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' october 1964

Mettedelingenblacl E{I{V T}[G Ameterd.an.. 2gjaarÉang no-. 4

ALLE etcursies beglnnen blj de Tribune per flete.

bIz. 1

10 October
17 October
24 October
31 Octöber

J November
íd November
21 November
28 November

---45 December
12 December
lt Deceuber
27 Deoember

Zatertlag
Zaterd,ag
Zaterdag
Zaterdag

Zaterclag
Zaterd.ag
Ta,terdag
Zaterdag

Traterdag
Ta.terdag
Ta,tardag
Zontlag

7I
7I
9
7I
B

,00
.oo
.oo
.oo

3o

00
3o

8.30
8.30
8.30
9.45

Er. §wart
Er. Luyendijk
Er. Swart
Er. Srokke

Hr. de Groot
Er, Swart
Er. Gamelfs
Er. Brokke/tu. Lrlyend.ijk

Er. de Kruyf
Er. §wart
Er. Garelfc
E!. §wart

.45

3. 15 October, Donderd.agavond., " Krasnapol s§ (Congreeuaal)
rrNatuurleven op en rond.om tle lfad"d.eneiland.enrtl lozing net d.lats door
d.e fir. C. Swennen
Vertoning film rr3etween the tid.esrí.
Toegangskaarten à f. Ort0 per stuk verkrijgbaar blj d.e Eeer Tikke&eyert
secretaris I.V.N1 (ïnstituut voor Natuurbeschermingeed.ucatie),
Eerennarkt 2O hs, tel. 245827, alsnecte bij
l[fVON, Natuurmormmenten, Ansterd.anee l[atuurhistorisohe Raatt.

C. Aanrmll led.cnli et

tevens Iid fNM

Mevl J.E. Srinkers, telefoon thuie Ansterd.aa 72.35.00
.J. Erieswijk (ad,wiseur), telefoon tbuis Amsterdam Í3.89.íO

D. 4!g44qqq4!egq1d Mecl.ettelingenblad,:

Voor d.egenenl d.ie reed.s eind. DecemberTtegin Januari hun abonneneutsgeld.
vóor het Metledelingenblad voor 1962 wiIlen overmakenl herhalen wij hier

" 
.t - ., ' ,' _

l. 2r--, vqor werkend.e led.en van de Vogelwer§roept

f. 3r-- voor IOI§V leden/abonnére, die niet in en5.gerlel opzlcht aan cle
. ' weTkzaamheclen .van d.ë V.WG d.e9trnemen.

' algmeèe voor
werkend.e Ied.en / níet I(Nl[1I*11d.

' Dezélfcle tarieven gelctea voo! Ied.eó van and.ere Vogelwerkgroepon.

f 5r- voor andere belangstellenden.
Over te naken op: Gemeentegiro Ameterdan (13.500) ten gunste van V 1O4OO

ten nane van: Vogelwerkgroep KNN1Í Ansterd.ant
penningneesteresae Mevr. J.X. Srinkerel
Turnerstraat 24 ïy Aneterdar-hrid..

E. 'VBrBrDELïJK DocE DarNqqrD vEnzo$( aan de led.en:

Eerhaald.elijk ontstaat nog stagaatle bij cle uitgaven van het Med.ed.elingen-
b1ad. doord,at cle.l-eclen op het laatst, d.ikrdijlB BaB op aanclringen van
retlaotieledenp waarneningen en ,/of artikelen inzend.en. Vergeet niet tlat
het combinatie- èn tikrerk d,an nog cloor vrijwilligers tussen "normalerl
werkzaamheden d.oor moet worden verrioht, Gaarue Un med.ewerkiag rroor eea
vroegti jd.ige

ar/rmv i33;"H;"1;Ï'h*ï"ïr3'iÏlï",u"*

)



Instructief Vo lweekend. i Ze ws- en Bel sch lllaande
op en September 1 4t onder auspicrrën van het Contact-Orgaan
voor Vogelstudle van d,é KNNV.

Een tachtigtal deelnémeis had. zich na.ar Aard.enburg begeven, waarond.er van
onze WiG d.e eohtparen PahLsson en Straatman, mevtoutÍ Neuteboom, de HE.
Rypkema en Veeken, en ondergetekende.

Zaterd.agmid.dag vond onder 1eigir.e van. de lIeer ilnke1aar, van Vogelbescher-
ilIIet D:umpje", een excursi.e plaats langsmingswacht Iiest Zeeuws Waanderen

diverse oUd.e kreken in àit gebied., wa?r o.a. xoerdomPr woudaapje, graulle
klaunj,er a1s broedvogels voorkomen. Deze zagen wij niet; wèt o.a. bergeend.,
bontbekplevierl kleine strand.loper, bgnte strandloperl watersnip, kemphaan,
k1uut.

De avond. werd grotenóee1s gevuld. met gen boeiend.e lezing van Ïr. de !trild'e
{ weken uit en thuis vi.a
werd.en vertoond. o.a. van

uit iíageningene naar aanlei-d.ing van een reis van
Gri.elcenland naar Turkije, afgelopen zomer. Diaf s
griel, steltkluut, vorkstaartpleviei, buidelmeesl pronkstuk was de
sporenkievit. l,{aar ook 1n een gevarieerde reigerkoloni-e .werd met .gro.ot
succee, veel moeizaa$ fotografisch werk verricht

Zondpg was Het Zwin aan d.e beu3t, hetgeen van Belgisch'e zijde uit bezocht
werd.. Zoà1s de Heer en llevrouw §traatman met o.g. tljd.ens een voor-
excursie op Zaterd.agmorgen a1 geconstateerd hadd.en, viel d.e vogelrijkd.om
in de vrije natuur tegeny waarvoor als verklaring werd. gegeven de biizond.er
d.roge zofi€!.

Des te rijker bleek de itVogeltuinrr te zijnl d.le d.oor d.e Belgen op een
temein grenzend. aan het ZwÍn wordt geëxp1oiteerd.. Illij teld.en ongeveer tl
soorten, waarond.er de d.waalgasten zliarte ibiel roodhalsgansl dwerggansl
en oehoe. De overlge soorten zijn echter vrijwel alle ook in d.e loog_van
het jaar in Ned.erland. wel ergeng als "vrije vogéls" Inraalnéembaar

Opvallend. vras d.e bijzonder goed.e cond.itie, waarin vrijwel alle 'rgeëtàleerde"
vogels zich bevonden, en het rustig en betrekkelijk natuurlijk geilrag.
Het aard.ige is, zoals d.e Heer Oo-udslÍaard ons Zaterdagavond ter inleid.ing .

verteld.e, da.t .een groot deel van de vogels in het najaar weer wordt vrij-
gelaten, waarvoor d.an in het volgend vooíjaat nieuw materj-aal word.t Sevangen.

Het geheel is bijzond.er instructi.ef, ,oo}.c-voor gevorderd.o vogelaars. Ilaar
krijg,t men in d.e vrije natuur d.e gelegenheid. om op zrn gemak wulp en regen-
wulpr grutto en rosse grutto, kolgans èn"'dw-erggansl rÍetgans en kleine
rietgans, Ioteu, frater en barmsijs, oeverloper. en bostruiter, etc., etc.,
te vergolijkén. Het is jammer dat het teirein tooh nog vrij ver uit de
buurt ligt voor de meeste iiederland.ers..

Vermeld.enswa;ard. is verder nog éen - betrekkelijk late - waarneming van
een koekoekr,àfzond.erlijk d,oor d.e'Héer Pahlsson en d.oor d.e Eeer Straatmanl
mogelijk hetzelfde exemplaarj d1 rie,s beider waarneming niet op dezelfde
plaate.
Voorts een d.wergmeeuwtje, vliegend. boven de l.lestersohelde.r \'raargenomen
tljd.ens onze overtocht terug met d.e veerpont van Breskens naar Vlisqingen.

,.;
vDr/iu:Hv . ' i 'r
11 ueptember 1964 :
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0p i Augustug 196& vertrokken wijrAil. IlartogrAad tte tlong en Frit,s Versfuijs,om een
trektocht door Ned.erland te makenrdie J veken zou duren.
Ons eerste reisdoel vas de Eiesbo""h,Onderweg wcrd nog even 0udewoter aangedaan
vaar drie jonge Ooievaars druk bezig waren met'vleugeloefeningen op en ron$ het
nest.Bij l,ferkendam zagen r{e nog een grauve franjepoot vliegenrwat voor ons een
dubbele vreugcle wasraangezien volgens de Avifauna van Nederland ile ec.rste waar-
nemingsdatum J Augustus 1956 te Berooskorke wasrmaar verder ging de dog zonder
schoklrende dingen voorbij.
De eerste dag in de Biesbosc.h leve.rde enkele leulie soorten op n.1, I Puperrciger,
Zomer- en Wintertalingenr2 hlotersnippenrenkele Groen-rZwarte-,en Boeruiters,I
Zwarte S,ternrI TuÈkse Iortel,l grote bonte Spechtrenkele zingende grote-en kleine
Karalrieten en op een graonopper een grauwe I(lauwieren paortje.
De trreede dog alhier (5 Aug.1 leverde. meer op. t s Morgens werden we door een
luidkeels zingende grouue.Klauwier,die recht voor onze tcnt ih een knotwilg zaí,
gevekt,Behalve de soorten van c'!.e vorige dag zagen ve ook nog 2lfitgatjes,L hriele-
r,raalrI Snorrongeveer l0 l(rakeenden en een overvliegende lloerdomp.Met onze boot
bleven ve even stil liggcn bij c,en zingende Matl(oprmoor veel aandocht konden we
hieraon niet schenkenrwant rond onze.boot bleef een vreemd uitziende vogel
vliegen en n& hen bekeken te hebbenrkwamen we tot de conclusie:Dit is een Griel!
ide lronden hem ongeveer twee minuten uitstekend belrijlren.Zeer opvnllend ware! de
niet geheel witterdubbele vleugelstreep en de'typische oogstreeprwelhe hen een -r';x

ï::llï-:i:"ï3"ï:"ïï:':"i""llï'uï:li;:'in,waar,toen we nos maar enkere nerers ge-
varen haddenreen f{svogeltje vlok voor cle boot wegschoot en we}dro, orn een bocht
verdr.'een.Verder zagen rrij die dog nog een spotvogel en een 70-tal liinguussen.
ls Avond.s begaven t'e ons naar rl-e plaatc vo,arv&n .Crd zieh herinnerderdat er iecler
jaar een Kwok broedde .Deue plaats wa§ vanwege het lage r*,ater nog ur&ar netlan te
bereiken en toen we er woren lag de boot clan oolr muurvost op de bodem van d,c
Biesbosch,Ilier trondeu we nog even genieten van de verruhkelijke nachtegaalachti-
ge zang van het Blauwborstje en de balts Uan het Oeverlopertje.
In de schemering begon vlak bij ons een Ilansuilmannetje te roepen en een llonsuil-
jong te bedelen en terwijl we zaten te genieten von een heerlijke hop koffie,
zogen we d,e eer.ste Kvak overvliegenreen gedrongen reigertjerdat in de vlucht geen
Iange uitstekend.e poten heeft.hleldra bleekrdat we hier niet net een ltwekkenbroedsel
aoar met neerriere hadden te doen,Overol hoorden we nog niet vliegvlugge jonge
Iiwaltken uit tle bonen fladderenrop de grond. vallen en hard v'egrennon,Ook het geroep
van de oude- en het gebedel van de jonge Kwakhenrleter op de avond. w:rs niet van de
lucht
De volgende dag vertrokhen we noar VenraÍ in Linburg.Onderweg zagen we slechts xnkstc
enkele leuke soorten zools11 TorenvaIk,l Iiuifleeuweril;rL gekr.ILoodstacrtrl grouwe
Vllegenvongerrl bonte VliegenvÍ)nger met jongenrS l,{atkoppen en vrij veel Geelgor-
zen.Van.Venroy reden'we op I Àugustus nàar ileythuizen,ondot ons ter ore rras gel.:o-
nenrdot hier een tsijeneter broeilderhet eerste,broedgeval voor Nederland!IIet eerste
wot we hoordenrtoen we aangekomén waren'bij de zandafgraving waorin hij broedde,
r{as een melodieus ruuh-ruuhldat ofkonstig hleek te zijn van de Bijeneter.Iloog in
de lueht zagen we hen jogen tussen de 0everzwaluven.Elke beschrijving von deze
felgekleurde rrexotischett vogel is n.i.overbodig,De vrouw vnn de jachtopzieher in
dit gebied vertelde onsrtlat juist de vorige ttag 2 jongen lv&ren uitgevlo€len en r,r,e

zagen loter op de niddag inderdaad een jong sanen net zijn ouders vlie§en.
-T.Iet nest von de Bijeneter v/asrnet aJ.s'dat vnn de Oevcrawaluwenruitgegraven in een
steile zandwond.Voor het neet woren twee pclen in de gromd geslagenrvoartussen
een d.rood was .gespannen.Tegenover het riest,bovenaan een afgegroven wandrstonden
enkele strui.ken,woartussen wij'gingen liggen.Van tijd tot tijd kwan de Bijenqter
op de d.raod zittenrzodat we deze prachti.ge vogel op een afstand van ongeveer 40
meter !;onden beki jken. I

(
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De vogelsoorten,die wij hier verder nog zqgqn'lraran.t I rjuizerdrl ge.le K.wikstacrt
en veel Boonpiepers.
Àl vogelena gingen wcrna.deze fahtastische.,aiaaag,lveer terug na&r Venray en zagen en
hoorden onderweg nog enlrele Kwartelsrl ïurkse IorteI en een paar líuifleeuwerilren,
I .Grote Li jster,l zwarte Roodstaartr l Liatkopr l lJoonkruiper, enkele i-iingnu.ssen een I
l/ielewcal.
Ook 6 Atgustus bleven we in de ongeving van Venroy vogclen.De soorten dic we die clzogen rdaren ; lfintertal i ng,'slobqe nd;4 grauwe Xiekendiev en,l Tortelduif,enkole Turkse

J{,,

Torte Is , iluis zr*aluw, vri
rte ilo ods taart ,

j veel Topuiten en Iloodborsttopuiten, gele-en vitte Kwikstaar-tc,n, zwa een Poafje en I liietgorsen,
ÀIs 'd'erde reisdoel had clen rre net hct oog op de zpo dieren Loo Soer.enwe vnn 7 Aug.t'/m 9 Aue.zijn gebleven.De Ieuks

s gek o zen, rrcor
dtrg !:onde.4 zi !e vogelsoortenrd e we hier bijno elke
gÍote Lijster

en :waren: Buizerd, Spcrrn cr , groene Specht, 6yrote bont e SpcchtrZwarte Specht
Staartnees,ve

, zwcrte- en gekiaagde iio odstaart, zvarte iJces ,Kuif nees, GInskop, l,lcltkop
0p d.e ochtend

el Hoonkruipers en Boonli levers en iiingmussen

cen edelhert e

van ons vertrehr.toen rre in eenhoogzit naar wat wilde zwijnen 1 reeën,
een paar Goudh

n een vos zaten te kijke nrzagen r{le n.og 2 Fluiters rl Draamslu iper cnaontj es .

over de dogen'die-nu volgen (10.!/T 12 Aug,) is ncinig te verterlcn,ondot rteregen ons noodzaahte binnen te bli jven.:'Iet enige rr"roàI.lunswaardige'is een lJabht-zwaluw,die we op cle avond von r0 Àig.hoora""-"^ï-r,;;"ï;;;Ïla roprru bij 0n,en
I

l5 Augustus reden Ad en Frits Coor naar Dwingelortcrwijl Aad. tcrug ging noar-Ioenderloo, om zich lii j zi jn vriend prits, rlo Jon8t e voegen.De ccrste vogelsoort,die wij,Àd en Frits zagen toen we'ons kcnp, aan c1e rarnd vando Drringeloos è iiei.deopsloegenrwas een h 1 auwe Iii elsencni ef , T oen we slovond.s nog even de hcide opgingen za{,enrÍe nog 1 ifatersnip , I I,fulp, vri j veej['[^iitgatjes, 2 3osruitens ,.1 Tureluurrl Groe.npoot-ruitcr, l ïolenduif , enkc1e Ootrdhaantjes egr toen lrc no i1 evenbij een vennetje paorwslt'Gnttors st,onden te ki ji:en ,vloog er een Velctruil rIoor ons beelCvelcl eir blcef onqe-vier 5 ninuten hij ons ón cle buurt jcgen.
)e soortenrdie we h ier de eersti:oflende dogen zoud.en zíen zal ilr hier evcn in hetLort opnoenen
14 Aug. ;Veel lrintet'- en enhcle zcuer Tnlingen, I i(ralceend, Slobeenclen , ongeveer 20Tafeleendenr 2 Ifespendieven, c1.ie lcag

ouwtje bruine "iickendi
ovgr de grond nocr voedsel,aan het speuren'l wareniJannetje en vr ef ,1 nannetje bIàuwe l{ic,kendief ,5 trfetersnippe n20 l,/ulpen,2 lle genwulpenrBos- , zr'rcrtc- en .Groenpootruiter, J bonte st rcrhdlopers , I IiI'3 .. -henenrS groene Spechtenr5 Goudhoantj es .en, toen we door een vcnnet j e achter «:ep juistingevol l.en l)oe I snip aanwaa.:<l en, streelr vlok bi j ons in het ven een grauwe Gans, ,neer.Du,id.e vogglst'honden we vrij longe tijd zeer goe d bekijken.15 Àug,;0p' l(rakéend, I/espendi ef , -trerrenwulp, Poelsnip'en grauwe Gans nà aagen we allósoorten von de vorige dag ptus.nog I Doda arsrl i(uifàend, I I(orhoen, 4j grote Lijsters, l Tapuit ,l ,iioodborsttapu zliarte Sterns

trrcpjes.,e n qngeveer 6 GeeI
it,l Paapjurl g rourde Vliegenvanger,E lla.t-

Íïors en.
Van .de Dwingeloose i{eide reden.._ve op 16 Aug.near Aneland .X,eecls bi j de' aanlegplaotsvrn de veerboot deden we orrze eerste leuke waarne rrinÍIen i6ontbekplevi cren ,SteenlopL.rs, 1 tÍatersnip 13 ros se GrriLttot s ,4 Dwergsternt jes , en Illuut, ïi jdens cle overtocht zagen we op het w:rd nog eerr grote Burgeneesterdie ,zo.rtrswij ïater ve.rhonenrhier overzorierd ]rad. 0p 17 Àug,gingen rde, naor het Oeirl ,het ooste-lijh deel van Arre Iand, een uit gestrekt'duin terrein net enkel e plassenrdat aan de enezijd.e be.rlrensd wo rdt. door een grotc zandplaat. "Iet IIon en oan de and.ere zijde .d.oor :dewacl.clen,ïier volgt een li j.stje van de soorten, di e we clc ze Cag in cllt ge'bied zcgen;lr I,/intertali.ngen , I Zo.nertol ing ,4' Tafeleendear T SLobeenden , I liiflereendr Eruine ,Jlauween Grauwe Kielren dieven r'I j Torenvallfen, 50 Steenlopers ,2 Í)ontbekplevieren,2 Zí lvcrplvieren, ll0 rosse Gruttors en I Dr+,ergstcrn.
l,{aar c1e nooiste en i:leest bi jzondere'soort'die r*e die dng op Anerond zagen wAs tochwelde Loo dpootvolk,

^Iet
roo
str
erg
van

' r'Ías ongeveer holf driertoen ean clc voet van het duinrwcar wij op stonden cenfvogeltje wegvloog en oníic\veer !0 neter verdcrop op een zanderige cluingan neer-'eek''['Ie konden net onze 7 en 12x ]0 kijkers zienrdat bovondelenrborst en st6artdonke'r von i:leur en de grote slagpenien lichter ro*"nrooar dat was tl.an oolr alJ.esTt tiij vloog \deg en we zogen hen niet ncer terug.



0n half vijf begonnen werollebeí opartrondat we dan neer lrans zouden hebbenhen terug te zienrhet gebied sïp:ten-ati_seh te doorzoekeJx,Onnongeveer half zes
zag Frits hen vliegenrnaar hij werd.e.r.niet veel vijzer vonrnàor oo kr,rart over
zee had Ad geluk,Toen hij even rustrigrnet zijn 12 x.J0 kijkerrnaar een paar
Torenvalken stontl te tri;Uenrgingrgp nog geen 50 nètér afsiand'bij heen iur-
$aan de Roodpootvalk in een struik zílten en Líetrtervijl §tl de àon in de rrg
hatlrzÍch bijna 3 minuten rustig bekijken.Duidelijli kon Àa ae rode potenrrode
broek- en onderetoartveren en zelfs het oran;e gÀte oog zien.
De volgende dagr18 Aug.brachten wer.net het oog óp de Róottpootvalkreveneens indit gebied doorrnaor het grootste getteetrte rran aó dag verÉIeven rre toch in do
nabijgelegen weidegebiedenrdoorsneden net geulenrdie in open verbintling stao,n
rret de z.ee,De voornoanste soorten rlie we hier zagen *nr".l5 Zonrertalingen
l Sniènt,2 grauwe 'Kiekenttievenr20 TorenvolkenrJ0 EontiiekpÍàvierenrl Stàenloper
20 Watersnippenrg0 Bosse Gruttotsrl Bosruiterrl0 0everlopersrongeveer I00Groenpootruitersrl Tenninckstrandloperrl Nooràse Stenrrkieine Montelneeuw(britse en skandinavische vorn) 77 Tapuiten en I poopje.
0p 19 Àug.d.oorkruísten we het vàstetilk tteel van anóiand.Bij een voornalise
eendenkooirdie geheel verland was zagen wezZ grauwe KlauwierenrL hleine Karei.lrietr2 Spotvogelsrenkele Fitissen en Tjiftjaffen en 2 bonte VliegenvangerC..
0p tle rest van west Aneland. zagen verbehoLve alle soorten van de voorgàande
l_Yo" dagenrook nog: 5 Kuifeendenr2 bruine Kiekenrlievenr2 Strondptrevierenrl
Witgatjer4 zworte lluitersp5 kleine StrandlopersrS Tenninckstranà.Iopersrbónte
StrantllopersrS Drieteenstrandtopersrl noord.se Ste'rn en vrij veel Dwe"gàturn-
tjes.
Helaos was dit het eind van onze v&contierwont door de slechte bootverbindingen
en de- stornrwaar we srriachts nee te kanpen haddenrkonden we nÍet meer op tiöjà
naor het Blagzantt honenrzodot we noodgedvongen na&r Ansterdan zijn gefiàtst
!o1d-e1wea bij Màrrum hadden we nog 2 Putters en een Boonvalk) rraàr àndanks
dat hebben we een fahtostische voccntie net enkele spectacutaite soorten
gehatt.

Atl Hartog
Frits Versluys
Geuzenstraat 37 LI (tet.te6rr0)
Amsterdam.



bl-z. 6

(De4-rut, b1z. 1)

Amsterdamse
Samengestel door j . lilr. J.E.U. van ooge

De waarnemingen, hoewel critisch'beoord.eeld d.oor Er. §traatman, blijven
voor de veranttoordelijkheid van d.e.waarÍletrers.
Nummeringi volgens Vogelgids 3e d.nrk. AvN Avifauna van Nederland.

5. ïirut Ook in Schinkelpolder gé6n broedgeval.

21. PurperreiEerffi
5/B 1 ex

26. l,loud.àapje

Oeverland Mi (Garrelfs, de Ifuuyf , I\,ej.. van Dróoge).
Oeverland'Amstelveense Poel (Verhoeve) .'

n7r Oeverland Nieuwe Meer, bij eÍcursiepad, twee maal gezi.en
(r..ae Jong).

3o . Lepelaar
1 ex over Kleine Amstelveense Poell richting Z0 (Verhoeve).zen

3oi h
s/g

+ 20 exx langs Schipholdijk en Amsterdamse Bos richti.ng Z
(Verhoeve).
i ;;; à.ràr''er"terdamse Bos (arokre).

32. Il.cqlngq (Eerste waarnemins AmstCr4amse Bos). ,

l>Tt_9 uur 40; l exemplaar vanuit M,J hoek Nieuwe l{eer, Iangs l''leerpad,
over ivreerzicht - 1aatst.9 bos - mid.deldte bos - eerste bos -
Oeverland. Nieuwe lleerr iangg 1,Iestrand Gemeenteterrein ( waar
waarnemers zich bevond.en) over Nieuwe Meer, en langs Jaa6pad.
lreer ongeveer naar uitgangspunt. (Gaue1fs, d'e Kruyf ,
lriej. van Drooge).

34. trÍintertaling \
ffixx op meertje oeverland ryi (swart/verhoeve).' Xerste ?íaarnenring sedert 19/4.

37. SmientïT 1 ö bij koekamp, Schinkelpold.er (Hartog/Versluys).
Eerste (en tot elnd. September enige) waarneming seàert 11 /4/1964.

40. Krooneend
ffi exx eclipskleed Kreine Vijver (Frieswilk).
15'/B vóór 1)/B eníge ti jtt een o tiie niet kon vliegen achter huis

sluiswathter frus (íed.edelïng Mus aan ldej . vall Drooge).
lJfB níet meer aangetroffen. Mogelljk een I'Park-eend.'r?

Kuifeenil
ffi1qopNieuweMeerbijGemeenteterrein(t.ie;.vanDrooge).

Ee$ste (en tot eind September enige) waarneming sedert
àl/>/tgàq. (f" echter broed.vogel nabij gelegen Amsterdam trIest.)

42
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Bg

102.. tríaterral

112 ,

129.

133 . 1Íitgat.je

(t9e4-rrr, btz, z)

Boomvalk
W^eerd.eremaJen|savondsachterhuize}retzger,JanTooropp1antsoen(uetzger). 

.

ljh è"ïiiiIip"ra"", omgevins kwekerij /\uize de Gro-ot' (ae crqot).
Tussen 1 517, en 2l /l alhier in totaal 4 maal iÍaargenomen
(ae Groot).

1g/1 . à;;";;;1 een erc over vogelei),and. (lvtetzger, A. en F. d'e Jong).
25h Nabij Ringvaa.rt, tgr hopgte Roei.baan, sto.tend op jagend'e

zwaluwen ( Reynd.ers) .

4/B Bi- j viaduot 
-Coliint{eg 

naar Schinkelpold^er (Verboeve).
478 ovór bouwland Sctu.nXófpold.er en Aa1àmeers-e Poel (Veruoeve).
*/B en ll/g 1 ex over kanpee.rterreÍn (straatman).

b].z. 7

d.e omgeving

Drooge).

Tílr Sluiswaohter l[us ziet vrij geregeld. een exemplaar in
. van zíjn. huis.(med.edeling aan Mej. van Drooge).

í ex roepend No-punt Oeverlanii Nieuwe Meer (!iej. van
dito (Hr: ae Kruyf", Mej. van Droogel Mej. I{und).

26,re----irrrx eerst richting Z\{ over kampeerte,reinl na I half utr weer
terug, richting N0, over het Bos (Straatman).

1 18. Zilverplevier :

mZ--*="" schinkelpolder kanobaan (de Kruyf c.s.)..

12l.3okie
1 ex i4 d.rooggemalen sloot langs koekamp (fartog). . " '

Regenwulp

5/B 1 ex roepend over Boerandweg richtlng lrrest (Verhoeve).
1'tA te nachts roepend, over kampéertegein; 1 ex ? (Straatrnan).
B'/B 2 oxx ovgr kampeertemei.n (Strr"tman) ' 

': :

:::
zs /g
z6/g

1rR
22/B

'l ex Vog,eleil.and. (Er. en lievr.. B:rander
1 ex roepend over Oeverland Mi richtlng

/ Npi. van Drooge ) . '
' zlut (swart/Verhoeve)

BosnrÍter#7TT-,er Schinkelpoid,er kanobaan (ae rruyr ".".).ZB'/l 1 ex oveq Schinkeldijkje (Verhoeve).

1ll. Oeverloper
ffi"xK1eineVijve,r(Verhoeve)...uers,tewaarnemingeed.ert21/5.
voortí waargenomen op ie/l , 18/l ,23hr 28fi, 31/7 (,to exx - straatman),
6/8, 11/8, 12/81 27/8, Z8/8 (aiverse 1i1,fC-1eden).

116. Turelqut :

ZO/g 1 ex in het d.onker - roepend - over kamqeertere.in (Straatman).

134.

. Zwatt,e miter137
67§ -]ex roepend over .Eaarl,gmmerneer bij,, Nieuwe Meerd.ijk, tegen-

over Amsterdamse Èoe (Verboeve). . i ,



U9e4-ut, blz. 3)

1 18. Groenpootruiter
9, .1'3r' 18 Augustuql 1 ex over kampeertemein (Straatman).
22/B : nëer dan 1 ex geboord. (Swart/Verhoeve).
27/8 Baikan, gehoord (Eartog).
;/; ;;" dan 1 ex' over o'everland, Nl,i (Eartog/vereluys).

15/9 2 exx op basaltrand Gemeentétemein'; vlogen d.aarna weg
rlchtin! Oeverlànd NI,l (gezien en gehoord) (L"i. van Drooge).

'' ,r/, 2 exx bii plasie in Oeverland. NM 0ostl eerst horen ro€Ben,
daarria zien wegrliè'gen (Mej. van Drooge, HE Garrelfs/d.e Kruyf ,
Iviej. Hund.).

162. Grote mantelmeeuÏÍ
Z/B t/n ll /B ) waarnemingèn
5/8 '1 ex Amstelveense fo
Z6/g '1 ex Sc'hinke1.pold.er

' op NÍeuwe Meer. (d.iv-erse VhÍC-led.en)
eI ( Verhoeve') .
t."àur"" 

- 
(aà' r*"yf/Gàuelf s ) .

174. Zwatte stern' fE=--m-Je exx Nleuwe l.eer en Roeibaan (Verhoeve)

1BO. Noord.se stern eerste waarneming Amsterd.amse 3oe)
1/B 1 ex Gemeenteterrein op. d.e grond. en in d.e lucht: geà1èn

'183. Grote stern
entetemein, 3 exx (Gameifs/ae fruyr).

..,-, .1. 1. 1 i.
2O7. Gierzwaluw

x bv'er' kampeerterrein (stlaatman) .

zingèno, nieuwe boofaingang Àmsteroamse 3os (,1e Groot).

24O. Zwarte mees .:.ïm*eenpaaruur1angophètkampeerterrein(Straatman).

252. (.O.vw: d.oortrekker van eind September )
e8/v
(a,

ersluys) ;'--
Groot ) .

5 2 exx rlohting NooTd over zonnetÍe1 (Hart
9 ! exx'blj kwekeri j acht hui ze' d.e Groot
26 /g I exx Schinkélpold.er (de Kruyf/Sarelfs).

254., Kopenri.ek (.o,vttt doortrekker van eind. Sqptember) '. ' :' --.
:- ' §r""ntàr exx bij kwekeiij *"ffi uuize de Grorct (de Groot).' : 

2e /g enkele exemÈlàren'Schinkglpolàer (ae Kruyr/Garelrs). .

264. Paapj e
15/8

SnorïF

. 1 ex,op pqikkeldraad.; Jollenpad bij spoorbaan (eirièlfb/
de Kruyf).

272.
t:

riog eenizingend ex Oeverlana tlU; eind, excursiepad. (Eartog/
Versluye)

.b1z , !



hlz, 9

2pl. Bonte vliegenvanger
rcnsta1J.ingTribune(Garre1fs/aexruytfir'ej.vanDrooge)21/9 1 ö bovenbos (lvte3 . van Drooge) .

Boompieper
ddTg--]-uur 05 1 ex hoog over Tribune (Swart/verhoeve:).
22/B B uur 40 I ex hoog over 0everland Mr{ richting Oost

( Swart /Verhoeve ) .

302.

316 .

317 .

330,

Putter
TT;E-
to /a
15 /8
22/B

G sig

Si,l§
22/g

resp 1 en 4 exx over kampeertemein (Straatman) .
1 ex over kampeertemej-n (Straatman).
1 ex in wilg itwerk 24" (Gare1fs1 de Kruyf e lliej. van Drooge)
4 exx Schinkelpold.er bij Sohipholbrug (Swart).
2 adult + juv. Amstelveense lÍeg, zijd.e Suitenveld.ertl tegenover
kleine boongaard, naast Gestioht; mogelijk d.aar gebroed. ?
(de Roever).

( enige Septernberwaarneming),
í ex roepend over huize Straatman, d.aarna ÍnvalIend. op kampeer*
temein (Straatman).

(AvIrT: doortrek van half September tot in Mel).
roepend.e ö op éón van de Oostelijke eiland.en Kl. Vijver
(Frieswij k)

(.a.vll: d.oort:rek van half September).

l":§ iï=ffi:ïf,"{]i;:::I3);""r, tevéns ex sehooxd Bosrandwes
( Swart/Verhoeve ) .

vDry'rru

Keen
14/"1

347. Binemus

--30 /7
22/B

(t9e4-rut, blz. e) .' '



I

PANK 0ctober 1 t tember 1

Nummeri sV, d.s druk

"lr.oedvóeelsu. . Territoria werd.en vastgesteld. van:
33. Inlild.e eend. minstens 1 broed.sel lnran groot.
1O7 . lÍaterhoen NG (minstens 1 nest werd vernield.) .

blz, 10

. 108.
192.
231.
235.
248.
253.
259.
279.
282.
284.

+ 287.
288.
294.
298.
315.+ 318.
329.

Meerkoet
Houtduif
Zwatte kraai
0cster
Winterkoning
ZanglLjster'
MereL
Spotvogel
Tuinfluiter
Braamsluiper
Fitis
Tjiftjaf
Grauwe v1
Heggemus
Oroenling
K:reu
Vink

iégenvanger'2
NG
NG

1

1

NG

1

?
2
N9
NG

2
1

2
1

3

(waarsenonen 21/Q t/n U/5)

, (rr" '14/S rÍaargenomen, net voer ín bek)

K::eu en fitis (verled,en jaar nog d,ubieus) waren nieuwe aanwinsten in deze
EEEgorim'aartegenover viel af: rènsuil (t953: 1 broeilsel).

(geen waarneming tussen 27 /4 en ?4n)
(geen waarneming tussen 25/4 en 4/6)

e alsmede
, prefereerden ook d.it jaar

Koolmees
Pimpelmees
vermoed.elijk weer de onl
rood.borst r die zich :na 9

iggend.e villa-tuinen voor broedgebied., evenals de
/z pas weex 16/8 vertoonde.

Eet zwartkopje, d"at in 1963 slechts 1 maal werd waargenomen (q/l) vliegend
in d.e richting van het Beatrix Park, werd in 1964 in d.it Park zelf waar-
genomen op 20, 21, 22, 23» 25, 26 April (steed.s 2 à 3 zingénde 6ö) en op'
30 April nog í zingende ö.

2. foelalliee g4qte4
Geen waarnemingen vond.en plaats van d.e als TG gequalificeerd.e soorten,
waargenomen in 1962/1963 t/m September (Zie Med.etlelingenblad 1e jaargang

1963 - no. 4): dod.aars, Iepe1aar, lnrifeend., watersnip, mantelmeeulr,
ijsvogel , zwant,e mees, boomkruiper, bonte vliegenvanger, goud.vink,
lcuisbek, keep.
Ni.euwe aanrrinsten in deze categorie waren echter:
@ 11/5 í ö róepend. overvliegend
34?. ffim-J 24'/i1/t963 sàz:.en (u"j. vàn lroose) en

tl / l'/O6q 1 zingend. èx (wierinsa) .

l. Fouragerend. vertoond.en zlch in het Beatrix Park: blauwe reiger, zilvermeeuw,
stormmeeuw, kokmeeuw, Visd.ief, gi-erzwaluw, hulszwaluw, gpleeulí', huismus,
alsmed.e d.e reeds bovengenoemd.e ekster (d.ubieuse broedvogel), koolmees,
pimpelmees, rood,bcrst (broed.vogels naaste ongeving), ringrms en oeverloper
(toevallige gasten).

{. Overv.llegend.
ffirr"rr
2J2. I{tamsvogel
234. Kauw
1l!. Koekoek

23/5 í ex (Dr. Hirschler /l,t i. van Drooge) .
22/l 3 eIx roepend. overvliegend. (Mej. van Drooge).
4/6 en 7/6 (lte3. van Drooge).
17/5 í ö roepend. overvliegencL (irno;. van Drooge).

ïn totaal werd.en in het afgelopen jaar ;l? soorten !.raargenomen (in d.e jaren
1962/t63/t64. !J soorten), waarvan 18 a1s 'rbroedvogelt'.
Samengesteld. d,oor Mej. van Drooge, Corn. Dopperkad.e 8 Vï, Anstertlam (Z) .
rf.730373.
September 1!6{
vnr/uirv



Volkstuinnark V .À.T. te Sloten 0ctober 1967 +,/n Septenbe\ 1964

(/ianvulling op de
i idedelingenblad

gegevens over de jaren 1962/L961r"..g1.S .gepgbli--cpe_rd .in
§63 fV van October 1963)

iJsP§g:ilg-YgIg9gg_ÏgggIglÈ!.99.9IgEl---..---------..---.-
ltri eurye s oorteu:

9L.
136,
22,1.
2,35.
rr Tn,- )4.
259.
?9O,
"91.
294.

iloomva 1k
Bosruiter
Grote bonte specht
0everzrua lurr
Boute kraai
Grote lijster
Zrva rtkop j e
Ito sri etzanger
-iraansluiper

lo
overvliegend, J exx.
overvliegend

trehker richting lloord
doortrekher
doortreklcer
doortrehker

.de

.de

.de

.de
,de
o*

F
F
F
F
fr
.u

Ir
A
A

ro/g/ ,6+
n'/a/ ,6u
ts'/r'/ r6a
74/9/ t 64
15/5/.,64
2J'/r'/ r 6a
r\i/u/ t 6a
29/4/ t6t'

Jo
Jo
Jo
Jo
Jo

ng
ng
ng
ng
nír

F,de Jong
.:trartog
.de Jong

32C,. Putter

34j, Geelgors .de Jong

Iiet aantal soorten, lraargenorren in de
lrwartaal) bedraagt nu: /6 soorten.

jaren 1962,7961,L9(r4 (exclusief, Iaatste,

fiti s
tjiftjaf (auuieus)
heggemus
spreeuw
kneu
vink
huismus

(
(
2
4
d

hele zorfler onregelmatig lraargenomen,
eerste datum 23/+/,5+ A.+ F
juveni Ie exx , 6'/9'/ '6,r F. <ie
juvenile exx. 3 /g/ ,eq .F.deoortrelrker, 2 dagen f en 2/4/ 16& A

'.de
Joug
Jong
.+ F

ngJo

tr:lro e d gelsr'.
Van de verleden jaar gepubliceerde lijst viel af: gekraagde roodstaart.
Als zodanig bleven:
wilde eend
koolnees
pir:rpe lure e s
winterkoning
zaugl i j ster
merel
spo tvoge l
tuinfluiter
gra slrus

In totaal 15 soorten (exclusief de dubieuse tjiftjaf)
Fourane rend c. overvl i eE end werden waargenomen:

Blauwe reiger, torenvalk, r,raterhoen, rneerkoet, scholekster, kievit, !l$.Er
regenwulp, grutto, gsggIfgpgË, tureluur, kluq!, zilvermeeurrr stornmeeur+.
Ií"kr*".*, visrlief , horenduif , houtduif , tiffiït , (* * een s'rossige iasó)
gierzlualuw, veldleeuruerik, boerenzwalurr, huiszwaluvr, zlyarte kraai, kaulrr,
lrransvogel,koperwielr,roodborst,graspieper,vlitteLnyilrstaart,@,
groenling, heggerrus, alsmede bovenverr,relde nieuwe soorten.
(onrlerstreept: de min of meer exceptionele soorten).
Ïn het afgelopen jaar dus niet lraorgenomen de,volgende soorten van de
lÍjst over 1962/L9(tjz
aalscholver, bosuilrrvoudaapjer'lepelaar, suient, slobeend, bergeend, patr
r,ratersnip, ransuil,ijsvogel, staartnees, tapuit, gehraagde roodstaart,,
goudhaantje, grauvre vliegenvanger, .ringmus.

raat §1.-II, Ansterdam.
Telefoon. L247lL

FaJf vDrf Js
September 1961r

' j,, I
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bl-v,,12rl

Bro e4voae I inventari satie FI evoDa L964
door I{il, C.ii.de iiruyf en p.E, Garrelfs.

': :

*-.-ë3i.--.-.---..-:.;....-J--:.;;-----;-.--..----..-------.

Fuut

Torenva lk
i/ilde eend

ila zant
:

ifa t erho en

l,eerkoet

-Ioutduif
-',o eko ek

1962

1

1

)
2

1

7l

1.

0
óö

11

1i
0

5

9

0

0

0

0

0

7

0

\
o.

3

9,
2j'
16

0

1

0

196n

0

t
LJ

1

L

,5
10

2

0

5

7

39

:t
2
o(J

o

4

4

2

5

9

0.

,\
3.'j ,.

6.,
7

22

lIi tte staart
iÍin.berkoninn
Zanglijster
i iere I

'iIeine karehiet
i"ietzanger
Spotvogel

Zruanthop
Tuinfluiter
Gra sr,rus

Bra aras Iuiper
Fiti s

?j iftjaf
Crrr,/liefienvanger
Lio o Inee s

...:,..' '

PinpeInees
:'. Ii

--roenlrng" '- -'- :- -'
:

.]/ink,,.- I i

Iiui smus

Spreeulrr

Zr,larte kraai
El<ster

irOOlIlIIrUtDef

Aantal soorïeri 91

rg64
,t

:....
1.

a
' 

'''l' '

2

1',
,2

6

1

1r.
ti

ö

2tÍ

0

2.

)
1'
1

x

2

4

oo

2

1' ' ' :

7')

20

t5
0

1 + pogi.ng

1.-
DO

I
(

o

0

)

25
26)

D\ir/vDrf
L2,3,1964

(

i1



blz.l',

.i..r..:.-...,-,.,-.
G0r.r'Tirr;.brlN niiJviiN'iiiirïcirT :'-octö-ber 1961 n/n - -.SàÉtónbbr 196a

(AanvullinpJ:op de g-egevens ovorl de jaren tO6Z/67rals :gepubliceàrd in
lviededelingenblad,.Lg6T IV vàn 0ctober 196J

Nieuve soortenl

ii{atkopnees
I'ileine karekiet
Vuurgoudhaontj e
Gee lgors
,,Iol enduif

broedvogel ?
g/6'eu zingend expl.
LI/4 en 16/4t64 I expl.
9/6164 zingend expl. ,verder treklrend
Broeèvoge1- 26fgt64 (nest net 2 eieren in bosuilenkast)

(wel nnaste ougevin,-)
(weI naaste ongcving)

( I naol vaar6genonen)

geweest zi jn.I,Ie schatten het aantal poren'op 1';
De Lansuil bracht dit joar 2 jonr"cn groot (geringd)

Iroedvoge l s

Van de verleden
Boonvalk
Patri j s
Wcterhoen
Grote Lijster
Doonpieper

joar gepubliceerde tijst vielen af;

Fouragerend c. o. overvlleeend werden waargenonen;

EIauwe ll,eigerrKievit,trfulp,IlegenvulprZilverneeuwrlíantelneeuvrStornrreeur{/,Kokneeuw
Vi sdi ef j e rVe ldl eeuwerik, Qras pi eper, S i j s,Kneu, Gc I e Kwikstaart.

In het afgetropen jaar dus niet rnaargenonen de volgend.e soor.ten van.de:lijst
t96z/ 6i i
LepelaarrSperwerrGoudplqyierrOeverloperrSteenuil,IJsvogclrGroene Specht,
1'/ielewaal, Zwarte Mees ,Paapje,BosrietzangerrBonte Vliegenvanger;Enrnsi js ri.ietgors.

Opnerki ngen

DeTotenva1kvieIopdoortoenaneVanhetaantalbroedparen;
van l paar in L9$ (legde 2 eier.enrnaar werden verlaten) tot I broedparen in
1964;vaarvan l plar in een ncstkast tot geen enl.rel resultaat kvar:rnaor de antlere
2,waarvan er ook''I in een nestkast broedcle en de andere in een oud kraaiennest,
brachten ieder'5 jon11ön groot. (aï1en geringd) .

llet Boonvalk.enpaar was wèl weer present in het voorjaar tot eind llÍeirnear is
toen verdwenen, '

liet broed.en van «le Putter is cl it jcar geconstatcerd,Een nest gevonden,woarvan J
jongen uitgevlogen zijn.irre zijn er echter von overtuigd,dat er neer broedgevallen

Van de ÍTrauwe Vliegenvanger vonden we 1I nesten. (;ong"n geringd)0pqallend r*as,
dnt er in vele nestkasten dode jongen gev.onden werden,Verletlen jaaq h;.er niets
von generkt.
De gelir .noodstaart viel o p door achteruitgang;Slechts 1 broetl6leva& geconstateerd.

Septenber I!64
Andries e/Brugnao
Blauwvoetstraat 13
Àr:ste rdan-W,

III (ter. rBB579)

a

t
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ltqnqtaeedijE October t/m September 1964
( nummeri.ng vólgens Vaà11si a=jfllp
TpEVAtrïGE G+STEN

78. Sperwer
85. o 3lauwe kiekendief
184. íwergsterir
185. Grote Stern

26.

ï\rut
Geoorde fuut
Woud.aapj e

gezien met jongen
17/5 2 e4x, en 13/6 1 ex op Akkerswade
gezien 6/8 en 9/B 6 verdwijnen in riet op
zel-fd e plaats
gezien met jongen, vele malen
Z6/4 AaUsend.; 13/6 noe aanwezig op Akkerswad.e
zo goed a1s zeker broed.geval (ae Kruyf)
kraaiend.
broed.t op I'De lhijgsmanr' (Swart)
vele malen kraaiend.
gezíen met jongen op Akkerswad.e
broed.gevaf (ae Kruyf)
baltsend. en gezien met jongen
z6/q - fi/5 baltsena
26'/4 a*tsend l 17 /5 copulatie
z6/q - fi/5 aattsena
17 /5 I öö roepend; 13/6 1 ö roepend
veel zangwaarnemi.ngen
nèst onde:r brug blj .zwemschooL rr0östr' .

broed.gevaf (ae Kruyf.)
gezien met jongen
vermoed.elijk broed.geval :

broed.gevaf (ae Kruyf)
gezien met jongen
à e*x 26/q tor fi /5 zingend; 13/6,1 ex zingend.
Akkerswad.e
vele zingend.e exx in riet van Akkerswad.e
vele zingend.e exx ih riet van Akkerswad.e

;ï:i:ïl :

zingend.
zingend.
zingend.
zingend. . :.

broed.end (ae fruyf)
zingend.
zingend. , '

zingend.
met jongen
broed.t ond.er d.akpannen.

d.atum

6 /B/',64
>/g /'e +
g /8/,6q
5/g /'e q

blz. 14

P.E. Garrelfs
P.I. Gamelfs
P.E. Gamelfs
P.Ir. Garrelfe

(d.e sperwer, d.wergstern en grote stern zijn nieuw in deze categorie)

rI. IIBROEDVOGELSII

5

33.
39.
15.
101 .
90.
108.
109.
1 13.
115 .
132.
137 ,
150.

'197 .
225.

.228.

. 303.
308.
3í0.
252.
263.
27.6.

279.
279.
280.
281.
283.
286.
287.
291.
292.
242,
348,
322.
333.
316.
351.

Wild.e eend.
Slobeend.
Zomertaling
Fazant
Soomvalk
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Grutto
Tureluur
Kemphaan
Koekoek
Veld.leeuwerik
Boerenzwaluw '

Graspieper
hiitte kwikstaart
Gele kwikstaart
llinterkoning
UIereI
Snor

Grote ibrekiet
IC.eine l(arekiet
Bosriet zanger
Riet zanger
Spotvogel
Tuinfluit er
Gtrasmus
Fitis
Tj ift jaf
Koolmees' ,.
R:ietgors
Kneu
Vink
Spreeuw
Huismrs

ïn d"eze categorie missen wij een groot aantal broed.vogels van
rfle ihijgsmanttl waar slechts enkele keren 1s waargenomen.
Ook d.oet de chemische verbrand,ing van rfKetjenrt veel schade aan voor-
malige broed.plaatsen, zoals van kluutr.bergeend en oeverzwaluw, e.à..
Nieuw is het bijna zekere broed.geval van d.e §eoord.e fuut .

,
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(Vervolg,waarnemirlgen .D.iemerzeettijk 0ctober 1963 t/m September 1964)

1ïï. ICIqEA,c,E-RpI,L EII OVERVLIEGEI{D

aaLscholver
Dla.gwe re1ger
purpem.eiger
lepelaar
kuifeehd
tafeleend.
grote zaagbek
nonnetje
bergeènd
kleine zwaan
torenvalk
bontbe§:levier
l<-leine plevier
watersnip
wulp
bosruiter
oeverloper
bonte strand.loper
houtduif

werd.en genoteerd.:

grote mante'lmeeuw
kleine mantelmeeuw
zilvenneeuw
stormmeeuw
kolcmeeuw
zwarte stern
visdief
gierzwaluw
huiszwaluw
oeverzwaluw
heggemus
kramsvogel
tapuit
pimpelmees
groenling
putter
zwarte kraai
bonte kraai
kauw
Vlaamse gaai

Samensteller: P.E. Gamelfs,
Sumatraplantsoen
Amsterdam (O)

7Orïï,

September 1p6{
car/vnr/llwv
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blz. 16

''PARKEEÏIDEN'I

Zpals aan d.e meeste WC'-1ed.en wel bekend, worden de laatste tijd in
Seatrix Park en Vond.elpark diverse soorten wilde eenden - gekortwielct -
gehoud.en.

Een d.ee1 hiervan is momenteel nog in jeugd-; zoIIleILl of eclipskleed.
Een nad.ere bestud.ering hiervan is bijzond.er instructief, aangezien men

hier - als in de VogeÍtuin in Het Zwin (zie het aparte artikel. hierover)
d.e kans krijgt d.eze d.ieren eens rustig van nabij te bekijkenr
De Eeer Hoekstra van dë;'Afde1ing Beplantingen van Publieke lÍerken was
zo vriend.elijk mij opgave te d.oen van d.e huidlge inventaris;
momenteel kunt U

in het Beatrix Park o.a,. à&ÍItreffen:
pijlstaart, krooneend-,
zomertaling, Casarcal

leakeend, kuifeend, witoogeend., mandarijneend,

in het Vond.elpark
EëngËna;-fifilf; pijlstaart, krooneend, iceakeend, lorifeend', tafeleend,
slobeend., mand"arijneend, zomertali.ng, wintertaling, Casaroa. 

.

A1Ie genoemd.e soorten vind.t U afgebeeld. in d.e Vogelgiès.

Om het noeilijk te maken, .zitten er d.an nog wat "buitenbeentjesrt tussen-
door.
Wij hopen in een volgend.e editie van d.it B1ad., .rria een artikel van de
Eeer Eoekstra, nader op deze Parken-inventaris te lornnen ten:.gkomen.

(u"j. Mr, J.E.U. van Drooge)

VNÀGENRIIBRÏEK:
HE. d-e Ifuuyf en Gamelfs scherpen elkand.ers vogelkennis en geheugen d.oor
het uitwisselen van vogellamtlige vragen.
Het antwoord. op d.eze vragen is a1s regel 1n d.e Vogelgids te vind.en, doch
het is d.e bed-oeling d.at eerst geprobeerd. word.t uit eigen herinneri-ng
het antwoord. te vi-nden. '

Zij veklaard.en zich bereid. ook 1n ons Meded.elingenblad. een d.ergelijke
rubrlek te publlceren. Het is d.e bed.oeling steed.s I vragen op te geven,
ÏÍaarop men ook in het daaropvolgend. nummer van ons het Blati het antwoord.
zal }c'rnnen aantreffen.

Ïíie heeft een opgewipte snavel, d.e kuÍfd"uiker of de geoord.e fuut ?

llelke snavel-kLeur heeft d.e }eooneend. ?

llelke kleur hebben d.e oksels van de zilverplevier 1n rinterkleed ?

Bij welke leeuwerik raken de wenkbrauwstrepen elkaar in cle nek ?

Wat is het è,oorslaggevend. verschil tussen d.e u"itte hrÍkstaart en d.e

rouwkwikstaart ?

(bovenstaande vragen opgesteld. d.oor de Hr. P. E, Gamelfs)

vDr/MEV
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0ntvairsen Li ttcratuur
trDe Dwc.rgstcrncr'r ,2c jaargang }to.2 rApril l-964

(NBr2c1c joargang no.l oI oongeliondigd in vorig ncdedcl-ingcnblr:6)
Publicatio CJN Anntcrdam.

24 b'].2.

"!g Ji€-pslri 4o jaorgcng No, 1, Sept. f$ov.L964 p0 bt z,
PubLicatic WG Noordhollandr s Noordcrkwartier.
fnhoud:
Brocdgevalren van lrloine barmcijorfruiter cn boompicpcr op" Tcxol

L,J. en A.J.Dijksen
Yuurtorenslachtoffers op Texc1 t96l/6+ J.I.Boon
Enkele aanko.msttl.ato van bosrietzangers chr.vnn OrttenHetKurische.,i{aff(nucland)p:.l.vï"oo']-
llerkwaartlig gettrag van een oevcrroper G.ri,Monse.eo en ïI.v,d,polr en

Een broedgevat v,an cln meröl op dc srend liÏ*;ï;ÍÏoïÏ ,*...sroepker
Over'de trek en verspreiding vÀn kempÈornn

;i"iï;ï';ï';ï:i:;ff:;""de kievitcn? Elí:ilïï"::l""
Enkele ovif,aunistische gegevens over het Zwonen$strr

Een waorneming von een *1eine *r.aurrier ('Laniu;^;ÏÏllle, 
chr'von 

'rden
en een klapehster op Texel C.Eijermon
Kunstnesten voor torenvaltr<en IlÍ, C. Étoepller
Vogelmoord op het Bolgzond. G.ïu.lÍonsóes
Recencies,

Ii{eileileringen van vhIG Noordhollandr s Noorderlswartier
No.16,September L964,

fnhoud;
Exctrrsieprogrornna October/Novemb erfDecember I964.
versLog excursie naar Eargzand ep de Normer op 2e/$ 64
iiroedgeval l en L964 ,
Waarnemingen.

I bIz.

Gegeveno over de Vogelstand in
door C. de trfoer en S. Sroairsma.
( Statatael ing Naturcrbes cherming

de omgeving van Rhijnauv,en in 1964 19 blz.

van het Staatsbosbeheer)
(0ntvangen van Staatcbosbeheer)

Contact rgoon voor Vo E elstudie
Verzomeling l<orte verolagen over avtiviteiten ín 1963 van een groot Il bIzoantal _Vogelwrrkgreepen en Vogelbeschermingswachtenrverzomeld en be-
wertrrt tloor 0e IIr,J. Steenman, seere-taris van bovengenóemtt Contactorgaan.
oangehecht;
adre s I i j s t Voge lyerkgro epen, Vo ge Lbe s chermingswachten rVo gelwa chten,
oongesloten bij het Contactorgaan.

Septenber I)64, v. Dr.JA
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Bestuur van d.e K.N .N.V. Vogelwerkgroep Amsterd.am:
p

P.W. Srand.er

F. van Zutphen

Mej. Mr. J.E.U. van Drooge

Mevr. J.E. Brinkers - Seets

Voorzitter
2e Voorzitter
Sebretaresse

Corre ond.en ie-ad.res:
PennÍngmeesteresse

Mej. ivlr. J.H.U. van nrooge
Cornelis Dopperkad.e B VI,
Amsterdam, Nlí. Zuíd-.
TeI.73.03.73

Uitgave Med ed.elingenblad.:

J .J.11. And.riese

Mevx. J.Ë. Srinkers - Seets

J.U. d-e Roever

K. Straatman

tr', van Zutphen

Illustrator: F. Ï,obe1

Gemeente giro (13.5o0)

V-'íO4OO, t.n.v. Vogelwerk§roep IOINV Àmsterd.àm,
p/a Mevr. Sri.nkers, Turnerstraat 24 I,
Amsterdam-Zuid..

Doorgeven van Ïíaarnemingen:
;

(Bi5 voorkeur zo spoetlig nogelijk 4a d.atum.\van $aaxneming)t ,;
UÍt het Amsterd.amse 3os: Mej. Mr. J.H.y.. van Drooge (adres: zie boven).

Groot-Amsterdam, exol . het Amsterd.amse ,Bos' , ,

' : J.W: de Roever, Mi1let§traaÍ'26
'', 1 Amsierdam, Nw.Zui-d. ' "iTel. 72.62.65 :

,!s
Coricept-Artikeleh vbor een volsend Medede linsenblad.:

K. Straatman, Kampeerterein "Bet Amsterd.amse 3os'r, Bosrandweg,
post 3ovenkerk, alsmed,e oopie aan Mej. van Drooge.

KNNV V}íG Amsterdam
September 1)6{/vDr
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