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Al.Le exoursies beginnen bij d.e Tribune - per fiets

Blz. 1

l4ej. Mr. J.H.U. van Drooge
Seeretaresse KNNV VtríG Amsterd.am

,i.t

Ivied.ed.elingenblad. IOfi{V v!,rG Amsterdam, 2e jaarM Julí 1964

BESTUURSMEDEDETINGB{3 , 
,

1 . Hoewel d.it beeicht de meeste leden weI al ter ore za]- zLTn gekompn, *u*o- 't

reren wij ten behoeve van d.e overÍgenl dat onze Voorzitter, de Heer-
P.IÍ. Brander, op 29 l\iei tengevolge van een ongeval een gecompliceerde lmie-
breuk opliep.
Hij za1 nog wel enige weken niet tot lopen in staat zLtrn, tríij l,,ropen voor
hem en cle Vtdo op een zo spoed.ig en voorspoedig mogelijk herstel. :; ' r

2. Het Sestuur vestigt de aand.acht, oB het
ÏNSTRUCTÏEF VOGELTTEEKEND BÏJ H}'T'ZI,íTN
in Zeeuws- en Selglsch Vlaanderen, op 5 en 6 September 1964.
Dit weekend" word.t georganiseerd door d.e KNNV onder auspici.ën van het
Contact-Orgaan voor Vogelstudie.
Nadere details in NATURA No. 6, van Juni. 1964.

Deelname ook toegestaan voor nie.t- IOSNV-]ed.en, mits lid. van een bij het
Contact-Orgaan aangesloten Vogelwerkgroep.

l. Eet ligt in d.e bedoeling in d.e volgend.e uitgave van dit 3Lad. (No. 4, October)
d.e gegevens van andere gebietlen van Groot-Amsterdam (a1s Parken, Volks-
tuinparken, Begraafplaatsen, Golfteuein Duivendreoht, Sloterplas en
Sloterdijk) te public€r€Ír.
0m nri,ntte,te bespaten zaJ in vele gevallen worden volstaan met vermelding
van afwijkingenlt.o.v. de in jaargang í (1963)1 nor { gepub}iceerde gegevens.

Wi1 een ied.er die hiervoor een bijdrage kan leveren, deze in concept
IIEEBnENGEN NAAR DI BIJEENKoUST VAN 12 SEPTEMBIR a.s.e c.qr ervoor zorgen
d.at d-eze vóór d.1e d.atum in het bezit zi jn van lliej. van Drooge, in
publiceerbare vorm.

4. Aanrmlling Leclenlijst :
Hr. A.N. §wart TeLefoon thuis: Amsterdam 944.625

5. Data ViiG-biieenkomsten en sezamenli.ike excursies.
1/8
B/B

15/B
22/B
2e /B
5/e

1z/g

B

7
B

7I
7
9

+10

uur
uur 30
uur
uur
uur
uur 30
uur 3O
uur 30

Er. Garrelfs
Br. Brokke
Hr. d.e Kruyf
Hr. Swart
IIr. Gamelfs
Hr. Brokke
Er. d.e Groot
I{eerzicbt: bespreklng gegevens te pubiiceren
in No. { r(October) van het t'{ed.ed.e1ingenb1ad..
IÍr, Luyendi jk
Hr. de Kruyf
Hr. de Groot
Hr. Swart
Hr. Iruyendijk
Er. Swart
Ih. Brokke
Hr. de Groot

1e /9
z6 /g
3/10

1o/1o
17 /1o
24/,10

.31/10
7 /11

8 uur
.Q uur
14 uur
? uur
B uur
'/ uur
B uur
! uur

3o

30

vlr/tigViilï]lb+

.r'

,l
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TEHUGI'NER ZOMEEVOGETS /TNOTOVOCETS AMSTENDA!{SE BO s

vG.3

35

89

124

13i

179

193

195

226

227

229 :

265

ÀvN

36

96

124

135

186

200

202

232

234

349.

267

1963

30/t
6/5

t/+
6/3

zt /t
23/5

25/4

tq/t
18/q

,/t

16 /q
$/q
zt /q
z/s
e/5

tt/a
g/5

15/4

fi/q
18/q

o/q

t/4
zt /l

(tg'/t)
'g/s

zq/z
11 /q
zg /z

(zg /t)
tg/q
tg /4
25 /4
zt /+

267

272

274

zt5
zt8

277

279

zBc

282

283

zB4

269

274

z7G

277

z7B

279

281

282

zB4

285

286

Zomertaling
SoomvàIk

I(1e1ne plewler
Gnrtto
Vlsd.ief
Tortelduif
Koekoek 

:

Boerenzwaluw

Eui-szwaluw

lflelewaal
Gelc. rood.staart

Naohtegaal

Snor I '

Grote karekiet
I0oine karekiet ,

Bosrietzanger
Ri.et zanger

Spotvogel

Zwartkop

T\:influiter l

Grasmug

Braamsluiper

Fitls
TJ iftjaf

Gr, vliegenvanger
ÏIltte lc!'rikstaart
Gele isrikstaart
Rietgors

27 /4, , ., .-.. 27 /4
B/q e /4

, 14/q ... 11'/4

a/s 7 /5
. tr /+ t6/4(g/q) (zl/t)

(9e4 g6ón broetlvogeJ-)

:...

(".a 9 /5 pas vreer 11 /5)

17 /4
21 /4

1(;/+

4/5

4/5
11 /5
13/4

11/'
1e/4

2?/+

2o/q

21/4
(zo'/q)

e/4
17 /3(to/t)
e/5

287

288

289

290

294

304

306

343

297

241,

243

324

2/t
g/q

8/t

207
228
29'
289

214
2?,5
29B
291

2o/q
14/4

z/>

Gierzwaluw
0everzwaluw
Bonte vliegenvanger
Flulter

De cijfers tussen haakjes (....) gèven aan, dat d.e aangvogel t;oen reeds Sezien werd.
:É-E = j-n d.at jaar.I.{ïE[.r. c.er nlet in het voorjaar, waargenomen.
VG,3 - Vogelgids 3de dzuk..
AvN - Àvifauna van Ned.erland.

Voor vergelijking met de jaren 1957 t/n 1962, zie l{ed.ede1lngenb1ad. no.3 van 1963.

ZoQoZc

. ..''.:



Blz,l

Vervolg eerste waarnemingen Ansterd.amse 3os - voorJaar 1964

Klevtt;' turel.uurl schoJ.eke'teri'landel.ijk rrjaarvogel'l maar in het
Ameterd,amse 3os frzomezrrogelrr.

í12. Soholekster
overvliegend.
op d.e grond.

1963
-67
e/3

1964
zTn
26 /z

136 . $;ueluur
overvli egend.
op welIand, Mz.

1o/t 11/3
11/3 25/3

11{. Klevlt
overvliegend.
op welIand. Mz.

z/3 15 /?,/3 23/2

Voo:r vergelijki4g met de jaren 1957 t/n 1962, zle Ivlededellngenblad no. 3
van 1963.

Samengesteld. tloor Mej. Mr. J.H.U. van Droogee XNNV VIfG Ansterd.am.
Junl 1964. vnrTfuEV
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Eeir SeptE:rber-waarneurin.q van ecn i.'it;ralsvlieÍIenvanier, Ficeclula albicollis
g],llse,lJig, i._U .Í!q-qtqrdam. door Gerald J.Oreel
0p Vrijdagmiddag, .13 Septenber 1)6J, omstreel(s 1 uuÍ;. ontdelcte ik in 1 van de r'

3 T-Laliaanse populieren vlak voor ons raaa een vogeI, die qua gedrag en uiterlijk
sterlr van de daar gervoonlijk voorhomende vogels afweek.
I,la eeh - jamner genoeg rrrat korte deteruinatie uet mijn 7 x 5$ kijker, ln*arn ik tot
rle conclusie tlat het een nonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca hypoleuca) moest
zijn. De vogel r'ras in herfsthleed.;.ij r,reeh echter op twee punten af..van-rtg \ypoleucp,
die ik juist 2 r,reiren daarvoor vrij veel had r+aargenonien!
1e: de veel grotere uitgebreidheid van het vleugelvlak; l

2e3 een vrit vierkentje qp de.bgitenste slagpennen in tle buurt van de vleugelboeg.
Ik heb tle vliegenvanger vrijr,rel de getrrele verdere middag rraargenomen.

Pas ls avonds, toen ik in de Vogelgids de afbeelding van de hypoleuca z?gr',.ri di"
van de albicollis tlaarna&st, krlane ih onniddelijk tot de overtuiging da.t het geen
Bonte VLie-genvanger Baar e:n llithalsvliegenvanger rÍas gerreest.

Iiet vleugelpatroon van nijn"vogài *as vrijrrrel identieh met dat van de affebeelde
vogel: fet witte vierkantje en, dezelfde grote vleugelvlekr In hoeverre echter deze
versciiilpunten met de hypoleuca betrourvbaar zijn, kon ik niet uit de mi.J'bescirik-
baar staande literatuur opmaken.

EnkeIe t*Uui àr""rru ben ik oou, het Zoöiogischll,aborator:i-um-geg&èD. Ik heb daar enn
aantal balgjes zow€1 van bonte als van rvithalsvliegeuvanger beheken, en enkele r'rerker,
nageslagen. Ín totaal heb ik g 5b bonte ïliögenÍan§èr balgjès, rraarva.q'aotn 75 ib in
herf stlrleed, en een half dozi jn r,ritiralsvliegenvanger balgjes, helaas allemaal in
zomerkleed, onderzocht.
iiet resultaat: geen enllele hypoleuea benaderde ook rnaar enigzins de uitgebreicl,heid
van de vleugelvlek van'rmijnrrvogel, hetgeen natuurlijk niet betetrrent dat er geen
enlcelc Bonte Vliegenvanger met een clerg'^lijke vleugelvleli zou zijn.
iirart het vierkantje betreft: alle hypoleuca balgjes nisten een clcrgelijk rtit
vierkantje, en - rsat minder belangrijh is - alle albicollis - balgjes bezaten ze l're1.

Iiiennede was echter niet de absolute afwezigtreid van een vierkantje bij de vleugeXboeg
bij de hypoleuca bel{ezen. }.Iu lvan echter geluldrig de bibliotheek mij te hulp.
Iannerman, c. {. 6dn van zi jn nrederrer[<ers, schri jf t hierover ongeveer ]ret volgende:
nog een versctrilpunt met de Bonte Vliegenvanger j-s een wit vierkantje op de buiten-
ste s:lagpennen, maar sous nist aLbicollis cleze. iiiermede is n. i. de waarneming saf e .

Over het feit, dat ik geen r.ritte ilals, on maar over de andere kenmerken te zvijgen,
lreb geztett, behoef ik mi; beslist niet druk te maken. In vele boeken rvordt er op
gerr/ezen, dat hij in de herfst zowat tle gehele iralsband verliest. De wat oppervlakkige
determinatie is hier missciiien ook rve 1 debet aan.

lloe,.*el ik liier niet vollerlig zeker van ben, durf ik, gezien tret aI vrij geringe
verschil tussen de vrour'rtje5 van albicoLlis en hypoleuca in het zomerkleed, toeh te
ber,reren dat het een mannetje betnof .
Ik hoop dat de lezers na ditr uísschien wat lange betoog, overtuigd zíjn van de
betrourvbaarheid van deze, op het eerste gezíchL vat boute, deteroinatie.

Àdres schri.iver:
Jozef ïsraëlskade 13A I I t, Amsterdarl.

orfvorfts

-',..,:.
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Vondqt van een sl2e§.íer
Door Jac.van der Iieyden

llu de laatste jaren onze roofvogels door betreurens#aardíge onast,
ri': : ; )

ànd i ghèderr zo;'::i'B -de

belangstelling staan, is het mogelijk interessant voor de leden van de VIÍG Àristerdam
om kennis te nemen van een nisluhte poging ort een exemplaar te redden.

0p 2rr itoveurber 1963 vraren wij op ons kampeerterrein langs cle lJsselmeerkust bij l-iuizen
bezig met het ophangen van mezenkastjeg. Een paar ldJi{-ers bleken claar met zeer veel
moeite een aan de vieugel gmvonde 

"pón.* 
(accípiter nisus) gevangen'tb-hebben.

i,rij trebben deze van lren overgenomer en naar Àrtis gebracht,.vraar zij helaas op
2 Dec.^mbet 1,963 is ctoodgegaan.

Ik heb urij op de iioogte gehouden van het verloop, en kr,ram daardoor in contact met de
Iieer llattel van het Zoölogr.sch tríluseum, die, aangezien hij bezig rras tuet roofvogel-.'
onderzoek, de sperlre r ín zi ju bezit kreeg en mi j tle volgende gegevens verstrel{te:

tret bleek een abnormaal groot exemplaar te zijn. Tot op die datum lrad het grootste
in }leilerland onderzochte exenplaar een vleuge llengte van 249 rorn; dit rri jf je ( ik neeu,
aan dat de lezers weten dat de sperrÍerwijfjes u,anzienlijk groter zijn dan de aannetje,:7
naí 2i6 rn ! De lengte van de kan op het bonstbeen nat 6C mm; grootste maat tot o1:

die datun 58 mm.

ZoweI uit iret verenkleed als uit het inr.rendig onderzoek is geblekenr dag clit een
eersto jaarsrui jf je rrrag i dus in c'!e zouer van 1963 uit het ei gekome4.

iÍaar in Europa en lloord-Azië de sperwers n&ar hetOosten toe steecls groter r+ordon,
is de conclusie logisch dat dit exemplaar ver uit liet Oosten vandaan lnrranr-
uisschien zelfs uit'[Iest-Siberië-, dus als+ vintergas,t hier verblecf.

De ger^roudle vleugel r.rijst er op, dat zij r.raargchijnlijlí bij ieaar ji:cht de vaorzicirtig-
ireid uit het oog heeft verloren (iets r'rat bij sperl,Iers normaal i"), en dientengevolge
ergens tcgenop is gevlogen.

Bi j aIIe vervolgiag die silerrrers, eventrls andere roofvogels, al van rle nens onder-
vinden, komen tlan ook nog de gevaren ilie de vele obstakels als draden etc. voor deze
vogels opleveren.

Sedert cle oorlog gaat ile sperr er als, br.oedvogel in ons land stee"ds meer achteruit,
cle Laatste jaren in alarnerend tempo. ilet is daarour zeer te betreuren dat er noi-
steeds mensen zijn, die menen dat zij iedere sperwer clie zij tegenL<omen nroeten
vernietigen. i'it is niet alleen verboden, tnaar ook don, want evenals alle andere dierer
i;ebben ook roofvogels hun plaats in de natuur, die rvij oensen niet mogen verstoren.

?ot slot nog dÍt: I-Iet Zoölogisclt l/useurir
clode exemplaren van roofvogels, die men
te krijgen voor studiedoeleinden.

is altijd zeer geïnteresseerd om gewonde of
in het veld mocht aantreffen, in zijn bezit

Adres sclrri.iver:
Jozef Israëlskade 2 lrt
hmsterdam.

vanf vtu/ Js
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'.'.'aarnemin;ien Amsterdanr (exciusief Amsterdaurse ;ios\ eu omseving -tot ggli 196rr

-t Pare lduike r.
12/2 ïi,arken (Bonten )

o

5''t. Grote zaasbelr
ffit EitïpTtote rplas (rartog)

57. Grauwe Gans
dnt ex-z/2. 5?, exx.l.Iarken (BontenrSwart)

2t/ I tS exx.Sloterdijk(Swart)
z,l/ t+ t ex.Dicnrerzeedi jk(Swart)

Geoorde fuut
ï.ffioordzeekanaal, zaandam( swart )
t7 f 5 Díewerzeed i jk (Garre If s )
0oievaar

Grauwe iriehendief
@tuo, earrelfnrde ltruyf)

Slechtvalk

16

)<)

42,

23.

o,

^IaIf April, verseheidene dagen gezien in de omgeving van Aítis.

iirakeend
T1T.e" paartje - Naarden (Bonten,Garrelf srcle Ikuyf )

Pi i I staart
f.?"W. nf i 1 ex. stoterdijk'(;;artog)

I(uif eend
Verscheidene broedgevallenrsloterplas en Sloterdijir.

60. P"ietgans
--T;---7/3 7 exx.flansdorp - Durgerdan (carrelfs)

ul r llode r+our,rl

25/t+ vliegend tÍZu, Dienerzeei'[ijk iiuiden ( Sr'rart , tsonten)

9&. Sme l leken

10tr. iiruartel

25/i i n
L4/3 g ?,

ieme rzeec! i jh (Garre 1f s , de lkuyf )
orgvlied (de ikuyf)

Zeke rJ-te rritoria S lote rd i jk, IJpo lde r
Idern vorig jaar (^iartog)
l/t t 10 exx.gehoord Vijfhuizerr,/eg,Iïaar

105.3g@-
11./2 2 exx. roepenrl I(ilometerbrug Ansterdam-Ri j
Zlf4 roepend Sloterplas (Prantl,+\ndriese)
zt'f6 2 exx. roepend Sloterdijk(dc loever,OreeI)

108. Kwartelkonins
@pend zwanenburg (zrueeres)

Dit jaar zijn or trijzonder veel lovartels in ons land'

( de no"ver, 0ree I ,i{artog)

lemmermeerpolder (de fto.verrOreel)

nkanaal(4."n F.de Jong)

óo(J0o



Dlz.7

'ilaarnemingen /imsterdam (exclusÍef Ansterd aose Eos) eo omsevins -tot JuIi 1964.

120. lllgsgglgies.
Lzz. stèeniop ":/ 

6f 5 t .x, roepenrl overvliegend Buitenvelclert(iJe j.van Drooge)

,/5 1 ,x. Sloterdijtr(friesr,ri jk)

727 . Eok.ie
ffirs"ra

71/4 Di.^uru
am (Garretfs)
eedijk (A.en F.tle Jong)

123. Ioutsnip
[5/5-T ."x. Idaarde rmeer

1rr2. lelrElnc_hl-s st:andloper.
{ eii. §roteraijk (Fiieswijk

( srvart )

)

1Ir9. I(rombelrstrandloper
ffiijr.

J exx.Sloterdijk

133. Grote stern

Bierman
llartog)

)

*F »ien r"eedi jlr (Garre lfs )

199 . Turkne torte I
2fil1Tarl.^en (Eonten )

210. Velduil
ii/t+-vliègend bij D: Ituijssman (Diemerzeedi jk) A.en F. ile Jong)

218. irop
izf 4 ytrr.urue 0osterbegraafplaats (ae Eruyt)

275. Zruarte roodstaart
3 territoria Buitenveldert tussen de Boelelaan en Arent Janszoon Ernstraat

(tie; .van Drooge )
1 territorium Noordgrens Anstelveenrnieur,rbouw aan Beneluxlaan (\Íieringa,

À{ej.v.Drooge)
L .terr.Amsterdan IÍest (Voorburgstraat) (Brugmanrl,Iieringa)
9f S ringenrl ex. 1..'Iirandabad,Ansterdan-Z.' (Orugman)
Ook irier was een groot flatgebouw in aanbourv.
17f 5 zingend ex. Èi; rrat in aanbour.r 06«lorperweg (Friesr,rijk)

299 . Fluiter
l;;-rl5 zingend, l'Íarken (Bonten,Svart)

i04. Vuursoudhaantie
de l(ruyf )

706. Bonte vliesenvanser- @rt*)
iTS.0everniener

W(Bonten,Garrelf s,de trkuyf )

)19. PestvoseI
2a/5 2 exi.trtevopark ( ?..ran Di jk)

328, Putter
ffi. l,larlren (Bontcn,swart)
2t./i t ex. Sloterdijk (Svart)
i/'rí i- """.t"i"iark Amstelglorie (L.en K.§traatman)
7 ./t* t exe Flevopark (ae liruyf )
broetlgeval GoIf terre in Duivendrecht (.A,nOriese ,Brugman)



velvo1grllz.0

l,Iaarneuine"S À

31C. Iíruisbek
ï.Wt-. Gooise vree (oreel)

Samengesteld door:J.\'I. de Roever,
Milletstraaí 26,Amste rdam-Z .
Telf. 726265

dR/Js Juri 1964 it.
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'rlaarneming'en Ansterdamse Bos, 2de kwartaal 1964 (zíe - aanrnrllend' -
i.nvent ari sat i e- overzi cht en)

De waarnemingen, hoewel critiseb beoord.eeld. d.oor EB. Srander, d.e Groot en
Straatman, blijven voor d.e verantwoordelijkheid van d.e waarnelrers.

Itsggs:r$: volgens Vogelgids 3tle drtrk. ay§ = Avifauna van Nederland..

35 . Zomertaling
Vermoed.elijk 2 broedparen bij meertje in Oeverland'.Nieuwe Ivieer I

5. tr\rut d.it jaar dubieus al,s broeóvogeI,.in het Àsd.3os. K1elne Vijverv€r-
iffid'e1i.jk verstoord. door z?Íemners. i',rcígelijk.no.g broed.geval Sohinkelpolder ?

!. Dod.a?rs laatste voorjaarswaarneming:' 
nTl exx op Ni.euwe Meer bij Gemeenieterrein (Verboeve).

20. Blauwe reiEór
9/f - 11 j'ongen geringdop eilanden Grote Vijver; nog diverse nesten

met eieren (Arentsen).

27. Roerd,omp -

ffi ,"r=nemingen na 1)/3..

30. Lepelaar
1 ovexviiegend ex op 5/5, t6/5 r 7 /6, 18/6 ' 2B/6.

Laatste waaineming: 19/4 I paar Schinkelpolder (Verhoeve).

J?.' Smient Í,aatste waarnemingen:- TïT nog een ex op Grote Vijver (groep Pahlsson) alsnede

39. Slobeend.
Sohinke1pold.er, verscheid.ene malen balts rrAnerikarrl laatste wng. 25/4
(ae rruyt).
Vermoedèlijk 2 broedparen bij meertje 1n Oeverland, Nieuwe Nleer;
27 /5 nog 2 ö6 aldaar zichtbaar.
ï/6 1 iolwassen ex met ? jongen aldaar (Hartoe). Tevens 1 ö op weiland'en

Ilieerzicht (Hartog)

42. Kulfeend. Laatste waarneming:
,ím paar op Kleine vijver (ttoons). .

43. Tafeleend. Laatste waarnemingen:
Wote vijver (groep Pahlsson). 

-
Klelne vi.3verr-1 pàar - balts (Vering)

53. Grote zaagbek Laatste waarneming:
ffiopNieuweIvIeer'bijl'werk24''(F.d'eJongfF.Vera).

77. Sperwer Laatste waarneming:
Wl ex over Amstelveense Poel (swart c.s.)

82. 'triespend,ief

23/5 1 ex over Vogeleiland (de RoeverfHartog)

@p 3o/4,5/5,6/5,7/5. '

7



123.

205

'126. Houtsnip
2i7\ 1 ex baLts Schinkelpolder
3O/l í ex Balkan (e. en F. de

128. I,íulp (avm: d.oortrek tot eind. [:iei)
Diverse waarnemingen van 3 April tot 4 lviei.

129

(oreer ).
Jong).

Regenwulp
21/+ í ex
29/4 1 ex
B/5 I ex

ts avond.s roepend. over l,lestelijk viaduct (Straatman)'
rs avonds roepend. over het Vogeleiland (Brander met exc).
ts avond.s roepend over kampeertemein (Straatman).

1 ll . iÍitFati e
1BT ex over Schinkelpold.er (Swart c.s.).
1B/4 1 ex Schinkelpold.er kanobaan (§traatman).

134. Bosruiter

13/5 1 ex bij Oostelijk viad.uct (Eattog,/Vers1uys).

1l!. Oeverloper (Rvttt: doortrek begln Apri1. - begin Juni)
live,nse waarnemingen tussen 17 /4 ,.n 21 /5.

174. Zwatie stern (avN: d.oortrek tot in Mei).
irl4
e/5

1B/5

Koekoek

Schinkelpold.er
2 exx Amstelvee

(Verboeve) 
-.

nse Poel (de Kruyf, Gamelfse Luyenctiik, Brokke)
10'ex boven Grote Vijver, + J uur 3Oi on B uur 1l waren er nog 4.

(tuej. van Drooge)

r95. ffiiE-waarnemingen Q rossige fasez z3/5 - 21/6 nog,
?

zeer weiníg zangwaarnemingen.

)). I{r*artel ,(ÀvN: trekt door eind April tot begin Juni)
TT1 ex roepend over zonnewei (Hartog/Yersluys).
'ríatersnip (t\vt'i: d.oortrek tot in iliei)
1.o-ffie.x balts Oeverland. Nieuwe lfeer (d.e Roever/Brander met exc).
iB/4 1 ex over kanobaan §cblnkelpold,er (Swart c.s.).
19 /4 1 ex bql,ts Oeverland Nieuwe Meer (Hartoe) I en d.aarna

Velduil
TlTl ex Schinkelpold.er bij houtzagerÍj. \I1oog - met 2 tussenlaad.ingen,

waarvan eenmaal op grasveld.je rand Anstelveense Poel - rr&&r
Amstelveense Poel weg (Verhoeve). :

31 },{.ei, omstreeks 21 uur 10.
Op fletspqd. in de Schlnkelpold.er. Illoog tot 3 keer toe op, i.n kleine kringen
fladd.erènd, om'daarna weer heel steil te d.alen en weer op de buik op: het
fietspad. te gaan liggen (Reynd.ers). : .

251. Grote lijster :

Behalve vafr. exemplaren (tx Openlucbttheater, 1x Schinkelpold.er),



Ugeq-n, B1z. 3)

252. Kramsvogel (.Uvw: doortrek tot half Mei)
EgA;"ttlA waarnemingen tot en net Z8/3; d'aarna slechts
7 /5 í éx roepend. óver lgeine AmsteLveense Poel (Verhoeve) .

Blz.11

254 . KoperwS.ek (avu: d.oortrek tot April)
( "neuri.ënd.e" groepen) van 27 /3 t/n 8/q.
en ex, badend in éen-p1as op'fieispad bij Tribune (swart)"

Sterke trek
3o/q nos e

261. Tapuit
1B/q

7/5
264. PaapieGT

í ex bij lÍaterpompstation in aanbouw aan Amstelveense hÍeg (Swart)
(feitefi3k net buiten grens Amsterd.amse Sosi vg1. lÍaarnemingen
ftGroot Amsterd.am'r) .

1 ö weilanden Meerzícint (fhieswiit/r. ae .rong).

1 ex bij l(lerne Vijver (Sistermans, lÍieringa, de Boer).

266. Zwarte roodstaart
l{/+ ;; z6/4 zins,ende 6 bij tríaterpompstation

rÍeg (resp. Swart/viej. v&Íl Drooge)
(feitefiSk net buiten g1.ens Amsterdamse Bosi v€I! TÍaalnemingen
rrGroot Amsterd.amr') .

272. Snor
Iila 2 jaar afwezigheid., teruggekeerd 0everland. IVieuwe Meer, I ex,
m.i.v. 16/4.

289. Fluiter (avtu: voorjaarstrek tot eind Mei)
steeas I zlngend. exemplaar tíaargenomen, op verschillend.e plaatsen, op

27t 29t 30 April; en op l, 9t 14 en 26 l.[ei.

292. Goutlhaant.ie Laatste waarneming:
in ta:nrs, voorheuveÍ (Swart/Verhoeve/'lej. van Drooge).

in aanboulÍ aan Amstelveense

295 . Sonte vLiegenvang.er
Exemplaren ÍÍaargenomen, op verschillende plaatsenl op
25 April , 6, 9, 13, t6 ltei.

302. lqqqpt_epel
3o/q 1 ex vloog op omgevlng dalletje P.B. (vering) .

JO6. Gele kwikstaart_@i1weiland'enIuteerzicht(Verhoeve,Swart,d.eRoever).

3Olq 
- 

i--"* langs Oeverland Amstelveense Poel bij huize de Groot (Swart).

3o7.3@*
fiiffi"x over omoricapad (A. en F. d'e Jong).'i'/í Z àxx Amsterdamu" Bo"'(excursie CJN - overgenomen uit ftDwergsterner").

f14. Aooelvink
|ïm"x Openlucbttheater (iu,"i. van Drooge/Dr. Hirschler) .

316. PutterTïT
B/5

í ex Jollenbosje
wercl gesignaleerd,
1 zingend. ex op he

(in deze boek, waar hlj in 1963 met nestmateriaal'
was d.it nu de enige waarneming) .

t Vggel911ClÈ (srand.er)
(Ui.er werd 1n 1!6
aangetroffen).

3 d.;d., 26/6 een paar met vliegvlugge jongen

,



(t964-tt, :otz, 4)

(Vervolg putter) :'
:..',.,i

lri-lserg-Itse=reÈ

Blz,19

Langs Koenenkade,
---Y-----bri lecllte_bqqi z1/4, z6/q (minstene 5 e+x), z9/4 (e exx), 3o/4 (3 à

l/5 Gtt'een.gehoora), g/> (z exxr vÍaarvan I zingend).
:' 27/4; 29/4, 5/5.

4 exx),
..

Schinkelpold,er )

175----mEïëÍíeense Poel (Verhoeve).
2'/i bij kampeertemein (straatman).

317. Sijsw
3JO. Keep

3ffi
14fi

Laatste waarneming:
eerste bog.

Oeverland. Anstelveense Poel bij ooievaarsnest (Swart). 
.

1 6 - roepend - op é6n van d.e oostelljke eiland.en I(1.Vijver(Friesw'5k)'
347' Eingmg§ t8/4 schinkérpolder,. Bosrand.weg, bii keetie PIJ (swart).

(vorig jaar ald.aar 1 temitorium genoteerd.
maar toen nog lÍaarnemlngen op 1í /5 "n 13fi),

40, Krooneend.
T4T5exxec1ipsk1eed.K1eineVijver(Fbieswijk).

vor/wiuv Juli 1964

I i i..



Bl-z. tz
Inventarisatleseizoen Anst erdanse Bos 1964 - 1eblz.

I'loord.kant van Roeibaan

Vogelsoort

9, Dod.aars
26. tr'íoudaapje
27. Roerd.omp

33. ïíiId.e eend.
35. Zomertallng :

39. Slobeend
89. Boomvalk
94. Torenvalk
!8. Patrijs

100. Fazant
102. Waterral
103. Porseleinhoen

1O7 . i'íaterhoen
108. Meerkoet

- 11Qo Scholekster
11{. Kievit
1Jí. Grutto
136. Tureluur

1! í. Bolend.uif
192. Houtd.uif

193. Torteld.uif
1!). Koekoek

203.
204.
216.

1963

a
U

0
NG

1

0
n

2
2
NG

minstens í
waarsch.2
NG

1

NG

NG

NG

NG

mlnstens I
NG

1à2
minstens 2

1

1

5
minstens 6
o
NG

NG
NG

NG

NG

minstens 4
B

2
6

3
NG

NG

9
5
NG

0
NG

NG

NG

B

3
NG

NO
1

o
+

o
o
NG

2
2
0
2
2
NG

1

1

NG

2
Nc)
Nc)
NG)
NG)
o
NG

0
20

+
1

3
2à
NG
1

Në
NG

NG

NG

NG

5
5
3

13
o
NG

NC

7
4à
NG

1

NG

het aantal broedgeval"len van
de weidevogels loopt de
laatste jaren heel hard. achteruit

minstens

Bosuil
Ransuil
Grote bonte specht
226. Boeienzwaluw
trrlielewaal
231. Zwatt,e kraai
235. i:jkster
237. \Ilaamse gaai
238. Koolmees
239. Plmpelmees
I.latkop
Staartmees
Boomkruipez,.
}Íinterkoning
Grote lijster
253, Zanglijster
2)p. Merel
Gekraagd.e rood"staart
Nachtegaal.
269. Rood.borst
Snor
275. 1{7eíne karekiet
Bosrietzanger
277. Rietzanger
Spotvogol
Zwartkop
282. ruinfluiter
Grasmus
Braamsluiper

3

229.

243,
244.
247 .
248.
251 .

265.
267.

27 2.

alo.

279.
280.

283.
284.

í

minimaal I
NG ., .,,.
7
9 NB: opvallende toename
NG

4
1?

I



+

812.14

ïnventari sati esei zoen s .í964 -, "Zde bIz.
Noord.kant Roeibaan - vervolg

287.
288.
289.
294.
298.
304.
306.
315.
318.

logglsoort
Fitis
Tj iftjaf
Fluiter
Grauwe vliegenvanger
Eeggenus
tríitte kr,rikstaart
Gele kwikstaart
Groenllng
Ikreu
329. Vink
34O. Iluismus
343. Rietgors
312. Spreeuw

1963

minstens 1l
10
o
7
7
1

1

mÍnstens 4
1

NG

NG

NG

NG

19í4

2O minstens
ío
o '(waargenosen 7/5 en z6/5)
7
B

1

1?
2?
1

NG

NG,
NG

NG

Totaal aantal soorten, waarvan minstens 1 temitorium werd vastgest'eld 54 + 1 ?
( 1963: 56)

Aantal soorten waanran territoria werden geteld.:
( 1963t

3t
31)

o

NG

Nunmering volgens VoEelEid.s 3de druk

= vo.Ír de soort werden bier in voorafgaand.e jaren wèI 1 of meer
temitoria vastgesteld.

= a&ntg.I temitorla niet g'ete]d.1 de soort was eehter'pors'i.tiqf a1s
broed.vogel aanwezig. ' ,

De inventarisatie geschied,d.e, vrijwel uitsluitend op zang,
d.agelijks d.oor trriej. Iiir. J.H.U. van Droogel 

a. .in d.e weekenden geassisteerd:d.oor Dr. Eirschler en Hr. Korunk.
.Jni.ge voor de inventarisatie waardevolle aanvuLlende gegey.end werden ontvangen
van Mej. Eoving, en EE. Hartogl lrieringa en lloons.

#iiïffi, vnr/rrv

"".-_... ._- .: :.. ....--.....:.. . .... - . . .



3lz. t5

Inve ntar i n at ie 0 Den Iuchttheater - 1964 (excluoief dalretie P.B.)

20. Blauwe reiger 1961
d ito

33. l,'Iilde eend NG

89. Ëoomvalk ?

94. lorenvalk 0

100 . Fazant i{G

707. IÍaterhoen 1,lO

:t08. !,,Ieerkoet 0

.t 91,--'.*Iiotenàu.ii. *.*-*.".-*** ....§&:--...." . ,

192;- Iïöritduif NG

791. Tortelduif 0

195. Koekoeh 0

?,43 . Io sui I 0

2O4. ll,ansui I 1

27t!. Groene specht O

216. Grote bonte specht 1

226. Boerenzwaluw . onder de

229, '[fie lewaal 2

23L. Ewarte kraai NG

I{G275. Ekster 
:237. Vlaamse gaai i{G

238. Koolmees NG

239. Pimpelmees NG

243. Iíatkop 7

24\. Staartmees 1

2t*7. Boomkruiper 0

2.43. lÍinterkoning 3

25L. Grote lijster 0

253, Zanglijster NG

254, X{e re I NG

265. Ge!:r.rood6taart 4

26'1. i.ïachtegaal 4

269. loodborsf J
279. Spotvogel 0

280. Zwartkop 2

282, Tuinfluiter 7

283. Grasuus 0

287. Fitis 5

288. ?jiftjaf 3

289. Fluiter ?

294. Gr.vliegenvanger 1

I(olonie op eilanden Gr.Vijver,
van de rval af niet te teIlen.

I.ïG

0

0

NG

NG

NG

1.. (op -eilaird-'Grote *Vi jver)
i'IG

0

geen g gehoorrl, wel ö.

0

0
.)

bruggen, aantallen niet geteldr '

4

NG

NG minstens I nest
Irlt

10

6

1

o

o (tn 1963 wèr in dalretje PB)

10

I
5

t5
11

5

6

0 (slechts 1 x zingend waargenonen)

)
9

0

5

B

0

0 (slechts I xwaargenouen)



vervolg I1z. 16

rnvpntarisatie Orrenluchtt4eateq - 1gí1 (pxctusief dg}lgjLie p.B. )

299.

712.

715.
j29.

3lLO.

l{e ggemus

Spreeuw

GroenI ing
Vinh
Iïui snus

1 x.

NG i{G

1 0

a)(,I.TG

t\\i NG (broedt in reigersnesten op eilanden?)

Aan de inventarisatie nallen ileel:

i\Iej.J.iiilbers, L{evr.A.C.G.Koost, Mej.J.ilÍelhado, en de IIeren I(.de Boer, J.v.d.i{eyden,ï;.van der Roest, i,.sisteruans, c.P.vogelaar en \tr.lfieringa.
Een enkle maal vergezelden iir. en lrÍevr.PahIsson henr

De gegevens werden uitgeverkt door
de 3oer.

de iir.Reynders met riii.'iÍieringa, Sisteruans cn

Een r,roord van danh aan de ileer Reynders voor de hulp'en adviezen o1p tot een
verantwoord resultaat te komen is zeker op zijn plaats.

Voor groep Pahlsson: 1Í.l,Iieringa.

xrcfw'tf vorf ts
.Iul i 1964.

,j.
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D

1964

Aantal territoria
minstens 10 neÈten
2

15

_t

+ (zie noot)'
)
+

+

(»

1

3 (in nestkastjes)
1 (in nestkastje)
I, alsmede 1 +

+
.J

t3
L, alsmede I +

o

o

6

7

,*

1

1

No.

:[00.

792.

!93.
203.

2A4.

2L6.

2i]9.
()'1É

277.

238.

239.

243.
í)Ei

253.

2.59.

267.
269.
230.
í-aJ i. .

287.
ör}o.aC) L) .

298,

329.

'Vose I oort
IÍi lde eend
Fazant
ïioutduif
Torte lduif
.llosui I
l,ansui I
C'rote bonte specht
r,Íie lewaal
Llhster
Vlaamse gaai
lioo lmee s

?impe lmee s

IIinte rkoning
Grote lijster
Zangl ij ster
iÍe re I
Ï,ïachte gaal

L)oodborst

Errartkop

Tuinf Iuite r
llitis
Tj iftjaf
IIe gge mus

Vinlc

Iu de

1 i',

108.

?26.

2711 .

Ïre ide kanobanen , d ie
Ilaterhoen
iriee rkoe t
Doerenzwaluw

Grote karehiet

het gebied begrenzen!

2 terr.
3 nesten

2 nesten onder brug l4l

2 terr.

(naar 0ostelijk
viaduct )

Tijdvalr inventarisatiea j0 rltaart - 21 Juní 1964
Aantal inventarisatie-excursies! 2J (waarvan !2 in-rle vroege ochtenduren)

Uitgevoerd door J.Eeijnders en J.J.Frieswijk,
met mederrerking van ii.Bresser (1 naal) en À.rle Jong en F.de Jong (2 naat).

I'loot: _ + betekent,
maar dnt de

dab een krein gedeelte van het territorium in de Barkan rag,
vogel doorgaans buiten het geinventariseerde gebied zong.
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Inventari satie brqedvoaels tsalhan 1q64 _

rrDe Calkan" is een gedeeltc van ltet Ansterdanse Bosl, waar getracht ic zoveel ruogelijl;
cle sanenstelling te Ímiteren van cen bos uit de echte Batkàn. De aanplantingen
vonden plaats in de herfst van 19&6 en het voorjaar van 1947 t zodat àit loróedeelte
nu ruim 1J jaar oud is.
Ïiet geinventariseerde gebied is È le ha groot; hiervan is t 2 ha gazon. Van de +
n0 ha beplantiugen bestaat ongeveer 2,J ha uit l,laaldhout.l, ,ijn-goon rrgatorparTiie"l.
De Oostgrens víordt gevornrd door een t 25 m brede kanobaan, ae Zuidgrens door een
lranobaan van + J0 m breed. Aan de iïoord-en l,Iestkant bevindt zich een gtrook grond van
t3A ur breed, met f€spo een sloot, een rijwietpad, een ruiterpad en een voetpad.
0fsehoon het gebied aan alls zijtlen ongeven.ig door een zOne van 2J à 50 n bíeed,
welke voor bosvogels onber.roonbaar is, bleek tijdens dc inventariBatie dat verscheidene
vogels liun territoriumgrenzen niet aanpagten bij deze - in onze ogen mooie - gebierls-
begrenzing. Bij die vogels, waarvan het grootste (of belangrijtrstà) aeel van het
territorium duidelijk buiten het geinventariseerde gebied iag, is dit in bovenstaande
lii*t met een + aangegeven' 

,.Reynders

JÍ:"efvtufJs
Jut i 196rr

::a
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1 ,'let trrrecdc excnplaaf
torcnherh Bovcnkcrk,
iios, maar in hct Bos

3lz. 19

in boitlc jaren op
dat is net buiten hct
Fouragcrentl .

rnvcntarisatic Ànastcrdarusc ilos "scbinkclpordcr"
1961 L964

§ truut

J9 . Slobeend 1?

t??

?

1

L

l'tror"dt nog lraargenorre'n ongeving mecuwenci-
landen; gecn ncst behend...

Laatstc waarncmirLg Zj/t* (ac :iruyf ) (fvOr)
dricmaal balts gezien

3g

9t*

iloonbalk
Torenvalk

Patrijs
Scho I ekste r
Iileine plevier
Torte ldui f
i(oekook

Stcenui I

+1
0

1+

90

1"L2

1fi
793

L95

20i)

5

L

1

a

l,l \Í

0

2

2

0

0

2g
+

0

20rr iiansui I

216 Grote bonte spocht 1 ?

229 iíielewaal z

ii4,3 'iLatkop 
0

24rr Staartmees 1

211 Grot Lijster 1

25§ 0ekr. roodstaart: , a

i:6J lïachtcgaal B

i.74 Grote l(arclriet 0

230 Zvarthop 6

284 Braelrsluipcr. j
ir9& Grauwe vliegenvanger 1

293 :icggcmus ?

J&J iiingi:rus 1

ÀantaI soorten Traarvan terri

ilel 2 broedgevallen vlakbi j 21Í irocli van -.hct Bos, bi j boerderijen langs :-.,ingvaart.
3ij zagcrij ?. 0p 2 ncstcn, l/aar ransuil-n-'i3 :5oo6ccrdc, rrerrl door :.ir. jranclcr vildc

iiaLtsroep tL/U , tg/U,9/5,
(ni3 irr.de Groot)

(;.leouwene i landcn)

(ui1 ;tr,dc Groot)
(Ui;:tr.cle Groot)

(rraargeno,aen op tL/4 ea ls/4;
in 1961 nos op tt/5 en t3/?

-----:-i_geteld: 13 + 2?

1 1?

e
r)

nl
1

1

0

9

L

9

L

1

IL
0

toria rycrdcn

De inventarisatie geschiedde
Verlroevcn van I'groep Srvarttt,
lycrkt.

door "IiI. Brokkc, Garrelf s, de Iiruyf , Luyencli jk, en
de gegevens ruerdcn met assistentie van ilr.s.oàri uitgo-

,l': ;
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ts!.2, 90

(iroor i,lededeÍingenblad, 2e jaargang, no.J. )
Ontvangcn Li tteratuur.
rrDe Amsterdamse spreeuvenslaapplaatsen'r
Joh.J. Frierrqiijk
Overdruk uit rrOns Anstcrdam'|t , !5e jaargang (tg6l) no.lp (Decernuer)

ItZanglijsters en buu aanbeelden[
Joh.J. Frierwijlr.
Overdruk uitrtDo Lcvende Natuurrr, Februari 196&, JaarganE 57, afl.Z

J.

.Juli 196415
/t'f t96tr;

?blz.

4 blz.

2 blz,

L5 utz.

L7 hlz,

5 blz.

van de

I ededelingenblad van'fIÍG I'De .jlauwe ll,eiger"( rs-;:ertogenbosctr)
1e jaargang no. I Àpril/i,ei I9(t4.

qtDc Dwergsternertt, 2e jaargang no.]
Publicatie van CJil Arusterdam.

"De Pieperrr no.J, Junifuli 1964
Publicatie van vlfG i[oordhollands ]troorderlrwartÍer.
Inhoud:
ilet visdiefje ars.broedvogel in het gebied om Langendijk(de vet)
ïien jaar geluidsjagen (Ivangh)

Enkele gegevens over de vogels van de Rietput (st.i.:aartenszee)
1963, en het iïargergat(Ilargen) tl6l (rart).
Donkere Duinen (Joosten)
Terugmoldingen - Becensieg (I'iedactie)

i'^ededelingen van de vI'ÍG i'Ioordhollands Itroorderlnrartier nr.
Excursie programma; verslag excursie in de IÍreirueer op 25
0verzieht uaarneningen,

ffilct Amsterdamse Bosrr, foto.pocket uitgegeven door Pubtieke \ferken ín Lg59
ontvangen van ;í. Straatman).

rrVanellustrr maandblad voor inlatuursport, Ilatuurstudie en Natuurbeschenning,
Eond van Friese [ogelbeeche.rmingslvqchten:

Jaargang X. - t95? r trors 6 t/n 12 (Juni t.n. Dccenber) ,

Jaargang XI - 1958 conpleet.
Jaargang,xll - 1.959 no rg 1 t.Er. 6, 9 en .lp. (Januari t.m.Juni, septeuber,
Deccmbcr) (Ontvangcn van I(. Straatman)

iri



u B1z. 2t

IIB blz.
in 1961 .

the I'Ieth.e rlands in 196'1 ,r

2 bï2,

37 ltlz.

I blz.

6 bl-z.

11 blz.

9 blz.

9 blz.

6 brz.

4 hlz.

2 blz.

(v"rvolg ontvangen Litteratuur)
Ontvanren van t R.I.V.0-.N.

1. Jaarverslag LI,IV0N 1961

2.rf Onderzoek naar en instandhouding van waterwird in llederland
door Dr.Ií. F. li'iörze r Brui jns, trIVOItr, en J. /r.ilygenraam, IfBOl[.
Vertaling van artike l t|lÍilclf owl Re search and Conservation in
verschenen in het 13th Annual H,eport
The i.Iildfowl Trust 1962.

t

C. rrDe betekenis van het Deltagebied als natuurgebied"
cloor L{.F.Liörzer Brui jns, (nt'.rOtl I\íededeling no ,'137) ,

Overdruk uit Driemaandelijks Bericht Deltar,rerken, L963, nr.23

9. trÏ'eranderingen in vegetatie en vogelbevolhing van het Zryarte lJeerrr,
door A.?immerman (nfVOU) m.m.v. J./!.F.I(oridon
( Consulentschap ï,jsse-lmee rpolders )
Overclruk uit De Levende Natuur 66 (tg6l), af I.10

(ii;trsinstituut voor Veldïriologisch 0nderzoelr
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