
I

)

l.

D
D
DD D

0

D K

t
.t

t'

I

It
/





blz. 1

IledcC:lingenblad KNNV VWG Alasterdam, 2e.'iaar g no. 2

A. Data VWG-bi eenkomsten en zamen]-i ke excursies
Gaarne o n m i.d d e i.ik )in zakagendars notërgn

De j-n het januari-gurnmer gepubliceerde .bijeenkomst
.Ba'st n19_t door. Er is da_n n"1. een bijeenkomst van
logische Unie in Den Haagr ïrraar diverse ViÀtG-leden
gaan.

van zaterda 1B a ri1
de Nederlandse

gaarne naar toe willen

NB !ÏOE}TSDAG 15 APRÏL uur O TR]BIJNE . Lezing met diars van Jowi cie R

, over de reis naar SPïTSBERGEN
ierven zij op een vergad.ering va
at U dus de kans niet ontgaan di
OMT'ALLEN. Fanilieleden - a1s aI

1

noge1r jk
ner 1963
Ned" O::n
'boeiend
welkom.

tezamen met zijn reisgenoot
\roor dit reisver slag verrrr

Unie enor.me waardering. La
relaas te kunnen aanhoren, K

Eventuelg introductie -ran ande;:en gaarne in overleg uaet secretaresse

)

:oeveï',
(zo-
,n Ce
t
tijd-

deZaterd"e 25 anri_I , 2 r_rur.,ribune/fiets,
c..o6t 'r)--+ onl.vo Hr. Brander (en Hr.

Zg1S1!tS*32_18., 2 uur Tribune/fietsl creo

Gaa::ne overzicht *u"ru.ïil"Ï'i::ïiliïË;":::"li:15:";;;";ï"ïïi:i;:ï.iix*3i;
cie di-verse kaqrN jes die da'.artoe hebbàn geleid, ter evt" bespreking.
Zater Egi, ! uur JO Trj.bune/ftets, C"Qr

1

10 uur ]O Mecrzicht, (HH, Brander en de Groot)
G::ote opiion:st gelenst" Bespreking resultaten inventarisaties AmsterdanssBos, dj-e zo mogei:jk i-n Mededelingenblad no. ] dienen te worden gepubli.-
cr,:erd.

0p de bijeenko:lst van 16/2 werd,en de werkzaamheden voor het komend seizoe:.
be sproke::,.

Amst erd"ams c Bos :

9*S9C]!J"L::t=S=. Tob or::' genoegen nenen de thans afgestudeerde discipel-ervan d'e IIr. Pahlsson nu ook actief deel aan dc inventàrisatie- en ander.e
rverkzaamireden, zíi na&en het Openluchttheater voor hun rekening.
1;;il*U. Een nierrvr gebiei voor onze vwG, m.et nogal wat naardhout"
I;I: c1e Roever, Hartog" Versluys, A. de Jong en F. d.e Jong.Zelfstarrtlig,::laai toch iri onderling contactl neemt ook de Hr. Reynders crtte::rein in studi-e.,

!-eSere:-rSfci. A1s vanouds, Hr. Brander.
}.lilfr.bo+p!'1ger. AIs in '9632 groep Swart, tevens
Hll . de Gr.oot en Straatman rond hun woningen"

QuJqgt§k:i, zti lnet i'rr" zwaar gehavende conditie, blijft het studie-o'c-Jecï lan rvlej. van Drooge, dit jaar geassisteerd door Mej. Hoving,Het gedeelte 'i;en oosten van de Banaàn, dus omgevi-ng Tribune, Elzenspeei-.piaats en Jachthavenbos;. krijgt daarenborun sf*ciaie aandacht van d,edemes van Kelckhoven en Heuwekemeyer.
Fiet staat een ieC_e r vrl- om zoveel soorten te inventariseren a1s mo e1i- ki.;; nef v,'el<e1i jks beschikbare tij , beschikbaar aantal medewerkers,vang vein he t t er::ein. Kwal-it ei-t gaat echter l.oor kwantite -:+AU , m. a.ween kleiner aanta.l soo r';en me'l' naxi-maI e nauwkeurigheid.

en c:n-
, li e tlcz.

zetten bovendien hun uilen- en braakballe.:*§+Lg.nt HH. Har'tog en Versluys
fj3l:gg. voor.t en houden zich aanbevol en voor waarnemingen,

a



.)

door ons ontvangen
afleen interessant t

b,Lz. 2

litt eratuur
maar dikwijls

2, Groot Amste
Àafrilrï6fr44
zullen in M
geen herhal

rdamr aIs in 1963 (àíe èdedelingblad no,-4, eerste jaargang).
-c:i: àfr,riikende gegevens t 'o.v. 

-de in 1963 gepubliceerde . -

eAedeffn-ffilTàt-rró.-4, tweede jaargang, worden opgenomen (dus

ing van àrtu vogelsoorten). '

Geheimhouding
ïffi,* Ëtfroot aantal nieuwe medewerkers, herhalen wij een publicatie
in de geest, zoals wij die reeds in 1960 diStriUueerden.)

De door de VVÍG verworven gegevensr a1s aangetroffen nesten en bijzondere
waarnemingen, worden niet aan buitenstaanders bekend gemaaht, lenzíi pu-
bliciteit de vogelsoort, :.q. het individuele geva1, niet kan schaden'

Over het algemeen is het zaak om grote voorzichtigheid te betrachten bij
het waarnemen, aI dan niet met kijkerr van vogels en nesten, teneinde
te voorkomen dat onge\/ensbe individuen door toedoen van leden van de t/iilG

b.v. bepaalde broedgevallen ontdekken en verstoren'

Zelfs binnen de V1IJG kan geheimhouding gewenst Eiin.
A1s regel geldt dat de ontdekker van een nest, van nog niet vliegvluggg
5ongenl etó., etc., vrij is de,plaats aan andere leden te tonen - zij het
bij voorkeur niet op uitgebreide schaal -.
Vöor degeen aan wi-e deze ontdekking wordt getoond, crQe op andere wijze
bekendgàmaakt, ge)-dt echter "ur, 

,rri jgplichtI d.w,2. dat, die niet zonder
,rurgrrrrring van à" ontdekker het recht heeft op ziin/haar beurt weer
anderen in te lichten.
I1/è1 dient een gevonden nest, uiterlijk zod,ta het broedsel is uitgevlogen
coer verstoora, te worden doorgegeven aan de'rgebiedsleiderrrdie voor e1k

terrein het elndresul-taat ,r"t à" inventarisatie opmaakt, zodat dit cind-
resultaat zo volledig mogelijk is.
Litt eratuur
VÍij hebben de indruk dat r beha1ve door de jongerenr nog te weinig gepro-D

E

al!a

fiteerd wordt van de gelegendheid van de
kennis te nemen. Toch is de inhoud niet
ook instructj.ef voor onze eigen leden.

De tot dusverre ontvangen litteratuurr - als
van ons l{ededelingenblad gepubliceerd -, berust
Abbenesstraat 26, Amsterdam \À1., telefoon 15?9601
a1s bibliothecaresse te fungeren.

Aanvullinge n 1edenli.'ist:

aan het slot van e1k nunrmer
bij Mevrr v&íl Kelckhoven'
die zo vrj-endeli jk is

Enkele medewerkersl ceQr abonnéfs, voldeden nog niet het verschuldigde
abonnegentsgeld. Gaarne thans spoedig het verschuldigde overmaken' Het
,"u otfip[jt"" a1s wij U van de verzenClijst voor het volgend numner

zouden moeten schraPPen,
Gironumr:rer en adres ít, p"rr.ingmeesteresse vindt U achterop het Mede-

de1 ingenblad.

Hr.
Hr.

Bont en
Luyendi jk

Telefoon thuis:
ï"Ëi'oo"-Ih"is:

o?-9o3/421
118.174,

Mej, Mr. J.H.U. van Drooge
secretaresse KNNV VWG Amsterdam

vDr/Tlvo
maart 1964



bJ-z. 3

Afkortin voEelnamen voor het intekenen van vraarn eminqen oPen van
invent arisati ekaart en

B.B
-Bo

Br
.BV

BZ

Eg

L. Do

E;E
F, F

Fa
F1
Fu

boomkruiper
bosriet zanger
braamsluiper
boomvalk .

boerenzwaluw
bosuil
d.o daars
'eks'b 

e r
fitis
fazant
f lui-t er
fuut
groenling
grote bonte specht
ge elgors
gcudhaant je
grote karekiet
gele kwikstaart
grote lijster
grut -to

graspi-eper
SraSmus
groene specht
gierzwaluw

hout cluif
hclenduif
heggemus
huiszwaluw

lcoolme es
kauw
kleine bonte.specht
kievi-t
]ilei-ne ka:rekiet
kneu
koekoek
lcleine' plevier
kluut
(ve1d) leeuwerik
merel
meerkoet
matkop (nees)
(nuis) nus

N.N
n nr

Fa
PH

D

RD
H er_

RG

Hr)
RU
Kl)

"
§-L
SLE
§M-
§"
Sp
SR

R,

èr

V.

TD

TT
Tu
TV

liVKw

WR

ZK
ZrM

fr"r
ZT

nScht eSall
pimpelmees
patri js
porseleinhoen

roo dbo rst
roerdomp
(blauwe ) rei-ger
rie t go rs
( gekraagde) roodstaart
ransuil
'rietzanger
spotvogel
s cholekst er
slobeend
staartme es
snor
spreeulJ\i
sprinkhaanrie t z, an ge r
s t e enuil
tuinf l-uit er
tortelduif
tjiftjaf
turkse tortel
tureluur
torenvalk

vini!
vfaamse gaai
( grauwe ) vliegenvanger
vísd1-ef j e

winterkoning
woudaapj e
wilde eend
wat erhoen
wielewaal
wi-tte kwikstaart
wat erral
zanglaJSter
zwarte kraai
zwarte mees
zwartkop (-tuinfluiter)
zomertaling

G G

tr5è
G.d-
ffi
GK

ffir,,
ti_L

Go
GP
Gï
/1Q

fr
'J/)

;;
Tfnltv

HM
il1)

;
Ka
KBS

mmJ-r J-

jT

V
VG

VÍ
VD

u/
l]VA

vl/ l1

l,VH

ïif 
"

ÍJ

K

-Ltl_

KK
Kn
Koe
I(P
K1

L

MK

11t,Í

l.{u

Z, Z
L

M,M

;;;;;;;;-;i"-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;-;;;-;;;-;-;;;;;;;;;;;;-;;;;;-
str.epen, zodat; b.v. duÍdelijk is, dat wij met een torenvalk (fV) te doen hebb:n
en niet met een tuinfluiter (T) + een vink (V), die toevallig-íicht bij elkaar
.len terri.toi'ir,.n hebben.

(Zoveel mogelijk zijn de afkortingen aangehouden, zoals deze van oudsher doo
HH. Brander, de Groot ëoào blj Bos-inventarisaties werden gebruikt. Hierdoor
t"o:'d.t vergelijkÍng met oude inventarisaties vergemakkelijkt. )

KNNV V1[G Amsterdamo

vlr/Tlrtro

Secreta,resse Me j. Mr. J.H. U. van Drooge maart 1964

1,11 .



(1964-7 " bi,:. I) bl-z, li

LVaarnemin en Amsterdamse Bos e kwartaal 1 64
S ame nges t e d ogr Mej. Mr, J.L.U. van Drooge

De waarnemingen, 'hoewel critisch beoordeeld door HH. Brander., de Groot
en Straatïnanr blijven voor de verantwoordefijkheid van de vraarnemers.
Nummering: vorlgens Vogelgids ]e druk. (EW = eerste waarneming zomer-
vogels in 1964),

,1

EW 35.

38'
44.

a Geoorde fuut 19/1 '1 ex op Nieuwe Meer (de Roever/Oreel)
1r/7 1 ex opgestoten op V.eiI. (Me3. van Drooge, Brander

.A. de Jongn 1,{lieringa, Mevr. Heuwekemeyer)
27. Roerdomp

Zomertaling ?1/3 1 6 op Nieuwe Meer bij Gem.terr. (A. en F. de Jong)
Pij lstaart 21/l 1 paar op Grote Vijver (groep Pahlsson)
Vilitoogeend (A.v.N.: doortrekl<er i-n zeer klein aantal van aug. tot in

nov. en van maart tot in meil enkele winter waarnemingen)
op Nieuwe Meer bij Jachthavens (,le Roever/OreeI)

o (de Roever/van der KIis).
cla

5/1 1

6/1 di
Nonne t j e
19i;n
z6/ t
1/a-

en Z=/t
en 29/1.
en B/z

1ö en3
s1uys,/A.

o
Ii

1

2
1

V

o op Nieuwe Meer ( Civerse V\rïG-Ieden)
g op Nieuwe I'leer (Verhoeve )
g op Grote Vijver (eerst Versluys, later diverse andere

1,r/G-1eden ) .
o over Nieuwe Meer; later 1 6 en 4 o e-p, NM (Hartog / Ver-
de Jong)

22/2

EIlI

EiI/

23/2 1 o vliegend over Nieuwe Ivleer bi j Meerpad (Hartog,/Versluys).
80. Zwatte wouw (A.v.N.: vri j zeldzame gast van maart tot in september;

).vroegste .datum 4/1/1954
6/1 1 ex op afstand van 20 r gezíen, vliegend van Koenenkade, Amster-

damse Bos uit,richting Oost / Buitenveldert (Straatman).
Smelleken 1 6 ten zuiden van Roeibaan (Brander) .

'iïat erral
Ten noorden van Colijnweg slechts:
4/1 1 ex bij Grote sruis,/Banaan (Brander + excursie) en
15/1 1 ex op + ) m afstand gezien bij voorheuvelwater, 'zwemmend en

lopend if hoog gras (F. de Jong).
Schinkelpolder: omstreeks 25 januari geruime tijd dagelijks 1 ex achter
huize de Groot ( cle Groot ) . .,.

S cholekst er
26/Z 1 ei-roepend over kampeerterrein (Straatman)
26/Z 1 ex gp weilanden l4z. (Hartog, Versluys, A. de Jong).
Kievit
TST-I ex boven om.oricapad (Swart/vwe)
23/2 aantal op weilanden Mz. (P. van Duynhoven).:

Yl.
102,

112o

114,

Goudplevier
zI7ryE exx over Scniàxelporder

(de Groot)
Over kampeerterrei-n op 17/3 à "**;Tevens,ap 1?/3 1O exx over.schiphol
man),

richting N/NO, gehoord en gezien

14/i 'J exxi 1?/t 1 ex (Straatman)
tegenover Amsterdamse Bos (Straat-

119.



T72-t
z5/z 1

12/1 1

I zB. víutp
W72
zo/t 1

(t964't , ,'t

123. Watersnip

2)

"14/l 1 ex over Meerpad
1 ex over heuvel

126, Houtsnip
ex Oeverfanden Amstelveense Poel (Hartog/versluys)
ex op heuvef opgestoten door hond (Simmer)
ex kwekerij, rs avonds opgestoten door hond (de Groot).

exx bij Grote Vijver (Fr. Vera)
ex jodelend boven weilanden Meerzicht (Me5. van Drooge).

131, Grutto
WT-"oepend bij weilanden Mecrzicht, minstens 1 ex (Brander).

136, Tureluur
1177-fex roepend over PW (Metzger)

154. Kemphaan

richting O/NO (swart/VWG)
(A. en F. de Jong).

5 exx over heuvel richting Noord (A, en F.
1 6 ln winterkleed op weilanden Bosrandweg
de Jong; daarna ook Straatman)
'l ö gedeelteli jk zomerkleed (A. de Jong).

bLZ, ,.

de Jong)
(de Roever, A, en F

-l-v',

ÉIlr! rl

242,,

EÏU 288.

14/1
15/3

15/3

163. Kleine mantelmeeuw
2672 1 ex op liieuwe

197, Kerkuil
TËT ex eerst vliegend bij heuvel waargenomen

daarna in omgeving opgestoten; lichte vorm

2O2, Steenuil

203,

223.
1B/3

232. Bonte

'1 zingend

kraai
1/2 '1 ex over Jachthavenureg (4. en F. de

1 ex bij Koenenbos (VwC/ae Kruyf).
24O, Zwarte mees

Jong) r

1fZ ex omgeving fribune(ae fruyf e Gamelfs, Verhoeve \

Meer bij Jachthavens (A. en F. de Jong).

\l{.
(A,

de Jong),
en F. de Jong).

Z27T-7-ex Bosrandweg (Swart/F, de Jong)
24/2 en 2?/2 1 ex roepend Schinkeldijkje bij kampeerterrein (Straat-

man).

Bosuil
Ëií zlh diverse malen op diverse plaatsen baltsroep waargenomen
(Metzger', de Groot, Jongeren Groep, Brander met exc.lGre Pahlsson)

Boomleeuwerik
exemplaar boven Vogeleiland (Brander) '

29/2 gehoórd Openluehttheater (Me3. i{elhado en HH.v,d, Roest,
Iil/ieringa en de Boer van ltgroep Fahlssonfr),
Later gehoord en gezien omgeving hertenkamp (Hr. en Mevr.Pahlsson)

Glanekop 28 f3 ,ing"nd. ex omgeving Vteil (ae fruyf , Gamelfs, Hirschler)
fiiftf,qf
21/3 Zingend wi^argenomen;eerst groep Pahlssonrdaarna div. andere VWG-

leden.
Meté6n a1 op 7 plaatsen (tte3. van Drooge)

292, Goudhaantje
Vrijwel uitsluitend in naaldhout Omoricapad en Balkan; diJcwijls slechts
1 ex; fl&xr I exx geteld.



Eï/ 704.

(1964-t, i:'::. -i) 1-"1 owr.r , (J

3O3. Oeverpieper (Eerste waarneming voor Amsterdamse Bos. )(À:v.N.l doortrekker en wintergast in vrij klein àanta1 van september
tot in apri1, hoofdzakelijk langs de kust en in het ïJssefuoeergebj-ed. )
29/ 2 1 'ex .over 

opgespoten -terrein- tegenover Tribune, ook gehoord ( ae

. 
Kruyf,/Garrel f s ) . Cp -cstotcn l';n';s sluotranc ,

',Vitte kwikstaart
24/Z'1 ex

ï/e er
bij boerderij Meerzicht
l4/3 aiverse plaatsen.

(P. van Duynhoven); daarna pas

3O7. Pestvogel

316,

227T-1-x bij Oeverlanden Amstelveense Poe1, richting NO, 2 x roepend
(swart/F. de Jong).

Putt er
ltro or d de 1 IIIë.X r 4 exx (diverse VVrIG-led.en) :

f ebruari 8, 16, 21 , 22, 24,anuari 11, 12, 19i 25t maart B, 13, 22,
S chinkelpqlder

(Hartogr/Ve ysIuYs )
2, B, 9, 15, 16, ?2,

ex (Straatman).
24 februari;

jk, te'genover
( i{eynders i .

21,
f)

/-í) )
T971-nq6q +-4 exx koekamp
Eeeeeeflgllg}g 9 - zt exx:

18 maart 1

33O, Keep
Diverse waarnemingen JanuarS-, februari, naartl meest kleine aantallen.

EW 143. Rietgors

34?,

Niet waargenomen tot 29/1 (Verhoeve).
Eerste zarLg 29/2 (Verhoeve).

Ringmus
Van januari af groepje rond huize Reynders, Nieuwe Meerdi
Bo.s/overzi jd.e Ri-ngvaart, Eerst + 4O exx; 15/3 nog'l! exx
1/1 en 3/3 enkele exx kampeerteïrein (Straatman),
9/3 1 ex hoek Meerpad bi j Koenenkade (lrte;'. van Drooge ) .
Begin maart bij huize de Groot (de Groot).

.t,.1

_n.,':,,,:,!J.r.l|,.lliL'.i.i.'.L,,-.)'jii-:'>'

.,1;: fi . ji-t:iolruci't, 't;tir.l':.!í..):i\i.;lr:.'.1': ,,, irt-1, .)L)t:.:'L ';" i,. i,,-,.;1,;fi .'.1:' -fL .r,-.,'LIi,j-..,.:. 
,

/'antal vogelsoorten, door VWG-Ieden r/yaargenomen in de volgende week-
enden:

25/26 jànuari
1/z februari
B/9 februari
15/16 februari
22/23 februari
29 febr./1 maart

7/B maart

14/lJ maart
21/22 maart

?7/aB/29 maart

vDr,/Tv'lo maart 1964

t;.)

l?1t+t

n
l,.$

5'.)
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soo rt en

soort en

soorten

soorten
soort en

s oort en

soort en

soort en

soort en

soort en



fnventq,.riselen ls noellijker d.a.n U d.enkt ! !!

b L:,, , 'i

iriaar toch ook'boeiend.er !

Iiet klonk zo ,eerlvöurligp de instruetie ran HE. Boswachters toen wíj In 1959
net onze net opgorlghte trYogelstud.iegroep r/öor het Àmsterdamse Sosrr begonnen
te inventari-seróu: tUe noteert regggg d.e aLngende 'manàetieg"i orlr aangezl-en
rrij aIle- soo:ten wild.en tellen aan d"e Noord.zijd.e van d.e Roej-baan: trZorg er
NéL vooll steeds 1 uur voolr xonsoBgang present te zijn op je telrelnrt.

Ons begeleid.on op Cz,-t cncir:ist.:1ijk uur, begin Maart nog maar half J, maarl

ir. het Loogseizoon,'begiri lllei 4 uugl we.s er nict bij. Die wild.e jaren hadd.en
z,i.J ze 1f a-r achter :ich li-ggen; zlj hadden hct heus vÍoeger zelf ook volbrach-i.

,Zo trokker w:j.er. op u-it, in.| groepjesr elh ond.er leid.lng van een expert op
t'zangtt".a.-:bii:c'. Dr,c:: ,l1et l:cg; duj-steit, Bcs f:etstcn l'i-j elke Zatcrdagmorgen
'ran bc5l.n l"l,r.:.:'t af neerl ,i:c'L o:,:: toegerrezen gcbied,

Het lras r,re1 d.è l:;',nt-cr o-r cl: vcgelzang te leren kennen; een klein2 rusti-g
groepje, e:r jl bsJ -'olop dr,l tijci. -in hct be.o1r, rrog maar weinrg zangrrogels,
me,ar z,o va:: eit:,'- ilaa::t elf ell..e lrecl: 1 of mee:rr aan,linsten" Hoe meer vogel-
socrten, d.eu ter iloex -l:i.jci b.ad-,ien v,'i; och d-ar.l:'aij d.at rtuur vool: zonsopgangrr"

'A1s je ri--i-e e:.:.rg o'c:;naa'l r.,r:àer -- ]lni-c iebl, is he-b haast onvocrstelbaar
d.at jc er':,)ïei.;l ::r:iti; nec lc-rnt bebtcu" iIj-;-b aIIecn met een gekiaagde
rcod.staarb r,:i cen:rr:r.lt1:o.,'je , r.a.à:rr zc-1-Í's net dc nachtegaa.lI en mot het
ond.ersch.eid -l;:r;;e:'l H':::ci c:.r z:::3lijrter:, ol;t zaar eni:-el e te noenen.

!e vogo-ic r:,ing:;::, c,ccr;,,aans i..-.Ia:::et nrrirdin voluit, De grasmus zingt een frkori
eu nÍjc1ig lielj3ri en dc tuir:fl-u:-tirr;bebh:lt naa:: dootrrlias mij geleeld,. Late:
j-n hct s.:i.zc:n ltcl: .{; dr:l.f i,erl r3oo-i-. b.è,.:.vasb i'3:1 n nnaar a1 s die tuinfLuite:r
er par: J-:, l;:lrbel-: iij nog ir.e1c:naal ni.et d.oor'"
-l)o he6gcr....s rrffel-i zij:: lrcd.; e al, d-: wj-ntclkoning 'r,l-echt er rollers tussen-
d.ooro' Ii.+ar l-u.iste.? m;rr cc:ie c(n i;51s3'l;je e=tra, voor je tiheggenus'r troteert,
als d.ie ui.n,i;:rl<or.-i-::.g rre-t me; i,rrigen begr;n:len is"

Zanglijstc:. er r.aelli:gaal r; ,-jn er twee met ccrr' ieer geverieeïd.e zang. Eerst
r,:oet je ze voiu-i-'l aanhc.ren voo.r je ze herkentl ::aak ;e c.r eeltnaal goed. in
thi,-:i-n -- -ï-'clien c1aa.: naai ] jr.iir vooi, ,, 'Agcl-r. d"e expe:'ts - dan heb je a1
gen('\.g &itn c.o:1 "l.fl-r:r.1tl ,rian, cl,íe zer.8"

Sc:nrige vo6;eJ-.u r.ri1g(in E'l-?.r heel gei"nig, Dan is het
gcruicle:l ai:; i:,lar;r- c:.1 loli:.'oep;es a,ttent ta zijn,
'ce noter,).nr cIJ ít.&n het eind. '.a:t b:t seiroeir uit te
i.; hen i ci mcn:' ,;u::ritcii.a toc te kennen.

,'.'
h,r: zj- jn gla nóS rl.: .i '.: l::: i ;\.n;':1'"r-;.t1ns' Buq t-:";- jrlel coll{:u-.'l'entj.cloze soor:ten,
als d.e b::aainc-l.ui??:-,r. e.r èr'ger-' nogr flrriter en sprinkhaanrietzanger, liaall-.7ifn
rrij in 195j s.]-ech-bs resp. ?- en 1:.aïrgl{aaïneming registreerden met d.e b.e1c

Vogell.rc::I<g:ocp. Iemein afbakcncn behoeven ze niet, dr:,: zod.ra zij -een i

vrou-wtjo )rcblen, j-s er feiteLijk geon::ed.en tot ringcn meer ook. (Cf bestaan
ei' :]og and-e:c d:--ljf ,rercn 1".)o:: d.eze vogglte,ng ?)

0n;rog ot'c:r'.;.1 :rrg te kcnert op d.ie ile-,wa:r:reningon. Ook riar,rbij geld.t;
hoe nc---. jc.ren d.c'.,ogc,i r.'eet, niet e,l-leen uit d.c litteratuur, l:aar vcorai
oolc uit veldw:.al;:o-n.r-tg€i1r ries tc grote.l is C-e l<ans op he:rkenning. Iiet is i

cgtL -y-o-ardeel te ri,--tcn,rlell:: vcgels zich graag d.lcht bij d.e grond. ophouden,
'irc1:ke hcge:op ii: s't::riikcn en bome::, relke o! een:ueiland, een ruigte, in
het mceras. Ook de.-r1.Lnr*wij:le kan helpen: het bid.d.en van d'e torcnvalk, de
stc:-: 'gol'renoc :pcc:rte,:r:r.r-r-'cht. ,' '

zaak om ook oP andere
err zeLfs tlzie-waa.rnemingerr'
maken cf het verant'ruoor{



s

nfi 3e'jong gqngeg begint, kom je er vermoedelijk op den d.uur ook a11een wel,
uitr" döor elke hoor-waarnemlng te laten volgen d.oor een zle-waarneming;
en d"ap,de combinati"e per Vogelgid.s te determineren. !!!- waren echter rrsar
wat b.lii met onze leermeesters/experts, voor wie d.e vogelzang geen problemen
meer opieverd.e.

Ïn het'inlrentarisatielrerk had.d.en ook zij echter nog wei-riig of geen ervarlng,
Dat is nog lÍeer een vak apart. fn het begin noteerden wij vrolijk elke
zingend.e vogelmaa, [ot ook hi.er weer een expert ons de weg ]íees om het
werke_lijk goed. te d.oen.

Die mannetjes blekor r1o1. lang niet altijd a1§ een koning in hun koninkrijk,
net.jes in het mid.d.en d-aarvan, hun hoogste lied. te laten horenl veel meer komt
het voor d.at zij a1s grbnswachten d.e rond.e d.oen, en zioh, vooral lÍanneer
zj-oh een concument laat horen op een naburlg temein, stante ped.e spoeden
naar het naaste gedeelte van het eigen teuein om bij d.e grens d"e i-nri.ringer
in spe een trtot hiertoe en niet verd.ertt toe te roepen. iuiet recht bakenen zij
dus hun territorium af.

Het gevolg is d.at lemand. alleen het lopend some nauwelijks af kan. Je hoort
tjiftjaf hier - even later tjiftjaf d.aar, en dat betekent dat je, a1s je
hem zich niet hebt zien verplaatsen, terug moet naar rrhierrr om te controleren
of ter,plaatse ook nog een exemplaar present is. En d.ie tjiftjafjes zitten
tenminste nog vrij dicht bij elkaarl maar d"e grote lijster bijv. steekt
vrolijk d.e roelbaan over vovo v&Íl laatste bos naar Openluchttheater.

Soms hoor ie ind.erd.aad heel duidolijk 2 zingende mannetjes tegelijk. I,{aar
ook dan ben je er nog nj-et. Het kan zijn dat het d-it keer nlet gaat om eenIttot hier toe en nÍet verderrrvan weerezijden. Mogelijk is een ind,rlnger
komen binnenvallen mid.d"en in het temein d.at een vogel zich aI had- afgebakend..
Als nummer 1 niet van zins is met een kLeiner territorium genoegen te nemen,
gaat het alngen op d.en d.uur over inrrknokkenrtl soms nog waar je bij bent.
A1s kemphanen vllegen zij tegen elkaar op, met voor niets of nlemand. meer
aand.acht. Zo hebben wij fazantene lllaamse gaalen, merels zelfs a1 zingend.,
te keer zien gaanl:maax ook lcleine ukken a1g rood"borstjes, tot er 1 ale versuft
bij neer vlel of de wijk nam.

Lang niet altijd. beleef je het elnd. van de zangwed.strijd c.q. de afloop van
d.e knokparti j. En d.aarom is het nod.ig enkele weken achtereen te bli jven
registreren en contröIeren of het geschatte aantal nog aanwezig is. Je lcunt
d"an wel veiligheid,shalve het minimum aanhoud.en, maale een telling van í te
weinig is net zoveel er naast als een telling met 1 teveel.

Volgend.e probleem: lang niet alLe vogels zingen, d.an we1 zingen lang genoeg,
elke week opnieuw. Aan kou en harde r.rind. hebben de meeste een broertje d.ood..
Terwijl d.e éne soort iets tegen regen teeft, raken b.v. d.e merels jui-st met
of na een mals buitje bij niet te lage temperatuur j.n extase.

Zo zíin er d.agen, d.at je de lndmk hebt voor niets je bed. op ztorn ontijd.j-g
uur te hebben verlaten; d.at je riI1end. van kou en nattigheld. je tereln
d.oorkn:lst, zond.er enige tegenprestatie om je op te vrolijken, ln welke vorm
dan ook, van d.e vogelwereld.. En om d.an na een uurtje maax weer huis- en
bed.waarts terug te keren, ls ook niet verantwoord., tenminste aIs je
consciëntieus wilt werken. ïs het .n.1. , zoals gezegd., voor het tellen van
merel en zanglijster een bittere (f) nood.zaak om 1 uur voor zonsopgang
bii d.e hand te zijn, en dan binnen korte tijd. het gehele terrein te d,oor-
knrisen, and.ore vogels zijn min, of meer langslapers: d.1e komen pas los
als het zonnetje verschijnt en/of het warmer wordt.
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A1 met al word.t het zodoend.e een Vogelwerkgroep niet gemakkelijk gemaakt om

ord.entelijk te tctlei: bij een bezoek aan een temein van eenmaal per week.

Men kan zj-ch afvragen, oï het d.in zo belangrijk is echt zo goed mogelijlc
te tellen; elke telling blijft uitei-ndelijk toch maax een schatting. Dat
h.angt er v€,n af. Àls men cx op uit trekt voornamel-ijk om zei-f van d,e

'rogelweleld en de omrlngend,e v;r:ije natuur tc genieten, d"an gebruikt men
d-at inventaijseron hoofd.zakelijk a1s d.rijfr/ee-? om in groepsverband, op
rra§-.o bl jcl-en, ec;n i5epaalC- gebieC. te bezoel:en, Bepaalde resultaten leve.rt
dat alti-;d. wcl otr. eerstc; -raaïriumj-ngsd.ata, on'r,noetingen niet zeldzamet
soo:'ten u

I,laar het geeft m"i.'boch meer lcld-oer.i-ng a1s men voor de resultaten ook t.a"';.
rl-r1 fiiecI )c1;.cnoe soo-'Jve.u kan j-nstaan, ;:::. plaatselijic, zo nogclijk 1and.elijk,
e<--n brjd.rai'r-' kan 'l c','n:'e:r, .la.rei: vóór cns irr' .:--i'-1..j;':',"rrr1;:r anderen hetzelfd.e
gctrisl r.aa::'be:te w,.;-ben cn kun.ierr" llet Ai;terd.aase Bos is nog steeds een
ios in :.ri::rdirB. Ioor.' d.uzo l::o-;';opl'er'and"ering konen er ::-i euwe sooi:'ben bii,
anCcre vallcu af.
C,:k door and.er:e fact,:ren rre::anclert d.r: -p3p111atie. Land.elijii nerncn de:roof-
'r'lgels af; ooir b,ij ons ? D; ge'caII3rr C:1:'r:r ee:: aantll j,ari;:r lríjzen het uit"
l'trcl]'-e soorte:r.:ràCclcn h.et ror.:esi, l;e lljcien r,-a::. een strenge rrin-bcr a.Is 196?/4,963'
Ock hier ki.rrr..,.i1 l',i- j gcgczènÍ: ,.r1'cc'..tcoi.'oll4
Kor-i;e't;.ijcr- geled.ci:'l;.:rd.ol"v,-:!-a d-e i,krà, O.rn" ïr.t..j-e g'igc-rcrls givraagd over het
-.-cc-:kcnen -,"ei:. d.e:::tk.tp, J"il . ;,ri§;-b ;nen te ri't.:i.nig ozer dcze vogel in de naaste
ongcvi:r.g ",,s11 A;1s-i;qr:-'da:l , Ui; ;cgc'trelts i'rrrl de iIr,. 3ra;rcLcr bleck niet aIloen
ia"'b dese soorl zj-ch.in ,9t50 j-:r i;ct ll.nuterd.anrse }oe vestigd.c, maar oolc dat er
Ln i951 .1. terri-l:.''j,a lrc:.'C.::r 1,:';cJ-j. cp )en opper'rlakte van ca" 600 HA -
llaelvan 2OO:'-" 'c,-..lr;-', ,-1 r€g':,ii ceir,elfi.e aanta'.I )-:t 1)6), d.oor led.en van onzc
\,I'lGgabeld-r,._.,('_.,,-'Li.'--'u.':."í.r-..:rj.r':]:-.; i;,,;:.: iL5;I4..

Het lijkt mij d.as:on we1 degel:j1; holargrijlc o:: met zo betrouwl:aar mogelijke
rasultaton vooràua d,ag'oo kcncn. iln tenslo'cte lcan non zijn energie op
à:-verse wi j zen bcrelke:l:
Men kair mcrcl-,-:i:ii.r:gl;jlter -'t-ar.tcn af"i'allerrr en pLS met zonso'Dgaïrg er op
r.'-i';gaan,
I'i:n i*.r het soortl:naan'Lal ::,r-r3- veel verde.r beperken, bl jv" tot een drÍetal .
j'[,:n kan d.e afm,-,t.'"n$ei1 -ran zi-jn ';eryeir k]"ei-n hcud.en"
Men l-an :.eIi:i mer r::rd.e-l'e be-i-rouribarc vogel:ra:'s sairc:lwerken, zot d.at men
oil -beu:tenrid.icnsttrheeft c.r het a.nd.ere weekead kan uitslaper c.q.o een
h;e.' e.nC.o:-' gcbi-cà l:er,c.,ek:n.

Iice C-an ocl;, L'-:.i.:'; r:::. verhaal is beslist nie-b bed.oeld. om luchthartiger'
v'ogelaals af -.; e sohlriklccn. T,::.-;cntarj.serer is eoht niet alIeen noeilijh- en
mocizi:lll, i:.aai iiok :rs-b-ru.ctj.ef c:r Ice.:cnC. 0p een :ci11er1g lcoud.e 7,atetd.a.g
'ro1g-| herrs; r:el lrc1r een rrrijwcL rrind.stille 1e;:temoz.gen met het vogelkoo:. op
vol1c toe:':n. Jl:i"s'b d.ocr het contrast naard.eer je d"at clan extra.

-[n cran z)-7n er;an aie kleine voorvallen, el]<e keer wee], soms onbelangrijk,
nictteuin amusant n vrr,,1gfleb.rengena. Een grote bonte spceh-f , roffelend.
zo l:::;',i a1s hij l:an op cen nes'bkast d.ie zr1 cLoor een kocli:ees in gebrr..ik is
icilomeni de ar,tc l..oilmcos hipl;, gchee] ovor ;ijn t,.lcrotlq in en r-rit het
:r1ie3gat al '; i.e koelio,:k .rar. d-e koekoel.,skJ'.,1:, Dc scho'l el:rters d.insen hu:'r
vcc-r.:aaï:porona.Ll: c" Ii:;::1 ,--.-io3v1ug ho.:}rc,_1.:sjong, laat s:ch rr_etterin
Ir:?g d.oor eer. r'ie.tÍjan5e.i voexe:r,, Io spreeurr proboer't hoever.hij kan gaan
n':-l je voc-t d"o gek te ]roud.cn d.co". imrtatic van wr:1p, fitisl wielewaal;
eoms zit hij Caar'bij als et.n schegbeeld, slechts met zijn voorste helft
i;tei;snC. i-,.it e en cad. specbtenho_;_.
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Bij hetzelfd.e oud.e eksternestl waar je op d.e heenweg in het d-uj-ster d.e
ransull geheimzinnig hoord.e roepen, baltst op je terugweg d.e torenvalk.
0f d.e uÍl zit er met geloken ogen naast, terwijl de ekster het nest op-
kalefatert voor nog een broed.seltje. Wie van d.e 3 zal het winnen ? De
veltLbioloog met ervaring geeft de uil de beste kans, en krijgt gelijk.

De staartmees bouwt zljn i«:.nstig nest. Eoe prachtlgl hoe angstlg ook,
niet alleen vanwege onbetrouwbare mensenhand.en, maar ook d"e \flaamse gaai
kiikt al belangstell-end. toe. Goudgele wielewalen verd.edigen jodelend. hun
temein.

Trouwens elgenlijk alle eerste waarnemi.ngen van d.e zang ran een teruggekeerd.e
zomexvogel zijn een verrassingl zelfs d.e tjiftjaf, d.ie later in het jaar
echt wel eens begint te vervelen, wordt aIs voorbod.e van d.e lente toch
steeds weer met gejuich ontvangen.

Voor trsommigeI personen is zod.oende niet a11een het weekend.
d.agelijkse tocht d.oor het Amsterd.amse Bos een steed.s weer t

e rn&àr zelfs
erugkerende

d.e

vreugd.e, d.oord.at ulteindeli-jk geen d.ag aan een ander gelÍjk is.

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Coenelis Dopperkade B Vt
Amsterdam - Nieuw Zuid..

Schiphol, 31 I[aart 1964
vlr/wlttv
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Siberische taling
21 -3 Sloterdijh (n" tturman e . a. )

Zomertaling : :

21 -f Sloterdijk
1(rakeend
22-3 I Sloterdijk (de noever, FIipse)
PijLstaart
S l-ote rd i jk: 3-lt 1 exi J0-1: 10 exi 29'2: 1 exi 22-3: + 100 ex;

2B-3t + 150 ex.

Iirooneend
15-1 6 I Àalsmeer (0reef)
Bergeend
16-2 + 25 ex. Sloterdijli
29-2t i J0 ex. rr

Graur.re Gàns
Z6-22 + 80 ex. overvl. I(eizersgracht, iI.0. (F.ae Jong)

ILie tgans
5. t: 5 ex. zittend Eemmond (Swaab, v.1,Iarle ,gree I , de Roever)

IÍi lde Zr'raan
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gq -v rr tt

(/r."r, F.de Jong, Vera)
(a.ao Jong, Versluys)

(
( )
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Pahl s son

275
(A. ae Jong)
(v.Droogu,ilit= chle r )
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SPI TSBIIiàGEI'1. BLz.Lj

Spitsbergen is een eilandengroep ten Íroordon van i{oorwegen. ilet is twee keer
zo groot als llederland. iiet grootste gedeelte is met ijs en sneeulr bedekt,alleen
'Je kusten van de soms tot ver in iret land re ikende f jorden zi jn f s zoner,s gneeuwvri j.
De grond is echter ook dan bevroren, waardoor iret sme ltryater niet wegzinlrt, zodat,

de toendrats zeer drassig z{in. Er groeit slechts gras, mos en wat bloemenl bomen

zíjn op het hele eilancl níe+f vinden. l.rel is er veel drijfhout, boomstammen en

planken dat door zeestromingen van Siberië naar Spitsbergen gevoerd vrordt.
Langs de IÍest- en i'ioordkust stroomt de warne golfstroom, ïraardoor tlit gedeelte het
beste klimaat heeft. ïn de drie maanclen m'et middernachtzon is de temperatuur
aanzienlijk boven het vriespunt. De rvind is vaah krachtig en kan uit alle
richtingen waaien, waardoor de bewolking steeds verandert. Er is dan weinig
neerslag.

0p Spitsbergen zijn twee lloorse nederzettingen, Ny- A1""ood en Longyearl:yen
en drie Cussische. IIet enige middel van bestaan is de steenkool. In i'ly-Àlesund

I{aren drie mijnen, édn uitgeputte, 66n nieuwe, die nog niet klaar is en ó6n r,rijn,
waarin vorige winter een explosie plaatsvoncl , waardoor hij nu oncler ryater staat.
lIr rvas niet voldoende geld om de nieuwe mijn af te maken en de oude leeg te pompen.

De bevolking is vorige zomer naar i'loorr{egen vertrokken, er bleven alleen, enige
rdensen bij het racliostation achter. In Longyearbyen zijn twee,werkende mijnen.
;Ir is nog een derde nrijn, die in cle oorlog door de Duitsers kapot is geschoten en

nu nog brandt. fn de poolrrrinter z'wermen de pelsjagers over het eiland uit om oir

ijsberen en robben te jagen. iiet land is dan geheel met sneeuv bedekt en in het ijs
ingesloten

In de zomer van 1963 heb ill met mijn vriend, X.Flipse, ttit gebied bezocht,
voornamelijk om de voger" urlfadi".."o%r, t" bestucleren. 0p J JuIi vertrokken wij met

de 'rlyngentr uit Tromsö. Na.één dag varen bereÍkten rrij het Bereneiland, clat

ongeveer halverwege ligt. Bij dit eiland ontmoeten tle urarme en koude golfstroom
ellraar, zodat daar vaak een flink vollrendek Langt. ',/ij zagen er Zadelrobben, tiie
in troepen oll en tussen de vele ijsschotsen leven. 0p de vogelrots broedden
tluizenden Zeekoeten, Dikbekzeekoeten, Allcen, zvttrte Zeekoeten, Papegaaiduikers en

l<leine Alken, Noordse Stormvogels en Drieteenmeeur{en. Vercler naar het Noorden

zageniwij Dolfijnen, Burgemeesters, Noordse Sterns, kleine jagers en vrij veel
middels,te jagers, r{aarvan alleen deze laatste soort niet op Spitsbergen broedt.
Vaak voer het schip door een.groep Dikbekzeekoeten, kleine Alken of Papegaai-
tluiirers. Deze blijven dag en nacht op zee, terwi jI zij zíe\t zo dik kunnen eten,
dat zij zich niet meer uit het vater kunnen verheffen.
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Zij vluclrten dan lral.f zwemmend, half vliegend over de golven ketsend, voor het
' scl:ip weg. : :

' A1vórens, op Spltsbqrgen te verblijven, hebben -ruij cen tocht met het schip
I . ..

lanfs' db ttestkus.t, gemaa\t. ïn eón cler f'jorrtren uroeste.n wij tloor het ijd'varen om

een irle in ëriland je !u, ,9ure ikgn. 0p iiet i js zaten '|rl.e ine zcehonrlen of ringe Lrobben

en in het.rraten ztÍqmmen lJseenclen, Xidereend.en en lloningseídcrs. 0r, ltet eilanrt, ' ,' :

vonc'lén' wi j nosten vil.n iloordse Sterns en zttarbe .f,oeöenden, die oir Spitsbergen
zel.dz:ame' oogels' zijn; vcrder"zagen ruij er veel iraarse strandloper's. Bij de. irloord-

llest purit van Spi$s:bergen vonden i,uij in een baai iret nest van een roodkeelduiker.
;et leg :op,een lrlein eilanclje in eert meertje vlak bi j het 'rvater, zodat de oude

vogel- practiscli niet over land lioeÍde te gaan, rvant. de poten zijn ongeschikt yoor
'iooítber.reging over de §rond. In rle steenhellingen boven het meer broedden

aiibenaen kle ine AIkcn tussen de Ios liggencle stenen. Lu.iil roepend- een irinnekende
:-lacl:-vlo ëen ze bi j iaonderden om je heen. Versche idene keren zagen r,.,i j kle ine

,ietganzr:D vliegeni
Ons eerste verbli jf op Spitsbergen r,Ias in lïy-Àlesund, de i.JoorrleIi jkste neder-

zett:ing ter:ryereld, iiet ligt aan de l(oningsbaai, een fjord met vele eilanden, rraar

vele grotè,,gletsjers in uitmonclen. Deze eindigen met tientallen meters iioge

i jswatrden in zee. ,-iiervan broirkelen grote en l<Ieine stuhken ijs af , clie als
ijssehcitsen en ijsbergen langzaam naar de open zee drijven. In de l(oningsbaai
l.iebbeir r'rij twee vogelbergcn b«jzocht. 0p de een broedden Drieteenmèeuwerr .

Dihbekzeekoeten en zwarte'Zeekogten. Deze laatste' broeden in gaten cn leggen twee

eieren, terwi;l tte Dikbekzeekoeten het ene ei los op de kale rots lqggen. De berg
'. r,ías zeer st,eil en iret klir:uuen rterrl,. bemoeif ijkt doorclat o1: elhe uitstekende rots

eeir Dri,eteenureeur.,rennest lag, terwijl bovendien "bij eIk nest de,,stenen glad zijn
',.door de vele uitwerpselen. 0p de andqre vogelberg broedt'len itrog,rdse Stormvogels en

; , .-railegaaiduileers. Deae rots is ecirter niet te beLl imuren, omtlat aIlo uitstqkencle
stenen loslaten of meteen afbreken. 0p onze tochten over de toendrals.zagen vij
veg,)- paarse..Stranrll-opers, .en!;cle rqsse Franjepoten en bontestrandloile.rÍ1. en vontlen

r"ri j negtg.,van Noordse 'St<irns,Bontbqkplevier en lrleine Jager . De i'loorclse Sterns
. zi.jn zeer agre ssief ; de beworlers, Ë?an Caarom alti jd met een stok vrlrlclelen on ze

af te rre r.cn. ' . .r_
:4.

, De eniga zal1voge'l is «le Sneeurtgors, clie bi j cle huizen zelf s in nestkasten

' ,.,brog.4t. 0p een vari'de'eilandjes, dig vij bezochten, .broedtlen vele eidere.enden,

rvier nesten belaagtl vertle.n door Purgenecsters.' Borgur"esters en kleine jagers zí jn
tle enige vogels, dic'Iietl op nesten vpu andere gemunt liebben. .t 

l
.l
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Ver{.er }rebben de voge Is vee } ,te Ii jden van de Poo'Ivos , die zelf s bi j onze tent
onsvoedselweghaalde..t,fewerdenechtermee.s.taItijdig:$€v/€t&fSChuwddoor
ldoortlse Sterns, die de Poolvos net zo lang op 'zijn kop pikten tot hii er vrin'

,,,I

Onze tweede verblijfplaats was Longyearbyen. Deze nederzetting ligt" ge'trreeI

ingesloten ,tussen hoge berghellingen, r{aarop,lr}eine Alken en horgeme'esters broedtlen.

i,Ie ,agei er ook een Tapuit, op Spitsbergen een zeldzame verschijning, die,,er
ryaarscltijn'Iijk:,jongen had. Van hierult maakten luij een voettocht vah achttien dagen

naar'de -'0ostkust:en terugr ongeveer 25O km;,iDaar er geen verschil'u/asrtussen dag

en nacht konden we yaak ook b'nachts lopen en orme tent opslaan precies 'I4lanneer

dat uitkrram.-Zo hehben we de laatste 80 km. in één keer gedaan, waarbij we 60 uur

niet geslapen hebben. In het begií volgden wij. de dalen van verschillende rj.vieren
stroomoplyaarts. IIie r zagen we één keer een groep }íuskusossen . Deze dieren lrwamen

lrier vroeger in het wild voor, naat zijn uitgestorven. &ien hedft zs'ín het begin van

deze eeuw ureer ingevoerd vanuit Canada en Groenland, r{aar ze ook voofkomen. 
,

Bij naderend gevaar gaan de stieren voor de koeien en halveren staan on hen te
beschermen. Edn zijn wij zo dicht genaderd, dat hij op ons afstormde. IIii stopte
echter gauw toen vij wegrenden, het fototoestel op statief .achterlatend.
Later hebben rre dit weer opgehaald. Vele keren zagen ve rendieren, die echter niet
zo agressief zíjn.

Een grote belemmering vormden de beken. iiet koude water (to C) kwan vaak tot
bo"ren de knieën , waarbij tret door de snelle stroming nog omhoog gestuwd werd.

De boriem vas bezaaid ruet grote en kleine stenen, die het lopen op blote voeten niet
aangenamer maakten. Tenslotte bereikten vij de oorsprong van de rivieren, de

geruelclige ijskap, die in de vorm van gletsjers vaak tot aan zee doordringt, maar

ooh lagen er gl.etsjers dieir tret land in en éón hiervan moesten r,re ov€r. Deze lvas

noeilijk te bereiken, doordat de onringende morene vrijwel ontoegankelijk is.
Deze bestaat uit bergen blubber met stenen, rustend op een ijslaag, tlaar op vele

plaatsen beekjes doorheen stromen.
i,iidden op het ijs hebben rve anze tent op gezet, en een naeht doorgebracht.

Toen 'r,'re wahker werden, lras alles in mist gehuld. Deze trok echter iets opr zodat

I{e de andere kant van de gletsjer konden zien. Vandaar bereikten we een da}, dat

ons naar dq, O.os,tkust voerde. Dit, dal rras erg moerassig en bovendien regende het

,a{, en toe. Adn;dè 0ostkust moesten wi j vier dagen en nac}rten blíjven, omdat storm

en mist oï§ ïeletten verder te gaan om de Ivoormeeuwen, die daar moesten zitten,
te zoeken.
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Toen'het einilelijk mooi, weer werd gingen vi j, naar deze vogels op zoek' ,iÍe vonden

ze tenslb'ttè hoog'in fle bergen, ver van de kust, o.p hleine rotspartij'en temidden

van grote sneeuvrvelde'n.i On was, intussen r,leer mist komen opzetten. IIdn nest konden

we hereikeq. E.r zaten truee jongen in, de een veel groter dan de ander.
:

.De.oude vogel v1o_og voortdurend on ons heen en raahte ons soms met vleugels of

potep, daarbij vreselijk'krijsend. Zelfs bii inadéning sclrreeuwde trij, zodat hij
' Ivoorneeuv;l'eef t van afval en aas'zonder onderbreking door kon schreeuweri' De

r: zes exempla."n vafen dode1'Jsbeer zien ete'. ilIet de Sneeuwhoen

ip.,het d9 enige soort, 'die ook gedurende'de rvinter op Spitsbergen bliif t'

De dag, waarop wij terug gingen, tvèrd iret pas goetl mooi weer! geen enkele

wolk., temperatuur 15o. I{u gingen rvij hoger over de bergen o1n het moeras te

:,v€rmijden. Toen we in Longyearbyen aanl§4,€imen honden \ue tneteen vertrekken met de

.,boot naar Noorwegen. Die nacht zàgen lfe de zon'voor het eerst weer onder gaan'

achter de spitse bergen aan de horizon' i

J.1,I. de Roeve r ,

l,lilletstraat 26,
A m F t e ld a m .

' ..: :
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tiI),: Dvergsternerrr , 2e jaargang no.1 , tl/Z/tr)

'rDc ',.rande I ende d'l.,re rgzruamtr , IJaart 1$64
Iiilcenschappeli'jke uitgave van P"ï(Vi.I (liet wq4delenrle blad), :

JJ.l (De duergsterner) en I,iJiJ (De inktzvam).
C,TII Gro rr i. nse n ."" SööÈ . J;-iïofinarr;'Farlrvo g. 55L r, Syqgin ge p.. .i/Íjf jaar nestkastenonderzoeh op'rDe BLoemert" bij iiloordlarén

l-i,.t--Q;-ttn:ec§[.,- Sc cr. L.I,an rler I/ieI, Il,embrandtlaan ?2,Dordreeht
..,'r'ar",,-e::sIag 1963, uet aangehechtlli)'vcl:zicht teilingen jaar 1963 7,1ríd i.iaartensgatflioperenbergpolder
(f.rs i;eIi jir .ran de IJoerai;t,t rrggen) verricht tloor \A/G Dordrecht.

Y.,l jieaf,lglL- Secr.F.Bloen, VeIdIaan C,Bentveld.
l/i.a.u'rremingen aan he't rrGrote Voge lmeerrr in de l(ennemerduinen gedurende

'i:i' De Bl,auwe P"eiser. I s-IÍertogenbosc!r.
ll,e'rlct j.e-adres I D.Jansen, Pizarrostraat 1j, t s-Iierto.genbosch.
liiedetle f-ingenl:).ad no.1 , 1e jaargang ii.íaart 1964

-Y.tlQ.--3.aisge-le-Ef a,alÈj Se cr , P. Duiven, "iobbenataan 101 Krimpe o uf a ïJsse l'
i":.1:oud!. o.a. : Nestkastryaarnemingen bij Koolmezen, door :!.v.d;iÍaaI;
i:l:rgcn.l.erzoek bij boer,enzrral.ur+en ín L963, . door den Bree jen en Duiven.
Hli :iirrodholLand t s "Noo rderliwarti'er. ,

.r'.rl,rreeti Secretaris : J.II.Tijm, Posihoorn &,iflarmenhuizen
iii,-"i::,er,.ringen Secretaris: P.de l,ocr Jr. , Ilobbemalaan Xlr5'r Alkmaar.
llrct'"r:sie Organisator! I(.de '.'ct Jr., Dorpstraat 322, Oudkarspel lill.
il?{q.le_} ingen nr.32 ,Januarí X964, j.nhoudend o'.a,. overzicht
r':::r:.:' reuitgen Ia"atstc 5 maanden '1961 ,

xi, -'el.ingcn nt, j1 ,ir{aart 1964, excursi'evers lagen en lrraarnemingen

llg*-ïf e rr.g.f-n o . ii., l,ia art/Àp r i. 1 x g 6 4 .
- 3r'oedgeval kleine bonte specht in- Be.rgen"..? Uie j .2G,!,waan
- i)n1*o"t5"ngen rilet de ïiLeine Jager op I'iarken. P.E.Garrelf s.
- Àr.;.rteL Jevangen voge ls in de I(orvcnskooÍ op Texe l ín 796i. Ctrrr.van 0rden

lt;'ile\nan / J.I.Doqn
"- l,tnzen en postvogels in de ilieringermeèr. J./.;I(}op
- i(Ieine llevier als nieurue broeivogel t.a.v. de biotoopverandering. Kl .de
- Yreendsoortig kievitengedrag in iret territorium. G.Donia.
- Iiesensies
rtr;I,i l'i&ge ninge n. Ile dact ie adre s : io. i[. Leys, Diede nrue g 1 I*, ]Ide .
iíer1cdelingen nr.12f33, Januari L.964 inhoudendc o.a. '

-Q:,,,-slll.raarnemingen rrint er 1962f 196"j.
.--,a.:.';ste cn eerstc I'raarnemi.ngsdata van wintervogels en

-': :lte data van doortrekkers in herf st en ryinter.
-Jl:-.rste en laatste ríaarnerningsdata van zorirervoge Ls ín 1,963.
*',Ií\:.,:nelili:rgen en ringeri j gierzlraluw , L961 .
-.'::i1;- en ringgegevens X963,
-C'ia rzi"cirt-,an waarnemingen in 7963,
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