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Mededel-i nblad KNNV VlïG Amsterdam. fde iaar froo 2

APRïL 1965

BES TUURSMEDEDELINGEN :

1. ïnventarisatie:
op ,i"-ui.J6ri:<6,mst d.d. 1J Februari werd d.e volgende indeling
gemaakt inzake' d.e inventarisatie-werl<zaamheden in
het Amsterd.amse Bos:

[p_-.r.$ke!I Mej. van Drooge, met evt. verdere gegadi6-
nluchttheater riGroep Pahlsson;i, o.1.v.'". lïieringa. den'

IggfÈgqqpg$cgstrum Lo Buurma, B. Keizer, J. Odink, met CJN-ers
Schinkelpoider Een stuk jonge aanplant in de omgeving

van het kampeerterrein. Jo Reijnders.
Resterend dee1" ;iGroep Swartr?,

A" Hartog, A. de Jong, F. Versluys
Fuut valken holendui f tortelduif §!g_ch!e4, grote lijster
nachte ^ldI te kare et matko tter ff) u,rielewaal

hele S J. lrJ. de "i?oever , G. Oreel 
"

2 Aangezien het in de bedoeling ligt de resultaten van deze Bos-

Schi4k.e1po.ry,
Uilen (he1e nos )

inventari-saties in h
bl-ad te publiceren,
eind Jul-i verschÍjnen.
Vriendel-i jk verzoek de
(zie als voorbeeld. voo
toekomen aan I'{e j. van Drooge.
Eventueel zar harf Juni nog een tussentijdse bespreking over
de inventarisatie-resultaten plaats vinden; van diverse soorten
kan de inventarisatie dan toch reed.s zijn afgesloten. Datum,
uur, en plaats van saryetlkomst zull_en dan echter tijdig aan
de leiding van de sub 1 genoemde groepen urord.en bekend gemaakt.

3" op Dinsdagavond, 1J Airril, - in het rribune-bovenzaaltje
heeft de I{r" r.il. simons ons vogelgeruiden raten horen, die
door hern op de band waren opgenomen. Niet al1een de opnamen
waren interessant, maar ook de toelichting, waaruit wel bleek
met hoeveel moeil_ijkheden deze opnamen gepaard gaan.
Hoewel- de tijd voor schriftelijk convo"àr"., ontbrak, woonden
nog ongeveer 35 l_eden, alsmede een vijftal introducérs, de
bijeenkomst bij.

4. Op Zaterda I r 22 l'Íei , treedt VlïG Ha.arlem op als gastheer voor
een contact{eg_L georganiseerd door het KNNV contact orgaan
voor Vogelstudie.
Begonnen wordt, om 12 uur lo bíj HoteL zomerzorg in Bloemendaal,
met een excursie, terwijl aansluitend in Ilaartem een avond-
bijeenkor:nst za1 plaatsvinden, li/aarover nog verdere med.ed.elingen
zullen vorgen. Per v G mogen maximaal- J àtgevaardigden rle
excursie en de avondbijeenkorirst bijwonen
vermoedelijk za1 1 Bestuursrid van onze vrlG erheen gaan. l/ill_en
verdere gegadigden dit ter lr-ennis brengen van ond.ergetekende ?

et vglËr!_dg_tummer van het I'lededelingen-
zal dit nummer vermoedelijk niet vóór

u+ tggggl.k tq_.tr-Ëry, !n -.ge_tygt*e^ _vgII,rafgaande jaren ) v66r 12 Juli te doen

Z.O.Zc



5 Heeft iedereen inmiddels zijn
het Mededelingenblad §ro, ?

blz. 2

abonnemcntsgeld voldaan voor

Zie anders instructies in vofige 1{ededelingenbladen,
c"q;r be1 Penning4eesteresse, mevr. Brinkers, ?2.35.OO"

6. Het ligt in de bedoeling binnenkort een nieuv're ledenlijst van
onze Vlí/G uit te geven, waarin ook zulIen zijn opgenomen de
adressen van onze nieuwe leden:
mevrouw Albers, L'. Buurma, D. Kars, B. Kei-zer, P. Meyer, J. Odink.

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Secretaresse KNNV ViltJG Amsterdam

oe tot medewerkin

Via het Ki\NV Contac,t orgaan voor Vogelstàdie ontvingen
betreffende een fenologie-onderzoek in het voorjaar van

vui j gegevens
1965 van

Natuurbe-de fnternationale Jeugd Federatie voor Natuurstudie cn
s che11t_i1ig.

De volgende waarnemingsdata worden gevraagd van
!eB-93-!,k..q4rog"_I, gg:_v_er_1_gpgr, koqkoek, gierzwaluw,

bonte vlie,genvaq€sr:

- eerste waarneming - datum u/aarop de soort algemeen is teruggekeerd
- is de soort broed.vogel in de omgeving van de waarnemer.

§9ub."k,
Van oeve

gierzr,valuvr boerenzv'iaIuw zi jn .h.f-o-elv!ggÀ in Groot-Amsterdam.

rloper t4prli!, en bonte vliegenvanger zouden wij
NB doortrek-data kunnen verstrekken.

boeren?vra1Èw

T.a"v. cle broeclvogels lvorden op J rrfenologie ,dagenrr in verschil-Iende
landen dezelfde wàarnemj-ngen vórricht z 21 l{aart - 18 April - 16 I'{ei.

soorten vlaargenomen.

maar gesi-gnalecrd, en
bekende datum: J1 Maart )
uiel'ralgemeenir aanwezig

0p ?1 .-i4.egl:[. $/as nog geen van de J genoemde

Op 18 Ap4L I lvas alleen dc boerenzwaluw no g
noq slechts" enkele exempla.ren. eerste mij
Op 1í Yuí zal cle boerenzwalurv verrnoedelijk
-i in

koekoek en gierzwaluw te constateren, of zij op 16 Mei
? Zo ja:
exemplaren ?

\,Iat vuas de eerste datum van ïraarneming

De gegevens noeten tussen 16 Mei en 1 Juni worden dOorgegeven
aan de coördinatoD voor Ned.erland, de Heer P.B. Jansen,
Meerten Verhoffstraat !, Breda.

Het lijkt mij het eenvoudigste als onze leden de bovengevraagde ge-
gevens naar à" rror*ale centr,ale posten voor onze VIJ/G doorgeven, d.w.z.
Mej. van Drooge, voor het Amsterdamse Bos
Hr. de Roever, voor de rest van Groot-Amsterdam.

vDr
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I\TD Rest nog voor
aanwezig zijn
slechts enkelc
vrij algemeen
algemeen ?

I

Bestuursmededelingen - vervolg.



bl-z, 1
Nogmaals: het begrip irBROEDVOGELrr

Naar aanleld.ing van enkele rea"ctles op nrijn artikel over d.e tr"luiter, in
het vorige trfieded.elingenblad, lijkt het mij wenselijk hj-er nader in te
gaan op het begrip rr3roed.vogel rr.

IIet Amsterd.anse Bos i.s een bosaanplant in het po1d.er1and., welke d.uidelijk
begrensd, is t.o.v. de omgeving. Wij lernnen het zelfs zien a1s een bebost
eiland. in de uitgestrei<te pold.exzee (en huizenzee).
Van dit gebied. is sind,s 1942 vríi nauwkeurig de broed.vogelbevolking ge-
controleerd.. Ofschoon wij niet van elke soort het vestigingsjaar wetent
is in grote 11jnen toch we1 bekend in welke volgorde de d.iverse soorten
zich er gevestigd hebben (zie het artikel van de Heer Ïhieswijk in d.eze
ed.itie, geti.teld. trBalans 25 laar t'Noordkantt'). De laatste jaren komen er
slechts weinig nieuwe vestigingen voor, en het is begrijpelijk, d.at vooral
d.e aanwinst van een nieuwe broedvogel d.ie typisch i-s voor het bosparkland"-
schap zeer interessant is. ïk d.enk hierbij bijv. aan d.e Groene Spechtr'
Boonklever, Goud.haantje, Fluiter en Europese Kanarie, vogels d.i.e nog niet
in het 3os broed.en, naar er zÍch in d,eze eeuw vermoedelijk we1 zullen vestigen.
In d.it verband. zijn broedgevallen van deze soorten belangrijker d.an bijv.
incid.entele broed.gevallen van een Witoogeend., Kwartelkoning of Steltkluut
op d.e een of and.ere plaats binnen d.e begrenzíng van ons Bos.

Alvorens wij een nleuwe soort aan d.e broedvogellijst toevoegen, is het
m.i. toch beslist nod,ig, d-at het broeden hiervan wordt vastgesteld.
Eiervoor behoeven d.e ej-eren niet opgemeten of gefotografeerd. te word.en.
Ook het ringen van de oud.e vogels of jonge vogels is in d.it verband.
beslist overbod-ig. (lit wil overigens niet zeggen, d.at ik een tegen-
stand.er ben van vogelfotografie of van vogels ringen.) lnaien men een
Groene Specht of Soomklever geregeld. met voed.sel in een bobmgat zíet
verdwijnen, j.s d.it vold.oend.e om een broed.geval vast te stellen. Het is
d.an wè1 nodig om het broed.geval gehelm te houd.en en ook zelf uit d.e
buurt van het nest weg te blijven. Het heeft geen nut om vast te stellen
op welke dag het broed.sel precies verstoord. wordt: beter is niet te
verstoren. 0p nieuwe vestigingen in ons 3os moeten we extra zuini-g zijn.

31j het inventariseren van een bepaald. Sosged.eelte op broedende zangvogels,
clie reed.s a1s broed.vogel van het 3os bekend" zi1n, is het natuurlijk niet
nodig en zelfs ongewenst, d.at er broed.gevallen visueel worden vastgesteld.
We stellen juist d.e temltoria vast met behulp van de zingend.e mahnetjes
omdat het zoeken van d.e nesten ond.oenlijk en schad.elijk is.

Bij d.it inventarj"seren verstaan we dus ond.er een"broedvogel': een vogel
die d.oor zang over vold.oend. lange termijn en op d.ezelfd.e plaats te kennen
geeft, dat h1j ald.aar een temitorium gevestigd. heeft. Nu werl<t het vinden
van nesten zelfs ver$arlend. op d.e uitslag van d.e inventarisatie, aangezien
we het aantal nesten toch niet bij het aantal zangterritoria l<r:nnen
opte11en.

A1s we 1n het inventarisatiegebi-ed een zingend.e vogel aantreffen van
een soort, d.ie nog niet a1s broedvogel van het 3os bekend. is, is het líeer
wèI nod.ig om het broed.en visueel vast te steIlen. ïnd.ien dit op normale
wíjze geschied.t, zal het broed.sel hierd.oor nj.et verstoord word.en; zelfs
bet zien van de eieren is eigenlijk niet nod.ig.

J. Beijnd.ero
Adres:
Nieuwe Meerdijk lB2,
Sad"hoevedorp.

JRe/vDr/Muv
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§ _o,p !c_!__Eeqp99lfeg1gin van dë. N;.T;K; C.
p9 ; Tog.ri5,tren .Kampq,er,,Club ) tp Hl'i4*r.

Op inttiàtiëf;'vari-'ohderg'e{'ette'nde rzijn-'in"del afEelopen 2 jaar op
het 4* hectare grote kampeerterrein te iluizen, e€n aanta.l-;nestkasties;) .ii:.:',

opgehangen, deels kan.t e,q klaar gekocht, deels door de leden van de
N':t. K. C.r 'zelr.f' vervaàrd{gd.' j

.i;,:':.r':,: ,.1;:-, ,r;::- -' .:.1.. .: . ,: r .

Het kampeerterrein is gei.Ie'§en aan het fJsselmeer en bestaat uit
kleiné íïèídën;r rdie' lvördet g'd"söitel'den.doojr een aantal singels met :

kleiríe,eïkenr, Iaíixen, beirkeni dennen, sparreR en diivense heesters. i

De Iéeftiïdrvàn deze boméli jén heesters ]iomt nog niet boven de 20
jaair; terwi'j1 .de h6ogté'.van d.e'aanplaht de 6 m niet overschrijdt. .'

l.'1.:: ,,t.':-,.: ...'t'.i :, .. :' , ,..'.:

in:::hèt {,'oor jàai tvl.v1.'1)6J.z.i jn hi:er n bi j ljui jze van proef ,: een tweetal
nestliasten opg.ehangehr' ;beÍd.e met een vliegopening van 28 mm.doorsnede"
De 6no l<as.tr' &an:.'edn rio.BaL apart staand eikje, bleef'onbewoond; do
andérre, nes,bkàs't-,6s11§6r;' hangend.e aan eorl bree.d uitgestoelde vo,gelkers,
l.word r',eéds,, binnen enkcle dagen door een koolmees betrokken,'Van het
eerste broedsel kwatuen de 1í eierën alle uiti r/an hel tweedgt }e-g§-e]-* -::,.,

:l ,, 
.' '.: ,', : 

.:

Door nieulve aanplant kwain het eerste nesti;astje in de herfst van
1963,,r,vat.rmee.,rr tusEen' de 'b,egr:o,e'iing,.te ,hangen,r e.n het werd: dan, o'olt,:i:'., '

prompt het vol,gend.'voo.::jaarr-.do,or een,,pifitpelrnees.bewijond"; H.e,t resu,l- . i.
taat.:wàsi.hierbiji:a2',jdnS,e,n, ln, ó.órt,br:qedsel. t -:., . i ;'- i ..

i,:.t;i'.,,.:..,..i ,li;.. ;r,1.,1'';,1;i,'l.r\... .'j ......,- I -... 1,.t..i- ....i..,..,.i

In het.voo:ijaar uan '1i964i,hro§lben:uri'$; er.,nög, í6 ka:ste.h bi.j geha'mg€or' :

r.raaronder .é6nr:merL: ben.;rr1,Íegopening \re;yl U.3 rafi. HelaaE'. ble.ek.,reeds. '..:..,, i
bi:rnen l- week 66í'van. de: I(hs,t;je.s (a& fifi),te:;zij,a .verdwénen. 1 .. ,i,,- ,il

De o-rer:jge:í7'kasten,zijn dat:_vpofjaar_tusSen.§r,*Iei::en'.22.Juli-e.en-*. .r,ri
ma41 ,per weeli; Begontrof.ee-rdc: '1:?:]!astea bl:evenionbevropnd; in de. ovqrigQi:,::
5 heb'oen., in.-t,staal ,l :k9o:1ín9,4eÍl ,.en, 2 iplqïpehiege..+ Ili9,t succe§,,gebro-e:dr.;: :,;

Hiqr.!i j kr,yq.men 1n1'tot4al,.j1,..jgnge kqolm.ezqg1igrso.t3,.eo,,2O p1mpelm.e.?.qn.,..... ,-

Eén van de J koolmezen is tot een tweede 1egse1 gekomen: hi-ervan
v,!9.6pn1,9 

'l 
jongep B,i È . ,.,. ,.1 l::!i_r. .j..:i-" J:::'-:-':-,1 r':. r: r:

Qe:4O koofmees-eieren resultee.r:den zodoenQg íp 17,jangenr, víààrv&Ír,,,
er .11.. zi jn uitgevlogen. -, , i 

.

Bi j c1e pi-mpelmee.s zi jn deze getallen- .z 2? eior:en,, gelse.d;
en eveneens 2O jongen uitgevlogen.

20,.ui.,tge,brood i

. :r i.:' .-: .. : ., .. i, , .,j.. , ., ,...- : r.:a
H9,ey,r,9.1 

"q laiI. a"gr, ,vap, $e 17 nestkl
?ijn,de resu1.tëtéï:met deze 5 kast,e

.: ; r.:' : .ir

ildres:
-:.

Jac, van der tler-Jden

vdllfvDr::
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Het ged"eelte van het Amsterd.àmsei Bos ten Nooiden vàn <ib: roèibaàn - - :i

werd in de jaren 1936 - í938 van beplantingén voor zíei; Men kan
d.us zeggen d.at het bos van d.e Noord.kant 2 zoals d.it gebied. gewoön-
lijk wöràt:aangèduid, in'l'í96i ;' 1963 een 2Jljarige leeftijd- be-
reikte. Dit jubileum werd op enigszÍns meikwaard.ige'wijze gevierd,.
In d.e wlnter 1963 - 16{ werd namelljk een strookrvan óàgeveer 2O m

van d.e Nooidkant afgenomen iri verband. met de verbred.ing van d.e roei-
baan. Een (kteln) gà}egfte van d.e bospartijen'ging d.aarbíj verloren.

Toen in 1963 d.e plannen tot verbred.ing van d.e roeibaan bekend.heid.
kregen, weid. d.e ged.achte geopperd., d.at hët wellicht d.e moeite zou
1onën: éeri samónvattend. overzicht samen té' §tetten vanrd.e ontwikke-:
ling d.er vogelbevolking in de afgelopen 2J jaàr. Dit leidde tot de
instell-ing van:àen oomrnissié, aangeduid" als rtCommissie Balans 2) jaar
Noordkàntnr'dÍe in d.e WG-vèrgad.ering van 20 juli 1963 wera gèinstal-
1eerd..

Besloten werd.: het overzÍcht te beperken tot d-e b-osvogels, d..1Í.2. tot
dlie vogelsoorterr, waarvan kon worden aangenomen'àat' hun aanwezig-
beid. verband. hieId, met het aangelegde bospark'.'41àoèwe1 het oor-i
spronkelijk dp bèaloelÍng was sleöhtis de broedvogels te behanèèLenr-
werd. Iater het overzicht uitgebreid. met een lijst van een aantal
niet-broed.vogels. De keuze van d,eàe soorten i's-betrekkelijk wilIe-
keuri§;'Egt nut':tàn deze toevoeging is àaarin'ge1egen, dai een
aantal wellicht toekomstige broed.vogels een vermeldi-ng kreeg,

.

Ond.er Noord.kant word.t in d,it verslag verstaan het'ged.eelte van het
Amsterd-amse 3os, dat als volgt wordt begrensd: Roeibaan (a.e as
d.aarvan::1n: §ed.achten iil: We§telijke riehting d-oorgetrokhen tot d.e
Ringvaàit);r Rin$àart, ' ':Nieuwe Meer; de denkbeeldigè lijn :lopende
van het Nieure Nleer naar d.e Tribune, Iood.rècht op d.è- Roeibdan.'Eet
temej-n ten Oosten van genoemd,e lijn moet buiten beschouwlng bl-ij-
ven vanlÍege d.e vele werkzaamhed.en, die d,aar in d.e loop der jaren
plaatsvond.en.

,..:ll

Eet oppervlak van het omschreven gebied. ligt in d.e grootte-ord-e
van 100 ha. naarvan is echtei het groótStë gedëe1t-e--Voor de bos-
vogels van geen belang. Zelfs a1s wij d.e wqiLanden.v.an boerderij
Meerzicht (".. 20 ha) en de oeverland.en van het Nieuwe Meer ("..
15 ha) buiten beschouwÍng Iaten, zijn de bodbartijen wat het op-
pervlak betreft veme in d.e mind.erbeid.: zij neme4 nÍet meer dan
ca. 20 ha in beslag. , .,r.
Aangezien het geheel is aangelegti a1s bospar§r, is het .bos vrij
sterk verbrokkeld-, hetgeen d.e vogelri jkd.om ten goed.e komt.
Ten Noorden van de roei-baan is gemengd loofbos iiiet' een bnd.ergroei
van heesters aangeplant. Hierbij moet word.en opgemelkt.r, d.at het bos
in de loop d.er jaren niet alleen verand.erd. is doord.at het ouder werd..
De samenstelling ervan ond.erging een wijziging vooral d.oord"at d.e

elzen, d.ie aanvankelijk zeer talrijk waren, geleideltjk: ner-èen.rrer-:--, .

wijd.erd.. Sovendien nam d.oor d.e kroonsluiting het aantal hqester§. r. . ',. ,

sterkaf. ,r', 'r.,.,,,, i . ,. 
1-:",

, i: t ... -.

A1s uitgangspunt is gekozen het jaar 1942, waarin J.E. SLuiters voor
het eer§:t- ean d.e Noord.kant een volled.ige broeàvogelinventarisatie,,r.D. , ,,

d.e bospartijen uitvoerd.er

Balans 25 jaar "Noordkant" (Sosvogels)
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Bij d.e samenstelling van het overzicht werd. in d.e eerste plaats
gebruik gemaakt van de volgende publÍcaties:
de artikelen van Sluiters oier 1942-1945 in Artlea 32 (194il,,,1t,, :. j..:,,j

het'rBosbeekrt (Uet,Amste:rd.amse,:3os, va4, cultuureteppe tot bosparkt
1941), ,waarin door P.W. Brander Segevensl hoofd.zakelijk over 1945.
en 19461 zíjn vastgelegd;
d.e Meil.edelingen van het. centraal instituut voor florlstisch en
fauniqtisch ónd,erzoek in Groot,AmËterdam I (lgqz) - B ( 1951),
waarin §egevens voorkomen ovór óe jaren 1942 - 1948.

Voor d.e. i?rqn daarna waren wij aanggy{.e?en,. op Segevens uit sterk
uiteenl=opende. bronnen, zoals onuitgewerlcte, inwentarisatie-plattegron-
aen (tot t95O) in het beplt,.van P.lí., Srander, verslagen en aanteke-
níngen gemàak-t d.oorren.ià het bezit van verschillende commissieled.en

"r, irrr"rrtaSisatie-resultaten, voornamelijk betreffende bepaalde soortenr
van de WIG uit d.e jaren na 1959.

Uit d.it heterogene materiaal waren niet altiid met voldoend.e zeker-
heid. d,e voorr het overzicht nodige gegevenF !9 verkriigen.
Achteraf kan word.en"gezegd-, d.at het te betreurgn valt d.at d'e .:., ,

Amsterdamse ornithologen het onderaoek van d.e Noord.kant, d.at in
1942 d,oot Sluiters begonnen was, niet hebben weten te conti.nueren.
Van volledige broed.vogel-inventarisaties is tussen 1950 en 1959 - -zelfs geen sprake meer geweest. Vooral-d.e- verslapplng van de aand.acht
in d.eze jar-en heeft tot gevolg gehad, d.at waard.evolle gegeven§ ver-
loren zíja gegaan. Van een aantal vogelsoorten is het jaar van ves-
tiging als broedvogel nu niet meer met zekerheid. vast te steIlen.

Toch meent d.e Commissie, dat het qpenba-ar maken van het hiervolgende
overzÍcht zinvol is, omdat hierd.oor degenene d.ie eventueel in later
jaren de Noord.kant zu1len onderzoeken, tenminste. de beschikking
zuIlen hebben over enig gebund.eld vergeli,jking§materiaal.

.. , :,. ,: .,

Commissie Bafans 2 aar Noordkant

Joh. ,J. trbieswijk
P.Wc, Bgander

J .H.U. van .Drooge

J.H.C. de Groot

J. Rei jnd.ers

K.A. Straatman

A.N. Swart

corre spond"ent 1 e-adre s :

Joh. J. trYieswijk
Burg. v.d. Pollstraat {BJ,
Amsterdam. WEST 2.

JJIb/vDr
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I'Nogqdkant j' (fosveggls) , , - j ,.

rnonlvognls' (ii:clusief soàiten, waarvah'slecÉts territoria werd.en
vastgesteld.).

Sopmvalk

Torenvalk

Fazant

Holendui-f

Houtduif

Torteld.uif

Koekoek

3osui1

Ransuil

1:!

Grote bonte speoht

Sroedd.e in .1952. in een oud kraaienest; in 1953 broed-
geval i-n een gJs in het oeverland. van het Nieuwe Meer.
óok in d.e jaren dàarvoor en d.aarna geregeld. waarge-.",:
nomèn

Broed.vogel sedert 1945 (t terr.).; in 1946 2 teu.
(t rré'st'-ond.er de,kap vqn aà Trilune bij d.e Sosbaan);

'd.aàrnà steeEs ':1':à'2'terri-torla, ontbrak in 1!61,
ín 19632 2 teir,.:
Omstreeks 1948 aIs jaohtwild ui-tgezet; broedt ook
wel in d.e bospartijen.

. Sroed.vogetr sede.rt.1947 (1 broed.geval); d.aarna ge-
regeld. broed.vogel, l.n: klein' aan:tal (grootst bekend.e
aant11.5,t"rr: in 1950) ;, in 1)61-1963 ca. 2 t€rr. 

,.,r

Broedvogel ,§ed.ert, 1944,(3 terri); d.aarna sne11e toe-
name, 

)95Or 
28 terr,. i ,nog steeds talrijke broedvogeI,..

,Sroodvogel sedert 1944 (verstoord broedgeval); daar-
, rra aanv€nkelijk toenemend (maximum,? terr. in 1947);

d.aarna afname; ín 1961. gèen, in 1963 hoogstens 1 tem.
Reeds aanwezig in 1942

Broedde ín 1961 in àestkast; ook in í963
i'terr. Ook iÈ d.e jaren d.aarvoor verschillend.e malen
r{aatgenomen.

Broedvogel sedert 1947 (verstoord. broedgeval); daarna
geregeld.e'broed.vogel in i<1ein aantal (max. { terr.).

, ïn,'fl6í { terrr in.1963 sleobts 1 tem. In d.e jaren voor
' d.e rrest"íging yerschillend.e malen waargenomen.

Reeds in 1948 waargenomen met jongen; in ípld werd^
broeden waa4sehijnlijk-geacht; ín 1955 broedend in :

r,83a{we abeel; daarna geregelde broedvogell
na 1)61 tot ! temitoria. i ,.. -,

van.t.94,zafverschi11end'ewaarnemingen..:.
In i95g werd broeden mogelijk geàèht I in 1959 en 1960
broedvogel in populier; mogelijk ook in 1961 nog broed.-
vogel . Daarna niet meer als broed.vogel vastgesteld.. , ,.

In 1944 voor het eerst lraalgenomen; pas na voorjaar
l

1957'geregeld,l

Ín 194? werd.l terr. vastgesteld;
Rqe{e .broedvogel in 1942i:sterk wisselend. aantal teir.1.
na 'strenge :rrinters soms,slechts 1 tem.i max. ca.
2O tem.
Laatste jaren: 1961l. 21, 1)622 14t
19632 6 temitoria (na strenge wi-nter 1962-t63!)
Pas in 1!60 vastgesteld. in 1 terr.l d"aarna toenemend.:
1961: 2, 1963: I terr.

Kleine bonte specht

Eeggemus

1^'1 - -

:':

Soompieper

l,Iinterkoning
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Grote lijster

Zanglij ster

Merel

Gekr. rood.staart

Naohtegaal

Roodborst

blz. B

!O verstoord broedgèval (vó6r voltooiing'van het
; daarna, geregelde brogd,vogel: :]?6,1.i, p t,qry. ; "

63: 3 t'emitoria. ... '"':::" ' "''

Beeds broedvogel in '1942;

' in 1){J aa. )O terr., daarna afnauiei 1961t ca. 2l teir,
' 1.'.r' .. ,. , .: ...;

t-n 1945 ca. 45 tem.; in 1950 g?, 16.0 tem.i
;,,,. '961 :": 

5o te*'' ;i .:,,, ., ,;, i.
In 1946 reed.s.Jor.lgen rÍaargenoaeny dus mogelijk broed.-

,vo§e1; ín 1941 als troed.vogel vastgestelè (2 tem.);
d.aàrna geregeld.e broedvogel (soms in nestkasten).
Hoogste aantal d.at werd. vastgesteld.: 9 tn 1963: In 196't/t962 ca. ! tem. :

Broedvogel sedert 1944 (3 terr.); daarna geregeld.e
bfoed.vogel in ongeveer hetzelfd,e aantal . In 1953' !:

:werden 5 teiri, toria va§tgesteld.
".. : .: 

: 
i,.

Vestj-gd"e zich tn 1948 Ït t"rr.); daarna toegenomen.
- ït 1961' werd.en'r r13r tem. vastge'ste1d-. )' ';: 

'

In
ne
:1n

19

"Ï)19

',:',,,':Bosrietzanger
'::

Vestigd,e z:-cin tn 1942 (4 tem.);
in 1945 ca. 15: teir.; d.aarna afname tot ca
Zeket niet karaktëÏistiek voor'2!-jarig bo

.5t
s

eIr

Spotvogel

Zwartkop

Tr-linflui'tèr I .:

Grasmus

Braamsluiper

Tjiftjaf

Reed.s broedvogeL in: 1942 (28 terr.). r:':'*"'

ïn 1945 naxímum van ca. ,80 tem.l daarna geleid.elijke
, .afname tot ca,, í0 tepr.,In 196.1-163t 11 à B.

ïestigd"e 3+ch in 1946 (1 tem.). ,. 
;

To! ,1952 't terr..;,í1t, 1)61: B; in .1963 I terr.
'Rèeàs::brbed.vogef in 1942' ( t9 territoria).

, In-1945 maximum van oai !O tem.l d.aarna geleld.elijke

Rèeds broëdVogel in 1942;'Tot":í)JO cai, í0 tem.; 1961-t63 s}echts een enkel
tem. aan rand.en van bospartijën. '.

'" vóstilae zich in 1942 ' (z' tem.);"
: '1944'- 1))Q:' steedg cai J tem.; :

1961 -- i63 1 :terx.
, . , ,, ', ' . , ] : , ' .

Rged.s ,hioedvogel, in 1942 (9 terr.).
fi'lgq6 màximum van ca, 50 tem.; daarna geleidelijke
afname tot tussen d"e ?0 en 20 ter-r i
1)67'ca. 20;'11)$3':6r' 'l) te*; I : r:

'Réeds broedvogel Ín 1942 (4 terr.); ': ' r i

, Ín 1950 ca. 1! tem; laarnar"'ín 1)51: 1d tem.f
in 1963 ca. 1O teu. ' .'

Fi

I
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Gr. vIi egenvanger Sroedvogel sed.ert 1943 (t tepp.)..: Daarnar' ook 1)61-1963, geregelde broed.vogel in cai
6 teru.. .:

Koolmees Sroedvogel sed"ert 1943 als reactie op het ophangen
van nestkasten.
Daarna broed.vogel in wisselend" aarrÍa:.;
c&o 20 te:r:r . ':.;n' 1961,

Sroedvogel sedert 1943 (nestkast). 'l
lot 1952 broedvogel i.n gering aantal (ca. 2 terr;); .

cà. 1O tem. in 1961.

Vestigd.e .zícln vermoedelijk in 1951 (.2, tem.).
Daarna steed.s in i<1ein aantal vastgeàteld.
1961 - 1963. 1 - 4 terr.
Sroed.vogel sed.ert 1950 (2 tem,). l

Ín 1961: 3 tem. i in 19632 8 tem.
In 1950 waargenomen met jongen.
1961 en d.aarna ca. 3 tem. In 1)J6 '*erd echter
broed.en aI mogeli jk geacht.
Eergte waarnemj.ngen dateren xran 1950. l

Reeds broed.vogel in' 1942 (3' terr.).
In 1945 maximum van cai 20 terr,1.Élaarna afname;
laatste jaren aa.. 2 tem; ITiet typis.oh voor 2l-jarig
bos.

Pimpelmees

!tratkop

Staartmees

Boomlcuiper

Groenling

Kneu Reed.s broedvogel tn 1942.
Tot 1945 ca. J tetr., d.aarna sterke afnameg laatste
jar.en sI'echts eerr ealcel terz.j.torium. Niet thuisholend,
in |os, van 2§. jaar oBd.,,Jonge aanplant ! :,, , l

Reeds broedvogel tn 1942 (2 tem.).
In 1945-1950 ca.. 2l tem.1 d.aarna afname;
1961; 19 terr. ,

Voorjaar í948 een paartje; 2 Mei een nest met 4
eieren èat spoorloos verdween.
Geregeld.e winterga§t .

Vink

Keep

Huismus

Spreeuw

I-n 1945. werd eerste boomnest:gevond.en.

Sroedvogef 'rlsedert 1944 (nestkast ) .
Later ook, in spechtenholen.

Broedvogel sedert 19/J (1 à 2 tem.).
Daarna,toename tol, 1947, 1948 (ca. ? tem.);
daarna afname. -

Ín'1961:3 à { tem.; in 1963 g..ri tèrr.
Reèd"s broedvogel in 1942 (4 terr.).
Daarna steeds in ongeveer hetzelfde'aantal
(word.t in aantal beperkt ) .

Ïíi elewaal

Zwatte kraai

Ekster Sroedvogel sed.ert 1948 (1 tem.), daa.rna broed.vogel
in gering àanta1 1 :,J terr. (wordt in aantal beperlct).
Broedvogel sedert 1944 (4est in aanbouw en jongen :

waaxgenomen).'' ''
19462 2 tem., daalna ger.egeld.,e broedvogel, ca. 4 terr.
(word.t in aantal beperkt) "

lIlaamse gaai

Sloed.vogeï iln nestkasten sed,ert 1944 (2 broedgevallen)
'' '' ; r.'.;
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NIET-SROEDVOGELS (ooort'en lÍaarvan geen t'éuitoria werden vasigesteld) .'

--

Suizeld. Verschillende wintexwaaxnemingen, laatste jaren zeld.en

: ... ïÍaargenomen'

Sperwer Geregeld.e wlntergast in 1 à 2 exx.
Eavik &rkele winterwaarneminsen.
Slechtrralk Enkele qlnterwaarnemingen. .,- ,

Smellekerr- .r: : ' ,. ,,-&rkèIel .xinterwaarnenirgen, vooral uit d.e beginperiod.e.'
floutsnip Enkele winterwaarnemingen.
Turkse tortel- 'r Eén wg,ar4eming: 11-3-1963 (Oree1).
Kerkuil ]fi:kele waarnemi-ngen in het winter-halfjaar.
Steenuil Verschillende waarnemingen, vooraL uit d"e beginperiode.
velduil Iàekel-e 'waalnemingen, vboral uit d.e besinperiod.e.
ïJsvogel : ongeregeld.e wintergas! in klein aantal, na winter

' 1962-t5l niet'meer waàrgenomen.

Groene specht Na" ee-r§te waarneming in .1944t dive::se malen waargenomen,
ook in. de broedtijd..

Draaib.alsr,;, , ,:&okele. rroorjaarswaarneming'en (eintt April/begin Mei);
.. ;' .: 1 Septgmber-lraarneming,

Soomleeuwerik op 20-3-1)J1 nan P.H. Brander ca. 6'exx. waar.
Pestvogel &akeLe winterwaarnemingen.
Kramsvogel Geregeld.e d.oortrekker en wintergast.
Koperwiek Geregeld.e d.oortrèkl*er en wintergast.
Befli j st er &rke1 e' Apqil-waarnemingen ,

Zwatte rood.staart Eakele ,r""rr"*ingen. ,

flluiter Geregeld.e d.oortrekker in Mei.
Goud.haant je Geregeld.e'ÉÍntergast.
Vuurgoud.hg.antje Gerqgeld.e winlergast in gering aantalo : .r,:
Bonte vliegen- Geregelde doortrekke:: (eerste helft van Mei); ook
vanger enkele Augqsluq- ", September-waarneniyrgen. . i.:,
Withals- Eén waarnemiag:, 5-5-1947.,(p.W. Brander).
v1iegenvanger..'.i,.|,..,.t:,r.].ii:,..
Zwarte mees i.. ':QnregelmatÍge wintergast in klein aantal.
Glanskop verschillend.e waarnemi-ngerr, ook van zingend.e exx.
Putter Geregeld.e, wi1lereast in klein aptrtal, ,, ...,, : :

Sije Gef,egelde;wintergast.,., : r,
Sarmsijs 0nregelmatige'wintergast in wisdetena''aantal.
uitstuitbarmsijs Eén waarnemlng: 13;11-1946 (P.W. Srander, Croockewit,

'd.e Groot en'Ilameo).
Goud.vinkr-r'' ''': r":i ' trrikèle wiriterwaarnemingen. 'i :"-' :' '

Krqisbeki . r:, :- Enkele winterwa"=rr"*lrr]"rr., 't,"
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Ringmus

Sonte kraai
Roek

Kauw

comespondent ie-adres

Joh. J. trbieswijk
Burg. v.d.. Pollstraat {81,
Amsterdam, WEST 2.

JJFr/vDr

In d.e winter geregeld. líaargenomen.

Vers chiI1 ende wint erwaarnemi-nger,.

Enkele waarnemingen.

Geregel d.. lraargenomen.

bl-z. 1^l

Uïaart 1965
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196de in }{ededeli enblad 1 f van Januari 5

\lelke ö kieXendief heeft een zwarte vleugelstreep ?

antv"oorC: grauwe kiekendief.
Irloem J val-ltensoorten met baardstrepen'
antwoord.: torenvalk - slechtvalk - boomvalk'

sper',ver groter of kleiner dan de ö ?

d: d" ? is groter"
,trs de
antivo

o
+or

4 Is de toppereend een Nederlandse broedvogel ?

antwoord: Jar maar uiterst zeldzaam"

Noem het verschil van staart tussen grutto en rosse grutto,
of,
hoe kan men aan de staarttekening de grutto van de rosse grutto
onderscheiden ?

antwoord: grutto heeft witte staart tlet zwarte eindbandt
rosse grutto heeft gebandeerde staart'

tr

dKr/vDr

yRAGEN (opgesteld door Hr. de Kruyf)

1. De tapui-t heeft een omgekeerde letter
rvelke letter rvordt hier bedoeld ?

iVelke kiekendief is voor Nederland uitsluitend zömervogel à

Noem d.e twee snavelkleuren van de visdief in zomerkleed'

\trleIke plevier heeft een vleugelstreep, bontbek- of kleine
plevier ?

5. Is d'e staart van de koekoek recht, afgerond, of ingekeept ?

op zijn staart;

2.

1..

4.

A 11
dKr vDr

6
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(tg65-t, b!2. í)

Waarnemingen Amsterdamsche !oq, Je l<lrartq?.U965
Samengesteld. d.oor Mej. I{r. J.ï[.U. van Drooge

De waarnemingenl; hoewel critisch beoord.eeld d.oor IrH. !1'snflsr',
d.e Groot en Stiaatman, blijven voor. d.e verantwoord.elijkheid.
rran d.e waarnpmgrs.
Nunmeringi volgens Vogelgid.s Jd.e d.rirk.

bi-z, 11

4. Roodkeeld.uiker
6/T

í8. . Aalscholver
1r/i 1 ei over Nieuwe Meer

eerste waarneming sede

27. .lRoerdomp

34.

35.

í ex Nlí-hoek Nieuwe Meer bij Ringvaart;
stookolie-slachtoffer (Verhoevene A.+ F. d.e Jong, D. Kars, ,

l-ater +. J. Rei jnd.ers) . ,

Later in d.e middag d.oor A. en F. d.e Jong en F. ïersluys '

gevangen en gebracht naar 'Mevr..r Ho^l-zenspies in Hui.zen voor
revalid.atie.

( Swart)
rt zo/1

i"
2-' 64,

36.

3/Z í ex Sch.lnke1po1d.er, opgesloten ui-t rietleaag bij d.oorwaad-
bare plaats paard.enpad. (Verhoeve) .

líintertaling
fficpmeertjej.noever1and'Nj.euweMeerWest(Garre1fsc.§.).
Zornertalins

-

4-tr--1-íZ exx op meertje in oNM. W. (ae fruyr c.s.) o

I(rakeend.
1_Wa en 4 g Grote ïi jveq (vetinq) .
11'/1 I 7 Ccvcrfarli, irr..3 (f . Vcra)
Pi.ilstaart
Wknsterveense Poel (veri.ng)

Slobeend
niWa+2 g Grote Vijver, 2 ö +.3 g Kleine vijver (Swart c.s.)1

eerste waarneming sed.ert 27 /.12:t64.

38.

39.

:.! : : l

2771--T ? op-N=euwe Meer (de Roever/oreet).
Op 1)/2 was d.ezelfde vogel reeds op Nieuwe-Meer Ïíaargenomen
d.oor Oreel , Vera, alsmed.e Heer de Groot, doch onvold.oend.e
nabij voor d.eterminatie.

54, Nonnetj e
{F , ? o, meertje"in 0NM. IÍ. (de Roever/oreel).

Buizerd.
ex r^iaargenomen op zilr, 9/1, 3o/'t, 18/2' 19/2, 25/2, 3/3

steeds Schinkelpold.er, ömgeving A'veense Poel.
19h 1 ex Jachthavenweg (swart).

49. Zwarb zee-eend.

74.

77. Sperwer
1ex
13/3,

waargeno
14/3.

men op z/1, 3/1, 9/1, t7/t; 5/2, 24/2, zT/2,



\ft
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1O2. Waterral
lIt

z3'/1
23/1

elr
ex
ex
ex
ex

1

1

1

1

1

1

1

1

gezien,'sloot railitair tertein Straatman
roep end militair terrein l Straatman

(
(

)
)

24/t
,A

roep end. ONM (Swart c.s.).
roepend Kleine Vijver, bij Omorlcapad (Swart c.s.).
roepend ONM (Ivletzger met exc.
ge en kampeerterrein (Straàtman).
roepend Klei-ne Vijver bij 0moricapad (d.ames v. Drooge /uuna).
roepend. Omf (Uei. v&ÍI Drooge

)
:'r
13
19

ex
ex
ex )

112. Scholekstei

114.

119 . Goudplevler

T4/2 óvérvliegend
12/3 Op Gem. tèrue
tl/l G...) op wei

(Verhoeve) ; eerste waarneming sed.ert lB/U'64.
inlbaIts (u"j. van Drooge).
land' (A. en F. de Jong).

Kievit
ïíTorervliegend, (§wart c.s.) ; eerste waarneming sed'ert 27 /12-164,
13'/3 Op weiland Meerzicht (.0.. en F. de Jong).

Tzll
13/3

El! r
exx6

70 en 1 ex over kampeerterrein riohting NO. (Straatman).
over Schinkelpolderr-= richting N0 (ae Roever).

1t/t 1 ex Oeverland Nieuwe Meer (Swart); 1 ex over kampeerterrein
(straatman) .

Eerste waarneming sedert 26 /12-t 64.

126. Eoutsnip
21 /i 1 ex Balkan (oreet) .

123. Watersnip

13í .

Wulp
ïW 1 ex over kampeertemein (Straatman).

Grutto
I1Tl ex op weiland. Meerzieht (a. de Jong).

Tureluur
Eiffi".x Vogeleiland. (Brand'er) .

21'/1 99 weilànd Meerzicht (t{"i. van Drooge c.s.).' 
Eerste víaarneming sedert 20/9-t64.

í36.

192.

217.

222.

128.
ii.

166 . Grote burge4g. s:Lqr
27Ti ef op Nieuwe lieer bij werk 24i vloog tíeg ov€r,

Nieuwe l\ieer richting stad. (Vef ing) r .r ,

Eoutd.uif
àffi"d.e zang bi j rribune*bos (swart .c.§.) .

Kleine Sonte Spech^t
+ ffiex en d.g:'Groot gehoord omgeving PU.
- 2B'/2 ö gezien ElzenspeelBlaats (tcoU<). . . ',,

Kuifleeuwerik
Wt, {i/2, zl /2, 14/3, t6/3 lottenpad bij tegein watertoren, in,apnbouw;

224 Veld,leeuwerik
EII--mg boven kamPeerterrein ( Straatman) .

blz. 14



Ugej-t, brz. l)
Bo'erenzwaluw
Ï75, -'i=ffiij Kleine vijver (oreet).

Bonte Kraai ' l

Bffi"ver 'herk 24'(de lómyf, Gameifs c.s.).
11/3 1 ex vrcilanC iuieerzícht, (f'. \,'era)

24O. Zwartg_Mgeg
1g/2, 2O/2, 21
22/2 Slechts

/2, zz/z; lh, 'qb, 11/j
1 ex (d.e Groot ).

251.

bl-z.15

226.

232.

2 exx bi j hui ze d.e Groot;

243. I,latkop
Ta"eds baltsroep (rcju-t<ju) Koenenbos (swart c.s.).
4/2 ttzar:.gtt bij brug van Broerse (lranaer/ae Groot).

247 . Soomkruiper
{p nersíe z,ang, in eerste bos (u"j. van Drooge c.s.).

253.

Grote Li.ister
6ruexli.j.manege.(tu"j.vanDroogeenÀ.d.eJong);

vddr deze d.atum ook niet gezien.

Zarisïi.'jstér
4/2 Zlngend. ex kampeertemein (Straatman).

254.

259. Ilere1
TT Eerste zang bij huize d.e Groot (ae croot).

Fitis
TW 2 zingende exx Oeverland. Amstelveensë Poel (Swart).

287;

288. Tjiftjaf
13/J Eér§te zang

Eerste zang

1e /3

-W 1ex
13/3 1 ex
16/l 1 ex

Eeggemus
Reeds zang op z/l (Swart).

fii-tte Kwikstaart

(Woudstra, mededeling Swart) .
(Uuj. Grooten, med.ed.eling Mej. van Drooge) .

Eierna pas lÍeex
d.iverse plaatsen (tut"j.'van Droogel Verhoeve).

292,

293.

298 .

304.

Goud.haant j e

- 
ltnemingen on ),'!ata 1n Janrrari;' l'

B'àata in Februari;
minstens ) data in I{aart. :'

Zangwaannemingen op 13/3, 14/3 en 1B/1.

Vr.rurgou&haant.j e
I{a"rge""r.n op ?/1 (Z
19/z (z exx), zz/z (z

),
),

16/1, z/z (minstens 3 enr
tl/l (e e:cx), t6/3t 21/3

t
)

exx
exx

),
(z

6/2
exlc

bij Schipholbrug
kampeerterrein (

(de Roever/oreei) .
Straatman) .

weiland Meerzicht (Ut.j. van Drooge).

Koperwiek' l

ZíErnll; z\h neuriënde groep in laatste bos.'.

.i .:-'.
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3oB. IOapekste4

316.

318.

329. Vink

Z/1 §ó}tinkelpolder achter kwe

)/1 Schinkelpol§e.r .in kwekeri
17 /1 Oeverland Kleine Amstelve
22'/1 Kwekerij (ae oroot).
zï'/l Bii h'-rizp d.e .Groo! (gr.
22/2 Kleine Noordd,ijk (A. de J
g'/l Kwekerij (ae Groot ).

kerij (ae croot). : :,:
i (ae Groot ). - ' 

:

Ënse 
'poer (í. ae long/ae Groot met exc.).

en Mevr. de Groot). . '
ong).

11 /1 Rand. Oeverland. Nieuwe Meer bij eerste bos (1. Kars).
2o'/2 Elzenspeelplaats (Oree1).

Putter _ r

Toenoord in Jollenbosje (t'le;. van Drooge).
3'/1 PIm. 10 exx Jachthavenbos (itartog/versluys) o

'ti'/t Gehoord Jachthavenweg bij Ve.ba (À. d-e Jong)
2à'/1 30 exx op kampeertemein (straatman).
à1'/t í-"*-ó"rràr1and Amstelveense poel bii Poelpad (§wart c.s.). .

1ó'/, tviinËtens 2 exx Poelpaa in Oeverland.- (Garrelfs/de I(ruyf 9.!,.) .

\o'/l 20 exx in kampeertemein (Straatman).
ii'/l irri""t""" r ex Jachthavenbàs (Y"i . van Drooge).-6'/z Minstens 3 exx Jachthavenbos (uèi. v&rl Drooge c.s^.). ',: ...

A'/z 13 exx kampeerterrein (straatmanl a" Roever/oreel). 
.

18'/z ? exx kampeertemein (Straatman).
2i/2E1zenspee1p1aatsgehoord(u"j.vanDrooge).

KneuTfr
14/1

rs Avonds in h.et d.onker een groep vliegend; gehoord. (Straatman).
ts Morgens + 30 exx kampeertemein (Straalman). -:

r6tr Eerste vinkenslag, bii dubbele brug (tvt"i. van Drooge)';

J43. Rietgors

347,

TTEévste zang (d.iverse Ytr"{G-led.en) .

Ringmus r; u .,;:. \
7j7Z Nog exemplaren bij slaapplaats omgeving Tribune (§l'Ièxt c.s.,) .

,ó'/\ ;il ;;;;il"st in schinkelpolder (swart/ÉirscLlei).
2O/l 1 paar bij Huize de Groot.

l{aart 1965

"r.:ÍËi,

hl z.,16

:'...' ..
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De grote verrassing van het eerste kwartaal 1965 was ongetvrijfeld de

waarneming d.d.. 26 Januari 1965 van een witkopeend op he! Ni-qgy1e -D-]ept
door C.H. de Kruyf en P" Meyer, tijCens é6n van de wekelijkse rou-
tine bezoeken aan het hieraan grenzend Flevopark door onze VllG-leden
uit Amsterdam-Oost. Zi j waarschuwden onmiddelli jk vers.q.S-Í]1en{e
and.ere VlVG-ledenr en onder het motto ril{oort, zegt het voor'tií ver-
spreidde het nieuws zich over Nederland.. Mij is maar 66n waarnemer
bekend, die deze vogel - na I{I1. de Kruyf /l'teyer - "op eigen krachtri
ontr1ekte:deHr.D.Piet,omstreeks12Februari
Behalve Amsterdammers verschenen er NOU-Iéden en leden van andere
Vli/Grs uit Den Haag, Haarlem, de kop van Noord-Hol1and, etc.; zelfs

.,on!mg.etle ik..er, d; Hr.. Loterijm3n,, 7í? "p Z/Z iievenir uit i'/inschoten
overkwam, en gelukkig het stekelstaartje goed te zien kreeg.
Hii/zíj was 11 .1. diverse perioden onzichtbaar, zodat ook we1 bez.oekers
tevergeefs naar hem zoch.ten. Mi jn ind.ruk t;a§o dat hij z."ch ni-e'L van
het Nieuwe Diep vervrijderde, doch zich slechts schuil hield in riet-
kraag of dergeli-jke. Zo werd, ook waargenomen Éoe
rustig in de zon op het water lag, tot er plotseling een hagelbui
kvuam opzetten, tlÍaarop hij zich in het rlet spoedde.

De laatste. y,Jaarneming, die. mij ter ore kv/amt was:
27/z' I{H. 'tir/alters en-Kolk.
i'ij-erna trad een vri j strenge 'vorètp«iode i-n (op 3/3 bi jv. gaf het
Ki§l{I voor de temperatuur op Schiphol t s morgens om 6 uur.: ! graden
ygrE!)" Toen ik op ?/3 ae omgevi-ng afzocht, was het Nieur,vé Di-ep dan
ook grotendeel-s dichtgevroren.' Ir ging nog een gerucht van een
r.raarneming bij de Oranjesluizen, lvaarbij niet bekend ruas of dit

^ ^- l^ '-i -----^-- 1-^1.- il- --^-^^l-voor oÍ na z//2 zou zijn geweest, cloch hiervan hel-r ik verCer geen
bevesti-gin5J kunnen kriigen.

Evenmin is rnij egp positieve uitspraak ter ore gekomen over- het 
.

geslacht vaE d.gze'lvitkopeerid" De aan de basis frgezlvollenir snavel
zou in de i.ichting van een mannetje wijzen. Het dier werd vele
malen door fotografen onder schot genomen; wellicht geven de resul-
taten daarvan.de hogere vogelkundige autoriteiten voldoende ba-sis
op dit puirt een ultspraalc te doen ?

Afgezien van cle oxceptionatiteite was onze stekelstaart ook àonder
meer het aanzien vlaaid, ,Soilis lag hf j ti jdenlang' vri juiel bevuegingloos
op dezelfde plaats te dobberen, bii harde wind r4et de kg51,,in de vqren.
Andere keren gaf hi j hele shov,rs weg: gealarmeerd me,t loodrecht,;of
zelfs door loodrecht heen, omhoog ges.foken priem.stlàart, bijv" wanneer
een dodaars vlakbij hem.opdook" AnÈqq.e keren snelzwemmend, met de
staart loodrecht achter zích aan, tervriil hij bij het duikend fou-
rageren de staart zelfs hhelemaal naar beneden vregklapte.

" 

t. ...1 
.

l,{erk'+raardig lrias r,',reI, Cat hij een terrein koos zo nabij de Diemerplas,
víaar een exemplaar van deze soort in Februarí/tiaarL 1)56.,ve1b!9gf .

I{vt lcek mij goed dit ovèrzicirtje te pub}iceren in ons B1ad, dai''ook
Landeli-jk een vrij grote verspreiCing heeft. Vriendelijk verzoek aan
lezers om evt. aanvullende vuaarnemingen en/of gegevens alsnog aan o.g.
door te geven

I'ic j . Mr . J " H. U. van Drod ge
adres:
Cornelis Dopperkaae B Vt, Amsterdam, ZuLd."

vDr/vDr

De witkopeend
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Waarnemi-ngen buiten Amsterd.am§e Bos, eers te kwartaal 1965

4. Rood.kqgL{gricgr
2/1 Muid.erberg (zuurma).

6. Bood.halsfuut
9/1

10/1
Slote4plas
Sloterplas

(Hartos).
(oreet) .

7. Kuifd.uiker
6ift stoterdi jk (Eartog).

39. Slobeend.
T9h 1 ö Brouwersgraoht (Hr. lI. van Drivenbooden - med.ed.eling Swart).

40. Krooneenri.
u/4 d1 g Muiderberg (Hartog, de Roever).

49. Zwarte zee-eend
redijk (oa:-nt, Keizer).

51. Hitkopeend
W-1--tW, /2, Nieuwe Diep bij Flevopark (ae fruyf, P. Meyer, etc. ).

Zie artikel elders in dit numner.

52. Mid.d.elste zaagbek'rcn (ae Roever, oreel).

Serseend.
eË-s;ot erpras (Hartos) .

55.

57. Grauwe ga:rt
mmend (Buurria, Od.ink, Keizer).
p d.e grond. (Buurma, Od.ink, Keizer) .

TIT 4 exx Marken, zwe
l /l 30 exx Eemmond, o

58. Kolgana
ïW--Iroep overvliegend., Buit enveld"ert (de Roever, 0ree1).

60. Rietgana
3O/{ 53 exx Muiden, op weiland (.0.. en F. d.e Jong).

Verd.er ttgrauwerf Ganzen overvliegend:
2/1 @ma).

25/1 5 exx waterland. (oaina).
l'/l 6) er,x trllr:iden (Br:urma, Odink, Keizer).

bJ. Rotgans
Ttr-T exx LImuidenl richting Noord (ae rruyr, Garrelfs).

85. Bruine kiekend.ief
tiTl ö*g Botshol (Buurma, Od.ink, Keizer) .

92. Slechtvalk
ZffiÉterdijk (Eartos).
2B'/l sloterd.ijk (trbieswijk, d.e Roever).

13 5. llitgat.'ie
Tïfl--Tsdorp (Buurma).

Kanoet strand.loper-Tircrd.ijk (Eartog, A. de Jong, Versluys).
142.



169. Geel t zil,rermeeuw
27 /1 Berlagebrug, Amsterd.am Z (4. d,e Jong).

171 . te burgemeester
l1V o ijk 0dink) .

Hartog).4 Juv. Sloterd,i-jk

2O2. Kerkuil
DE--l,ami.ralengracht (Hartog, A. de Jong).

208. 3osuil
Ntr- Amstelrust (ae Roever, oreel).

bl.z. 19

(
(

209 Eansuil
-rll--- exx Halfwes (Hartog)
A'/z 2 of I exx llpenaam (Swart).

21O. Velduil

231.

-V4-sroterdijk (Eartog, A. de Jonge versluys).

Strand.leeuwerik
Wen 2 exx nog op 2B/3 aanwezig sloterd.ii}<.

275. Zwarte rood.staart

328.

31/t -lÍeer aànwe

Putter

zig Buitenveldert (Swart) .

Verder in het voorjaar weer op Sloterd.ijk aanwezig:

watersnip, k1uut, gruttoe kievit, tureluur, kemphaan, kleine plevierl
strandplevier, bontbekplevi.er, bonte strandloper, bergeend,
zomertalingr pijlstaart.

0verwinterd hebben op Sloterdijk:
kuifeenC., smient, wintertaling, grote zaagbekr frater, sneeuwgolE,
stranrLl eeuwerik.

Tot onze spijt is het tweede ged.eelte van de waarnemingen van 1964, Iaatste
kwartaal, tussen wal en schip verloren geraakt, en niet gepubliceer& in het
vori-g Med.ed.elingenblad. Hier volgen alsnog enkele van deze waarnemingen:

-Vr t"inpark 'rAmstelglotierr, over Utreohtse brug (Swart).
28'/1 12 exz. Tuinpark V.A.T. (A. de Jong).

253. Baard.mannet j e
7 exx Diemerzeed'iik (Swart).

27\. Zwarte roodstaart
ffiste waarneming Buitenveld.ert (swart) .

305. Grauwe vl-iegenvg..nger _ t \
@tadhoud.erskade (achter Rijksmuseum) en
Leid segracht (^O,nariese) .

31 1. Grote pieper- 16nofi§e4, castrlcum (d'e Roever, 0ree1).

335, Goud.vi.nk
7ft/@4, ö Zorgvlied (Swart).

Samengestel-d- d.oor: J.![. de Roever,
Milletetraat 26,
Amsterd,am (zuia).
Tel. Nr. z 72.62.65

at/vrrr/tutlv
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Enipe suEhesties voor nestkastonderzoek

-u-----':à.- 

-. -e_ï.-síífr, "t'eèïir-i-scË lid voor nesLt<àstonderzoek van het jrContact-
or8aanvoorVogeIstuc1ievandeI(NNVil.J.an.ua:::i1965

DE r:IINTERKONINGI? , {eql stnËJi -gL.- 1 W§il
g 

"cË':bÉË6ffiert<eí-vaï 
d-e spreeu,,v.

d in rí,llinterkoningir nr. 2)
e val'I VlÍG Ca'stric{rm'"vdn groot"nut gevibest voor

V"lG Castricum rl

" Leeftijds- en
(Ng. aangevul

" Inventarisati
rapport ITtsON.

. Tabel zangd"ata 1964.

. Totale vangsten op de vinkenbaan B/B/t964 - i1/12/1964"
Terugmeldingen van door ViG Castricum geringde vogels.

Roever op 1O/2
reisverslag

5 blz.

b bLZ.

O DIZ.

12 b:.z.

,1O blz.

'11 bLz"
) :.1

li_ jk

Dito, g?ef6g-"§-J- ,1L 3 (t qafi 199=2

-Spitsnergen. Verslag dia-avond i-IH.. Flipse/de
. Het eiland tsardsey en zijn Bird Observatory,

HH. Zwítser/de Roevero eerste deel.

Janr+aru _191I, 4q" j"tls"!g-!I1;]: b!". ?1 t/n;l$iTA[nísïisch veislag van de Texe]se .Staats*

VIïG Haarlem ,.:,a .j . _ ,. , j-i -...l-t',óffi vàT§f"g van een vergadering op ,/3'/195-5: verdelín§ inventa-
risatie werkzaamheden: Heksloot (:rrrgide.girbigd), ELswouti. IIaarlemmer- "",;.:
hout , Ipenrode , .Lg,y.cl-uin, !hyse9.f s Ho f ; . alsryede LÍr de Kennerg er-
duinen Éet Grote, Vàgelmeer, .he.t' Spi-nnekoppenvla[r- .]iet Jachtduin.
Naar de verschillende i-nventarisatie-terreinen vinden ook exctisies
plaats
Óecologisch onderzoek. De bedoeling is voor boompi-eperr. boomleegwepike,.', 1;

tui.nf.luíler en zrvartkopje .de kenmerken van het biotoop t,e w9te4 !e
ko,nen

. Leeftijd.s- en geslachtskenmerken van de.spreeuw
de vink en de keep.

(aanvullingen),

CJN Amsterdain ÍiDe D :iiIRG,ST,lRliler 1; 7-q--i-*,qlg""-"9-t-9:J-
ntergasten:' bonte kraai, koperuriek, kramsvoge f, pe,sCvogel.

1,1" de Jong"
. All/-duinen - vervolg. I{aarten Thiel. ',,raargenoryen soo:lten o.aà1

i jsvogel , waterspreeuw , kleine bonte specht , ' griel; .bergeie,nd.

. Een burgemeester vraargenomen door L. Buurma en J. Odink, strand
tussen l'i.ik .aan Zee en IJmyidgn. Grotl 

,?1, Ilui"" ? 
ii :

.Vil,rG Noordhollande s Noorderkwartier rrDx i)f EPE: ir

1c)

en Natuur-
moriumenten-reservaten 1964 "

. Herfstwaalneming van een withalsvlie6envanger (ficedula aibicollis),
door J. l"iandemaker en P. Zwitser, op de I{ondsbosse zeeriverinE', ;', .,..
d.d. 20/9/1964.

. Het voorkomen van de trgebrilde't zeekoet. K. de Vet Jr"

. Broedgevallen in nestkasten op Texel in de periode l)J'ta1p.64.
P.J. Visser. :l '

. Interessante terugmeldingen uit ons rayon. chro vàÍr orden

Februari 1965, lra" -iqqfeeng-!9j1,, bl.z" 31 t/n 4l ., ',i

. S1akken, rlie vogeljongen verïuonden of dodent
A.L.J. van IJzendoorn'

. De broedvogels van de ,Staatsbossep.Qp Texel in 1964.
L.J. en A.J. Dijkstra"
(Ng: gekraagde rooclstaart, tenminste 22 paar, hgofdzake
broedend op de grond ond.er hoopjes takken, vDr)

. De kleine rietganzen en haar..o-v.ervi,nt-eringsgebieden.
K. de Vet Jr.

r.::. ..
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. Een waarneming van de waterspreeuw op Texe1, bii den Hoorn,
op 4/ll/1964, door An Kui-k.

. Een waarneming van een albino pijlstaart (lg/lz/1g64) en
kruisbekken (4/l/eeS) op Texei-. door E.R" Drrijver.

.rrMecledelinqen nr. 39" - waarnemingen.

. Interessante terugmeldingen uit ons rayon, deel III,
Chr" van Orden en GrR. Iionsees.

(ijsvogel, 9/11/1964, rvaterleidingmeertjes te Bergen
eerste waarneming van de ijsvogel in NoorChollandrs
kv,rartier sedert àe strenge v,ri-nter van 'i962/163)

DE PTEPER , liaqr!_ 1965,, ldg i""igehg _""" l, blz, 43 L,/n 54 12 blz.
" Inpoldering Balgzand, fandwinst van gewicht; ptan geri-cht

op jaar 2OOO. H. Kops. 'vergenomen uit de Volkskrant"
. Broedvogels van het Balgzandgebied. A.L.J. van fJzendoorn.
. r,iadvogels op het Balgzand., laatste week Augustus 1964, door

G.R" Monsees, I{ej" G. Zwaan, Mej. J. Zwaan, H. v.d. Po11.

DE PItrPNR , Lprll _ 1_965:
. Het Lotmeer, een onbe

( zwitser )
l'loorder-

4q"*:_ee-fs.ang_ng,,2, blz" 5l t/n 64 10 blz.
kend terrein in de kop van Noord-Ilolland.

A"L.J, van IJzendoorn.
VeranCeringen i-n de geografische verspreiding van Noorse
broedvogels gedurende de laatste 1OO jaar. 1(. de Vet Jr"
De putter a1s broedvogel van de Oostkant van de ,Staats-
bossen op Texe1. L.J. Dijksen.
De sneeuwuil op de Hardanger-vi-dda ln de zomer van 1959.
K. de Vet Jr.
Enkele interessante r,vaaruemingen op Texel. 0" en R. Nerlich.
Terugmeldingen uit ons rayon. Chr" van Orden en G.R. I'lonsees.

KIINV Vrric r;Vlaardi_Ilgg4:§shiegem '. DE KiiMPHA4j§.
:*

nr"6-196j" BbIz.

. Vlietlanden in het broedseizoen 1964. H.J"A. de Reuver'

" ITBON 'oatervuildtellisgen najaar 1964.

KNi'lV V.iG irr:!ra enl-n Led"qglinge4llqql9_jqqls94Ë_sL_a, 21 btz "

Februari 19 r

. Overzicht van de belangrijkste v.raarnemingen in 1964"

. 'ulaarnemingen in 1964 bii Dodewaard"
, Enkeie ,otiti"" over het gebied bij de Noordberg tn 1964.
. Laatste, resp. eerste, lïaarnemingsdata. van wintervo6els

en eer:ste data van doortrekkers in herfst en rvinter.
. ,Ierste en laatste \I,Jaarnemingsdata van zomervogels in 1964"
. De nestkasten op Oranje Nassaurs Oord: verzoek om rnedewerkingt
. Het waarnemingen-archief.
. Jaarverslag 1!64.
. Ledenl-ijst per 'l Januari 1965"

Samen-gesteld door Me j" l.lr" J"H.U. van Droogeo

vDr/vDr April 1965
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