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blz. 1

Mededelineenblad iOdNï V!íG Amst erd.amg 3d.e iaareang no. f

Januari 1965

3estuursmed ed.e1 ingen
Data excursies en and.ere bi.jeenkomsten.

ALLE excursies beEinnen bi.'i d.e Tri-buner Fëx fiets, op Zaterd.agmorgen.

A

2
9

16
23
30

Januari
Januari
Januari
Januari
Januari

6 Februari
13 Februari
13 Februari
20 Februari
27 Februari-

6 lt4aart
13 Maart
20 Maart
27 Maart

8 uur {.1
B uur 30
B uur 30
I uur lO
B uur 30

B uur 30
8 uur

1 1 uur 30 Meerzlcht
B uur 30
B uur 3O

B uur l0
B uur 1J
7 uur
B uur 1!

Swart
Luyend.l jk
de Kruyf
Swart
Garrelfs

Swart
de Groot/Brander
Luyend ij k
Garrelfs

Luyendijk
de Kruyf
Swart
Garelfs

Er
Hr
Hr
HI
Hr

Hr.
HH.
I{r.
Hr.

Hr.
Hr.
Hr.
Hx.

B. Eeqpreking werkzaamhed,en uit te voeren in het inventari.satieseizoen:
Eet ligt in de bed.oeling op Qp.t,erdagmorgen, 13 Februari, om 1í uur 3r)
op Meerzicht, d.e werkzaamheden te bespreker., welke in het inventarisatÍe-
seizoen zoud.en Io:nnen word.en uitgevoerd..
Willen d.e Jongeren, en and-eren d.1e verhind.erd. zijn op genoemde Zaterd.ag-
morgen op Meerzicht te verschijnen, van te vorgn hun lÍensen in d.it opzlcht
kenbaar naken aan Hr. de Groot e"/or-ÏÏif-iiilffi, zodat r,:et hun planncn
zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden.

C. Dinsd.agavond.. 23 Februari. 19 uur 45 bune, DIA-AVOI\D door Hr. H. van HaIm.
De Hr. Eenk van IIaIm, in d.e eerste jaren van het bestaan van onze Vogel-
werkgroep acti-ef li-d daarvan, heeft aangebod.en voor onze groep een lezing
te houd.en op natuurhistorisch gebiecL, met vertoning van d.iars.
i.ilj zijn ervan overtuigd.e d.at d.e Hr. van IÍaLn over een fraaie collecti-e
d.iars beschikt, Noteert dus d.eze datum in Uw agend.a. Familieleden - als
altijd. - welkom. Verd.ere introd.ucéts gaarne na ruggespraak met o.go

D. I{utaties led.enl-i..i st:
Verhuisd.: Mej. A. Melhado, naar Pieter Vlamingstraat 39 ï.
Sed.ankt aIs 1id., ÏÍegens d.rukke werkzaamhed.en: E. Korunka en P. van $rsd.en.
Nieuw Iid.:
F.E. Si.mons, Sarphatistraat 2O5 II-, Amsterd.an (Centrum).

E. Abonnementsgeld Med"edelingenblad- 1965
Thans gaarne spoed-ig vold"oen, voorzover d.it nog niet is geschied,.
Voor d.e verschul-d.igd.e bed.ragen zie Med.ed-elingenb1ad. 1964, fV, van 0otober j.1.
Gemeentegiro Vogelwerkgroep: zie laatste blatlzijd.e Med.ed.elingenblad..

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Seoretaresse IC{IIIV WG Amsterd.am

vDr[,tEV
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eenkomst seerd. d.oor het trlfl\TNv t + V ll

voor afgev-aard.igd.en van Vogelwerksloepen en Vogelbeschërmi-ngswacht'en,
teU!recht'"olZàterd'ag,.1!Decembet1)6{,om.àuur.

Deze pijeenkomst werd. voor VWG Amsterd-am bijgewoond. door HH. Brand.ér en
straatman, arsmed.e ónd.ergetekende; onze ad.viÀerr, d.e Hr. trbibsdijkr'was
aanwezig in zijn functie yan rlteehni-sch 1id.'r van d.it 0ohtactorgaan;
tijd.eno d,eze, bijeenkomst. werd hij tevens benoemd. tot tweede voorzittei, en
op vérz.qek-vran -d-e. eerste voorzitt.erl Prof , :d.e Vriese 1eid.d.e Er. Fbieswijk
metéén al het grootste d.eel van d.eze vergad.ering. 13 fi.IGts O.q.. VBWrs'' 

-

had.den afgevagrd-igden gezon{e:r naar d.eze bÍjeénkomstr'61" in totaal ,door,-
16 personén w,óa li;ge,hroond. Vooruitlopend. op het 'Verslagr d,at hierover
gngetwÏ-jfeId zaI word.en uitgebracht d.por de Secretaris.van het ;Cont'acior§aan,
de Hr. Steenman,, - hetge"n i.z..t. voo:r onze led.err.ter trëzing beschikbar"= ''za\ word.en gesteld. -., volgt ond.erstaand. eën belcnopt overzicht van'tér'
sprake gebrachte onderwerp€ïrc- .' .

Prof. d.e Vries noemt een aantal werkzaamhed.en, waarmede V!,lGrs zich lcunnen
bezig houöeni . ".
1. eéh söor"tenlijst van een bepaald. terrein opstellen;
2, d.ata van aankomst en verd-wijnen notelen van zomervogqlso winlerg+sten,

3.Ieen studie maken van'het verband. tugsen vogelbevolking en landschàp:.,,

Zelfs bij het uitvoeren van de meest eenvouriige inventari
, 

-" j'

sati.es wotden
klegep, Èi9 , ",.,

havei- en

emei.nen blijft
waar_,het zaad.

d.i.kwijls, als het ware tten passant ", . aard.ige ver.
lunnen bijd.ragen tot àe wetenschap on-itreht d,è
Zo constateerd.e WíG Wageningen, d.at men d.e kwartel op

lr&arnemen, tréft men d.an ineens ook midd,en. op d.e hqi aan,
van pijpestrootje hun voed.sel blijkt op te l.everen.
Kruisbekken fourageren op het zaad, van d.e larix, pimpelmezen d.aarent eSen
hebben het voorzien op d-e
secten (lari.xmot ?) uit p

van d.q. larix, ÏÍaar.zij.verryoed.elijk in-

gersttemeinen, niet op roggeveld.en aantr
RietAorzen. die men'1n niet te strénge wfnter G Ln moerast

eut

De Hr. Bloem uit Itra

over.het trekonderz
(littrroven, I{engelo
uitgegeven. Over het geheel genomen, was d.e trek minder -spectaeiil'air dan in
and.ere jaren het geval was. Over d.e resultaten van d"e waarnemingen ín 1)62,
1963 en 1964 .za]. q9n:vorsl.ag,.worden gepubliceerd Ín,:rrEet Vogeljaar'1.

De Er. Braaksma .(t
beheer) vraà§i-med,ewer§ing voor hàt aoorgeven van waarnemÍngen van"' '

zilyerme.euwen met k1euruj.ngen (wanneer -i waax -, welke kleur(en) ' aan
we1k9 poot - cond,itie..van de vogel). Er zi-jn 4 à 5O0O exx geilngd..

De Hr, P.3. Jansen uit 3red.a houd.t zich nu a1 sed.ert 1951 bezig met het
filAogÏsEE-;nad;oek t.à.vq een beperkt aantal vogelsoórt,en, in samen-
werking met, het E[Mïr Men beschikt reed.s over een groot'aantal medewerkers
over het gehele 1and.; uitbreiding. Ui-erqan zou welkom zijnl doch mede-
werkers aan d.it ond.er:zoek moeten in de §èlegenheid. zijn vrijwel d.ag'eliiks
waar te nemen'ged.urend.e enkele Voorjaarsweken. 

:

arlem (technisch 1id voór het trekolderzo_ek). rapporieert
oek in 1964. Dit jaar i-s waargenomèn op J aagposten
, ïbaneker) en 8 weekend.posteri., h'zijnl2ilitrekb riohtenrl
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Ook'dit .onderzoeE lijlct vqptr,,d.rog.gr dan he,!,iin werkelijkheid i,s. Niet, al1een
bliikt een groot'vèrscnil vooi^te"Iiömen in b'.ï. eérste-waainèmingsdalq van
de tjiftjàf':(vabiatie'vànieind. Februa:ri tot 4 wekgn daarna):; ootc-anaàre con-
clusies i.v.m. weersgestéldhed.en kunnenr word.en getrokken: sterke achter-
uitgàhg vàn lÍihtérkoriing eí'röóilöor§t"nà eén stien§ó winter, niet daarentegen
van eoorten à1e'tjiftjaf, fitis, zwaluwen; d.ie b1Íjkbaar glotendeele vqr
genoegZuid.waartstre1tkenomdekoudeteont1open.
Een d.roge zomer brengt een telugval té weeg van wormeneters aIs kievÍt,
merel; hetzelfd.e geld.t vanzelfspiekend. voor broed.vogels in andere landen

Kieviten; aie wè À air."ïiiÀ i" "omgeÈeerae lrèt<riàutingt' waaqnemgn
bij weersve-rand.erirtg; cloen d.it niet meer a1'9 Zij 'eenmaaÏ in hun broed.ge-
bied zijn aangekomen. Dan trotsérén'ziJ d.aai in:d.è naaste omgeving een lreer
inva1le.nd.e' koud.e, 'fouragerend. op boerènerrlenr' ;a zelfs tussen''flatgebouwen.
Eet i§ iranlbelang d.at d.ergefljke i'aanpassingenn word.en vastgelegd.. Dit is.:b.v. bij d.e mereL onvofd.oendé gebeurd., zod.at er te weinig bekend, is be-
treffend.e d.e overgang van morel van bos- naar Stad.svogel.

Voo,Xts, word.t e4'gewerkt .aar-r eqn ondor?oek betreffend.e de &gI?fÍaIU1i.,0.a. zat ae invloed. van het weor op d.e trek worden rrag"gaàÏllÏ1,ffinÈói).

De Heer J.. Rooth noemt.een aantal ornithologische stud.j-e-objecten, waar
het RïïIOI{ zich momenteel bezig houd.t I in verscheid.ene blad.en zi jn oproepen

- ijsvogel (samen met Dritsland.l Íe1gië, Luxemburg);
- nachtzwaluwl
- sperhrer (Br. van Seusekom, een stud.ent uit rLeÍd,enr' die hierover rapporteert

- roofvogels/ui1en. ïnvIoed" va4 pestipid.en op de sterfte; wat is d.e lethal-e
d.osis, etc. (een werr§roep van het RïYONr. in samenwerking met he:t :ïnstituut
voorVeterÍnairePharmaco1ogieteUtrecht)..

- grote stern; ,

- lepelaar;
- blauwe reiger. (ffra.v. het EIVON rapport hierover zal vermoeaeli3k d.e

volledige beschermingsperiod-e, die werd i.ngesteld. na de winter 1962/1963,
weer met 2 Taar word.en verlengd-.)

- aalscholversterf,te tengevolge van verontreiniging van het rivierwat*,. 
.

(Ik verwijs U in d.it verband. rr"""'d." van het'RMN ontvangen litteratui:rr.
a1s vermeld aan het eind. van orr*s"Med.èd.e1ingénb1atl. vOr) "

De lIeer K.:Stam ult Den Eaag ràpporteert ovel nes"tkastonderzosk-.
GéE1eËérr íÉ:o;à. aat door het ophan§en van Épeclale nestkasten'torenvaLken
en uilen gestimuleerd. i«rnnen word.en t of srotere broeds+

of oop bestud.eerd. .
het ziet ernaàr

e1 s. T.& ovo verschil--
lende meze:1s oorten werd. tevens -hetlbi Gemengd foofbos- is
meer in trek d.an alleen naald,hout, en ult, d.at d.it niet alleen
een voed.sefkwestíe is doch §ók;de mogelijkheid. van d ëkkins , die de
groei in e'en gemengd. 1oofbos op1 evert.

Vrijwel steed.s word.eà meel zi-ngende ö 'ö geteld. d.ari er later nestk'as'ten :

lezét worden; onder de niet-gepaàrd.en trèft men vèeI'éénjarigen aàn.

Combineert men het. ringen van.. neqljgngen met winteravondcontrole, dan
krijst men gegevens over het populatieverloop. Noch he-t ringen van nest:
jongenf rio-èh het ringen van volwasspn-vogeIs, blijkt noemenswaard verlies
op te leveren, aIs men het maar op het juiste tijd.stip van d.e d,ag en op d.e
juiste leeftijd. van d.e jongen uitvoert. Meuen in naald.bossen zi-jn schuwer
d.an in gemengd. loofboal en moeten d.ientengevolge extra voorzichtig word.en
gehanteerd.. Ringen tijd.ens nestbouw moet geheel en aI worden vermed.en.
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Het Vogeltrekstatiqn +n Arnhem staat,ringèn van mezen met rÍngen van d.it
station momenteel niei toe, i.v.m. de onmogelijkheid. om d.e arn te ontvangen
massa Segevens'te v-erwerken. Mogelijk is hiervoor een oplossing te vinden,
a1 s men d-at r.;elk uit-hand,en zorl'kurrnen geven. Voorlopig word.t d.us met
kleumingen gewerkt. l

ne I{r. B1aauw van Natu'iirb e schermingsvereni ging rrlJhorst & OmstrekenÍt
(omgeving Mepp e1) verteIt, d,at men ald.aar veel bonte vl-iegenvangers en
zwatt e meze in d,e nest.kasten lci jgt 

"Verplaa sen d,eze soorten zich §oord.r,qziarts ? Breid.en zij zloh d.ankzij de
nestkasten uit ?
De bonte vliegenvanger verjaagt, ind.ien hij geen leeg kastje meer aantreft,
me-zen uit reed.s bezet.te kastjes. Àangezien de borite.vliegenvànger vrij laat
terugkeert, is men ex'.toe overgegàan reservekastjes voor,d.eze soort te
bewaren, d.ie pas half Aprit/lLei word.en opgeharigen.

Er blijkt een iroorl<eur te. bestaan voor _oudere neStkaàten, d.ie d.us a1 enlge
tijd. ha.ngen. I:---
Ïn d-e ":.ii"" overnachten voornamelrjk d.e mannetjes meze)n in de.nestkasten;
d.e vrouwtjes erbuiten, Ond.er d.eze laatste treed.t dientengevolge een hogere
sterfte op.

Meí h.eeft'
hebben de
z]-Jn somm]-
verblijfpl

ook nog een voed,seltrek gecónétateerd...Tijd.àns het broed.seizoen
jongen g:rll*houd-end. voed.sel nodig. Na afloop van het broed.seizoen
ge vogers d,i.eritengeïolge hrind-er b'èperkt in d.e keuze .van hun
aats" Tinbergen ond-er§cheid.t ?fbroed.territoriumí' en rrwinterd.omiciliert.

De vraag word.t gesteId., of het. mogelijk en i,renselijk zou zijn een ip:
s.ysteem te scheppen ten behoevé 'an.d.e bLj het.Contact Comiió aangffiten
vogelwerkgloepen en vogelbeschermingswachien, voor het d.oorgu.r"r, irr.'
Men is'het erover eens, d.at Cit - helaas - ongehrenst is !.a"v.. broed.gevallen
a1s bijeneter en hop. De Heqr Braaksma pleit e.chte:: ook,t:;a.v. àffiï-l-
waarnemíngen tegeq een Cergelijk systeem. Hij haalt, als'Voorbeeld" aan
hoezeer: d.e kraanvogels na het bekend. wopd.en van,bepaald.e pleisterplaatsen
ald.aar werd.en'lastiggevalLen met bezoek, h.etgeèn mèestàI tengevotie'heeft
d.at d-e vcigels word.en- opgeii.agd en verd.rev'en naar r4oor hen onzunstieèr' ,::p1eisterp]-àatsen"0okbijhetbezoeka"an8'anZenp1eisterp].aàËEIrÏffii.n
ied.er geval worden vermëd.en d.e r.'ogels op te jagen,

'1 i

Bovenstaand. vers;l-ag.is er, dupkt,rn5-jr.,,,nre1li *"*" een bewijs van, hoé '.
interessa{r-t .eï1 nuttig het is om' Iapd.elj. j,k .pontaet fe àebbenr,.vair .elkparB
ervariag: tié' prófiteràn en andeiiÏja" i;pspÍratie op. tè doen rroor tiedegen:
vogel.stud.ier,ièrk in eigen kring" ; -

vDr/uRv

Iriej . i\,r. rJ .H.U. vrnl Drooge
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DE FT,UïTER. broedvogel van het Amsterdamse 3og ?

ne fluiter is een zang:voge1, die in het lÍesten vqn onb ]and slechts j.n

zeer gering aantal broed.t, dOch vanaf eihd. April tot eÍnd. Mei d.aar
overal op doortrek waargenomen wordt, zelfs tot in de Amsterdamse
stad.sparken töe.

Typerend voor d.e fluiter is, ilat hij veel zíngt tijd.ens deze toorjaars-
trek, vand.aar d.at ze dan ook erg opvaIlen.
'In'zí5n bóek trDe vogels rtàn Terschelling'r beschrijft Tanis tle fl-uiter
al-s een,soort, d.le op d.it eilartd. tussen 3 lÍei "1 15 Juni d'oortrekl, mgt.',
het hoogtepunt ged-urend.e de d.erde d.e-Qad'e van Mei.

In ons Amsterdamse Bos word.t d.e fluiter e1k voorjaar gemid.d.e1d. vijf tot
tien maal zingend rilaargenomen, tussen eind. April en eind. l{ei, telkens
op versohillende plaatsen. Er is 1 Juni-waarneming belcendr ere we1 van
2 Juài" 1963, toen een zihgend. exemplaa:r bij het. 0penluchttheater wer§. 

'

gehoord.; .op B.:Meí 1963 was' in dezetrfd.e omgeving eveneens een zingend.e
fluiter ïraargenomen, hetgeen niet inhoudt d.at d.it dezelfd.e vogel lÍa§ ! . :

Deàe:Íweei r^raarnemingen zijn echter boslist onvold.oende om een tertit:orium
vast,te'st,el1en, te meer d.aap het gebigd. gedurend.e dit seizoen meerd-ere

malen per week door led,erl rvàtf d-e Vogelwerk§roep bezocht werd-.
Doch. ook ind.ien een,temitorium vastgeste'1d w.ordt, d.an is er nog geen

spra-\e,van. e€4. broedvogel . .Daarvoor is meer nod.ig d.an een zingend. mannetje,
en wef resp. eeffiiEr- eon nest, ei.eren en jongen. Als d-ez'e jongen ook

nog uitvliegen, is er spraké v&f,i o€l1; geslaagd- broed.geval '

Dit voorjaar (D6q) heb ik de fluiter op Texe1 zeer actief horen zingen
op 81 9 ón 1l Juni, steeds op d.ezelfde plaats in een beukenbos. De vogel
was d.aar oo,k' d.e ,gehele . tweede helft ,van Mei' zingend 'waargenonen, en zong

er. ook nog gedurend-e,de tweede helf,t van Juni, op 30 Juni werd het nest
gevonden.llit voorjaar werd. d.e; fluiter: Irootr bet eerpt a1s broedvogeli voor
iexel aangetoond, t:-"f"t twee paar tegelijk;. het andere. nest was 'reed's op

19 Juni uitgevlogen,
0p Terschelling ls iJl j959 het eerste (en tot nu toe enige) broedgeval van
d.e fluiter geconstateerd,. De vogel zong toen nog in Juli.

gngetwijfel-d. zal de fluiter op d.en duur (en misschien zelfs binnenkort) als
tràeavogel in het Amsterdamse Bos verschijnen, d.och tot op heden moet deze

vogel 1, orr" 3os uitsluitend. a1 s een doortrekker worden besohouwd..'0m ee.n

fluiter-tegitorium vast te kunnen stelIen, moet men in het Amsterdamse Bos

d.e vogel steeds in d.ezelfd.e omgeving geregeld, horen zingen tussen half Mei

en half Juni.
J. Reijnd.ers

Ad.res: Nieuwe Meerd.ijk 382, Bad'boeved'orp. Jn/vnr/UHv

De Laat,stB ja:ren wold.t ,d.e fluiter .in enlcelerr.publ-.i-caties oYelP: dë
. Avi'fauna va-n het Anstqxd.aqse ,!os..als BRQEDVQCEL aangod-1.rid: :

1e.'.Ïn:hetbeekjeÍlEet....Amster4amse3oe|l1ee.n.uitgavevan,d'eDienst
d.er Publieke lferken van Amsterdam (lg>g) komt de fluiter
voor in d,e lijst van broed"vogels van het Bos.

2e. Ín'd.e Meded.ehnsenblad.etr v1n onzà Vogelwerkgroep Arir§terdamr .: :*":
' l9t$J:'nd.i-4'i:srr- | 19,64 ,o. 3, word.t d.e fruitex genoeÍld ars. een

: qqor.t,, waalvan in d.e voolafg?arid.e iai_on aan d.e Noordkant wel - -*1' "'

'Voolzover mi.i bekënd is, heeft d.e fluiter in het Amsterdamse 3os echter
;i;il """Ë""à;;ài"À 

àrra"=rror"*, en: evénmin is er ooit een teiritorium
vand.ezevogelvastgeÈteId.. 

i; ', 
,
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Noot bij het artikel over d.e Fluiterrvan J. Reijnd.ers

Volledigheld.shatrve memoreer ikrnö§ enkele gegevens over d.e fluiter, als ge-
publiceerd. i-n het Jaarverslag, d.at de IIr. Brander over het Saar 1959 uitbracht
voor d.e K[NV, waarvan Er. Reijnd.ers blljkbaar geen kennis d.roeg:
I'fn het bosged.eelte achter het gemaal van d.e llingvaart werd. nlet alleen
op 24 Mei d.oor Hr. Straatman 1 ex waa,rgenomen, maar op 11, 12 en 13 Juni...,
2 exx d.oor }lej. v&Íl nrooge gehoord. en gezien. Daar §ykman ale laatste
trekd.atum I Juni geeftr m&B dus wel word.en aangenomen, d.at d.e fluiter
d-it jaar een territoriul had. in het Arnsterd.amse 3os.rr

Ter plaatse werd. in dat jaar niet.geinventariseerd., zod.at hier slechts
te hooi en te gras eerseen WG-lid. passeerde. 

vDr

Het bggrip. i'3R9EDV0GEL I'

:

(Een reaotie op het. artikel over d.e Fluiter, van d.e Hr. J. Reijnders)
Veel woord.en kan men op versohillend.e manieren nad.er d.efinieren, aI naar
gelang van het gebruik d.at men ex varl wi1 makeno

De Hr. Reijnd.ers geeft in zijn artikel over d-e fluiter d.e volgende ver-
eisten om te l§rnnen spreken van eeu broed-vogel : een zi-ngend mannetje, een
wijfje, een nest, eieren en jongen.

ïn ons Med.edelingenblad. 1963, no. 4 gaf ik, met het oog op d.e Park-
inventari-saties op soort, d.e volgend.e omschrijving:
rrSroedvogelrt: hieronder te verstaan een vogelsoort, d.ie d.oor nestbouw,
eieren, of zanA over vold-oend. 1ange terrnijn, te kennen geeft d.at het
biotoop hem aanstaat voor broed.gebied..

Dat is we1 een and.er uiterste, €rrr ik geef het toe, het uiterst bruikbaar
minimum.

Gaarne wil ik vooropstellen, d.at Reijndersr d.efinitle d.e rri.d.ealefi is.
Maar d.aarmeerals zovele id.ealen, in de praktijk onbruikbaar, althans
ind.ien men inventariseert in voor het ptrbliek toegankelijke parken e.d.
in d.e omgeving van een stad. als Amsterdam.

Niet alleen hebben onze V!,IG-leden noch in het Amsterdamse Bos, noch in de
parken e.d.r vergunning om buiten d.e pad.en te gaan; enkele uitzonderlijke
gevallen d.aargelaten ben ik d.aar nog tIi-j ovet ook.
Een d.ergeli jke vergunning zou, met het oog op d.e veiligheid. van d.e vogel,
slechts gebruikt }c:nnen word,en op tijd.en d.at géén publiek aanwezig isl en
d.an nog d.usd.anig, dat geen enkel spoor word"t achtergelaten.
Hoeveel broed.sels zijn al niet ten gronde gegaan tengevolge van belang-
stelling gewoon van het pad. af. Uitgaand.e van het belang van vogelbescher-
ming is het betred.en van bospartijen e.d.. dan ook slechts op zeer beperkte
schaal toelaatbaar.

Een tweed.e vraag is: is het vinden van een nest met eierenr c.e. jongen,
werkelijk nod.ig om een vogel f'broedvogeltr te ku.nnen noemen?
De meeste vogelaars nemen met mind.er genoegen, tenzíj het gaat om een voor
Ned.erland- nieuwe soort.
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ïn het Amsterdamse Bo s werd. het eerste matkoPnest gevonden in 1963. Toch

twijfelt niemand. er aan, dat d-eze soort'reeds
.Amsterdamse 3os

jaren broed.d.e in het

De bogmkruiper werd in 1964 voor het eerst nestelend waargenomen, en nog

;d1*\g-""1gdend.ewaarnemingenterp1aatsee1kaarop.Nj-emand
Ís bij het nest geklonnen en heeft jongen of zelfs maar eiefen gezien.
gnze Íogelwer.kgràep, inclusief àe toch heus wef critische 1ei-d.ing, accepteert
hem a1s broedvogol met i-ngang van 1)61 ' Het jaar d'aarvóór was hi j een

tgijfelgeval en gaf tot hevige discussies aanleiding. @ ind.erd.aad- had.

een gevond.en nest d.e doorslag kunnen geven.

Ik ben het
broed.vogel
Ik ben het
alle eisen

er mee eens, d.at de fluiter in het Amsterdamse Bos niet als
mag word.en gequalificeerd., zelfs niet volgens s:Lii3 d.efinitie.
er niet 1nee €€ÍrS; dat wij d.aarmee zUllen moeten wachten tot aan

varr-Fo*slirrijvine van Er. nèiinders is voldaan.

l,iej. Mr. J'H.U. van Drooge

Adres: Cornelis Dopperkad.e B Vf , Amsterd-am Zuid' If

vDr/rtgv
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ro ed.vo els van he eilanrl nabi Balkan in 1 enf o

Ïn d.e kanobaan, welke d.e Balkan aan d.e Oostkant begrenst; Iigt d.Írect ten
Noord-en van d.e brug nummer J4,2 een eiland., d.at ongàveer órT5 n" groot is.
De lengte is t 2)o n en de gemidd,elde breed"te bedraagt J0 mr

Dit eil-andje word-t d.us enerzi jd.s begrendd d.oor d.e kanobaan en antlerzi jd-s
d-oor een { meter bred.e sloot, welke het scheid.t varr een smalle strook
bosaanplant van gemidd.eId, B m breed-. Achter d.eze.strook lÍgt een grote
zonnewcide.

Het eiland *s p::achtig begroeid met een elzenbos van ruin 10 m hoog,
waar nog een aantal populieren en wilgen..iil*t.opri-jzen. 0nd.er deze boom-
laag vind-en we een weeld.erig st::uikgewas, ,roàr.ramó1ijk bestaand.e uitliguster en vlier. Het geheel i.s een uniek stukje boà.

De broed-vogels van dit eiland zijn in 1951 d,oor mijn broer Theo Rei3ndersgeinventariseerdpen in L964 ]neb ik het eiland.,getiSt<ti jd.ig net aangrenzend Bal,;r.:r
gebi ed., geinventari s c erd_
Hierond-er volgt nu een vergelijkingstabel vari de beide inventarisatie-resultaten. \n l)J) was de aanplant 5 jaar oud, en in 1964 dus Ll jaar,
VoEe lsoort Lo64

-1 ótr2fl22
Zwatte kraai
lortelduif
Houtd.uif
Fitis
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Merel
Zangli j s ter
Grote lijster
I1'achtegaal
Wielewaal
Grote bonte Specht
Spreeuru
Winterkoning
Zwartkopj e

:
2)
2
T

1
I
1
I
2

1
1
I
l-
I

2
Z

Z

Z

1
1
1
I

Vergeleken met and-ere bosbeplantingen, bijvoorbeeld. d.e Balkan, zijn in d.itklein gebied. veel territoria gevestigd-. Vermoed.elijk word,t d.it vooral
verooïzaakt d.oor d-e afwisselend.e vegetatie met o.a.vee1 heesters, hogewilgen en hoge populieren. Tevens zal ook het rand.effect (grote rand.lengtet.o.v. d-e oppervlakte) een gunstige invloed. op de vogelstaàa uitoefenen.

opgemerkt zLj, d.at enkele vogelsr o.&. wielewaal, grote rijster e1 een
nachti-gaal, hun territorium niet uitsluitend, tot het eilanà b"perkten, ci.och
ook een d.eel van Ce 3alkan als hun territorium beschouwd.en. ne nabijheid.
van het d-unbevolkte Ba1kan gebied aan de overzijd"e van d.e 2! m bredà karro-
baan was voor d.eze vogel-s van veel groter belsng d.an d.e aangrenzend.e strook
boonpjes achter C.e s1oot, waarin sleehts weinÍg vogels vertoefden. IIet
voornammste d.eeI van hun territorium lag echter toch op het eiland., want
d.aar zongen zij het meest.
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De meeste vogels, dÍe tn l)J) nog niet en in 1964 wèL het eilandje
bevolkten, zijn hiertoe gekom.en d.oord.at d.e oud,er wordend.e aanplanting
een gunstiger'biotppp voor hen betekende. De achteruitgang van d.e
torteld-uif is nogal d-uister, die van d-e zwarte kraai we1 begrijpe-
Ii jk i-.v.m. d.e kraaienjacht.

Het is natuurlijk wel grappi-g om de broed.vogelbevolking van zotn
klein gebied- te inventariseren en te vergelijken met d"ie van een
tiental jaren geled"en, d.och het heàft weinig nut a1s vergelijkings-
materlaal met and.ere boscomplexen. Beter is het een homogeen bosgebied.
te nemen, d.at orr€ieyeer 10 ha groot is, zoals aanbevolen d-oor
Prof rDr.ï,. Tiirbergen. Dit is zowe l- wat nauwkeurigheid. a1s wat vergelijk-
baarheld. betref t'd.e meest geschikte gebicd.sgrootte voor d.it werk.

Het is voor ied.ereen, d.ie bror-.d,vogels gaat inventariseren, heel erg
nuttig, zo niet nood.zakeli-jk, eerst het boekje van Prof.Tinbergen
te lezen get$teld" ItVogels in hun domeinrt. Dan kan men een nuttig
gebrui-k maken van d-e ervaring van vele and.ere ornithologen, een
ervari-ng d.ie and-ers pas na vele jaren zèIf experimenteren kan worden
opgedaan.

J.Rei jnd.ers.

ad.res; Nieuwe Meerd.j- jk 182, Bad.hoeved.orp.

VRAGENRUBRTEK:

(Vragen opgesteld. d.oor d,e Hr. de Kruyf )

1 Welke ö ki"k"nd,ief heeft een zwarte vleugelstreep ?

2 Noem J valkensoorten met baard.strepen.

J ïs d.e g sperwer groter of kleiner d.an d.e 6 ?

{ Is d.e toppereend- een Nederland.se.broed.vogel ?

I Noem het verschil van staart tussen grutto en rosse grutto ?

of Hoe kan men aan de'staarttekening d.e grutto rran d.e rosse grutto
onderscheiden ?
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(t964-w, btz. 1)

WaarneminAen Amsterd.amse Bos 4de kwartaal 1964 (inc1. enkele aanvullend.e
waarnemingen op le kwartaal)Samengest e1d. d.oor l.{ej. Mx. J .H.U. van Drooge

7. Kuifd.uiker

B. Geoord.e fuut
25 /12 í ex op Nieuwe tr{eer bij Ringvaart (Re:.;nders).

36. Krake er:.à

31/10 í 6 op Grote Vi.jver (Hartog).

38. I,ijlstaart5lir
Nonnet

1 ö over kanobaan bij kampeertemein (Straatman).

29 11 I g Grote Vljver (de Roever).

1o/1o ! 14.55 1 ex richting líest over Grote vijver (A. de Jong),

90. Slech valk
15 10 1 ex van Schiphol over Bos (Branaer).

1A2, Waterral

D.e waarnemingen, hoewel critisch beoord.eeld. dcor HH. Brand.er, d.e Grooten straatman, blijven voor de verantwoord.elljkhei; ;.";-í"-r#""amèrs:, ',Nummering: volgens Vogelgid.s jd.e d.ruk.

21/11 í-ex op Nieuwe Meer bij Gemeente te*ei-n (Garierfs, de Kruyf,
, Mej. van Drooge);

^5_/,12 dito (d.e lftuyf/Gamelfs);
25/12 1 ex op Nieuwe Meer bij ,werk 24,, (T, en A. d.e Jong, Mej. v.Drooge).

54. e

55. Bergeend.
1fft/* ?1/1o I juveniel schinkelpold.er in kanobaan, d.i-e tijdelijk- i.v.m. te vemichten werkzaamheden - gedeelter:,jt ;;" #;;;:"-gelegd (ae fruyr, O.ree], en and.er" VwC ï;;;i:--'

74. Buizerd.
1 ex waargenJmen op lz/9, 13/9, z/.to, 3t/lo; meer _ niet op datum.d.oorge_
Seven - september- en Octoberllaarnemingen, o.a. rlr. d.e Groàt "" ""à"""'-boswachters omgeving hertenkamp.

77. Sperwer
W1TTI, weer) 9, 18, z4r 30, 

'3í 
october;

88. Visarend.

1, 7, 2! November, 23 December.

Gehgord in Oeverland. Nieuwe l[eer op 12, 16, zz, z4t 3i october;7, 13, 19r 21r 2! November.

:r/:',, 5(r?l !1/1, ,^":.fl:ezlen: bii sloot militair te*ej.n.(straatman);
1lÍ" I :I "g3rig" 

§chihkelpold.er_bij ',d.roge drainage" (straatman)i1y/12 2 exx gezien rand. oeverland. Ni_euwe Meer (came1rs, l{oons,Me5. vil5Eige).
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1Ol. Porseleinboen
f7íO 13 uur 30, ongeveer 3 minuten lang gehoord Oeverland. NM (Hartog).

125. Bok.je
24/10 í ex op het rfd.uintemeinrr tegenover ile Tribune (Hartog).

126 . Ilout snip
2 (Oreet ) .

verse e:cr opgestoten (d.e Groot/Straatman).
1

B
/lO 1 ex Schinkelpold.er
/tt, z/12, 1o/12, 21/12 di1

128. Wulp

ffiz 1 ex over kampeertemein (straatman);
26 /12 dito,

133. Witsat.i e

3O/g 1 ex Vogeleiland. (ae Groot);
3/lO 1 ex Vogeleiland. (de Oroot met V!fG) itB/tZ 1 ex over Vogeleiland., d.ook omlaag om in te va1Ien, maar vloog

d.aarna door; het water was berroren (Brander).

137 . Zyqtle rrnter
24" (HarUog);
ibune (Versluys).

3/1O 1 ex gehoord., I'werk
25/10 I ex roepend over Tr

1JB. Groenpootruiter
f6 /lO 2 óxx -ScUinke1pold.er

31/1O 1 ex over Bosrand.weg ( Verhoeve/med.ed.e1i.ng'Swart ) .

163. Kleine mantelmeeuw ("i-ntermed.iusrr)
W Nieuwe l[eei ( Swart c. s. ) .

19 2. Houtd.uif
ZT/1Z een zingend ex bij Vogeleiland

2O2. Steenuil

(sranaerflej. van lrooge) .

'l ex op Oostelijk viaduct (ïersluys).

203. Bosuil
Aegin October roepend overd.ag (Brander).
November/December: Divee.se lnalen ts avond.s gehoo:rd., ook baltsroep
(d.e Groot e.a.). '

àl /tz 2 exx roepenri.l prooiovergave (Hartog) t
23/12 2 ew fel alarmerend voor'verwil-dë::d.e kat (ae, Groot).

216. G4o!e !q4Le spepht
27 /12 een roff elend exemplaarl omgerring rrBanaanrr (Swart).

(tgeq-w, btz. z) '

í23. lÍatersniB
October; vrijwel d.agelijks waargenomen bij Oeverland. Nieuwe Meer. Daarna
2, 14, 21, 22.November; 21, 25e 26 1i,ecember.
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232. Bonte kraai

blz. 12

(vernoove);

gezien op J/tz, 25/12, .25/12.

22/,10 1 ei voedselzoekend. schipholdi.jk bij zlí punt Bos
12-/,12 1 ex over Nieuwe Ivleer (Swart c.s.)i
26/12 1 ex kwàkerij (de croot).

233. Roek

@z 1 à z exx over Nieuwe l{eer (swart);
.25/,12 .1ex overrrwerk 24il (A. de Jong)i
25/12 1 ex kampeerterrein (Straatman).

238. Koolmees
2_?/,11 zagend. ex omgeving p.lr* (tweeslag) (frf"j. vàrl Drooge);
27 /12 zingend ex (arieslag) (Swart).

24O. Zwarte mees
Omstreeks + 1O/1O 1 ex bij huize de Groot (ae Croot);

fta.eo van Lent ) .31/1a 1 e misschien 2, exx Balkan (Frans Vera

243. Iiatkop
Baltsroep ("r;u-t5q"1 op 5/1o, Ze/lo, 20/11.

2!1. Boonkruiper
Zingend. ex op 22/g, 3o/9, ty/to.

251. Grote Ii ster
10 2 exx kampeertemej-n (Straatman).

252. Kramsvogel
W vrij regelmatig lraargenomen.

2!1. Zanglijster
IÍaa:rnemingen 1aatste kwartaal zeer sohaars.
21/11 zang, kampeertemein (Straatman), 1 Ex

2!{. Koperwiek

1

lit.f,i: 979 regelmatig waargenomen.
17 /,1o + 15 exx neuriënd eerste bos/Koenenbos (Eartog) ,. 21/11 een neuriënde gïoep in laatsie bos (r,r"5. o"r, öroog").

2rB.3ef1i.ister-T/1o-
t8/to

288. liiftjar

2 er'x op kampeertemein; vlogen weg richting Bosrandweg (Straatn:an);
1 ex kampeertemein (Straatman).

ex gezien op Vogeleiland (Brand.er);
ex gezien in d.ennenbosje rotond.e start (ae rruyr/Garuelrs).

12 /11 1

5/12 1

292. Goud.haant i e
Iv;.i.v. 28/) waargenomen
Iri.i 'v. eind. October \/* t2 December opvallend. veel exx, ook rlloord.kant
Roeibaantt lÍaal in 1963 geen enkele waarneming praats vond..

t e
10

5, 1

/tz

I ex Openluchttheater (Hartog);
2, 27 Deoember 1 à 2 exx Tribunebos (swart; Gamelfs/ae rruyr);I ex Rodelbaan (Hartog).

293.
3t
3r
23
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(1964-w, btz. 4)

305. qlgle gele kwikstaart
21/1O 1 et Schinkefuolder kanobaan (oreer) .

308. I0apekster (steedàji exempl
Oeverland. Nieuwe i[eei"
Oeverland Nieuwe Meer
Oeverland. Nieuwe Meer

Schinkelpold.er, e]:c. pad Amstelveense Poel (Swart);
Schinkelpold.er, rrbid.d.end." boven Kleine Noord,d.ijk(Hr.en Mevr.Brand.er);

eind excursiepad. Nieuwe lr{eerl prooi - een vogeltje - verwerkend.,
zittend. in wilg. Door IIr. Kolk gefotografeerd. (ttartog/Ko1k);

Sohinkelpold.er, Qelrerland- Amstelveense Poel (.0,. en F. d.e Jong);
Schinkelpold.er, Oeverland. Àmstelveense Poel (Swart) .

25/10
zt /to
28/10

5/12
20/12

23/12

aar)
(dè croot /ut.i. van Drooge/rxcursie);
(t.lej. van Drooge);
(dames van Kelckhoven/Heuwekemeyer) ;

26 /12
zt'/12

316. hrtter
ToT B exx over koekamp (Verh.reve).

Hierna (diverse Vl^lG-Ied.en/diverse plaatselr) :

I waarnemingen in October;
minstens 6 waarnemingen in November;
12/12 1 à 2 exx over Tribuhe (Swart);
21/12 3 exx bij kampeerterrein (Straatman);
25/12 2 exx kampeertemein (Straatman);
Z6/lz 5 exx Elzenspeelplaats (A. en F. de Jong);
26/12 en 30/12 enkele exx kampoerterrein (Straaiman).

317. Si.js
GeFe-ge1d. waargenomen m.i.v. lB/9, echter weini-g massaal.

320. Sarmsi.i s

Wl exx op kampeertemein (straatman);
20/12 12 exx op kampeerterrein (Straatman).

330. KeeP
ÏilÏï',r. 29 /9 reeelmatig waargenomen.

343, Rietgors
2 Septumber!,raarneminge;.r, 3 Octoberwaarnemingent
29/12 2 e*x over Nieuwè Meer t zíide Jaagpad. (

2 NovemberrÍaaxnemingen.
Swart ) .

J47. Ringmus
3-ïotoberraarriemingen, 1 Novemberwaarnemingl 3 Decemberwaarnemj.ngen.
Zl/12 slaapplaats omgeving Triliune (Swart).
December: slaapplaats Schinkelpold.er, nabij Rad.ar (ae Groot);

slaapplaats Schinkelpolder, k-wekerij (d.e Croot).

KNNVr/WG AmsleTd.am --n- Arrnr
@rvl)rlivitlv

Zie sepataat, blz. 5 €.v.1 overzicht eerste waarnemingen wintergast.en.
en laatste ïraarnemingen zomervogels.
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Eerste waarnemingsd.ata tn 1964 van voo? het Asd..Bos nolmaï.e wiàÍ'érgast en.

!. Doilaars (.ioorheen broed.vogel Oeverland. Nieuwe Meer)
4/1o loek Koenenbos, in slootje langp 0everland (u"j. van Dr'ooge).

(Eerste waarnemi.ng sederi 27 /4:)
,.,,,....l{. Wintertali4g

2zrt Oeverland. Nieuwe l.leer (Sr,rart/Verhoeve) .
(Eerste waarneming sedert 19'/4.)

37. SmientT omgeving koekamp (Hartog/Versluys) .
(Eerste waarneming sedert lt/+).

42. Kuifeend
17 /7 1 ex op Nieuwe Meer bij Gemeente.temein (U"i. van Drooge);

d.aarna echter pas hÍeer m.i.v. ZT/1O, d_agelijks.
(Eerste waarneming sedert Zl/5.)'

43. Tafeleend
17 /1o Grote Vijver (Hartog).

(Eerste waarneming sed.ert ll/q.)

53. Grote zaagbek
3TZï6--G;-9 zaagbek" over werk 2{ (nartog);
29/11 ?_ll 'grote zaagbek over Nieuwe Meer (Hartog).

(Eèiste naarneming sed"ert 5/q.)
Deze winter t/n eind. December nog schaars i_n aantal .

L?atste waarnemingsdata zomer:voge1s, Amsterd.amse Bos 1964.
Voorzover reed.s 1n voorafgaand.e kwartaaloverzichten details .lraren gegeven,
zíjn d.eze hier niet herhaal_d..

Compleetheid.shalve zijn tevens d.e eerste waarnemingsd.ata ( rrppr) herhaald.,
hoewel hiervan reed.s een'ovÈrzicht was gegeven in fted.ed.elingenblad-
no, 1964-ÍÍf. '

35. Z,oyertaling
15/B Gàrre1fs, d-e Kruyf, l,rrej. van Drooge. Elí 2t /l

Bg . Boomvalk
?5/9 Verhoeve.

112. Sch.olekster

Elt: 23/5

2 /6 Straatman. EI^i: z6 /z
1 í{. Kievit

27 /12 nog 1 exemplaar op weiland.en iUeerzicht (Swart). EW: 15/2

131 . Gn:tto
-57- Vogeleiland. (Metzger met excursie). Elí: 14/3

116 . Tu1e,!q1rr
Nilg stlaatman. El[: 11/3
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179. Vj.sd.iefje

-. 
à.11T--.T exr ts avond.s .langs Atveense poel (Verhoeve).

í93. Tortelduif
1n zlngend ex gagelbosje (Verhoeve).

1!1. Koekoek
1+/l í g Noord.-Oosthoek Meerpad- (U"j . van Drooge);
0/g jonge koekoek tuin.Br. Heijnd.ers, Nieuwe Meerdijk,

tegenover het 3os (overzijde Ring'vaart).

2O7. Gierzwaluw
TlT".x over kampeertemein (Straatman) .

226. Boetenzwaluw
iT'. 1 geImatig hraaxgenomen.
22/11 bij mist.ig weer 2 exx richting Noord boven

§chinkelpold.er, te'lkens t'erugcirkelend.
(Verhoeve).

22J. Ilqiszwaluw
T/n 26/) iegelmatig waargenomen.
?/11 1 ex omgeving paard.en3portcentrum (Verhoeven, een

lid. van Stichting Vrienden v/h Amsterdamse fos).

229

bl-z.1J

Er{: 1B/+

EW: 5/5

ElÍs 21/4

EW: 19 /4

EW: g /q

EW: 1t /4.

EI,tr: 7 /5

EtÍ: 28/l
a1leen ge

16 /q

E;d: 16 /4

Eïr: 21/4

. Wielewaal
21re "jodelend.rr ex bij gagelbosje (Verhoeve).

26!. Gekraagd.e rgod.staart
@argenomen;
Z6/9 I ex gezien Schinketpotaer (Gamelfs/ae fruyf).

267. Nacbtesaal.+
11/B met jongen op het Vogeleilana (Srander);
29/B 1 ex gezien laatste bos (F. tlera).

272. Snor

zj.en
zang

Efr-eind. Juli regelmatig zan§ wàargenomen. Daarna nog:
5/9 1 zingend. ex Oeverland. Nj-euwe Meer (Uartog/Versluys).

274. Grote kareEiet
18/l Schinkelpolder (ae rruyr c.s.).

Voorlaatste waarneming: 5/6 Vogeleiland..

275 . Kleine karekiet
15/B 0everland. Nleuwe Meer (d.e I(rrryf c.s.).

276. Bosrietzanger
1B/l sóninaerpolder (Garrelfs c.s.).

277 . Rietzanger
2 Vogeleiland - enlge

Oeverland. Nieuwe I{e

ErÍ: 5/5

Elt: 9 /5

. Augustuswaarne'min§ (Hartog /Vera) i
er (itartog/versluys/Vera) . 13/4EW:

/B
/g

l
5

EII: 16 /+



blz, 16

(1964-1Y, orr. 7)

279. Spotvosel
W3.hinke

Voorlaa
Ipolder. (Garrelfs c.s. ) .
tstea 6 /l .

Eltr: 9 /5

280. Zwartkop
1O,/g bovenbos (tUe;. van Drooge/ae Jong van KLM).

Zang gehoord. en Ce vogel gezien.
Voorlaat st e: 29 /B .

EW: ö/q

282. Tu:.nflui-ter
íD 

"i-:6end" 
ex gagelbosje (Verhoeve).

Voorl-aatste: ZZ/B gezien,
EI,r: 17 /4

283. Grasmus
TíT zingend. ex kleine Arveense poel

Voorlaatste waarneming: 29/8.

284. Braamsluiper

(Verhoeve). EI,í 1B/q

23/5 broed.geval bij huize d.e Groot. EIri: 19 /4
287. Fitisw Zingend. ex Oever.t-and NI'{ (Hartog/Versluys) .

Voorlaat st e: 16 /B .
Et{: 7 /4

2BB. Tjift.iaf
f/íj6/TO vrijwel dagelijks nog zingende exx.
12/,11 1 ex gezien op Vogeleiland (Brand.er) i5/12 í ex gezien dennenbosje bij start (ae Kruyr/Gamelfs).

289. tr'luiter
766'- mj-d.d"elste bos, zang (lte5. van Drooge).

Etl: 21/3

EIrI: 21/4

294. G vIi
íl Nieuwe Kal- fjeslaan, 2 exx

Voorlaatste: 16/8.
(lte3. van Drooge) . Elr: 9/5

295 . Sonte 1 (d.oortrekker)
27 bovenbos Mej. van Drooge). Err: 25/4

304. tr{itte kwikstaart
24/10 eerr exeplaar tussen l.{eerzicht en start

(tvte3. van Drooge).
BÍí: 24/2

343. Rietgors
Nog i-n November en Decernber waargenomen bij
oeverland NL{; Z/t/tg65 dito.

EIí: 29 /1
al1een gezien

2)/2 zang

XILNVTffiG Amsterd.am
,Januari 1965 vlr/ltrr



b}z,IJ ,

Waarnemingen bui I
U en Amsterclamse Bos 2e helft :-954

4,

!2.

25

6l

B5

B6

9t

Rood.keelduiker
2-9t 1ex. ymuid.en (d.e Roever, 0ree1)
Noord.se Pi j 1s tormvogel
2O-9tI ex. Ymuid"en, Noord.pier (ae Roever.rOreeI)
Kwak
l9-7t 1juv.ex. Botshol (d.e RoeverrOreel)
Rotgans
1-1Lr{ ex. Ymuid.en vliegend richting N ( Swaab, de RoeverBruine Kiekendief
2O-9r L ex. Sloterdljk (de RoeverrOreel)
Slauwe Kiekend.ief
5-I2, e Sloterdijk (Hartog)
Boomvalk

_218-en 29-Bt 1ex. Sloterdijk (de RoeverrOreel)
\1-A, 1 ex. Stoterplas (f, Ae iong)
Slechtvalk
21-19 en 1-11, 1 ex. Sloterdijk (Hartog)
Smelleken
7-11r 1ex. Sloterdijk (d.e Roever)
Porseleinhoen.
11110, gehoord rsloterdijk (Hartog)
Zil.verplevier
4-7r I ex.overvliegend. Botshol (F.ae JongrVera)
1-lo, 1 ex. Sloteràijk (de Roevàr) 

e'.-
Steenloper
2-8, 1 àx. Sloterdijk (de RoeverrOreel)
Sokj e
Sloterd.i jk; 

_29 "l Z9-Bt 1 ex. ( n.ae JongrVersluys), 1_11,
(Hartog) , z-Ll, 1.ex. (de Roever) r5-tZ, Iex (ttartog)
Houtsnip
18-10, 1 ex.N,oosterbegraafplaats rAmsterdam-oost (swart)
Temmincks strandloper

)

92

94

105

l-20

724

t27

728

145

L49

Sloterd"i jk; 5-7 t I ex. (A. gn F. de Jorrg)2-8, ! ex.(de RoeverrOreel),15-B, Z ex".(
?_7-Bl ? €x. (Simonsrswart) r' Z9-8, 6 "*. (
Krombeks trand.loper
25-7 t Q ex. Sloterdijk (Swart)
B-8, 1 ex. Marken (Swart)

, 25-7 12 ex.(swart)
Swart )
d-e Roever)

J ex,

ter, zwarte
watersnip )

verd-er in najaar vri j. algemeen op sloterd.i- jk;groenpootrui
iyii:=r.bosrui-ter, bonte strandloper, kreinà sirand.loper,
(100d,en), kemphaan, tureluur, kluut.



b1a. 1() ,

Slotc,g§.i jkrJanuari t/m September 1964
(rg1 . voo:r? overzi cht
No.1 b1,z.LB-22)

Toevallige gasten

1962/61 Meaèàefingenblad KNNV VWG Àsd.2e jaargang t 6{

a
Geen waarnemingen vonden plaats van d-e in het vorig overzicht als TG
gequalificeerd,e soorten;pareld,uj-ker, purperreiger, krooneend, grote
zee-eend, rot6;ans, kwartelkonkngrrosse grutto, d.rieteenstrandloperz
g:rauwe fra.njepoot, grote jager. gïoene specht, boomlecuwerikl: klapekster.

"t

)

lÍieuwe aanr+insten i-n d,eze categrerie hraren

44 \{itoogeend 29/Bt 61
68 Wild.e zgan 28/,1164
8.5 Bruine Kiekendief 29/Bt 64

184 D63lgstern 29/Bt 64

21/7'64

zz/21/1t
28/1t 64

216 Wielewaal

e chtcr ;

2 exx. zonerkleed (Hartog)
1! exx. (Sr,iaab, RoerPer)
1 ex. (groep Pahlssor?)

+l0exx.op+lmhoogte
cvervliegend en roepend.(IIartog)
o langs Spaarnwouderd-ijk in
vlier (Hartoaf
ö (riessen)
1 ex. (Swaabrd.e Roever)

a 26.6 Be f,ti j s ter
1L5 Oeverpieper
lqgqd.vogels Nieuwe aanwinsten in cleze categorie zijn;

sar,rengesteld. d.oor ; A.Hartogr"Ard"miralengracht 20l hs. Amsterd,am-w.
Oa

6 4

a

39 Slobeend. 2 nesten met resp.lJ en 6 eieren gevond.en,

42 Kuireend ï"1::r';:ï"ït"1:"::"Ë:ï"f;:;""'
41 [afeleend. 2 eieren en t half-leeggezogen ei gevonden

105 Porceleynh0en op grond. van vele en langdurige waarnernirLgerl
1, r^rearschijnli jk 2 paar broedend..

Dodaars en grutto vielen af. '
FQuragerend. en op doortrek vertoond en zich achter Sloterd-ijk buiten de
al-s §rv.. ge qualifi ceerde soorten; d.odaars , blauwe reiger, lepelaar ( in gro te
groepen)rwintcrtaling, zomertaling, krakeend (ZZ/1, A4 6r) smient, pij1-
staart, (2a/1'64 + 1!o exx.), grote zaa.gbek, nonnerïj.B:, grauwe gans,
(2L/1164 16 exx.), blauwc kiekend.ief (l/t'e4 f ), booyrvatk (zg/e'ei, à)
slechtvalk (tg/+164 1 ex,), torenvalk (Z paar broedend- iir naas.be r:mge-
ving), bontbe.kplevier,steenloper(j/51 6{ I ex. Zf Ar 64 j "x.), watersniÉ,
poelsnip (zt/1t64 I ex.,lange tijd, zeer nooi gezien), bokje, houtsnÍp,
ruuIp, regeni,rulp, grutto (vee1 meer d-an voorgaande jaren), witgatje,
bosruiterr oeverloper, z'rarte ruiter, groeu.pootruiter, kleine strand-
]opr1, temmincksstrand.loper, bonte strand.Ioper, krombekstrandloper
( Z.l/1t64 7 exx in prachtkleed), kemphaan (broed"vogel.,npaste orirgevíng,) fr:e',

le Lcine raantelrneeuwi (lritse en skand-inavische vorm),zilvermeeuw, storm-
meeuw, d.wergnee uw (1{ en LJr gr 6* , juv. ex. ) , zvrarte stern, noordse s tcrn,
\29',A164 I ad..+ 1 jrrrr. )rholend.uif , houtduif , gi.erzwaluw, strandleenr^rr.:rii<
\2I/3t 64 + 1'! exx. ) rboerenzwaluw, huiszwaluw, zwarte kraai, kauw, ekstcr,
(1aatète d.rie soorten broerlen in naaste omgeving), koolmees, grote lijstr.;r
kramsïogeIr. zanglijster, koporwiekr, mere1, tapuit, paapje, roodborst-
tapuitr(2/8-t'64 1*,*. ), roodborst, witte kwikstaart, spïeeuw, groenlín6;,
kneur' putter (zt/l 5+ 1 ex.)r frater, vink, keep, ijsgors (z/tr64 2 exx.'1 

u

huisnrus, ringmus .

Buiten de a1s TG gequalificeerd"e soorten zijn d.e voldende soorten niet
gezien; fuut, rood-halsfuut, kuifd-uiker, geoord.q fuut, aatrscliolverr-
ooievaar, toppereend, midd.elste zaagbek, kolgans, rotgans, brandgans,
buizerd, sperwer, zilverplevier, goud.plevier, koekoek, bonte kraaÍ,
roek, pimpelnees, winterkoning, fitis, heggenus, sijs, o

ïn totaal werd-en in d-e period.e i"rrrrii t/m.September t)64 rc7 2waargenonen, \,Íaarvan 2J a7s broe,lvogel en J soorten a1s rrnieuwn
gebi ed.

t

oorten
voor ri.i t

Ahf sa.



a

i;I:r.1:,

Sloterplas. September 1961 t/m Sep tember L964.
(vg1.voor overzicht 7962/61, Mededelingenblad. K]dli-\rrVWG Asd.2e jaargang 1[o.{ L961)
Trevallj.ge gasten

t

Geen waarnemingen vond.en plaats van d.e
ceerd.e soorten:Ooievaarrgrote zee-eend-
veld-ui 1.

in het vorig overzicht als TG gequalifi-
, eid-ereend., mid.d.e1s te zaagbek, wi1d.e %waarr,

Nieuwe aanwinsten in deze categorie waren echter:
B Georrd"e fuut

105 Prreeleynhoen
6 en to/9t 61 1 ex. (A.Hartcg)

28/4t 54 rrepend (PrantlrAndri,:se)
},{ededelingenblad. K,IfV WfG Asd..2e jrg.

ItIo. J blx. 6
6/6te4 1 ex.jagànd bij oostrever.

(A. ttartog)
tof6'l64 (o'a') ' "#:;ï::ï::"iï1nlli.*l

206

L95

Ransuil

lloekoek (rrssige fase )

Bormvalk

Kramsvogel

Koperwiek

258 Koolmees

11-9 'Groenling'

322 Kneu

OvervliegenC,

58 Kolgans

nieuwe soorten bij
29/et 64

21/tzt 61

21ft2t 61

d"e Sloterplas:
1 ex.jagend bij Westoever

(tr'. <l-e J:ng)
LJ exx,bi j Westoever

(A.ItartogeA.de Jong)
2 exx.over Sloterplas' rich.ting Z. (L.Hariog' À.ae Jong)
1 'stervend. ex.aan lr/est-
.ever met zad.en in bek

(4. ttart"g)' + J0 exx.bij Westoever
.p harig wilge'nroosje.

2 exx.rr,*"Ít.ii:l'u)
(1. Hartog, A. d.e Jong)

115 Kievit (tg6l: 1 territorium)
llo Gele Kwikstaart Og$; 2 territoria)
115 Ge e 15;'ors zi e no o t .

Sroed"vogels Hiervan vieleh af :

lggragerend. vertoonden zich als
90

242

250

Lo /6 64

t6/9t 54

zq/s'eq

zijn a1s nieuwe sobr.ten' líaargenomen!

21f tzt 61 .

60 Rietsans 21ft2t 65

26 exx.ovcr Westoever
ri chting Z. (A. Ilartc g,

. A. r1e Jong)
2J exx.oVer Westoever
richting Z (A.Hartog,

A.de Jong)
vele exx.gehoord (A.Uartog)129 Wulp 6/6t a4

ïn totaal werden in d.e per{od.e September L961:t/rn'septembero l-964 69 soorten waarge:
nomen, waarvan 1! a1s broed.vogel en 12 soorten ilnieuwrr voor. d.it geb1ed..

Noot! in d-e peri-od"e eind.'Mei-.begin Juni,, 'zi:in er verschillend.e Geelgors .waarnemin-
gen ged.aan bij de Crrnelis lelylaan d.ror A.Hartog en F.d.e Jong. Van d.e Fuut is d.itjaar een broed.sel geconstateerd-, ond.anks d.e enorme d.rukte. Van d,e kuifeend. is een
nest gevond.en, d.och er moeten minstens 6 broedparen geweest zijn, gezien d.e grote
aantallen ncg niet vliegvlugge jrngen.

Samengestel-d. deor À.ïIartrg, Ad.miralengracht 20! hs,, Àmsterd.a*(W).

AH/JÀ.



hLz.2O,
a

VoIks tuinpark rtOns Buitentr

llumrtering volgens VogelgirLs {e clruk

October I 967 t/m Sei:temoc t L:ia,,

rrBro ectvoEel srt

71
6t

t94
206
228
242
241
252
257
265
280

trilild-e eend-
Knobbelzwaan
Houtduif
Ransuil
Boerenzwaluw
Koolmees
Pimpelmees
\rlinterkonirtg
Zangl-:-j ster
Iíere 1
Zwartkop

Zwatte kraai
Tjiftjaf

(tarl)

d.it jaar niet broedend tuIaaréIenomen.

had begin Juli een- vermoed-eIijk'tweed-e- broedsel Ín de
volkstuin van lvlevr.van Kelckhoven;bracht I jongen groot.

281
286
29L
2q2
298
302
1t6
3L9
)1t
111
,51

Spotvogel
TuinfLui ter
Fitis
ljiftjaf
Gr.Vliegenvang:er
I.[eggemus
Spreeuw
Groenling
Kneu
Vink
Huisnus

214

292

..Diversen:

t95
284

t/sKoekoek

Braamsluiper

roepend.e 6 
"r, 

1 g overvliegen.

1Of4 een zingend.e 6; deze soort in Volkstuinpark
rrOns Bui-tenrr C.oor ons nog niet eerd-er waargenomen.

Bonte vliegenvanger. 1o/+ 1 exx.299

'126 Kruisbek lL/B ! exx. ( in t96t eerst op 1/9 waargenomen)

Samengesteld d.oor: Mevr. L.Heuwekemeyer
l,{evr.K.van Kelckhoven, Àbbenesstraat 26, TeIf.L57960.

LH/KK/rL

Àntwoorden o P d"e in Med"ed"eli enblad- I 2§!=LY -vgl- I g ! e ! e r - ] 2 !- stelde vr 91:
1 llie.heeft een opgewipte snavel, kuifd.uiker of geoorde fuut ?

antwoord.: geoorde fuut.
2 Welke snavelkleur heeft de krooneend ?

antwoord;ad.u1te 6 ; rood.
I ÏIelke kleur hebben de oksels van de zilverplevier in winterkleed ?

antwoordz zwart.
4 Bij welke leeuwer_ik rakgn d.e wenkbrauwstrepen elkaar in d.e nek ?

antwoord : boonleeuweril<.
! Wat is het d-oorslaggevend- verschil tussen d-e witte kwikstaart en d.e

rouwkwikstaart ?

antwoord: bij d.e rouwkwikstaart zijn de zwarte kap en zwarte hals met elkaar
verbonden; bij d.e witte kwikstaart is dit niet het geval.

§

vln/.1.0".



a

FaraSSf (aoor J.ïf. d"e Roever)

ïn d.e zonier van L)64, ben ik met p.zwitser naar Engeland. geweest.
0n6leveer een week vertoefd-en wij op de vaste wa1 van d"it-grote àiland..In d.e buurt van Cambrid.ge netlen wi3 een tochtje gemaakt iaar een d.uin-achtig Land'schap om grielen te zien. Deze verzamel en zích d.aar voor en nad'e broedtiid, zodat in October bijna de hele populatie van het broedgebied.ten Noord.en van londen zich d'aar bevind.t. Yan eind. JuIi af komen d.e vogelsin kleine troepjes en het aantal groeÍ-t in d.e loop van d.e zomer aan tot100 à 200 exemplaren; fn het voorjaar komen ze daar vóór het broeden weer bij-een, d'och het is d.an íiet zo spectaculair. ldij zagen er eind. Augustusongeveer !0, en d"at is voor een Nederland.er heel *at. Want is ons land. is
d-e griel als broed.vogel uitgestorven. Trouwens, in Engeland. is het ook nietzotn algenene broed-voge1 (a1leen in het Zuid.-0osten); de laatste jaren is hetaantal echter constant gebleven, zod-at, d.e griel in Engeland. nog niet aanuitsterven toe is.

bLz,2L,

een witvle lstern
evenals voor Nederland-,

a

ïn een waterleid-ingplasje nabij cclchester namen wij
waarrd.ie daar aI geruime tijd moest zitten. Dit is,
ook voor Engeland een zeld.zame gast.
0p de akke
in de l8de
plaatsen i

Yanuit No
in EngeIa
troepen z
plaatsen)
d.enken. I
zagen wi. j

rs zaten behalve gewone patrijzen ook rode atri zen.
en op

Deze zijn
sommigeeeuw van uj-t Z.Ïf.Euro

; hij nu algemener d.an
pa in Engeland, ingevoerd.,

d.e gewone patrijs.

ord-Amerika is d"

,nd en Zweden i-n
ien vliegen. Zij
, waarvan hèt bi
n plaats van d.e
d.e kortsnavelbo

e Cenad.ege gans in Europa ingevoerd.. Thans leeft hij
wilde staat. ïn Derbyshire hebben wij verscheicj.ene
leven d,aar o.a. i,r grote parken (een soort buiten-

otpop weI wat aan d.at van het Amstord.amse Bos d-oet
gewone boomkruiper, d.ie in Enge1and, nj-et voorkomt,
omkruiper.

Ïn trrlales beklonrmen wij.de Snowd.on, d.e hoogste berg van Engeland- (iets meerdan 1000 m). Soven d.e hellingen viogon enÉele ra,ràn, en in d.e beekjes zaten
wa!.ersprqeuwen en gïote gele kwikstaarten. le 6!-7it bi.jna altijd in dewolken, maar toen wij er waión, Eonden wij enkelà ogehblíkken van eenrprachtig uitzicht genieten; de bergen en kusten van Noord.-ltra1es, het eiland.Anglesy, d.e rerse Zee, en d.aarin het eilandje Bard.sey, d.at het d.oelvan onze reis was, en waar we 1[ d.agen bleven.
Dit eiland. bestaat uit een berg van ongevc-er 200 m hoogte, d.ie aan d.e Noord.-en Oostkust steil in zee afloopt, en uit een klein vlaÉ schiereilan6jein het Zuid-en, waarop de vuurtoren staat. Het geheel is ongeveer J kilometerlang en l kilc,neter breed.. Het word.t bewoond. d.óor een paar boer"r.(s"n"pente"rt),vissers en een vuurtorenwachter. Bovend.ien is er een rrBird.-observatoryi, l.raarbijna het gehele jaar iemand. aanwezig 1s. ïn d.e zomermaanclen en in de trektijd,is er plaats voor ongevfreï 1{ mensen, om in d-e observatory te verblijven enactief aan het vangen van vogels deei te nemen,

De meeste vogels hebben we rs nachts gevangen. Noordse pi,-ilstrrmvogeLs
komenn.iL.|snachtshunjongenvoeren.Dezeziffiïffigets
zelfgernaakte holen van soms meer dan een meter d.Íep verspreid. over hethele eiland.. Er broed.en ongeveer {O0O Noord.se pijlstormvóge1s. In de broed.tijd.
komen ts nachts eerst d.e oud.e vogels elkaar vocren en af lossen; a1s d.ejongen groot genoeg zijn verlaten beide oud.ers het nest en kunnen d.an spms totin d'e Golf van Biskaje hun voed,sel gaan zoeken. Overd.ag is er haast gu"r.

/ t" de herfst r''ertrekken ze ook weer in kleine troepjes tot enkele exemplaren;



a

a

b!2,22,

pijlstormvogel te zien (a11een soms enkele exemplaren vliegend, ver ove:: zce)
maar tegen d.e sc-hemening .rer.zamelen zij zich op zeíi rond-om het ei1:,nd., cn
zod.ra het d,onker is vliegen ze luid roepend (een soortrrkoekeroert) naar hun
nesten. De hele nacht hoor jc de vogels af en aan vliegen. De Noorclse pijl-
stormvogel is een uitgesproken zeevogel, d-ie zieh op het land. moeilijk kan
bewegen en moeilijk kan opvliegen. Daarom zíjn ze ts nachts gemakleelijk te
vangen. Soms kost het echter toch nogal wat moeite, vooral op steile hellingen,
Als je in het licht van d.e zaklantaarn een vogel ontd-ekt hebt, slui-p je zo'voorzichtig mogeli jk d.ichterbi j en laat je dan op de vogel vaIIen. AIs hi j je
te vlug af is, kan je hem àf lqten lopen àf achter hem aà:n gaan, rennend
over stenen en gl,'rdd.e mod-d.crpa.ad.jes', waarbij je uit moet kijken niet te
val}en, want ongevcer 100 m bened.en je'ligt d.e zce (wat in het d.onkr:r niet
te zien is!) Soms moet je met je zaklantaàrn onder d.e arm en in elke hancl- ebtr
hevig pikkend.e I{oord.se pijlstr;rrnvogetr !0 m omhoog klauteren naar cle p]-aats
waar r1e vogels geringd- werd.en. Het gebeurt ook, d,at d.e vogel na een lenge
achtervolging tovh van de grond- Ios kan komen en d.an ben je hem kwijt.

Een anderc methode is om ze uit hun irol te trekken. Dit valt ook niet mee,
want zod.ra je je arm in een ho1 steekt, kruipt d.c vogel (a1s cr 66n iir zit)
naarachteren en bovendien pikt hij in jo hand. tot bloed-ens toe. Vaak worden
gerin6ld"e vogels gevangen, d,ie àf dit seizoen öf een vorig seizoen op Bard-sey
geringd. zí7n. Yan d.e geringd.e nestjongen merkt meir d.e eerste paar ja.er niets;
d.aarna komen er terug orn te broed-en. Het overwinteringsgcbied- ligt bij d.e
kusten van Àrgentinië en Brazilië.

Een andere manier om ie slnachts te vermaken is het vogelvangen bij d.e
vuurtoren. Dit gebeurt niet elke nacht, maar in bepaald.e nachten kan het
in het licht van rl"e vrirurtoten krioelen van d.e rondvliegend.e vogeltjes. leze ziTrt
volkomen verblind cn versuft en vliegen alsmaar met het 1íoht roee d,e vuurtoren
rondl ook als deze d"oor schijnwerpers verlicht word.t. Op d.e vuurtoren staande
':-an ie ze vangenr doord.,-.t ze tegen het glas aan f1ad.d.eren. Ook heb je succes

k betrdoor ze met cen schepnet uit d.e lucht te plukken. voornamelij
zangvogcltjes (fitissen, goud"haantjesr Brauhrc vlicgenvangels, ta

eft
ten

]:et hier
Igïasmus sen , s pri nkhaanri_e_Lzllnbers, Daall r e s+ en qle,lzangerq roaar ook ehkele

grotere vogefJl s teenlope::s s trand.Iopers No ord.s e stcrns rNoordse piil-
stormvogels en een waterhoent ooral in mistige nachten vli-egen hcel wat
vogelt,jes zich tegen d"e vuurtoren d.oocl. Hoe taai een Noord.se píjlstornvogcl
kan zijn bewijst het volgend,e;er vloog er 66n in pi-jlsne11e vaart mid.d.en tegen
d-e vuurtoren, hii stuiterde terug en vloog gewoon d.oor. Eens vingen we in 1
nacht ]80 vogeltjes en eï waren 100 d.od.e. A1s het licht is, word.en d.e gevangen
vogels geringd..

Ïn de ochtendschenering worden naird.vogels éïevangen in mi-stnetten(stee.nlopersa
lont," qtrand.lopc:rgroeYeTl.p-lTr::p, bontbekplevie:qpn, tureluurs en een l"g"rrr,r-Íp),D]-1'- zlin gewoon overeind.staande netten, waar cle vogels invliegen. I,faat ats ttette ]icht wordt, kuniren d.e vogels d-e netten zien en vliegen er omheen.
Zangvogelq worcien overd.ag €ievarlgen in Helgoland-trappen. Dit zijn eigenlijkgrote kooien van gaas, d-ie over een bosje staan. Edn kant is oPenr errr near
achteren wordt het steed"s nauwcr, en d_e köoi eirrd"igt in een hokje, d-at met
een d.eurtje is af te sluiten. De vogels iuorden er d.oor een paar mensen naar toegedreven, eyL zo mogelijk er in. We hebben zo bonte vliegenvansers, fitissengoud,haantics, roo4!p:,stics, zwarte-en gekraagd.e rood.staarten, grauwe vliegc4

, rietzangers, Epplmczen,vangers
n^i" ]c[ben niet veel geslapdn-D

rrere 1s en cen eus s otvo I gevangen



blz.2J ,
Bovend.ien is er overd.ag gelegenheid. voor gewone waarnemingen, voornamelj-jkop c1e Zuid.punt, waar een klei-n waarnemingshutje staat. Voóral rs ochtend-svlogen d-aar veer vogels }*rgs. Jan van Gànten, zwarte ?ce-.eend.enr Brotestelns, Noord.sg. sterqs, g*"=e.!."uW""- "ffiioil]Gi[5-iF""t' plilïEaiduikerq,
zgek.oe-Lg+ en alken. van deze Iààtste dr:.e soorte'à r"g-F öïffiat stoïïöTt;-.slachtoffers op d.e rotsen zi-t,ten.
Een enkcle keer zagen we
het water uitsprin5len.

een soort tand-walvissen van ongeveer ! m geheel bovon

a

,

e

Ïn d-e wateren rond" het eiland. is de grijze zeehond. zeer algemeen. Vaak staanze rechtop in het water aIs tonnetjes. We zijn een zeehondàngrot binnengeklommenen zagen d.e zeehond-en onder water zwemnend- wegvlucLten. In d.à grot vond.àn
Yii ook een bepaald. soort spinrren van enkele eentimeters, d.ie d.aar in hetd,uistere ged-eeIte leven.

Ïn zee zitten grote krabben en kreeften (van ongeveer een halire meter) . Deze
r'rord.en in speciale kreeftenmand.en gevangen. We à:-;n met een visse= *"ó h"teiland. rondgevaren; we vingen enkele krabben en kreeften (2 soorten) en opeen bepaald.e plek in een paar minuten tijd.s {O vissen, d.ie a1s aas voor d.Lkreeften d.Íend,en.

Van af d.e top van d.

kui{aals,cholvers en
vogel_s over zec vli
kond.eir we ond.er wat
alpenkraai6r". raven

e berg heb je een prachtíg overzicht over het eiland";

zangvo elt.ies in d

etee
egerld,; gri j ze zeehonden en d.

er volgen en we zagen ze dan
en torenvalken boven het ei

s torn-
olfijnen in zee d.eze laatste
boven het watcr uitspringen);

Iand. zeilend.; al1er1ei soorten

e eU\4Íen op d.e kliff en3 meeuwen en líoord.s e

d.e andere kant d-e

e varens rondom. A;,:,n de dne kant d.e kust van Wa1es, en aan
kust van Ierland-, heei vaag ond.er d.e ond.ergaand.e zon.

Ad.res van cLe schri jver;

J.W.d.e Roever,
l,'Iilletstraat 2
Amsterd.am. Zuid
Ie]-,l2626J

dR/JA

6,
ÏÏ

0p het eiland. zelf waren d_e broedvogcls
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t JAARIERSI"AG ICVNV VoEel werksroep AMSTERDAM - 1964

In het Amsterd.amse 3os werden { ged.eelten op soorten, - alsmed.e d.e meeste
soorten op aantallen zangtemitoria -, geïnventariseerd..
In het Openluchttheater nam, d-it jaar voor het eerst, groep "Pahlsson"
ond.er leid.ing van ï{r. Wieringa met ijver en enthousiasme d.eel aan het
inventarisatiewerk. Aangezien zij zj-ch ook over mexel en zanglijster
ontfermd"en, behoord.en zij tot d.e rrd.auwtrappersrrvan d.e WIG.
ï{H. Reynd.ers en Frieswijk teld.en in d.e Balkan aIle territorj-a.
In d.e Sehinkelpolder opereerd.en, a1s in 1963, lffin rran groep Swart,
terwijl Mej. van Drooge, met enige assistentie, andermaa] d.e Noord.kant
van d.e Roeibaan .voor haar rekening nam.
De resultaten van d-e Bos-inventarisaties werd.en gepubliceerd in
nummer 1964-TÍI van het Meded.elingenblad..

HH. Hartog, Versluys en A. d.e Jong besteed.d.en vele 1ate, nachtelijke en
vroege uren aan hun stud-ie van d.e uilenbevolking van het Bos.
11 Eansuil- en 3 bosuilbroeclgeval-len werd.en geconstateerd.r' alsmed.e 2
steenuilbroed.gevallen aan d.e rand van het Bos, zod,at het,'1n tegenstèl1ing
met d-e sombere geruchten uit andere delen des Iand,s, d.e uilenbevolking
j-n het Amsterd.amse Bos nog goed. blijkt te gaan; d.e toename van d.e bos-
uiLen d.anken wij zeker ten deIe aan d.e d.oor Rrblieke Ïíerken,
Afd.. Beplantingen, opgehangen nestkasten, in eigen P'ol-bed.:rijf ge-
fabriceerd, op aanwijzingen van HH. Àrentsen en d.e Groot. Helaas boekten
d.e torenvalkkasten geen succes.

1964 was vóór a1les een rustig jaar, waarin de werkzaamheden voornamelijk
een voortzetting ÏÍaren van d.ie ip 1!61
Buiten het An'tst:erd-amse Bos werd- opnieuw op soorten, en soms ook op aan-
tal1en zangtemitori.a,' geïnventarlseerd. in Beatrix Park, F)-evopark,
Tuinpark V.A.T., Golfterrein Drivendrecht, Diemerzeed.Íjk (zie Med.ed-elingen-
blad, 1964-ïV), tuinpark rrOns Suiten't alsmed"e Sloterdijk en Sloterplas
( zie Mededelingebrad, 1965-r) .
ïÍieraan werd med.egewerkt d-óor d.e d.ames Heuwekemeyer, van Kelckl:oven,
van Drooge, en IIH. And.riese, Srugman, Gamelfs, Hartog, A. en F. de Jong,
d"e l(ruyf en Swart.

I{ej . van Drooge teld.e voor d.e
tjiftjaffen en fitissen ten b

3e maal enige weken 1-ang d.agelijks zingende
ehoevë van het IAWir (Stud.iekring voor

Groene specht en ijsvogel lieten ook in 1964 nog gehée1 verstek gaan.
@(*i-t.reast)1ijktizi.chd.aàrentegen89.f{teherste11en
van d.e verliezen geled.en in d"e winter 12§2/1963i zij'werd.en in de periode
van eind. September t/n lrraJ'f December vrijwel d.agelijks op meerd.ere plaatsen
in het Bos waargenomen. , '"',.. 

' .,.,. t'

Eóologie en Fenologie).

broed.sels verloren d.oor eièrenroof en/of ihet stuktrappen van nesten d^oor
het veer c.e. d.oor d.e mechanische bewerkirig van het land. ? 0f is het voor-
namelijk een voedselkwestiei zijn deze land.en d.oor kunstbemesting of
and.erszins minder voedselrijk d.an andere nabj-j gelegen weiland.en ?
ÏÍord.t de waterstand te v-roeg in het jaar iarnstmatig verlaagd., waardoor ook
d.e wormen e.d.. te d.iep wegkruipen ?

fn het Oeverl.and. van het Nieuwe Meer'keerd,e tqt onze vemassing - na 2 Taar
afwezigheid- - d.e snox terug. Ook,de baltsroep van het po::setrein4oen werd. weer
meerd.ere ma1en gehoord. Het wouwaapje'w'erd. sl.echts eenmaal l,raargenomen,
in het Oeverland. NM; d.e roerdomp evpneens eenmaal, echter op het Voge1ei1and..

De weid.evogelbevolking bij Meerzicht loopt nog steeds verder achteruit.
omtren@.oo}zakentastenwijinhetdu1ster.Gaantevee1

blz. 24
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(Jaarverstae 1964, b\2. 2) btz. 2J

De kanobanen word.en steed.s d.rukker bevolkt met z?Íemmers, mbberboten,
en kanovaard.ers. Vermoed.elijk is d.it óén van d.e oorzaken d.at wij d.it jaar
voor het eerst géén broedgeval van de fuut constateerd.en.

Steeds meer vogelsoorten word.en helaas rrtoevallige gastentf in het'Bos.
De slikterrelnen, met uitzondering van d.ie op het te kleine rr1,/ogeleil-rdr'., zijn
verd.wenen met het vo1 laten lopen van d.e laatste kanobanen; d,e ruigten
met zaad.rijk onkruid. als d.istels en zuring zijn er niet meer na de voltooi-
j.ng van d.e heuveL, het temein tegenover d.e Tribune, en de Zuid.-lfesthoek
van het Bos tegenover Schiphol. De eveneens zaad.rijke elzen hebben in
vele gevallen hun functie als ilrmlhouttrvolbracht, en worden sterk uit-
ged.und..

,

Flamingo, Noord.se stern
Amsterd.amse 3os, waarmee
221.

en oeverpieper, Ïraren ni.euwe soorten voor het
het totaal aantal waargenomen soorten komt op

De voornaamste Contaotbijeenkomsten waren:
l6/Z/tg6q voorbespretirrg inventarisatie-seizden-
20/6/.1964 bespreking i.nventarisatie 3os-gedeelten;
12'/9'/1964 bespreki-n! inventarisatie andere gebied.en van Groot-Amsterd.amr'
en, last but not least:
15/4/1964 de werkelijk uJ-tzorrd.erlijk boeiend.e lezing met diars van

Jowi d.e Roever met zijn tochtgenoot Erik Flipse over hun
roemruchte reis naal:Spitsbergen in 1963. ' ,_

Buiten het inventarisatÍeseizoen zorgd.en ffi. Swart, Srokke, Garrelfs,
d.e Kruyf en Luyend.ijk weer beurtelings voor het geregelde. Sosbezoek
godurende de weekenden, terwijl ook d.e jongerenr op meer inoidentele en
ind.irri.d.uele basis, zich weer niet onbetuigd lieten. ,

Bij d.e twee vergaderingen, uitgeschreven d.oor. het IOINV Contact Orgaan
voor Vogeletud.Íe, werd d.e VlíG verte§enwoord.igd resp. door.Mej. van Drooge
(fri.p, 11/411964), en de HH. Brand.er, Straatmón, met .!iej. van. Drooge (ïI'irecht,
1e /12/1964) .
Eet Med,edellngenblad verscheen, volgens schema, viermaal met resp. 32, 1Bt ,

22, 1B b:-aazijd.en en fraaie d.oor Frits Lobel getekend.e voorpagina.

Mej. Mr. J.I[.IJ. van Drooge
Seoretaresse KNNV VI,íG Amsterd.an

vlr/rtUV December 1964

l[aar d.ankzij het gestage, wekelljkse Sosbezoek van diverse WíG-led.en
kwamen er toch ook d.it jaar we1 weer een aantal voor het Bos min of meer
exceptionele waarnemingen uit de bus.
Ifij memoreren!

kr:.ifd.uiker, ge.oord.e fuut, flamingo, krakeend., pijlstaart, krooneend.,
witoogeend., bergeend., zwarte lÍouril, wespend.ief , visarentl , slechtvalk,
smelleken, kwartel, Noord.se stern, grote stern, kerkuil, nachtzwaluw,
glanskop, beflijster, oeverpieper, pestvogel, klapekster, appelvink,
barmslj s .

..: '".'

Na het ongeval, ile Hr. Srand.er d..d.. 29 lleí overkomen, nam d.e Er. d.e Groot
d.e leiding van d.e IrWG grotend.eels voor zijn rekening; bij d.e beoordeling
van d.e inventarisatie-resultaten verleend.e de Br. Fbieswijk weer zijn
gewaard.eerd-e assist enti e .
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Onttangen: LÍtteratuu,r (ea t,1eaeaelingenblad- 1965 I)

b1z. ?5

(Januari 196

1, IC\TNV V[,lG 'f,Iaard. edam.
Kemphaanrr, 1 { no.' tember 1964. 21 blz.

(Afzend.er: P.Ch. NoordzijI Bestuutsl-id., TulPstraat 17 t [laard,ingen.
teI. overd.ag O1 898/3441:' rs-avonds 01898/ttsz)

Uit d.e inhoud:
- Pallas I boszenger overgenomen uit Lirnosa

- gverzomerend.e lroenpootruiters in het Noord.-Brabantse binnenland'
overgenomen uit Linosa.

- De Morinelplevier : d.oor M. Don

- ïTBON wateiwild.telling medewerking hieraan door VWG V/S.
- Nestkastenverslag 1964 d.oor P.Ch. Noordzij.
- Fenologie-onderzoek 1964 door II.. de. Ligt..
- Verslag bijzondere waarnemingen 1/l t/n 3,1/A D6q, d.oor J.L.A. Keyzer.
- Verslag inventarisat'ie Broe§rold.." l/l tfn 31/A PA+.

2." V|.{G Haarlem
Versl V 2 10 1964

stuur SS

Secretaris thans: P. líoortman, .van Ewijckweg {, Santpoort.
Voorzitster: Mevr. G.E.C. Bloern-Margad.ant -

Verd,ere, bestuursled.en: F. Koning - E. Niesen - II. Posma.
Red.actle Mededelingenblad.: Drs. Th. Selterman.

Trekbericht no . _?/129!. d".d. 20 /1 1 /1964
SëcreË;ïààÏïoA;ÏiëEonderzoek: Mev:r. 3loem-Margad'ant,'

Ve1d.laan B, Bentveld.

J blz.

3 . I{[NV VWG Dordrecht
3 foliovellen
rotaprint.

Afz. Hr. v.d,. trÍie1 - Rembrand-t1aan ll, Dordrecht.
- Selectie uit waarnemingen uit d.e jaren

1)l! t/n Augustus 1964.
- Jaarverslag 1964.

4 . VI,ÍG N -Ho1 s I Noord.er
4 blz.

4 blz.
Meiled.elingen no.
60:-35-e;-36ïï-
Med.ed-elingen no.

1

Eicuxslë-piogiàmmà-- overzi cht waarnemingen.
Waarneminlo,-u"cr"taris: P. Boer Jr., Eobbemalaan 145, Àlkmaar'
Algemeen secretaris: J.H. Tiimr,Posthoorn 4, !íarmenhuizen.

5. CJN Arnsterdam

!e-Ivereslsll.r
- Vogelherfst,

Waarnemingen
temeinen Ïond Amsterd-am.

- De opgespoten temeinen bi j sloterd.i jkr door Peter Thie1.
- De'steenuil, door I{, d.e Jong.

aargang §:-5:

]!z +
aangekondigd. in vorige bladen.)

37 t November 1t6{

?4s-aeer€3!€-!9:-4'
d.oor Luit Buurma.

Amsterdamse lfaterleid,ing Duinen en opgespoten

1 blz.

16 b:.z.

ls-lvsrff!grl.z
Nieuw Bestuur:
Voorzit t er :
Socretari-s:

- De frater
- De steltloP

2de j

d-oor M. d,e Jong.
erbevolking van Sloterdi jk

stern no. 6

Bart Boers, D/a SolebaYstraat 42 17
Bob Keizer, Ka.naald,ijk 117 r' t Schouw, Landsmeer'

Excursieregelaar: Peter ThÍe], Pieter Postsingel 3.
CJN VogelwerkgroeP: Luit Buurma.

ox
De

k'en -

2d.e
Jong.

d.oor John Od.ink.

16 bl-z.

' '4 b]-z.



I

b

Litteratuur b:-z. 2 (Ad l-ledod.elingenblad 1965 ï)
blz. 27

ontvaagen van het RïucN (rru:.aig ad.res: l,aan van Beek en Royen {0, zeist)
- Jaarverslag 1)62 RïVON mededellng no. 159

- r'Enig:e broed.vogels in Noord.-Brabantf, .. .

d.oor Sraaksrna, Knippenberg, Irang.enho.ff
RIIION meded"eling no. !0

,,par.as, Boszanser, ni.euw,",:ï::Ï:::: 
r'imosa l-{'

d.oor 3oon, Eelman, van Orden
overd.ruk uit Limosa no. 37 (1964)

rrHet voorkomen van de stolmmeguw?r
d'oor Sraaksma 

RrvoN mededeling no. 165
ovardruk uit tiilos. ,ro.13? (Deq)

4A blz.
44 blz.
13'bIz.

2 blz.

37 blz.

Q blz.

2 blz.

19 blz.

3 blrz.

2 blz.

8 l1z.

(.rersr.ru

overd.ruk uit 'fDe Levende Natuur', 6J egA+)
- 

'"Een inventarieatie van een weid.evogelgebied., " 
t til..,,

d.oor van Sijpvetd, §chipper, pieterl, ír, 
'rden 

) ..,t.'
overd;q,k uit rrDe Levend.e Natuur" Oct. 1964

. ,' J OLz.

overdruk uit f'trliesland', 
$:l:2;"

no. 6
c. 1963

- verslag van de werkconferentie-:y?r'roofvoger_s en uilen te caen,Franleijk van'10 t/m 12 April 1964. -e
(Het roofvogel-, en 

-uilenprobleem internationaal bezienf,,
d.oor J. Rooth / nfVOf

Íro. 24 van 21 November 1964.
- tE\ropese werkconferentie over roofvogelsil

overd.ruk ult rrEet Vogg1jaar,, 1964r no. j
-'I'Od het behoud. van het waterwild. in 6ur.6r.rr r

overd.ruk uit rEet Vogeljaa:irr .1964t no.3
rrDe bosuil is algemener d.an wíj' d,achtent ,:d'oor J' v'à' Yen-/ rÉÏvoN '' 'overd.ruk uit rr,ét'vogeljaa xr'1964, no.l
rfDe verspreid.ing van d.+oeverzwaluw als broed.vogel in Ned.erland.rfd.oor d.e I'Iilde en tlold.endorp ---a-- -" "vBv'r

overd.ruk uit rrËet Vogeljaarr' 1964t no.2-
ttOok 1!61 een-'rampjaal voor 'd.e ooievaarerf I bIz.door schuilenburg / nrvor 

overdruk uit 'rEet vogeljaar,, Kerstmis 1!61(tte ;aargang no. 6.I

vOrTlurV

ilVerand.eringen in een broedvogelbevolking, 1911_1963,,door Mörzer Bru;ms / nfVOf
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Bestuur van d-e K.N.N.V. VoEelwerkEroep Ams terd.am

P.W.Brander r

F.van Zutphen,
Mej.Mr. J.H.U.van Drooge,
Mevr. J.E. Srinkers-Bee ts ,

Vo orzi- tter
2e Voorzitter

Correspond.en ti e- adres;

S e cre tare:: s e

Penningmeesteresse

1/1e j.I\tIr.J.II .U.van Drooge,
Cornelis lopperkad,e B Vï rAmsterd.am.Iiw. Zd_.
Telf. no.730171

Red.actie Med.ed elingenb1ad.;

J. J,M.And.riese
I{evr. J. E. Bri-nkers -Be e ts
G.Oree1

J. d.e Roever

K, Straatman
F.van Zutphen

ïllustrator; F. ï,obe1

Betaling abonnenmenten; Gemeente giro (fflOO) t.n.v.Vogelwerkgroep
Amsterd"am KNNV, V- 10400.
illevr.J.E.Bri-nkers, furners ttaat ZQ L rhnsterd_am-2.

Doorgeven van waarnemingen; ( tij voorkeur zo spoed.ig mogelijk na <latun:
van waarneming).

Uit het Amsterd"amse Bos; Mej.illr.J.H.u.van Drooge (ad.res zie boven)
Groot-Àmsterd-am, excl.het Amsterd"a^mse Bos ;

J.de Roever, Mi-lletstraat 26
lelf. no ,l 2626J,

, Amsterdam Nw.Zd"

Concept artikelen voor een volEend_ ed.e li blad ;

K.straatman, Kampeerterrein rtHet Amsterdamse Bosn, Bosrand.wegrpost
Bovenkerkralsmed-e copie aan Mej.van Drooge.

K. ]i.N.V,VWG Ams terdam
Januari t965/lt.




