nu dus vrel voldoende geo::ienbeerd over het verloop van de
broedvogelstand sinds L929.Deze onderzoeken zijnrevenals het onze,
op initiatief van de CIub van Zuid erzeeïÍ/aarnemers o.I.v.Dr.C.G.B.
ben Kate.Er zaL dus over een jaar of 20 u/eer een onderzoek plaats-
vinden.

Eind juli L967 stoppen we er mee;ïve hebben dan een kleine 1o
soorten broedvogels geinventariseerd op ca.255 H.A. AIles is gebeld,
zelfs de q4sj!?!*Heb aantal broedvogels is sinds L929 en L9+L-41 ge-

stegenrwaaF6&Tjnlijk door meerdere aanplanb.Er zLJn B boomgaarden,
meesb omringd door eLzenrpopulierenrof wilgen.Verder speelt de be-
planbing rond heb Buurthuis en de begraafplaabs een grote rol in de
broed-en brekvoge Is tand .nnke Ie bui tendijkse ruig- rrie t-, s lik-en
schelpensbrandjes,plus een paar gegraven pui,ben langs de dijkrzLJn
een abtractie voor de vogels op trek.

lVe vo
Brandgans

nden tobaal bot nu LtL vo g
, Ee s_!_vog-9,-l , Vuur

ten die men er niet zou verwachtenrals Groene Spechb , Go ud uink,
Zwarbe Roodst art en Qeelgors zLJn door ons gezien.

-

-E;e n-voTTedïg overzfciil van ons onderzoek zal mogelijk nog dib
jaar in T.,imosa verschijnen.

iViaart L95r. A.N.Swarb .
Pres.Sbeijns traab B t Ams terdam(0) .
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Een I'lleerkoe tenpraat ie .

Het aantal Meerkoeben in en om Amsberdam is d.eze winter wel opval-
:,ena groob.fn àà Rl.ngvaarb tussen SchÍphol en het Nieuwe Meer verble-
V", *i volgens de Joigste schabbingen ni,l+q SO0O.HoeweI nergetg ?uI:
ke enorme broópen,íonàen wi; elderé ook ilinke concenbrables.ÏE durf
het tobale aantal'voor Amsbórdam en om§eving ïveI op mj-nsbens 20.0OO
te schatten.
Heb aanbal bezweken koeben bussen Schiphol en het Nieuwe l/ieer schat*
ïà" *ó op Z5O-5Oó ex*ï1trà5rbij ook de ïerkeerssLachtoffers-gerekend
zi-jn"Dit'is-dus 7-LO%.Ín mindór goecl verzorgde koppel s zaL dit per-
centage zekex hoger .l-iggen. 1 ! _

Behalrre voor eön iedói Aie beroëpshalve of uib liefhebberij hlq"
f.*àr""-"óerOn;Ujkt mij'hier een woörd van grote vuaardering_.op zrJn
pfààt" voor nót"verzoigingswerk lvan vele bewoners ran d.e Nieuwe
tÍ"ó"ai;f.;dib getdb ook"voór een paar Amsberdammers,nieb-vogelaars,
a:u pe; óuto ïeIe malen soïns moel-iijk. be rrerkriigen voer naar de

Nietiwe Uleerdi jk brachben.
Soms u"ugur.1"*i; ons af vanrffaar deze vogel" ryul, zouden komen.Deze

vraag is zóer roöil-Íjk te beantwoorden eÀ in feibe aIleen door ring-
gàgàï""s be achterhaien.Er zijndeze ^winter een paar in Rusland ge-
ï.iiàaó Égegep in Nederrar?d aaàgetroffenlnaar de zeer onvorredige be-

"icËten 
leíï[iden,waren deze exx.groter dan onze broedvogels.

'Het Ieek mij n"Ëtig om in clit vórband eens een aanbal clode vogela
t".'ààb;;-""ïöI de 15 exx.,die bij elkaar in het Arasterdamse Bos la-
gen aan de oe\rer van de Ringvaart.om u vele getallen be besparen
[oem ik sLechts de uibersteí van de vleugehnàten van IB gxltrgenoemd
in rrDE NEDERLAITDSCIï] VOGELSil van Dr.C.ioyÉman c.s. ,{ie L91-225 r1Ïr.

frà0"Àà"o.,met e en niet zuiver te berekenen gemÍddelde van 20j mm.lde
uiteröte'vleugelmaten van de 1, door m+j gemeten. voorwerpe!. bedroegen
la>-zlo **. ,nEÈ ààn g"o,iddeldó- van ca.2J.tlaq*. Dj-t -verschir van 2,Bmm.

ià-fàíg 1i"É votrdoenóe om aan te tonen,d?t de a_an de _Ringvaart v€r-
Ut-i;v"iAe Ugg.g5ógteg groter zouden. zr7í dan de uïÍesb-Europese broed-
,ogöls,bem66f-AAAr-Ae Bemeben vogels van'rEykman" gebalgd waren en
de-mijne vers en dus niet ingedroogd'
De maten rran de tarsu.s (LoopËeen) [even hetzelfde beeld: uitersf en
iÉyfo*u" | >f -q Írn. l gemidOe iàe ca . 6Imm. ; Ui bers b cn van mr 1n 15 exx.
,+-?2 r 5 r Bemidde Ide ca,,6I ,8 mrr. "

Ée t' róÉíItaat -ran dib onóerzoekje is dus negabief ,maar zelf s dib is
ook een resultaat.
ÍóffóAigheidshalve zLJ vermeld,dat er in Europa*(nog)geen aparbe
ondersoó::ben van de fr"negg§gg! ..ÍIglfgg-abra abra L)zijn herlcend'.

He i bro e ci g,ebied omïàllefie e I-E[iopA-Eo i c a . 64e"-N. B r .rN9o1d -Zrved en,
tJsIanO.,Nooid-Afrika rAzoíeniMldde4-,'Zuid- en oost -Az:-e !-"i 1?P?i:
ÀLteen,óp Java en in'A'ustralië komen ondersoorten voorrdJ-G,'ecfL[€r
voor ons. van geen belang zítrn Heb is everuvel niet "i!g?:lo!31rl1it 

bii
róó"tà.;éi,*"ïórró"nappgÍijk"onderzoek tsch nog, een, grote.re ond'ersoort
ergens van ver achtei-heb-fJzeren Gorclijn wordt onbdekt'':

Een van c1e door.mij gemeten vogels'was geringd |)O?LIrNab. Hj-sb.
UusËum, iàiàó". Daar óe-ring nog éf9m vah nieuwheid l i. de vogel
t 
"rrrr.":-íjX 

in .deze winber(niór tér-plaatse)?) geringd. 1:'
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alkentr ,zoaL
Il.
er en Harbo
u'fi/e l/leer. Di
erdir.mse Bos

€x. waargenomen

fra/6P1arBuEf lt7
(Buteo Lagopus)

Voor zover*it ïièb
kunncn nagaan is deze
bewoner van N-Europa
en Siberiö de óf§e1o-
pen winber weer op
vele plaatsen in
Nederland gezien.
Hoe de sibuabie buiben
and is gerïeestrweet ik
t ltl-Duropa, echber nie b
dus nieb verwonderlij

s een voöksnaam Iuidt,
g I ex. zítten j-n een
t, was clc bweede waar-
..De eers be dateerde uÍ

a

k

t
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I (

(i( ( (((,t" F.nieb.De ze za I CI tbe,trv
Iaveel ver IIen met die in Nr.1er nr] Tfa

dat ook enige "Ruigpotige l/luizenv
in het Amsterdamse Bos zLTn gezLe

Op 26 januari ,6, zagen de-Roevels i-n de Oeverlanden van heb Nie
neming van deze soort in heb Amsb
november I9bL.

0p 3 februari "67 vrerdl rreer 6én
enkele leden van de zgn,,, ongerengroeptt van de Vogj

lr

door de hr.Swart,
clurerkgroep Atdam
ele§en ztjn in de
lrdie in een wilg
an d.e Ringvaart
ed.Zodoende waren
rken be debermi-
Is en borsl,
kjes rmeïL zoo ze

eïl schrijver Cezes "in de kleÍne oeverland en, die gbuurt van de theeschenkerij 'rlVieerzichb'r "
Deze vogà

zat rkond en v'rijralvorens hij opvloog,over heb ijs v
tob op zo'n 75 mtr. benadere n.Dc belichting was go
wrij Ín staat hen op grond van de vol ende kcnme
neren als Rui oo bbuizerd : L de gr:hee l w tte kop,ha

6ó
i

AlIeen zat en e p wat donkere vle kken en vle
baardsbrepen kunnen no amón

2.witb' sbaart met brede eindban<l.De ondersbaart was geheel wib,
benoudens lffért dvuarsbandjes op d.e ,plaabs waar normaat- do eindbanó :ztb.
T.geheeI vribbe ondervleugels .4.bii heb opvliegen,vieièn de eni-gzins naar achber geknikbe vleugeJs
oP.
5.de bevederde poten.IIoe. we ook ons besb d.eden we konden geen gee.L.-
_aehtlge poben onbde kken.Vile moesten dus weI aannemenrd.at dö potón
bevederd. vraren.
6.de vogel maakbe een plompe indruk. .

. l't/ij zijn er ons van bewustrdab niet arre van de bovengenoemde
kerrmerken vorl_edige .zekeTheid €5evenrspeciaal de nuïnmers LrZ en 1
?íln onbebrouwbaar (zte VogeIjàar 9e Jaargang bLz.ZlB)rdaórom Ióekhet mij nubLig een arbikertje aan dezó waàrnóming tó wí;den.

maart L961 G.Orec I
Amstelkadc; 25t tr Atdam -Z
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[eeg3gglngg.g3eduren4e Èg ggrtgÈe ggp-I-ianugri-to b l9-gaayb 
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FÏIUT
ffilerplas,Atdam-!"/ t |-L 24ex.
Zijkanaal I A'dam-N+ 2-2 , eXo
Oranjesluizen, A'dam-O 2'2 L7 ex.on B-1

ROODHALSFUUT
SÏoïerffij-EWesthaven: L.7-1 (de Roever)

KUTFDU]KER
1L-L2 en 2O-I I ex (Garrelfs)Oraàjes Iuizen:

GEOORDE Fu(]T
ÖíenïesTrrïZen:
DODAARS

1L-LZ I ex. (Garr': l-f s )

Sloferplas: )-L 4 ex.
Zijkanaal I: 2-2 2 ex.
Oranjesluizenz 1I-12 I ex.
Beabrix Park A tdam-Z :m.i.v.

81 exr

2-2 1 exr
-I 2 ex.sldaar Io-I nog I ex',I

AAISCHOLVER
Oïàfri"ffien, B-1 I ex.(swart):-ste u/aarneming dib seizoen in Ardam.

W]NTERTALING
Roe beisei I L5-1 I ex. (de Roever)

STBER]SCIIE TALTNG
Gedurende de Isbe wee k van maarb v'rerd door vele \^Iaarnemer§ eeïI
mannetje gezien in de Posbjeswetering en omgeving.Ontsnapt?
SIVITENI
D6Z6-ïinter opvallend weinig waarnemingen.
Sloberplas: 1-L ?m cn 2 vr.
0ranjesluizent 5-L enkele ex.
Pos t jeswe tering ; |L-L ,4 m.

P]JLSTAART
örenlesT[ïzenz
groepje overvl.

SLOBEEND
Btervraarnemingen:" ,-L L4 m.

Posbjeswetering ,L'L I m.
Eers be voorjaarsv/aarneming :

Schellingwoude: 3-1 9 exr

KROONEEND
G6[Z6frEEle .A 'dam-lrV 2-, I vr. (Swart ) D

hebzelfde ex. dab Frieswijk en Bresser op
zagen.

TOPPEREEND
ZïïEeneAï-t 9-2 lvr. (de Kruyf).Slechbs 6ón vraarneming.

KiTIFETND
G6dEl6ffi[e de maanden ianuari en februari vele ex.in d.e posbjes-
rrebering en ZLjkanaal l.Grobe aantalten bi j de Oranjes Latzenrzo

belde Swart er op B-1 t .6O0 ex.
Beabrix Park: m.i.v.-II-I enkele paren.

TAFELEEND
F6Eïï6'Ei^,'6t ering : van 21 -L bob begin maarb daar geregeld waargeÍlooorl.

g.De vcrhouding van. mannebjes tot
p 26-L 6m,en 7 vr.
O ex.;I-) + 100 €x.

L-i I paar (de Roever)
A'dam-lV.4-1 (OreeI)

gr5r à

ZÍjkanaal I,
Sloterplas:
AmsteI: L2-

IU J-

1-1
s waarschijnlÍjk weI
in het A'damse Bos

Gemiddeld waren er 5-1 ex. aantrezi
vrouu/bjes was 4:L.i{oogste aantal o
Oranjesluizenz2-2 I Paar ;L7-2 + 4

2-?
1-L
t

4 m.
27 m,

I paar.



BRILDUÏKER
Gfregeïd'-faargenomen op he b zgn.afgesloten IJ,Ams berdam-Rijnkanaal
en Noordzeekanaal.

GROTE ZAAGBEK
Urànjes Luizen: 1L-L2 25 €X. 1 januari, 120-200;februari L2O-15O en
L-1 ++ ,OO ex.
Sloter§las |-L 9 m. en 2 vr.
Zijkanaal L 2-2 LZ vr.
PoÀtjeswebering 21-L I ex. (F.de Jong)

I\T}DEISIE ZAAGBEK
ZfiEànàef-I---25=t en
Oranjesluizen en Amste
L6-2 2 m.en I vr. (van
l0 paar(de Roever) en
Sloterdijk \I/es bhaven I

en begin maart I50 ex.
Zijkanaal I 2-Z 4 m.en 4
van Zubphen belden diezel
Pos b jesvuetering buss en 21
Gemiddeld zaten er 1-4 ex
c.Q,. juv. r/vas I:4.

6-2 resp. I paar en I vr. stookolie(Swart
rdam'RiJnkanàaIrr-I I m. (dc. Roever,OrceI
Tilburà,v"Iing) tl-Z l.m. (OreeI) L-1

S-1 6 m. en 2 vr. (Sr,,lart).
?*1 IO m. €n 5'vr. (de Roever)

)
)

NONNET TE
OtànjeB-Iuizen 1L-L2 I0 ex.,januari IO-I2O ex.2februari I2o-180 exo

vr. (Reynders) ;A.de JongrVersluys en
fde dag daar echter 20 ex.
-I en'24-2 zi jn er enkele ex.waargenomen.
.Verhouding mannetjes tot vrouwtjes

BERGEEND
§ïó-66ffiTas
Zijkanaal
8-1 I ex.

1,L 4e
L 6:2 2 e
overvl. (Sw

$ 
r Vers luys )xr(

xo(
arb )

Harto
Swart

5-L + I00 ex. overvl. in Z.W.richbing (de Roever_
Oree I

t
)

-Màíkén 26:L 7 ex. 'o vervl . (Swarb )

BzuNDGÀNS
kàmp-Zeeburg

IIITLDE ZVIAAN

KLEïNE ZII'IAAN
F,TevopaïE-ETdam -0
A rdarn -Z 8-1

8-I II exe overvl (Garrelfs)
1O ex. overvl. (VeIinS)

I ex. overvl. (Garrelfg)
overvl. (OreeI). -

BUIZERD
SumàEraplantsoen
Af dam- C 6-1

SCHOLEKSTER
Oranjes Iuizen

KÏEVIT
7-6-T Grote aantallen over de stad heenbrekkend.

WULP
§fó-6erdijk 6-2 I ex. overvl. (HartogrVersluys).

BONTE STzuNDLOPER
frA-ai;f--2Fï--Ï ex. op de hoek van de Molukkensbraat en de Valenbijn-
kader. De vogeL zat op heb ijsrlater op de brugleuning en op de sbraàt-
iveg.Vtlas in het geheel niet schuw en tot op 2 qtr.te benaderen.Werd
bijna door een àuto ovemeden.Zag er fit uj-t. (Garrelfsrde Kruyf ).

22-L
I ex.

B-1 onbekend aantal overvl. (Swart)



KLE INE IVI.ANT ELIVIEEI]ÏT
ffiffim5aÏàaàurt,h.v.kampZeeburg21-LIex,(Swart)
KOI{VIEEUIi[
ÍË="og!-Is,die normaal op de Ams[elveense PoelrNieuwe l\[eer en de

Éloteip:-aé hun nachb doórbrengen,ovelnachten de afgelopen winter
op het zgn. afgesloten rJ en,/óf heb Noordzeekanaal'

KERKUIL
Màrkéí-werd
Deze winter

, .,t,-L rs een
Sbraa bman. Ze

I ex. 'Jr/aargenomen op 7 eh B februari.(Pereboom)
L ex. dood op PamPus.
ex.lin slechte coàditie ruj-t Aalsmeer gebracht bii
Ifde dag gestorven.

RANSUTLpïffiíf< 2 €x. en I d ood ex . 26-L (Garre If s , de Kruyf )-ffriàrf<àn 2O-I I ex. (Pereboom)lit was de eersbe voor ons bekende
waarnemi-ng van Marken.LatOr vrerd op ?'2 I ex. dood gevoldeP door
d.e heer Commancleur.\lllaarschijntijk herzelfde ex' aIs van 20-I'

STRI.NDLEE{IWERIK
Sp uÏÏ v eÏAeí--Eils b e rd am-\r[

?, ,t

(Harbog, Vers Iuys )
(de Roever)

6-2
L7 -1

ex.
eXr

2'
4

VOI,DLI]EU]IIERIK
F Ievopark

KRAIIISVOGiIL

6-1 2 ex. op d.e grond. (Garrelfs)

Vtlerden afge Iopen winter zelfs veel in de stad gezien.

VUIIRGOUDHAANT JE
FTef6pàfE---B:I r ex. (Garrerf s )

VU]TTE IífrI]KSIAART
SloberpLas 1-L
Voorburgstraat rAms
Oranjesluizen B

I ex. (Harbog rVersIuYs)
terdam-Vtl 28-I en 4-2 I ex.
-1 I ex. (Swart)

(Vrlieringa )

PESTVOGEI
E6ïomA6fF L-2-1 -januari V ex. (Grauwerb rBansberg)

20 à 25 ex. (Pereboom)

L?-2 I ex. (OreeI)

24-? (de RoeverrOreel rVeling)

ilfiarken 16-]-

R]ETGORS
DiemeÍZèe dijk

SNEEU1TIGORS
Sloterdijk

maarí | 61 G.OreeI
Amstelkade 25t tt Amsterdam-Z.
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De acti-vibeiten van de KNNV WIIG voor heb AnsterdemseBos in L962

Van de vogelku.ndige resultaten van ons \fferk hebt u _re-ed-s. glolendeels
kennis kurjÍ.en nemel:. uib Bijlage I van ons eerste Mededelingenblad.
Bovendien wordb hieraan nog een artikel ger,vijd in heb ApriI-nummer
ven het Vogeljaar. .

Daarom volstaan we in dit blad met de opname ven het "Verenigings-
nieuws" rzoals dit met de ornithologische g_ege_yg_qg yas verwerkb in h et
jaarvers lag da b in cie jaarvergaderihg van -dà KNNV Afd . Ams berdam d . d .
2 n/laarb j . I .werd ui bgebrachb . J.____--
ZoaLs in ons vorig jaarverslag aangekondigdrvuierp dr: Hr.Pahlsson ztch
voorna&etijk op dó óducatie vàn AdÈpiranb leden.!llke Zat'erdag voerde
hij meb z:jn eèhtgenote zLJn dicipel-en aan,met een kerngrgeP- van I L2,
waàrvan heÉ enLhoósiasme bègen aIIe ïveerscondities besband bleek te
zijn.Het was soms bar slechbrmaar dan werdenrna een korte buiten-
exledibie,de Iessen op boerderij n[eerzichb voorbgezeb met het overho-
ren van vogelgeluideà,hetgeen mogelijk was dankzii het voortreffeli.}<

imitatievermogen van de Hr.Pahlsson.
Ja zelfs vrerd er onderrichb gegeven in dit imiberen rzodat wij vrezen
d.at argeLoze buitenstaanders in heb komend voorjaar zicLt zullen ver-
wonderén over d"e exceptioneel vroege terugkeer van de wielewaal of
de plotselinge boename van het aantal nachbegeal bemiboria. .

Behàlve heb Éos,bezochb deze groep SIobe_rdijk,de'rlfaberleidingduinen,
fhierense wegrde Eemse kemphanen en de Knardiik.

Een aantal jongerenrdie bengevolge van schoolbezoek op Zaíetdagmorgen
de Iessen vàn Hr.Parr*Lsson nieb kondenvolgenrsloben zich aan bij
"groep Swart" op Zondagmorgenren moesten heL verder maar van zelfstu'
clIe frèUlen;een I:ehoorliSi<e-elemenbaire kennis iradclen zíi reeds gPge-
daan bij de excursies vàn de rrS'bichting Vrienden van het Amsterdamse
Bos"ondór de leiding van de llr.Branderrwelke excurq.ies zlj ook verder
getrouvr bLeven bijv;onen.Door bijzonder veclvuklig Bosbezoekrook op
weekdagenrontwikkelden zi j zLch alras bot zelf standige ïÍaarn-emeïs.
Vooral-hun meer excepbionele waarnemingen ondervonden het gebruike-
Iijke-en boch ook geZondc -wanbroLlwen van de cxperts ren zij moesben
ztóh terdege u,/eren om een dergelijke waarneming erkend be hrijgen.
Al doende Ieerb men in ieder gevalrhoo moeil-ijk veldwaarnemen isren
van hoeveel belang een klein debAiI kan zijn'
In de nazomer deed zich het vreemcle verschijnsel voor dab men diverse
vogelaars ineens aanbrof met een loupe over plantjes of insecben gebo-
geàraIIe rond hun hoofd. fladderende vogels negérend. Dib was het werh
ían'Broeder [h.eowald van het Insbituub voor' Nabuurbeschermingseducabie
die zes van onze leden opkweekbe Lob gediplomeorde ?rNabuurgidsen",
terwijl een bweetal andere, Iedenralhoev,rel zonder diplomardoor het even
eens íolgen van de complebb cursís bhans meb hetzelfde 6lan moct kun'
nen meepiaten over minèerders en dngerlingcn.
[WaaIf contactbijeenkomstenronder Ieiding van Hr.Brander, vonden plaabs
in het Bos.0p de avond van)ljanuari verbeldc A.Tenrrer van zLjn erva-
ringen op een voetreis door hem en zijnechtgenobe ondernomen door
Laplandrmet dia f s geillustreerd.Geboeid en geimponeerd werden wijrzo-
weI door deze stoere bochb met volle. bepakkingrals door de uitzonder-

Ii jk fraaie dia rs .
Daarna gaf K.Straatman nog een vertonj-ng weg van eveneens bevvonderens-
waardigè Bos-diarsrdie echter door tijdgebrek wat Ín de verdrukklng
kwantenren nog maar eens herverboond moeben worden.



t.

8ie t
t

a0p 7 juli brachben HIT.Brander en Pahlsson verslag uib over hun erva-
ringen op een KNNV-reis in de Pyreneëenrrivaar zLJ veel boeiend.e dingen
zagerrrmaar nog vee.L meer hadden ltunnen zien als zLj nj-et gekoppeld
u/aren geweest aan een voornamel-ijk f loristisch ingesbeld.e groep.De
KNNV moeb maar eens een vo&elreis onder hqn Ieiding organiseren.

iVIe j.van Drooge vertegenwoordigde de groep in ItrIashington D.C.en bracht
daarover verslag uib in Het Vogeljaar.

0p 6 mei maakten wiJ tn 2 Volkswagonbusjes een dagtoer naar TexeI.
Het wàs een v'/elbestede dagrwaar we meb genoegen op berugzj-enraIIe
kuren op de terugreis van I weerbarstig, busje ten spijb.
Aan het eind van het jaar gÍngen wij de barre winber L962/L961 in,
wakken hakkend voor de ijsvogel(ten koste van een nat pak van een
jeugdig lid);wakken hakkend voor dodaarsjes(ben koste van een nat pak
van eeÀ ander jeugdig lid);voer aanslepend tot zelfs in de aan de PTT
Loobehonc'nde zakken tob de nok gevuld met voedzaam graanlmeerkoeben
bevrijdenc.r uib hunaan het ijs vastgevroren toesband.

En nu hopen wij maar dat L961 zaL uitwijzen da! de menselijke ener"
hier en eldersrvoldoende vogellevens zaL hebben kunnen redoenrzoda
de vogelwereLd ztclt v/eer spoeclig van d.eze rampi;rinter zaI vreten te
herstellen.

Ams t erd am,januari L967
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J.H.U. van Drooge--l
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lVlededelingen f .V.N.
Na b drurw 3nde I ipge !-gp_À§_Sp_À9_gg.i .
W"ffi"*-a"ea"ÏË66rl-46-E'TA;Iilsï6ïoam van he b r. V,N. (Ins titur+t .voor
Na tuurbes chermings ed uca b ie ) een aanta I na b uurwand.e lingen voor Ams ter-
dammersrdie €r:)11s iets meer willen weten van heb leven van planb e.n
dier.Deze wandelir.gen worden gehouden op
Zaterdag lB meirts middags om 2 uur 70,en op
Zondag 19 meir's morgens olt
Er zijn verzamelplaatsen op 1
Ams Uerdiamse Bos , fribune Bosba

I0 uur.
puntcnrn.I.:

anrvoor een víandeI-èn voor een fiebs-
Thysse'fark.
Wes berams te I

Amstelveenrschool Lege r dcs Heils rAmsterd.amseweg l8;:t
,brug bij Otlderkerk.

Deze excursiesrdie onder Ieiding van Nabuurgidsen staanlzLJn voor-
nameliik yoor Ieken bedoeld.Duur: gngeveer.2 uur.

Wiöt U eens nagaanrof er ond.er Uw vrienden-of kennissen (huis en
kantoor)rrellicÀt personen zijnrclie U bot declname zoudb kurrnen
:nimeren?
Nadere inlichtingen kunt ÏJ kri jgen o.a.bij de Natuurgi
n/Ivr.Brinkers rl\tïe j, van Drooge, HH.Andriese, BrugmanrLobel
Voorbs bij het I.V.N. zeLverHerengrachb 54Orbelefoon 2

dsen/Ieden Vï'iG:
en varf Zutphen.
462L2,

vDr.

I
J

I

t

I
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I Besbuur van de IilNV Vo e Iwerk oe Ams be rd.am:
ra er, voorz er

F.ven Zubphenr2de voorzitter
Me j .n[r, J.H.U.vaïl ]rooge, secre baresse

tr[evr. J,E.Brinkers -Bee ts ,Penningmee s beress e /2ö'e Secre taresse '
correspg4qenqle_adres : Me j .I/lr. J.H.U. vào Drooge, corne lis Do-pperkade
nffi.tr;-==-; -v- B vlrAsd,z.

Redac t ie iVleded e Ii enblad:
a r ese,

iVlevr . J. E . Brinker"s r.
G. Oree I ,
J.d.e Roever t
K. S traatman,
F.van ZutPhent

ï:lliïl:;à::::il::::].u.Brihkers,rurn*sbraa t 24' o Amsrerd an.z.
cèm:Eïïó-E-ï5r 5
Artikelen Enz-.íoo" I juni inzenden voor het volgende nummer'

Door
voor
even van waarnemi

ur zo spoe mo
en :

gelijk na dabum ïvaarnemingi

Uit Amsterd.amse Bos': Mei. van Drooge

Van buiten Ams berd.am: G.oreeI rAmsbelkade 2! rAmsterdam, tel,71.O7'LO

Bijlage :Litberabuur, ber beschikking gesbeld voor disbribubie.

KNNV WG Ams b erd am ) vDr/íBr,L5 april Lgb
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(196j-T, blz, 2)

grote groep op ijs hoek RingvaartT/I'lieuvue i'ieer bij voer-
20, Blauvre ref.-gJr

1871 e,y.
plaats.
3/2 )7
17/2 56

p het ijs; 24,12 B0 exx op het ijs.
p besneeuvld weiland van l,ieerzicht.

? mann. exx op - ontdooiend -
khoven/Heuwekemeyer ) .
op Nieuvre l.ieer (Oreel) .

exx o
exx o

Medio Februari- een l0-ta1 op Grote Vijver bij wakken gemaakt
t.b.v. de vis; deden zich aan deze vi-s tegoed..

1D/3 na intreden dooi, niet meer op nog toegevroren llieuwe l,Íeer,
maar langs randerl van - nog bevroren - sfootjes op weilanden
I,Íeerzicht, omstreeks JO exx.

13/2 1 ex in.specteert rrest in oude kof onie I 1211J 1 ex op nest.
(tn t)62 vraren cp 11i2 reed,s J nesten bezet).

I
Roerd omp

1 ex Oeverland líM, bi-j N.O. hoek I'íeerpa,d (de Roever/0reel, e.a.)
''i ex elzenspeelplaats (Versluys).
1 ex over Vogeleiland (liartog).
1 d"ood. exeraplaar in ri-atkraag }'Iieur,ve I"Íeer (Sehotvanger, NJI{) .
1 ex Schinkelpotder (Metzger).

Begin lriaart: 2 dode exx aangetroffen in rietkraag oostzijde
Amstelveense Poel door rietmaaiers (mededeling de Groot).
5/1 1 d.ood ex rietrand" lairgs sloot achtcr kwelierij (de Groot).

34, fIinterta-]-in
7 lOen

- I(vl i(eI

)D

35,
)oo

7n

5/1
1) /1

29/1
)/l

1t/3 1 6 exx
Zonertaling 1O/1, 1 paar over Kleine Vijver
K"ak"""d
1 mann. ex in voorheuvclvlater op:

(oreel/de Roever, e, a. )

16/2 et 1l/2 (de Groot en diverse andere VilG-leden).
Z/l en 9/3 dj-to (Hartog, Versluys,, A. de Jong),
6/l dito ( de Groot ) , ( F, de Jong) .

Sm:ient
flTnog z5 exx op IrIM.

9/1 en 11/1 1 O en '1 mann. ex in wak Ringvaartr/Nieuwe llieer.
iz/l 4 exx ol,"r.,ïi.gend ri-chting ZC.
19/1 1 ex bi-j Gemaal Ringvaart.
16/2 en 22/2 'i mann. ex in ïuak.

o/, minstens '1 )O exx richting Noord.,
dooiend weiland Meerzicht en bij
+ 1B'O exx (mogeli jk dezelfde).

Daarna kleinere aantall-en op weifand I'Íeerzi-cht en j-n vaargeulï Ni eu,,ve Me er .

38. Fijlstaart
12,15 ''l mann. ex op Grote Vi jver ('íoons).
12.45 dito op Nieuwe Meer bij Gemeente terrein (Reynders)
(zetrae : )

weiland. Ivieerzícht.

Later in middag op ont-
vaargeul i{ieuwe It{eer

15i3
+
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Sanenge.steld. door tíej, i'lr. J.H.U. van Drooge.

De waarneningen, hoewel critisch beoordeeld door HH. Brander,
d.e Groot en Straatman, blijven voor de verantwoording van de

waàrnemers.

liummering: volgens Vogelgids Jde d.ruk.

InJ-eidi-49

op 10 Januari 1)6j vtas plotseling het gehele fiieuv.re l,ieer dichtgevroren.
Zo af en toe baanden tankboten naar Schiphol zich een vaargeul d.oor het
ijs van iiieuwe }leer en Ringvaart, maar deze vaargeul vroor r,veer .spoed-ig
dicht.
Voor vraterwild-waarnemingen waren wij dientengevolSe vrijwel uitsluitend
aangewezen op een waterpartij tussen heuvel en voorheuvel., d'at sterk
ijzerhoudend. water bevat tengevolge van aanwezige we11en,.en niet d'icht-
,ioo, (in de tekst verder aangeduid. als rrvoorheuvelwatertr), alsmede cp

kunstmatige wakhen,, voornametiih i-n de Ringvaart.

0p 11 lriaart was de Ringvaart weer practisch ijsvrij; op 14 i'iaart aI een

groot gedeelte van het Nieuwe l'Íeer.

A- Rcodkeelduiker (Eerste waarnerD.n voor onze VííG)
(OreeI, de Roever, e, a. ;Ai1

7/1 dito (Hartog en F. d.e Jong)

Fuut
G* f Januari, enkele exx op Nieuwe lrieer.
Hierna pas ureer
11/3 1 ex op Nieurve l"ieer;

n(. I'uif duilier
6/1 1 ex op Nieuwe

de Roever I 1at

Geoorde fuut
6/1 1 ex op

later o

o
)a

'1 ex op Nieu';ie Meer huj.
later ook de Groot met

ten lrleerpad
exc. )

q

7/1 15 exx.

15/3 11 exx,

i{eer buiten Meerpad (Hartog/'VersJ-uys/Oreel/
er ook de Groot' uet exc. )

Nieuwe i{eer buiten l,ieerpad (Oreel/de Roever e.a.i
ok de Groot met exc. )

?/1 dj-to (tiartog en F. de Jong)

Dodaars
W 1à6exx. Daarna
1'Z/1 in klein wak in i?ingvaart 2 exx. , \Í/aarvan t s middags 1 ex
' dnor onbehende met een net eruit iverd. gcvist'

11/1 nog '1 exemplaar aldaar. Verder kwartaal Seen Ïuaarnemingen.

1Z/1 1 ex prooi van bfauvue reiger, die hem echter n-iet raar
binnen kon irriiSen.

r!, Aal scholver
11/3 1 ex heuvel, later (dezelfde ?) Schinkelpolder (Oreel)

I

1


