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bIz. 1

Mededelinsenblad KNNV Vin/G Arnsterdam. 3e iaar gang no. 4

BE DEDELÏNGEN:
q"jgl=r-uÉz

1. Fi-ets-excursies Arnsterdamse Bos - start nt: Tri-bune Bosbaan
23/10
30/to

6/ tt
20/11
27/11
4/tz

11/ 12
tB/p

.2 . Adreslvi j zi eine :

Il .F. Arentsen

B uur
7 uur 30
B uur
B uur 15
B uur 15
B uur JO
B uur JO
o -^ö urlr ,U

Gamelfs
Swart
Luyendijk
de Kruyf
Swart
Luyendi jk
Swart
de Kruyf

ïIr.
Hr.
Ilf.

Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Iir.

, naar:
de Boelclaan 5, Amsterdam-Buitcnveldert. ïf. 426O69"

3, Excursiekeet Pi;ï Àrnsterdamse .Bos
Belangstel-lenden maken vrij ef op attcnt, dat de natuurhistorische
tentoonstelling in bovengenocmde localiteit voortaan
elke eerste Zaterda van de maand ryanl-3 , voor het publiek
s openges

Aangezien de inventaris voornamelijk uit opgezette vogels bestaat,
naakt U een goede kans hier een mede-V[r/G-1id a1s dienstdoend Itnatuur-
gidsrr aan te treffen.
Tot nu toe werd de bezetting afwisselend víaargenonen d.oor d.e
dames van Drooge en Hovi_ng, alsmed.e de Hro vàI1 Zutphen.

4. rtrbonneruentsgeld:

Voor dege
geld voor
wij hier

nen, die reeds eind December/begin Januari hun abonnements-
het Mededelingenblad voor 1)66 wíll-en overmaken, herharen

de minimum tarieven:
tevens lid KNNVvoor ï/erkende leden van de Vogelvrerkgroep,

alsmede jeuglle4gn t,/n 18 jaar.
f 3.- voor I{NNV leden/abonn6rs, {ie _piet in

de werkzaamheden van de Vl,/G deelnemen
enigerlei opzicht aan

t

dan 18 jaar / niet Kl'lNV.1id.
Dezelfde tarieven gelden voor leden van and.ere Vogehverkgroepen.
Í 5.- voor andere belangstellenden.
Over te niaken op: Ger.^ieentegiro Arnsterdam (l3,5OO) ten gunste van

V 1O.4OO, ten name van Vogelurerkgroep I<wNV Amsterdam,
penningmeesteresse lvlevr. J.E. Brinkers,
Turnerstraat 24 ï, Amsterdam-Zuid,.

z.o,z.

alsmede voor
v'lerkende leden ouder

a



blz. 2

(vervo1g. Bestuur \§nedede]-].nSen /

O November, 8 uur HortusE
t voor KllNIr .{r-tstcrdan

reisverÀ.Ià§ net diats, door E. Flipse.
Op 15 April 1)64 vcrtoond()n E. F1ips" en ons \rl:Jc-l-id J'1,'J. rle
Roever, in een zaaltje in de Tribune, voor onze \rlifG de diars
van hun roer',lruchte reis naer Spitsbergen in 1963.

Degenen, clie cleze Iezing toen bijwoonden, zal het genoegen doen
te horen, dat zij deze nognaals kunnen genieten, thans in de llortus,
terwijl degenen die de lezing nisten de kans krijgen hun schade
in te halen.
De Ned. Ornithologische Unie was destijds zeer geinponeerd cloor
de prestaties van deze twee vogelaarsl Bert Garthof had J achter-
eenvolgende Zondagnorgens hierover een intervievl met E. Flipse
in ll'uïeer of geen l/eerll r

Introductie van VldG-1eden, die 6een lid zijn van de I(ltll'iVr is
r:ogelijk voor f O.)O per persoon, ter'plaatse te. voldoen, hetzij
reclrtstreeks iran de Hr. Smit, Penningnee§;tcr I(NNV Íirrrsterdarri, hetzíi
vi-a een Bestuurslid van onze ViïG.
Teneinde echter enig idee te hebben, hoe groot de opkomst zal ziin,
word.t aan niet-KNNV-lecien verzocht zich uiteriijk 1B Novenber op
te geven bij ondergetekende, schriftelijk of telefonisch.

Me j. lulr. J.l-i.U. van Drooge
Secretarresse KNNV V:iG Anste'rdan

vDr/v\r

a
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rildc ccnd 5
torenvalk '1

fazant 2
lvaterhoen 1

meerkoet 3
houtduif 6
koekoek 1

witte kr,rikstaart O

wintcrkoning B

heAptemus O
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spotvogel
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ín 1965 na 2B/4 níet
niet r,teer r,:Íaargcnorren

nielrr,/e brv-soort

onvorklaarbare te-ruggang

toenane in 1965
flinke achteruitga,ng

( zi-e noot )

nre.9r11.b=r-v-1i_g gr_L ; m c t
gugces gcbroed

in 1964 en ,65 I broed-
.5ev,rI"."+ 1 broedpoging.

dc ]rol,:nbrocclu.rs zi jn

tiifb IT

gr. vlicgenvanger* koolmees* pimpelmees
qetl19p

* boonkruiper
groenling
vi-nk
huismus
spre euïr
zi',,a"rtL' kraai
ekster

*

7

9
23
15
o
1

o
6

7
22
14
1

2

I

1

5
20
15
o
1

0
2
4
24
14LI

o
I

er bcvinden zich in hct F1cïoparlc gó5n nestkasten;
dus aan,3er-Jozcn op ni.LtuurIijI<c holon"
Geinvcntariseerd" vrcrd pqedurende dc period' van Maart t/n Junj- 1965t
bi j toerbeurt door HIi. cle Kruyf err Garrelfs; l;rtcr oor< p. Meyer"
ïn totaal r,vcrd hct Park 23 nail_ bezocht
Samengesteld door C.H. d-e i(ruyf , I(orti:u.eghof 19hs, Àinstcf dam. oc.st.

tal}cn terri
Vcronderst e1
ro1 hebben g
resnltaten v

l'loot :

IT E5:-rt3ar: fn het Lnsterd"lnse Bos
toria zovrel van t jift ja
d werdo dat dit jaar de
'ospecld. llet belangstel
an 1966, alsmedc nlrar rL

Ad tu.infl-uitcr: f n l,iecl. trl-ad 1 964,
1164 slcchLs 1 tcrr. :ritn-_icg,rven;

dlír,/vDr

, l,ioordkilnt Hoeibaan, ïiepen de aafl-
f a1s van fitis in 196! sterk terug.
v,ieersomstandÍghcden ecn Ínvloedri jke

ling ki jken r,vi j dan ooli'uit naar. Ce
c li,.nd.eli jkc. re sul-tirt c.n.

rlro 4 (October) was abusi,:vcli
dit d-ient, a1s bovenvermcld, 4

jk voor
tc zijn.

Septercber 1965

Soort



bl-z , Q,

_o,r.jgài]r.g"Éilj, ZEEBIIRG aan d.e Zeeburgerdijk J21 ,!\msterdam
Opp"r"I"kt"r-1J.öm ,", w&Arvan 6000 m2 gazanrTOO0 .m2 heesters.
InventarÍsati-e broedvogelterritoria 1 April 1965 t/n Àugustus l9(r5,
Numr,rering volgens Vogclgids 6e d.ruk.

l-.
1.
1.
0.
0.
1.
1

3
1

1
ng
1
1
1

L9T
z)é
214
218
26l-
267
294
105

z7

109

124
127
lto
14l-
159

lf i- 1cle eend.
Waterhoen
Houtd.uif
Soerenzt^raluw
Huiszr,raluw
Zwarte kraai
Zangli j s ter
ll[ere1
Braamsluiper
Gr.vliegenvanger
Spreeuw
Groenling
I(neu
Vink
Huisnus

buiten het broeclseizoen hele jaar naaste omgeving
door hogc waterstand verstoord.

gehele ja.at aanwezig
heeft voorheen gebroed.
voorheen hier gebroed.;nu brvoÍI&&ste omgeving
gehele jaar aanwezig
eieren stuk gebonden
gehele jaar aanwezÍg
zomervogel
zomervogel
velc broed.sels
hele jaat aanwezigrook naaste orageving
verstoord
jaarvogel
vele broedsels

brv.naaste orngeving / fouragercnd

119

Verder waargenonen soorten;
1B
2A

1o
96

110
114
116
l-69
170
t76
184
200

Àalscholver - ovcrvliegend.
Blaur+e reiger - overvliegend
Lepelaar --24/5'65 1 exx richting N'IW; zof 6165 \ ex,
Torenvalk
l{ecrkoet - foura§s-rend naaste omgeving
Scholekster - overvliegend.
kievit - overvliegend.
zilvermeeulr - fouragerend naaste omgeving
stormrneeuw - d.ito
kokmceuw d"ito
visdiefje d"itq
koekoek
giorzwal

o
+
,i1v,'212

21)
214
24t
246
247
256
278
286
289
292
291
109
lLO
1l"6

boerenzwaluw - heeft hi-er ecrtijd-s gebroed.
huiszrvaluw d-itog nu broedvogel nrraste omgeving
kai-rw - jaarvogel
Koolmees - fouragerend
?impelmees r dito
l,finterkoning - enkele malen gehoord en gezien
roodborst" - wintergast
rietzanger { 1- x gezien; eind. April
Spotvogel - nisschÍ-cn rrrel brocd-voge1;
tuinf luiter - .h'e )f t 2 d.agen gezongen
Grasnus 1 x gczicn
Ileggenus- lxgezien;21/5t65
Graspiepcr - ovcrvlicgr:nd-
wlttc kr+ikstaart - overvlicgend

Totaal aanlal soorten {0, waarvan 12'broed.vogol + 1 d-ubieus

Samcngesteld. door F.dc Jong, Orteliusstraat 51 lIl Àrnsterd-am '[^III

tat /vtr/ tI+

Augrils tus-' 1965



{uinpark V. A.T. Sloten
À erzi cht tt YOGELS'' 6

(NummerÍng volgens Vogelgids 6e druk)

11 .Wi1c1e , eend
245 Koolmecs
247 Pinpeln.:eó
256 Wi-nterkonlng
261 Zanglijstcr t
267 L,ierelt '

274 gekr.Roodstàart

't3

ba
c

Z

2-

1?

aantal territoria
wild-e gepaard net tanne
ir: ncstlil;-;cn

' iden 
-l-i.*.:...,,-.:)-l,l*:.| ; Í ':: 'i' -::i .l

in-n.estkast ( in t964 g66n
terr. i.n 1!61 tè1)

t9rf.op grens V.A.T. net Iuin-
park rtEigen Hofr.t

putter'
tj iftj af.

7

14
t6
I

289
292

+ 294
297
29B

109
)z+
127

128

Spotvogei
[uinfluiter
Briians luipcr
Fitis
Tjiftj af

Heggernus
Sprecuw
Groenïing

Putter

Kneu
Vink
Huismus

,nogelijk 2 nieuw alsrttroedvogelrl
1
1

4

4
niet geteld.
1+

+ ninstcns 1

In voorafgaand.e jaren brocd.; 
]vogcl naastc orngeving. 
I

\ zangterritoria; 
I

1 .paar met vliegvS-irgge jongen 
I

waargcnorreni geen nest gevonden. 
Iverr:oedelijk 1 paar oP V.À,T. 
I

gebroed. t 1 in naaste or.igevtng. 
I

110 .

14t
159

Àfgevalien a1s' rrbroedvogeltt
Nieuw i

Totaal aantal soorten ttbroedvogelrr;

2-,
1
niet geteld

d-e grasnus
braarn§luiper, groenling,

L9 t inclusief d,ubieusà

B orte

1B
20
ZO

1o
17
19

109
110

our erend oc wcrden w n to ev
2 m teinber 1

'1,961 ta64 l-96q Toelichting;

o

' t962
Àalscholver x
Blaqwe reigerx
l,Ioud.aap j e
Lepelaar x
Snient '
Slobeend

Scrgqend x
Knobbelzwaan x
boonvalk

100 patrijs
'!

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

overvl.j-egend
id.em

L9/7| 61, 1 ex. (A.dc.J. )
Sept. t64E26/7164 4 cxx
Jan, r 61;5o exx.overvl.
z5/Tr61rt ex (F.d.J";
October t64 2 exx.

A enF.de J. )

t::"nme exxq.
tof 9t 6+,ts/t | 65 ,1r/Bt 65
s tc cd.s l- cx.
rn L)62r,65,64 broed-
vogel naaste omgevi-ngt
op ke;rktoreniín tr-)6J
niet gebroed.
o.rervl. eind },leí t 6J en
r65 (A.d.J.)
I s winters. Four.
t s winters overvl.

55
67
9t

;
x

x

x
x

x

x

x,ii torenvalk x

waterhoen
meerkoet

x
x

x

{
x

x
x

x

x
x

+ ' 't '

bi-z.J,

'.:-'
I



Tuinpafk V,/r.. T.- vervolg
LL4 scholekster W Toe linhtins:#,rovcïvf].egend

id.em

L967 L964 l-965
-- 

- --

bJz.6 ,

l2f ar 61,4 exx. (À.d. J. )' Lgf 8165, J4 exx.
5/Bt 65" 
óï""ïi:.esend
27 /Bt 64r1 exx ovcrvl.

(n. a..l)
overvliegend

id.ern
zBf Bt 65 (a,rid-.J. )

(vera)
overvliegend

id.em

iden
id.em
id.ern

geen broed.rogef
196412 x een g
rossige fase
tg61 t1/e ( a, rra. ,r )
lyb) ider-nr-d"-'
fouragerend

herfst 162 2 x ecn ex.
lBf tt 64,overvt. ex(raJ)
overvliegencl
fouragerend

iden
t4/,9r64(FdJ) 1 ex"

15/51 64 r ex richting
N. (AdJ)
overvliegend

.- zo/gt64.t ex (ra.r.)
27 f at 65,t ex (ro,l)
Jan.t62 enkel€ exo
oVervliegend
d.o o r trekker-winterg.

id-ery r,f our,'zonert62r.2 àlexx

wintèrgas t
" t1f4164 (Hartog)

29/4'64,t'ex (aa.r)
mogelÍjk broed"vogel?
enkele exx
broedvogel n.o.
overvliegend

idern
id.em

ex(ta;)
61 + 20 exx.
].J r-n een

aren niet.
Sept. t 6!

te]..L247lL

]16
t25
lro
tlt
t11
v§
l-17
tlB
tl9
l-54
t69
170
t76
184
tg6
L97
200

208
209
2l.2
2t1
22l-
210
232
214
215
z)o
219

kievit

wjrlp
regenwulp
grutto

. bosruiter :
iti,. :.:'oeverlopèr
tureluui
zwarte ruiter

kluut
zilverneeuw
s tornneeuw
kokrneeuw
visd.i ef
holenduif
houtd-uif
koekoek

bosuil 'ransuil x
gierzwaluw x
ijsvogel . x
grote bonte specht
veldleeuwerik lc

boerenzw:L1uw x
huiszwaluw x
oeverzwaluw i
zwarte kraai x
bonte kraai

kauw x
vtaanse gaai.'"" :- "-- "'r

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

:

x
x
x
x
x
x
x
x

:

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x-
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

il
x
x
x

t(

x

x
x

brv
tr

brv

24t
''t44*'

25L .

252
259
260
262' 2'lo

+ 274
278
290

+ 291
+ 294

295
+ 298

101
105
5t0
1l.6
lIB

natkop
s!9.a.q!ryee-,F.-.. x
grote lijster
kramgvogel x
koperwiek x
tapuit i x
gekr.roodstaart x
roodborqt x
zwartkop
grasmus brv
brarinsluiper F

bosrietzanger
tjiftjaf x
goudha.antje x
àr.y1.vanger
graspieper x
witte kwikstaart x
gele kwikstaart x
groenling x
puttef

ringmus

x
x... .

x
x

;
x
x

brv
x
JL

:
x
x
x
x
x
x
x

x

"x
x
x

brv
x

x
brv

x

x
x
x

brv
hrv

+
+

327
128
141
160

x
x
x
x
x
x

x
en
/t'
tz

1
17

zf 5t 64,1

de net + generkte soorten ziin opgenonen in d-eeI À en d"ee1 B, omda
deel van de jaren L)62 ifn 1965 wè1'tbroedvogelrr waren, i.n andere. j
To.taaL aantal soorten vaargenomen in Tuippark V.i\.T. van 1962 tfr:t
bed.raagt .l l), waarvan 19 rrbroed.vogelrr,

Samengesteld. door Àad- d.e Jong en Frits d.e Jong
0rteliusstraat 54 IÍ.Àmsterdam-W.II



bLz,'1 ,

Ovcrzicht waarnemiirgen SLOTERDIJIi en SIOTXRPIÀS Se t. 1 6 + m t... | 6e

vgl. voor vorige ovcrzichteri;
§-]g|egÈiit L962 /1961 --edcdel nblad" K][]nr WG Asd 2c jrs (7964),'Nr.l-rblz.LB-22ngi

196
a

5Jan. t/m Scpt.
Sloterplas L 962

.'Scpt,,61 7rm Se

t964; Je jrs.
/Wel; fe jrs.
pt.t6{z'Je j{g.

nr. 1, blz. 18.
nr,4t blz,2J-26
nr. 1, bl-z .l)

L961
:-965

.t

SIO?IIRDTJl(:

a. foeVal-lige glilr len i
Gëen waarnemingen vond.en plaats van d.e in de cerste ove:izichten als TG.gequalifi-
cccrd.e soorten: parelduiker, wÍtoogcend., kroonecnd., grotc zceëend, rotgans, wild.e
z\{aan, kwartelkonin§, houtsniprdricteenstrandlopcr, d.wergstèrn, grotc jager', grocrne
specht, wielewaal, boomleeuwerik, beflijster, oeverpieper, klapekster, putter.
Nieuwe aanwÍnsten in d-eze categorie waren ebhter;
zwayte zee-eend S/l/tg61
visarend tl/g/tg65

, smelleken i |/J,l-t 64
kanoetstrand"loper, 5/4/t965 ,

steltkluut t2/5-21/S/ryeS

6 in wu"thaven (xeiz;,rf od.ink)
I ex yissend. in \íesthaven (ae Roever)
1. ex (le noever) 

:

J cxx in overgangskleed.
(HartogrA, d.e JongrVersluys )

2 exx.d-oor diverse llhlG-"ledeen gezien
waarschijnli jk 'van dè broedgevallen
in de Zaanstrpek ? gelui.d.sopnamen
6;emaakt door Hr.Simons.
{ exx (Hartog)
1. juv.bi j N.DSI/I (Odink- iltra-r-tog).:.
6 exx bij N.DSIÍ (med".Hr.Fr eswijk)

,)65

/wet
965
964
965
965'

grote burgerneester
tor te ld ui f
vlaamse gaai
bosrietzanger
grasmus

s lobcend-
kuifeend
tafe leend-
berqeend"
kwartel

fazant

watcrral

porseleinhoen
veld.ui1

or Four Ié

zz/5/t
2B/2 en !/J

t\/7 /t
3/5/t

20/6/t, 6'f a'f t
L ex Spaarnwoud,erd.ijk
zi:ngend ex Hornrrreg

(
(
dito
d.i to

)
)

b. Sroedvogels
nieuwe aani'rinsten in deze categorie zíjn: . i':l

dodaars, fazanl,, waterral , v'e1d.ui1. r .- :Toelichting; 
:d-odaars cloor uitbreid.ing S.l&rd.ijk is oolq het inventarisatieterrein

breid.; in t'meertjesil bij Westhaven broe,l«len in L964 6 paar.
1 paar (Frieswijk, Hartog) .r

dood. ex bi j spaarnwoi,rder:di j1< (aito)

ui tge-
in t-965

4n
2e/,
29/
11'/

osten gevondeni \^raarschijnlijil echter + - ,-- \
5> brocd.paren (Hartog,

5/,
5/,
5/

1965 1 nest rqet
L965 I nest met
l-965 1 nest met

2 eieren
6 eieren
8 eieren

(
(
(

IIartög
Hartog
Hartog

)
)
)

t.g.v.sterke terreinverand-eringen als rrbroed.vogel naaste omgeyingrl
in aantal sterk achteruitr n.1. in 196) ! 12, in 196.4!"6", íw-7965
2 broed.paren.
brocden aangcnomen op grond van langdurige r*aarnemj-ngen en vlicg-
vlugge jomgen.
vel-e waarnemingen in broedperiode; op L7/e/I965 oud- nes! gevonden

zo/5/t96,5 ,1 nest met 10 eieren. (Hartog), , 
(itartls) 

,,.virnaf 2/4/L965, I ex (versluys) t/n tJ/6/:965 2 ad. + 1 juv (ttartog)
do T vertgond.en zich r,red,eron achter Sloter k- buiten d.e reed.s

als rrb roedvogelrr genocmde ' 'soor ten; - fuut (zi1t65 1 ex. kuifd.u r $/zr e lèvl

652purperreiger (q /e/ jrr), b1aur^re ïer_ger lepelaar
taling, zcimertaling ( 21/ to'64 A), krakce-nd- t 1/

di,l
Íke

, wi'nter
Bt64 2 exx.), smientr pÍjlstaartrgrote

o

,
)

(
zaag
(zg/
(t+/

gan
6>-

-(
22,/
t/t
715
xx)

bek, nonnetje, brand
9/, e+, >/r/,

24 l2t 64 + 100 exx overvliegend.), bruine kiekend.ief
\/l 5t ert vanaf 1{ /a/ | 65 steeds 1 + boomvalkIoBt 64-20

et 65 I , slechtvalk) ot 64-2B/
60

(
o'mgeving bontbekplevier 1 165 +

Jt 6J 1uv.ex. ), torenvalk 2 paar broedend naaste
(rB/ 2 exx. )., zilver-)

(

1(
( cxx), goudplevíer

er (z>/+165- 9/51..- .\.l
1 -- , ,

a

-Et; .,,,i,,r

ple.r j- er /5'65-rc/>'el
t

t
t.:.1i,...,,,

1ni

2e , steenlop 6>l bokj e,
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(Sto t.:r(r i.il. u r::go]';)'*rrn, ,"gnnruf|rrgí"tto ( t.o;u;t964'"'ët§ àfgenomèn)-r'rosse grutto (Z+/+'t>-
10/4i65 Ó. ex*.)', witgatju:_bosruiler.loeverlopera zwtrt,e ruiterr -groenpootruiter,
lrlèine enitemmiilckr sstrandloper, borite strand,l-operr, krornbelcstrand-Ioper (+/At 6! 6 exx)
kemphaan, gror*; iran;àpoot bO/aa65), grote en kleine mantelï",:Yy-( graelsÍi en

;;;;;;;d), zilvermeeuw, storhmeeuw, auersmeeuw, (1o,/7',65 .. 1'3',65.t 1 E11"::".)
noordse stern (tS/greS 1 àrod. "*.), zttarte 'stern ( lO1at65 6 9I";), holei\duif 1'hout-
duif " steentfí1t(itl"t me*er a1s:broedvogel), gierzwaluB.y:i'strandleeuwerik (Sleregeld
+ 20 exx van lt/tOt64 iot in April 1965)', bonte krcai'('Z',tt651 5exx.)e boerenzwalqv,
huiszwdluw, zwarte kraa.-., kauw, elcster, koolmees ( Iratste 6 soorten bróedvogels.
,naas'te omg"ving), g""i" ii1"t"", kraïrlsvoEelr u*rrgiilstor, koperwie^k; imëre1, tapuJ't,
,àOalor.tl f.ugàóírà 1. w:-tte-kwiL"taartr spreer+lí, groenli4g, kneu, frater (vanaf
Octoher' ,e+ tó\ Maart t65 steeds.+ 6O exx.) huismus en:ringmrls.
i -,.: . 

i 
I :

Buinèàrd.'e bovèn reed.s aIs TG gequalificeerd-e soórten zijn d.e volgqrid-e àoort'en' i r.

niet gezien;

roodhalsfuutir geoord"e fuut, aalscliolver, _ooievaar, toppereendrbrild-uiker, mid"d-e1ste

zaagbeek, grrriou gans, kolgansr:rotgans, buizerdr sperwer, poelsnip, koekoekt roek,
piripelmees, winterkoningr.roodlorstiapuitr paapie, .fitis, sijs, ijsgors.

In totaa.l werden in d-e peri-'ode September L964 t/m september 1965 lo1 soorten

'*r.r*";omen, waarvan 2! a1s broed-vogel en 10 soortern ais trniàulitt vooï d.it gebóed-.-

Vanaf December.L961 t/m september 1965 zíjn er in totaal 149 soorten waargenomen,

SLOTERPTÀS (sept,l964 t/m Sept.L965)

Gg.en waarnemingen vond.en plaats van de volgend-e in vorige
ceerde soorteni ooi-evaarl geoord-e fuut, brilduiker, 9:?t"
mid-d-elste zaagbek, grauwe gand, kolgans, rietganp, wilde
hoen, goudplevier, wulp, zwarte stern, veldui1, geelgors.

overzichten gePubli-
zee-eend, eidereend,

zwaar:, boomvalkl porcelein-

watersportli c f-

IL Nieuwe aanwinstonvoor d.e Sloterplas
roodl s[sfuut grloflft65
zsarte zee-eend. 6/1t 65
purperreiger t\/)t 65
i^,i-niertalIqs ii - ; .: .. . ?f ,1,1 

65

buizerd. febt,l)6J

waren echter;
1 ex bi j eiland-lJes ( Hartog/Oree1). .

1 ex overvliegend (ttaxtog)
ö bii eilandjes ( Hartog)

'-rs avonds +-, 5 ntin.1""s 
ï;;f *33ï"""u.

s'teeds '2 exx'slapend bij zwemb"èi: '(Hartog, líi.Írd,e'rhoud)
t s avondb I 'ex roepend. (Hartog) :

1, ex over,r11s'gend (Hartog) ' 't
waterra]
bonte kraai

t7/4165
z/Lt 65

:-- ",1r'^ -,'.1 4 . r' . i. '. r'i,t'. L:vu r.'Ld À.

Ili'euwe aanwj-nsten in -deze categorÍe' zijn; ' "i

ko.olmees, groenlingr kneu.
De fuut viel "i-àïE't"""à"oge1r: 

a1s gevolg van het toenemend aantal
hebbers, terwijl d.e kulfeend slechts met ) paar tot brocden kwarn'

Ilct aanial broóavogelsoorten bedraagt 20 (inclusief de koelcoek)

Buiten de sub a) genoemd.e so,orten (toevallige gasten). en de broedvogels zijn-: de

vo1gendesoortenwaargenomeni,:..^^-.-^^-^_^
fuut. dodaars. aal-schol-ver en hfauwe reiger (Ocze bcid.e soorten fouragerend') ,

i;;;i";;-(à7nies t ex ovcrvl-icgend-.), srnióntr pijlstaart, srobeenö,' taf-elecnd", grotc '

;;;;;;t; ào"í"t j:. (z/t,65 il, 'bcrgeend- (zl /lt 65 t ex) , torenvalÉ1 scholekster, icievit
;;ï;;;'u"àt" *o,tàr'*"orír'rírr"ri""uwr'stornmecu*, koknceuwl visdicfje, houtduif ,-
;;;n;;i ïLàia" ,iu,u"r)r ,raísui1 (trocd-vàgel naastc ongcving) , gierzwalyw,, bo:erenzwa\uw

h.r.iszwal:àw, zwarte kríai, kauw., pírnpelmees, roodborst, vrit,te en gele kwikstaartr'

trn to.taa.f .werden Ín r1e periode'S'eptemb.et L964 i/m S'ept?*hn: ,1965 {7,so-o1}en 
waar-

genonen, \4raarvan 1! a1s brocdvqgel en B soorten a1s trr,i-oTtt voÓr 4it:gebied''

::*: r::1* ln:: :'::::::::':-:7:'-.::ï-:: ::-::::il :l:::::::::::::::::::- -

C
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( s to terptas-vervo 19 )

IdB eorreqtie e

i'ilededelingenblad le jaargang Ggel) No.1, bJz,t);
rrrossige fase koekoek- 2 exx copulerendrf r,roet zijn;'t2 x 1 ex col:t lerend.. rl

'NOOT:

Ik ben mij er volkomen van bewust d-at ik, wat betreft de overzichten, steeds achter-
loop. Als voorbeeld,en noem ik d.e gaai van Sloterd,ijk. of d.e J kanoetstrand.lopers van
Sloterdijk, de ö wintertaling van Sloterplas.'''Ik kan nij n.1.niet voorstelíen dat beid-à soortejn in d.ie gebieden niet reed.s eerder.

He.tisoruroge1ijkvcormija11eenomd.esteed.szichuitbreid.endeofveranderende

nis te stelle'n van rood-Daarom doe ik graag op d.e lezers een beroep om mij in ken:
. zake_l1ike correctÍes coeo aanvuflingen op het tot nu toe over.d,eze gebleden' 

,

.gepubliceerd-e, i

.,
Samensteller: Ad. Hartog, Ad,miralengracht ZO5 lns, Ànsterd.am.

Àm/var. /;A
October 1!61

1i

a

O
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DUIYEl'mRECHT
Goecle broed,resultaten van Torenvalken,

Dit voor'jaar hebben we tot ons genoegen kunnen eonstateren, d.at door het uitbrei{eÍt
.ran het aantal nestkasten voor Torenvalken, van deie tot vijf stuks, we ll'ser tot een
beter resultaat zí jn gelcomen. 

,,

Viqf paar . Toqe4valken !1oe-{ag.n 4it j aaT.. op. het . te rre+n, waa-rv.a.l d.1ie +q de . nestkasten
en é6n paar op een oud" kraaiennest.
In twee van de kasten werden I jongen per kast en in é6n kast ) jongen groot gebracht,
t .ij1 op het oud-e kraaiennest l jong g:oot kwam, d.us in totaal vlogen 1{ jonge-"'"
Torenvalken uit.. :

Graag d.oen we een beroep op a.11tr1, d-ie daarvoor d"e mogelijkheid. heöben, eens uur'
ploef te nemen.met voornoemd-e kasten.Het is tegenwoordig af heel eenvoud.ig om geschikt
nateriaal te bekomen, uant met gebruikmaking van kistjes van bekende bÍeirmepken of
frisd.ranken, blijkt ons uit eigen ervaring, dat hier §oede.resultatdn mee te bereiken
zijn.Wel d.ient het aanbeveling d.e kasten zo te plaatsenrdat er een,vrij uitzicht Ís
op qe omgevi-ngrdus aan bosranden end. De kast moet ook do geplaatst wordenrdat er een
flinke tak in de naaste omgeving van d,e kast is of .d.e kast te 1aten steunen op een
tak.Als het broedsel n.l.groot is en de jon5len zijn een weelt óf clrie oud.rd-an word-t het
toch weI i,rat benauwd. voor d-eze .rogels en springen ze graag op een tak in de omgeving.
van èe kast.
Voor grond.bed.ekking gebruiken wij een mengsel van turfmolm en kortgeknipt hooi cf stron

f"rn ée overige voorkomend.e vogels was opvallerdd.at; : ' '

de BOOMVALK weer tot d.e broed.vogels gerekend kon worden; 2 jongen,
d.e RANSUIL { jongen groot bracht,
d.e PUTTER ook weer tot d.e broeclvogels behoorde; t J paar,
d,e GEKR,ROODStÀÀRT in aantal sterk toenam, t964 1 paar, 1965 B-10 paar,
de ZWARTKOP in t)6! nog geen broedvogel, ín L965 7 J paar,
d-e NACHTEGÀAI na jaren afwezigheid, weer gehoord. werd, maar uiaarschijlijk ongepaard

b1eef,
d-e B0OI\iIKRUIPER met zeker 2 paan, hleer tot goede resultaten kwam,
d.e GR.YLïEGEN:ÍA}IÍIER d.it jaar weinig belangstelling had voor de voor he: opgehangen

nestkasten en in aatrtal ook iets ten achter bIeef,
d.e MATKOP tot onze dubieuze broedvogels gerekend. moet worden.

Van àe overige broedvogels geen bijzond.ere voor rf achteraitgang te bespeuren l^Ias.

Opmerkelijk was nogrC.at we in het voorjaar enige weken hebben genoten van de aanwezig -
heid. van 4 BEFLiJSlllRSrwaarvan we soms zelfs d.e zang hebben kutrnen beluisteren,

AIIDRIESE/SnUeUem

Samensteller J. J.l\[.Andriese
Bfauwvoetstraat 1, Iïï
Àmsterdam-W-. te11B .85,79
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VoEe lwaarneminEcn polder j-963-l.964^L96\

De Haarlemmcrmeer, groot 1BOO0 ha, bestaat voor * 851/, uit kleigrond- en voor t.
LJ/o ui-t laagveen.
ge polder is I rn ttdieptr, zod-at er vcel r,sater bcmal-en wordt.
Tegennoord-ig is elr ïtog ongeveer 6O/o AouwLand en lOa/o weíland..
Enkele boomgaarilen werd.en aangelegd..
3o1leve1d.en zijn er bij lisse en zich uitbreid.onde kwekcrijen bij Aalsnieer en
fu jscnhout.
0okd.e],uc]rthavenSchipho1,voorzovermomentcc1irigebruik,bes1aat+100Oha
(vg1'Amsterdamse 3os; Bfi ha), terwijl aan de uitbreiding tot op d.en duur t 1T0O ha
reed.s hard. vrordt gewcrkt. , 

r

Aantrcklcelijk voor d.e vogcls zijn d.c bocrd.erijen met houtopslag, d-e zand,winplaatsen,
d.e weinige bosjes als de Eend"enkooi Vijfhuizen en derrruigerrstukjes, en de enköle'
rietkragen(tijv.1angsc1eGcnicd.Íjk),d.ieinaanta1enorIVangafncmen.
Ïn d"e pold"er ligt een aantaL d.orpen, waarbij enkele klcine parke.n cn begraafplaatscn.
Vrocger lagcn er in d,e Haarlennermeer het lBid.sche en het Oud.c J,.[cer, dat wC:€Í,'n"t het
Nicuwe Mcer in verbind-ing stond..Later vormdea Leid.sche en Oude l,,[eer sanen d.e l(Ieine
Haarlernmermeer, d.ie zich j-n d-e loop d,er tijden uitbrcid.d.e tot d.e grootte van de
tegenwoord.ige pbld.cr, en d.ie d-e trGrote Haarlcmmermeerrr hectte. :'.,

Naaste or:rgeving ï
Sloterdi jkrltrieur,ie Mcer, Amsterdamsc Bos, Schinkelpoldcr (voorzovcr nict in het Bos
opgenomen nog. bouwland., weiland- en kwekcrijen) i Oosteind.erpoel ( Nloerassen, poeltjcs
en kwckeri jen) ; Uesteind.er plas;sen (id.em, alsncd.e rccreatiegebied.); Kagerplassen
(water, wciland.en, recreatic) I alsnied.e d.o binncnd.uinen.

Broed.vo lovcrzi-cht van d"e l-aat ste aïen)t

Fuut Ringvaart, bij d.c Plassengebied.en
'WiId.e eend. (voornamelijk bastaard.-eend.en)
Zomortaling Genied.i jk
Torenvalk
Patri j s , achterui tgaand. , vn1. d"oor land.vcrsnippering
kwartel, in.klein aantalrtarwevelden, sorns ook korenveld.en.
Fazant, niet groot aantal
Waterhoen
Ivlcerkoct vnl,Ringvaart en zand-winplaatscn
I(ievi t
Kleine Plevier vnl. bij de graaf - crl za.ndwerkzaanhcden
S choleks ter
Tureluur, klein aantal
Grutto, algemeen vooïft1mend.
Wulp broed.d.e 2 en J jaar gcled.en op cen bouwland-
Visd.íef ,vnl.zand.winplaatsen cn in klein aantal op bouwland. i
Houtdui-f
Torteld-uif broed-voge1 i.n klein aantal o.a.ecnd.enkooi Vijfhuizen;

in hakhout bij somnigc boerdcrijen.
Kerkuil sterk- achteruitgegaan; nu in crg klcin aantal bij enkcle oud-e

gebouwcn cn zold.ors van boerd.crljcn.
Ransuil klein aantal, parken en bcgraafplaatsen.
Stccnuil vrij algemceir; holenbrocd.ei, Ui-jv.ond.cr d.akpannen, rieten kappen,

gaten in ricten d.aken, enzi irrord.t bij elke.boerd.erij 1 of mccr kecr
per jaar gezieni broed-t bij v;:rscheid.ene boerd.erijen.

Gicrzwaluw klcj'' aantal bij hogc gcbouwcn j_n'dc d_orpen.
Grote bonte Specht krein aantalT ooàoparken cn begraafplaatscn
boerenzwaluw ' 

'

Huiszlralur+ iets achteruj-tgaand,
oeverzwaluw bij 6nige graafirerkzaamhed.en en een zandwinplaats
Zanglij s tcr
Merel



gekr. rood.staert
nacittqgaal
roodbors t
heggemus
Srasmu§
brlarns luip.er
tuinfluiter
zwartkop
tj iftj af
fitis
kIeÍne karakiet

, bo srief,zar-19:er
rietzgnger
spotvogel
liinterkonin6;

' gr.vliegcnvangcr
' vel,dleeuwerik
witte kwikstaart
gele 'kwikstaart
gras trri e per
koolmees
pimpe 1nc e s

? r,ratkop
boonkruiper
zwartc kraai
eks ter
spreeuw
vink
putter ?

Is
d-odaars
aalscholver
blauwe reiger
Srauure Sans
wintertaling
snient
s lobeend.

die vri fE

vr: rvolg $aar1 eqi4erlne crpq l4 elq

bl-z.L2,

evenals e meestc bosvogcls iii ic1ei11 aantal
id.em

hlein aantal
veel. r-n 1,ul-nen
liIcin aantal in d-e trruigerrbosjes en tuintj es , parkj es
id.ern : .

idcm
id-en
r-ctem
iden
klein aantal
voornl. bi j d.e terrei nwetkzaamlneden orn S chiphol
klcin aairtal
zeer algemeen; in biJna.elk bosje en boomgaeurd
in tuinen, boomga4rden, enz.
veel bij boomgaarden, boérd.erijen en sloten

,rrO f d-e w

kor.lt in enkele parkbosjes het gehele Jàar voorc
klein aantal bi j boerd.eri jen met hogetbornen
id.en
kl-ein aantal t

trak-f slaapplaats bij. cendenkooi Vijfhuizen
in heggen en bosjes
geon ncst gr:vond-en, maar aantal- zomerÏíaarnemingen wijst op
mogelijk broed-gevaI; akkers rnet veel onkruiden, ruige bosjes.

kneu
huisnus
ringmus
groenling
geelgors ) jaar gclcden bij fort Rijscnhout àan de Genicdijk errige

keren zingend. wa-,rgenonen.
klein aantal bij enkele rietstloken; tijdens trek op akkers"rietgors

Van de neeste bovcngenoende ,soorton worden ook exernplaren tiaargenonen. overvliegend,
op trek, of fouragerend v.;nuit de naastc omgeving. i' :

vnl.wintergas,t, meestal op d,e Ringvaart
ovcrvliegend,
jaarvogel; heeft vroeger in Haarlernmerneer gebroed' 

.r.

gerege Id.e d-ooptpekker
d.oortrek in groot aantal :

wi.ntergast en trekvogcl in groot aantal.
d.oortrekkend, vaak net and.ere eend.en samenr van slaap-
voedselgebied- v.v. ,il ,

doortrekkep; geregeld .waargeno4len bij " de .Ringrraart
iderr : rr+intcr§ast, vnl. Ringuzart.
yi-ntergastrvnl.Ringvaart, in' kleirl, aantal
.niet: talcijke doortrekkgr :,
idem
id.em : ,

naaT

taf,eleend i l

kuifeenö
grote zaagbek '.

nonnetj e
bruine kiekend-icf
buizerd
sperwer
wespend.ief



vervolg Haarlemmermeer

hoornval-k
kempheran
oeverloper
groenpootruiter
ularte ruiter
bosruiter
wi tgatj e
regenwulp
kluut
bp.+te. strand-Ioper
poelsnip

koekoek
kransvogel
koperwiek
tapuit
kuifleeuwerik
goud-haant j e
bonte hraai
roek
vlaalrse gaai
wieler'raa1
keep

ïn totaal waargenonen
en

bJ-z.!),

;

zomergast en trekvogel
wintergast en trekvogel
zonergast en trckvogel
talrijke d-oortrekker
id.em
iden
id.en; ook winter§ast in klein aantal
algemeen d.oortrekker
d.oortrek in klein aantal
talrijke d"oortrekker
doortrekkend.; jagers verkl-aarr-len watersnippen en houtsnip-
pen te hebben geschoten;hun ornschrijvins (iets groter en
licliter dan watersnip ) t<lopt echter niet nret houtsnip;
verrnoed-e1Íjk sprake van poelsnippen, d.ie vrij talrijk
zoud.en zi-jn,
talrijke doortrekker
wintergast Ringvaart
id"ern in kleiner aantal

watersnip
grote mantelmeeuw
kleine nantelmeeuw
z i lverrne euw
s torrnmeeuw
zwaxte stern
holencLuif
turkse tortcl

d.oortrek
fouragerend., uit naaste ongeving
fouragerend.; waarschijnlijk broed.vogei li; Lisse,
Sennebroekp Cruqius.
zomcrgos t
talrijke wintergast
id.em
geregeld. d"oortrekkend"
fouragerend"; enkele kcren wa.argenomen.
af en toe Lraargenomen in wei-nige lparkon
wintergast - bouwland
algemeen doortrekkend-
zl.rervend en trekkend
zwcrvend, cn trekkcnd - zomergast

6{ soorten broed-vogel ( waarvan enkele rrvermoed-e11jlcr')

{6 soorten ni-et-broed.vogc1.
Waarneningen van enkele d-waalgasteri zijn niet opgenorlen, aangezien hiervan te
weÍnig" gegevens bekend waren,

Sanengesteld door W,Verhoeye, Schipholclljk 194, Post Schiphol
Setf vnr,fJt i

Septeriber L965
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1:/aarnemi n6en .kasterdamse Bos, Jdc h',,rartaal-
Sanen6esteld door l{e j . Mr

PijlstiLartïI{,- 267§ , 2/ 10

42. Kuifeend 30/10 ?

nl- c ur7 e26/1 1 
?

45. , Tafel-eend

n1

. J.H"U. varn Drooge

20"

ltlB: ecn aantal- Juli-riraarncmingen zi jn reeds opgcnomen in het'
vcri6e i{cdcdelin3.enb1ad, 1965, no. 3.

De l,vaarn§.mi-ngen, ho"-vrel critisch beoord-ee1d door HH. Brander, de' Groot
L'n Strnr-rtrfl,f.n, blijven vo,:,:'dc vcranbvroorclctijkheid',,an de lraclrneners.

Ï:::::]:::-::i::::-I:::]:i::.:1:.:.|]I-._--
Bl-.ruvrc reigcr
IVi.i.v. Augpsr-Tus stc.eds ;en gloep s:ileuscholend op
vani Oeverland i\ÏI"Í-Oost ; bèschutting zoekend , c, q..;etctiviteit. Hcrhaald,.l-i jI< + 20 exx.

T§- 6 exx ovc:: Schinkclpoldor (-Verhoeve); ccrste r,'rng sedert 3/4..,
Daaro,',volgende .;rng 26i9 en 2/1O,

38,
'1 ex in

exx richt
i'iccr, 2 gq

ïf

ccn genaaid deel
zonnend; geen

- k1ecd, op KI. Vi jvcr (,.. clc Jong, Hartàg,/.IG)
ng N/Zt:t over Schinkelpolder (Swar.t)

Kl. Vi jver(Hartog,/JO); eerste wng s9d-ert ?/5"

( Straatnian )

o
I

t_

7V/id 1-ó Gr, Vi jvcrl eerstë r'rng sed.èrt 1/5 (Garrclfs /VWG)

+ )ö. Ganzcn'571f 52 cxx ovcr Bos richting Z, vcrmoedelijk graurvc

Spcrwcr 23/10 1 ö Oevcrland Àmstelveensc Poel (Srzut)
7r7{f 1 o Oev,,ri-incl itrj euv,rc }iccr Cost (Garrclfs /V :G)

+
oôl. .. cspcnat].J r':r' 7.--------'l+/ó 'l ex .,.fic 6and,/2.:tewencl ovcr Liosrand.lveg cí oi:r;:;ving (Verhorve)
öoóö. V].sarend

45, 1 cx langs I'icerpad op cen bakcn;oi'.a1 rand i'tj-culue
Mec.z'I 2 x stootduikcnd in h.-t'Nieuwc l.{ecr; ook ecn kccr biddend
r:r:t langzane vI:ugc1slag. Zich verpl-aatscnd van bakerl naar
bi..ken ; tcnslotté do'or kraaien vorclrevcn ( Swart , i'ie j " van Drooge ,
Verhoevel daarna ook Brander net clcursie ).

ó9. .Booraval-k

TW -- § uur

29/7 1 c:r hoo6 bc;\rcn
vOofts :;rp,g cl .d.

Schinkelpolder, jagend
1!, 22, 26' 29' Àug, L1-;

. . ... \op zïuaJ-uv/cn (.B rr-csrïr- JI(,r ;
12:,, :1P Septenb.er . :

llecr rïest
6 , 19 , 2J su.pt,

JO Oct"'

1O2. !ïaterral
23/i:, juv. gerr":-ir,ie ti jd ge zicn rand Oeverland Nicuv"e

(i,ic5. var':. Droogc): roepende cxx !v,rcirgcnornen oil

106. I(wartellconi n rr

Zffiocpcnd o,rcr vogeleilan,J ; ook gezien (Hartog)

112" Scholekster
ï27ï-€ffic Speelvreidc en weilanden Meerzicht. Laatstc v,ing ?

1 16. I(lS;-ne_ p19_y_1-e_{.

lrlg- t 3uv" ',JestcIi jk viaduct bi j opspuittcrrein Coli jnweg (ltartogr)

b,Lz.. 14



(t965-ttti btz. 2)
123. lql-clq.snip

128. U_qlp
'1 ex overvlicgcnd op 14/3, 22/8, 26/9,
4/lo rs avoncls trek over kanpeerio"r"i_r.

129. Re 61envru1p

bIz. 15

24/to.
( Strr;rtnan )

12, 19, 2l Aug.i 25 en 2f Sept.

- roepcnd over }<anpeerterrein,
Laatste rvng.

5ru---f_ex:c Schinkelpolder, over ar..elr.r;eneilantlen (Verhoeve )19/B 2 exx i,/estclijk vi,:dirct .. onspuitgebi_ec1 (tt,,:tog)
rit.i.v. l+/9 da.geli jlcs exx oeverland NI'Í ooÀt - ger,r;,.ard gedcelte;

naar. schatting variercnd van 25 - .lOO exx, t/n Z3/lO.

15/7
4/g

en 27/E 1 ex over Schj-nl.;clpo1de:: (Straatman)
'15 cxx roepend over Mecrpad., ricir.Lin3 N (Verho,.ve/Svtart/ne j.

van Drooge)

exx wcilanden ivieerzj-ch.t, (i"ie1" van Drooge). Laatste r,vng.

ex l:iest" viaduct, bij opspuitter::ein lani;s colijnrve;1 (H.:rtog)
cX ovu.ï kar;rpc,:rtcrrcin (Straatman)

ex over r,ueilanden l4eer.zicht (i{artog).

Grut'Lo
TW- t
It}liistjs19/ö 1

5o/9 1

114. Bosruiter
79rc-*7,

131,

13i "

163.
164 "

179.

193.

40q

135. Oeverloper

116.

exx !,raargenomen op 16 en 18 Juli;
Turel-uur
Tq/9 '-Ten aantal- - i-n hct donker

richting ZuiC (Straatnein),

fB. Groen otruit er

5/B
c/a
4/ to

162. Grotc nanteluecuv,.r
19/8

I Kleine
Zilverr:eeulv )v/'l

ex ogclcillnd (Brander)
ex roepend ovcr Ni_euwc l,ler:r (Verhoeve)
ex ovcr Bosrand.vreg (Verhocve )
cx ovcr kampee rtorrcin (Straatr,ran)

1 7 1

1

1

1

1 ex ovcr Ge
ritante l-mecuw

L]
(
c c'nt eterrei
int erlleCi.us

( Hart
4/g

Nl{

oË", cerste wni4 sedert fl2 exx I'11r7 hoek L{ccrnad
-.n À'v. Ptre I (Sl'r,rrt )'

zis)
Swaqt,/
Verhocve

(02x1exres1o. (
4/9 bi- j Geneenteterrein 1 ex (svrart/v'lc); eerstc wng seclcrt 12/6.

1?4 " Zvtarte stcrn
e/5
t+/9

J cxx richtíng iÍ over
5 exx I'l-ll-hoek Meerpaci

Schinkelpolder (Verhoeve )
(Sv,,.rrt/Vcrhoeve )

Visdief
W§**l cx vrcrk 2lr (lie5. ve.:, Drooge)" Laatste vrn5.

Tortelduif
fr/fl.--7ïx over heuvel (ac Groot nret c:c). Laatste wng.
Kockock
T7§-"og steeds een vlicgvlug juv. op het Vogcleiland;

bracht door grasmus (Brander). Laatste v;n6.
groo t ge -
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209 
"

IJsvo5;cI NB

23/7
6/B
11/B
14/B

ru/rc
11/10

214" Groene

'1 ex Voi;c1cilarnd.
ei-nd Augustus; '1 e:t bij slootje rond poncyccntrun (51.r'rachter i"ius)
19/g i ex Vor.;eleiland (t,Ío5. van Drooge )
29/9 '1 ex Vogeleilaird (itei. Vreeburg)
12/10 '1 ex ;Lchter hct hui-s van sluiswachter l'ius' (/ uur JO l{ej. van Droogel '11 uur Hr. Ivlus) 15/10 Kl.Sluis (vDr)
19/10 1 cx sloot j e cloor Oeverland Ni"Í Oost ( Brokke )

18', 19 èn 20 OctoÈer: ? exx achtcr sI.r-ra-chtcr i'Ius (ltus)
23/lO' nog vrijv,'ct aag6tiSt<s 1ex Vogel-eilantl (Br;rnder)
z1/rc 1 Jx bij tt"inu sluis bij sluisvrachter }ius (Garrelfs/v'i,lc)i

d.aarnJ1 Cito - no1,:e1i jk zelfde ex- cind excursiepad- ovcr
het slool jc 

",rorrri 
jclig a.an het ltrieuu.'c lrieer (O:-to) 

"
'l cx Vogelciland --rro",roe,leli jk andcr ex - (Brokke)
r à" UiÏ lf"r- (S*""t ) ; Iater 1 ex bj- j elzenspeelplaats (5o^1t<)

1 ex poe1t:e Ue ài;-Mà";;;à- (H. .rro.r, ËIod""".) .ï(verr:r. zelfce )

1 i,'x achter huize de Groot (de Groot)
'1 ex omgevi-ng kind.erbarl. (t'tctzger)
Vogeleiiand, (HH" Brander en Breilan)
onrstreeks niddaguur tÍi:. Iirander; eind i:tiddag:
Mcj. van Droogc, i{ej. Hund, l"iej. Vrecburg, Hr. en Iuievr. Jonke:::

spc cht
Balkan (Fliesl'ii jk). Ierstc r,vng sedert ?/9/1961-.
Elzenspeelplaats (Versluys )
iriddelste bos (Iie 5. ,ro1 broo6n ) ; huize d.c Groot (de Groot )

rloor diverse bos',tachters regek:atig wanrgenorlen .ril{\rJ-sport-
velden en Balkan, (rtede, cleli-ng dc Groot.
.\L1VJ-sportvcld"en (de Groot r:et excursie)"
1 ex ,,vàrk 24; 2 x 1 ex Kleine Vijver (Hartoo-)

rs-ni-ddags l-aatste bos (Ue3. van Drooge)
Vogcleilancl (Brandcr )
Ixóursiepad Oeverland Nieur,ve I'ieer (itte3" van Droo6e)
bovcnbos (t,;c5. van Drooge)
Mccrpad (aito )
bovenbos (alto)
da.I1et je PB ( a:-to )
bovenbos (aito)
erlleïis Noorclkint (ttofX)

blz, 16

e:rste Bos-rvaarnemingen sedert' 1i1/1962 I

ex over karilpeerterrcin (Stra-ati-,rln) Laatstc v'rng'

juveniel bij Vogeleil:Lnci
vÍng.

(ue;1. ^\Uroofje /

TíN
5/8
18/B
Àu[i 

"

22/B
19/B
22/B
e/e
14/9
16/9
21/9
z4/g
30/9
2/10
3/10

226, ,Boerenzrraluvr

11 /.

V71l-en 2!+/1o 1

Huiszwalutv
17 /9 1e.a.tstc r'rng

229. l7i'lcr,uaef-
1/9 beclelend

Laatste

Rock
Z(/U 1 cx, 1O/9 2 exx ovcr Schinkelpolder (Vcrhoeve)



(t96j-w, bl'z. 4)

24O. Zr,varte irces
,w
4/g
23/9

2+3 "

245

niinstens 2 exx roe
2 exx Omoricapad
4 exx houten bru6 K}" Vi
2 exx heuvel (4. de Jong

bLz" 17

pend en zingend Omoricapad ( ierhoeve )

( Svuartr/Verhoeve )
vor bi j Clr:ioricepad ;j

)

UqtÀlx.
OígefiSks waarncenbaar, cliverse plaatsenr o. a'
2B/B 2 cxx zeer levendig 1 zan7 en baltsroep,

bij binnenpacl naar Bovenkerk (Swart)

....'.''

Vogeleiland,
S chinlíe 1po lder

Baardrnees NItrUlíÍ íiO011T voor het Àiirsterdatrsc Bos.
t71ó===à="** ó"rerl-ancl Nieuure i{ecr ',ïest; gehoord en gezien (de Groot)
1'Z/lO, 10 exx dito (eerst Orcel-1 Ci:.arna + van Zutphèn en, lVieiinga)

rs mi-ddags ) exx (Bresser)
1B/1o 1 + 7 exx (Frieswijk)

22/10 10 exx (rnevr. Àlberts)
z3l/lo 5 exx minstens (Garrclfs/vive ) I dirarna

10 exx (Brandcr::let excursie).
vrijwol phele dag aantall-en waarSenorien - vertoonden
zich on6eveer oiil het halve uur (l<ottt)

24/10 exx aanwezi-g, doch, naar hct schi:en ninder.talrijk;
rrcrtoonden zicn ool< ninder fre quent. (foft)

247" Boomkruiper
Septelrbei èn 0ctober vrijrrel ;;c1i jks !ï'r.arneembaar, roeP

o o í.'. r ongevinE; Tribune ,
(t'1c3" van Drooge)

252. Krr-r.i'':svo e1
de Groot (de Groot)" Ecr§te wng sedert, 2/J.1g

l>+. h.o crwiok
23 ex bij huize de Groot (de Groot). Eerstc wng sedert 3/4'

^^
- in Septcm.ber ook nog zang
Jachtheven Bibo, iriiddelste bos

9 1 ex bij huize

1

z2o. Befliistcr
Wri 

*-ri-ïx ï(rcine vijvcr (Hcntc v:n Bladcrcn/Iid st.
5/10 2 e xx kanpeertórrein. (Straatra an/Hartog)
8'/lo 1ex dito (Straatr-ran)
g'/ 10 1 ex dito ( Straatnan, Hr " en Mevr " Slrittcr , lli

tó, " Gekr;ragdc roodsta.ert
67q---7 ex seZien bij
t/n z8/9 ! 5 weken Ian
I aats Le wng.

267 " Nachtegaí4
q/B

?-?2. §nor
vT

brug I(1eine Vijver (Verhoeve)
g I g op kampeerterrein (Straatr::an)

Vricndcn Àsd Bos )

Brandcr )

1ex gezien bi j start (ltc3 " van Drooge ) . T,aatste r,vng.

zingend ex Oeverland Nieuwe I{eer (F. Versluys). Laatste v'rng.
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2?4. Grotc karekiet
To/t

275. Kleine
1 ex gezicn bij Kleine
karckic t

Vi jver (Sura.rt ). Laabs Ic xïnso

n6; daarna nog slechts
pad Nii (oogstrecp)(aames

28/8 zingend ex rtristelveense Poel Ocvcrland (S,,'uart)" Laatste rvng.

276 " Bcsrietzan
I 2 zingende exx gagclbosje (Swart). Laatste wng.

277. Riotzangcr
18/7
13/9

laatste zangv'rirarneni
1 cx gczicn bij exc.

Jvan iíe1cl(hovcn/
Heuweliemcyer )

279. Wly_oe§l
7V? --ííngend ex Jachthavenuieg (iute;. varL Drooge ). Laatste wng"

2BO. Zrvartkopje
Nà {4/B pa.s r,veer
26/9 fouragercnd ex
2/1O zingend ex bij

gezien Ba1kan (ue3. van Droogc )
boerdcrij in krrekerij (IIartog). Laatste wng.

^ó^zó2.. ïul-n1f uatcr
N-a fi/f n% slechts
31/B zingend ex Vcba parkeerterrein

283. Grasnus
frN-_l ex gezien Ocverlancl :irveense

284. Braamsluiper

(Mej. vrn Drooge)

Poel (Swart ) . Laatste t'rng.

1'ln -zingcnd cx Vogeleiland (Brander nct exc. ). Laatste t'lng.

28? " FirÍs
ToTe-

2BB.

)a)
291

21 o

7/1a
9/10

: crL

304

,UO "

2 zingencle cxx Schinkelpolder bij r:lecul/eneiland.en (Verhoeve).
La*tste r,vng.

T ji ft j,rf
TTï-Zingcnd ex bovcnbos (i'lc

31/10
dito elders (Ae groot).
zingend ex Vogeleiland

Goudhaarntj e 10/10 e.v. dagelijks
Vuur udhaant

j. van Droogc ) ;
daai'na ncg:

(l.te3. van .L,rooge r Mevr. Alberts )'

op vele plaatsen; blijllqery_zích
hórstclcl- van winter 1962/ t 63

clhaant je gehoord ongeving
(4" d-.: Jong)
eater ( lte 3 . van Drooge )

iu-n Bj-bo jach-thavcn (tle;1.v. Drooge )

e

een goudhaantjc cf vuurgcu
houten bnug KIcine Vijver
dito oirgevin3 OpenJ-uchtth
goudhaantjc gchoorcl èn gcz

Grau',re vlie E NVEIÏ1 er
2 een ex gelioord bij

Laatste r,vng.
vcorr:aligc zageri j Schinkelpolder (Srvart ).

l,'íitte kwikst-rart
ffiopspuitterreinverbrec1ingCo1ijnweg(deGroot

riret excursie ) . ivio.r;e1i jk laatste !/n3

Gele kwikstaart ZB/B Z exx, 29/B 1 ex over SchinkelpolCer (Srrart)



U.96>-w , bLz.

316 " Putter
bl'z. 19,...

lsoort voor lr.et Ansterdanse Bos )( lrgyss.-!r9egr9
Voor vraarneningen t/n llfllD JULI 1965,, zie vorig l,Íecl.edelin6enblacl.

Jglolenpa4/Jachthavenureg/Jachth+vc'n ItDe schinkelrr (i.ie;. van Drooge)
2/ö rs norr-;en.s roepend ex Jollcnbosje; rs niddags Jachthavenbos.
4/B Jollenpad b:ij spoorbaan, in onkruidruigte.

?'Dc Schinkel-it: sctiviteit in DE ïtaliaanse populier, en clc
naaste oi:rgeving daarvan; ( ts r:rorgens Me j. van Droogeqrs middags ook door nevr. Maaslancl weerr hier aangetroffen)

5/B zang Ln vrilg bij toegangshekje rrDe SchinkelÍr; dÀarna eerst
1t daarna 2 exx op distels.

(9-14/8 tte;. van Drool3e uitstedig)
17/B '1 ex roepend over Jachthavenxyeg.
19/9 1 ex hoog in DE populier; na..r anclere populier en terug

. n&ar DE populier"
2O/9 st,eerls vliegcncl onSuvin5 DE populier, en daarin. 2118 di-,to"
24/B Jachthavenr,ueg bi j t'De schinkel?i: 2 exx r:ct 2 bcclelencle vrieg-

vlugge jongen (vleugeltr;illen)"
1/9 '1 acl. i.:et'1 juv. stee,Cs achter zich ean. Juv. constant berlel-

roepend, rlaar ondertussen ze I f in distel pílckend; vrercl niet
5cvoerd.

4/g 1 ad. net 1 juv. steccls salreïr. i-n ce n ,;iriIB bi j ingang riDe

Schinlcel-rf . Jong - bcdelenci - werd gevoerd.

Op grond van bovenstaande v,,aarneningen (inclusief diu van Juli)
acht Hr, Tekke, secretaris ltlOU, het vcrantr,voord van een broeclgeval
in deze omgeving te spreken. (tie;. van Drool;c)

13/9 1 cx op clistel bij ingang r?De Schinkc.lir
^ ^ t^22/9 zíngend ex in dc ïtaliaanse populiercn rrDe Schinkclri.
4/lO íl ex gehoor:d in de onkruicliroek tegenover het Jollenbos je.
Hierna nog 'lo/1o, 2o/1o, 24/10 (2 exx), 26/10, 3o/1o (

d
2 exx) in.
eze..omgevr-ng.3rÈ9re-s9!1e991: §s.Ei-qEq-IÈe14-qr

7179- 2' "xi-6ï J 
- 

eraa rrir-' it Td--ffi ".k bij Schípho1bru69.
19/9 '1 ex over huize de Groot (de Groot)
23/9 2 cxx bij huize d.' Groot (de Groot)
B/lO atgclopcn periodc dagclijks Èx,.. bij huize. dc Groot (de Groot).

-V-o-gc-Icilaird
r e ge 1rn;rt i 6 exx eanivöàï g- 

*Gffi'e 
t.ing Brancler )

23/10 nog 5 exx (Brancler, iÍcvr. Alberts, I'te j. -van Droogc)

117. §i jsi_e
1d79-Z exx over Schinhelpolder'1 eerste najaarswaarnening (Verhoeve)

115. Grocnling
Vöffi) exx op koolzaad; dijkje bij opspuitgebied (de Groot)

31O. Keep
4/lO I ex kanpeerterrej-n (Straatriran); eerste urng sedert 3O/4.-

147" Ringqus nog steecls slaapplaats Tribunebos (Swart, 30/10)
@T-iËn aantal Schinkelpolau, (Verjroeve )
19/B gehoord Ocverland ltlieuwe Meer (Hartog)
5/lo + Jo exxr.9/10 +_ 150 öxx op hoolzaad, dijkje iangs opspuit-

terrcin (dc Groot)
0ctober: nog regeh.ratig op Vogelci-1and (Brander)

Samengesteld door I{ej. Irlr. J.H.U. van Drooge, Corn. Dr:pperkaAe B Vf, Asd.Z.
vDr/vDr October 1965



lïaarneili n in en om Amsterdam (excI.
Numrnering vo1;;cn.s oEe gi ds de rlruk

B. Geoorde fuut
1?/aO 2 exx in plasjes bij
Purperreigc'r

Uitdar: (,,i. en F. de Jong)

65

Donkere snavel.

2W 1 ;x zittcnd op weiland ten Nlrr van
Ri-ekerwe51 (,t. de Jong)

llOns Buitenirr

22. Kleinc zilverre er
1ex Bi j lnerr:reer (ttintoopen)

(Srvaab, de iloever )3/ 10 1 cx Bi j h:ierr:cer
Klein wit reigertje, zvrarte poten net gele tenent

27. Roerdomp
5/lÓ- I ex langsvliegendi bij

36, Krakeend

l.lonnikenclai.t (.1'. en F. de Jong)

14
í lt

45.

57.

69"

,78 ? exx Slotc'rdijk
2B/9 1 ex Sloterdijk

4l " Topperecnd
3/1o t ö Sloterplas
Bril-duiker
T/8 1 6

50. EiCereend

( Frieswi jk )
( verar/opdar,r )

(Hlrtoó,)

í?7ao

Gra.uvilc

4 exx ïJssclneer,
gan§

IJsscl-neer bij Zuidervvouclc (Bonten)

Uitdan (1. en F. dc Jon6)

Plassen richting Zuid (Straatnan)

Diemerzeedijk, richting Oost (4. en F. de Jong)

81.

Xï9---Ea exx Vinkeveense

Kl-eine zvlaan
17/10 8ad+Jjuv.
Bruine kiekendief
I en21 ijlmerr:ecr (,le Roever)

(Garrelfs, d,e Kruyf, Sv'rart)

(..1e Roever )

14/B Sloterd jk (Frieswijk)
o
J
.l-

22/B g IJalfilreg (,1'. en F. de Jong)
3O/B ö Slote::cli jk ( Vera, Opdar:r )

14/9 ï Sloterdijk (dc Rocver)
3/1O ? Sloterdijk (l{ertos)

86. Bl-auwc kiekenclie f
9/1O ? Oud Naarden

90. Visarend
l4/g 2 exx §lote;-"dijk

91" BoomvalE
1o/9 1

z8/g 1

10+ " lVaterra-L
1ó/ó roepend DÍem"'rzeedi jk
1?/1O 4 exx Dj-et,terzeeciijk (i. en F

1O5" Porseleinhoeq
Juli bro e dge val Bi j -L,lepneerdoor Hinloopen).

ex Tuinpark V"A.T. (F.
e;< Slotcrdijk (Vera,

dc. Jong)
OpCar: )

(r. de )
dong/

Jong
Àa

(Slvaab, de Roeverq nest gevonden

bl-z, 20

*sd, Bos ) Auti-0ctober 1
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T6/9---2 exx S1óterdi jk (Hartog, Oreel)

149, Krombekstr

106. Kleinst rvaterhoen
Juni ;JuI1, Bijln err:1eer, 2

'1 verdronken ncst
Ook in 196\ nesten gevond

124. Steenloper
7/B 1 -ex Dienerzcedijk

142 " Kanoetstrandf o'oer

ö6 roepend (Hinl-oópen, Swaab);
gevonden (ttinloopen) .

en (Hinloopen)

( Srvart )

(de Kruyf)
dè I{ruyf ,

^ .^ \Garrelïs,,

o er
exx; tO J exxi 4/B

Z6/g '1 ex Slotc.rdijk (Hartog,

157" Graul'rc fran oot

6' exx; Slotcrdi-jk (Fries,,vijk)
Orcel )

verscheidene nesten verloren gegaan
( Hr_nl_oopen,
de Rocver)

c

3o 1 ex Sl-otc::al jk . . .. \
( -t'rl-esrvl- Jlc,

175 " Dlvergneeur,'r
Tffi/B juv. ex slot,erdijk (Frieswijk)

1B í . !íit_wang§!ern
Juni-Juli t 20 exx Bi jlilert:eer;
door hoge waterstand en kraaien
21/7 nog lraar B exx aanlvezig (

2OB. Bosuil
ffiuer: diversc r.ialen rs nachts in Àmsterdam gehoord, o.à.
voàaelpark en in binnensta-d (H.rrtog)
22/10 ts nachts 6ehoord Keizersgracht (d.e rRocver).

211 " Stnandle eulver j-k
1 exx Sloterdijk ( S,,vart )

248. Zi,irarte r,recs
16/9 1 ex Ffevopark (ae Kruyf)

253 "

#ff#*, rc/rc 6 exx, oud Naarden (swart, de Kruyf, Garrelfs)
1?/1o 11 exx Diemer'zeedijk (A. en F. de Jgng)
23/10 6 exx Slotcrdi jk (§v,rart )
Dít voorj.aar in Oostclijk F1evoland op é6n plaats pOO exx geringd;
dit najaer op vele pI:.atsen tÍaar6enonlenr o.eu. dqinen.
Beflijster .266.
T/7f
9/10

328" PutterfrT
15/9
3/to

" 0. Be,3raafplaats
uizerpier (S'rvart,

Or\
oll

3 exx Gooise wcg (.r. de Jong)
2 exx Zeeburgerdijk (f. de Jong)
5 exx Bijlnermeer (de Roever)

Sneeulvuil" Vanaf Sept
oog ecn o srrecu\,vul-1 \
Pe s tvo ge linvasie. 16

. tot hedcn vertocft op dd lïestpunt van Schierr:onnik-
C.a. l r/ïaargenotnen d.oor; Sr,raab, de Roever, Of eeI).
en 1?/1a Texel L 30 exx {NOU-èxcursie ), daar:ner op 1 dag
in dc duinen bij i:fassenaar. '

rsgracht f24. Tf. 222638 (v,reekends: 726265)
Odtober 1965

20O exx overtrekkencl
J. !'Í. c1e Roever, Keize

dR/vDr

i:
173 . Zwartkopr.lecurui/

Tw-nqDi-enerzeedijk richting o.N.o. (swart, de Kruyf , It{eyer).
' git,zwacte kop, vleugel-onderkant nict zwartachtig"



blz" 22

BT]ISBC,SC}I ÀUGUSTUS 1965
(aa Hàitr:s;

Evenals in 1964 (zi-e l'{ecledelingenblad 2de jaargang nc, 4 :
October 1964) bezocht ik ook ciit jaar weer de Biesbosch, deze
kcer ecn zcsti:.I dagen
Donderdagavond, 5 Augustus, sloegen r.rijn broer en ik, na óen twee-
daagse fietstocht, de tent op in de otrgeving van Drirrrmelen; .

Zaterrlag, 14 Augustus, reden wij terug naar Amsterdam.
Deze hele vi:.cantie werd begunstigd door zeer goed weer.

Behalve een 2-daags ui-tstapje verder Brabant in, brachten wij
deze periode door nct roeitochten de Bicsbosch in. Op Zaterdagt
/ Augustus, vergezelclen Aad en FrÍts de Jong ons d.aarbij.

I{oewe1 rvij ook op de canping niet geheel rrvogelvri jil leefden
(overdag %ongen er o.a. rnatkop, gcelgors, grauwe vliegenvanger
en tortelduif, rs avoncls riepen er d.e juveniel-steenuile-n),
v,rerden de Reeste waarnemingen toch j-n Ce Biesbosch.gedaan.,:
Vri-jlvel dagelijks richtten vrij onze koers naar cle trRuige Hcnniprt,
een polcler van ongeveer 215 HA, met een dcorstoken diik, waarbinnen
zich een drassig weilancl bevindt met flinke plassen cn grote stuk-
ken, die raet eb steeds clroogvallene net vloed onderlopen.
fn de ongeving hiervan bevinclt zich een kvrakkenkolonie. Hoe'vrcI wij
ook overdag vreleens een juv. kwak zagen, genoten wij toch het nieest
van deze vogels ti jdens 2 avonden, die v'rij bi j deze kolonie passeerden.
Hct is iets or.i nooit tc vergeten: in cle scheriering van een prechtige
dag, onder c1e zang van veel i:rerels cn zanglijsters, te luisteren naar
het rauwe geluid van de rondvliegende jonge kwakken, ntet op de achter-
grond de roep van cen veldui-l.
Ook de dag daarna voeren r,vij rs avonds naar de kwakkenkolonicl nu
zong er ook nog eeln v'lielewaal en vloog er (len i jsvogel langs; een
ransuil begon te roepen. Pas toen or,t niddernacht. ook de kwakkcn en
d.e ransuil zwegen, rvas hct rÀratc.r vol-docncle gestegen otr de terug-
tocht tc aanvaarden; nog heel lang hoorden urij een vraterral roepen.

Onclerstaand geven v,rij, in de volgorde van dc Vogelgids,
uit de 8Z in de Bic-sbosch door ons waar[]e nomen soorten:

purperrei6er - o.à. op 11/8 een past lvaarvan vuij op JO

ccn selcctie

n afstand
cie balts konden YJ&àrrremeÍrr

krvak - zíe boven
woudaapje - 6/8 een juv. vloog ongevcer 2 minut.:n lang voor de

boot uit langs de rietzoor;:
lepelaar - eenmaal '1 GXr eenntaal 2 exx
wintertaling - zomertallng - s1obee4.d - bergeend.
br. kiekend.ief- 8/B 1 6, 12/B 1 9
torenvalk +

watemal - scholekster - kievit
goudplevier - 12/B 1ex
kI" plevier - 8/B 1 ex
watersnip - wulp - regenwulp
grutto eenmaal 1 ex, eennaal 6 exx l

witgatjc - bosruiter - oeverloper
turel-uur - alIcen op 6/8 2 exx ,r,
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zwartc ruiter - groenpootruiter
bonte strandloper - Arc 2 exx
kenphaan
grauwe franjepoot . 11/B op I 2g r:i afstand een g in zomerkleed

ongeveer I ninuten 1an5 gezión
Scandinavische kleine mantel_meeuw
kokrnc eurv
visdief 12/8 + 10 exx
ransuil - velduil - zie-boven
gierzwalurrr

grotc bonte specht - oeverzïualuvr - witte kwikstaart'- gele ki,vikstaartwinterkoning - grote lijster - zangli-jster - merel
roodborst - grote karekiet - kleine karekiet - bosriet zangey -rietzanger -
zwartkopje - tuinfluitèr - gjrasmus - fitis - tjiftjaf -rnatkop - rietgors - vink - ringr:us - vrielewaal-(zii boven).

!p 9 en'10 Augustus fietsten wij Brabant in, naar d.e vennen van
Oistervri jk. Als nieulve soorten voor deze vecantio. noteerden wi j:
boornvalk , ayarte specht, groene spccht, tapuit, zï,rarte roodstaÀrt,spotvogel, kuifmees, 691anskop, boomkruiper.
Rest nog te verr-lgId.en, dat lvi j op dc heenreis naar Drin:ru,l-en J juvcriiclooievaars zagen j-n oud.er,vàtcr en eveneens J in l{olenaarsgro.oir-t;;*ij-i--bij sliedrecht cen adult ooievaar overvloog (5 Augustr"ï;op de terugweg (t4 Augustus) was al1een h",f J-taI-in Molenaarsgraaf-nog aanvrezig.
voorts nanen wij op de heenrcÍs nog eèn paartje bonte vliegenvangerwaar bij Haastrecht.

Oiit nog even op O" g+.Sup_osgh terug te kor,ren;
opvallencl vuas het ontbreken rrit jaar v:ln roerdor.ip, snor en blauw-borstje; het zeer weinig voorkonen van tureluur en vi.sdief;
alsited-c d.: - in vergeli jking tot sloterdi jk - vreemcle vc,rhoudingvan aantallen zoner- en wintcrtaringe.n. op 11 hu6;ustus bijv. te16enwij"in'de Ruige Hennip I zonertalin[en te-genover + 50 *ir,i.rt.i;;;;".
rlc heb bovenstaand d.e Biesbosch me t zijn vog.lbcvolking tanerÍ jI<uitvoerig:beschrevcn, v&Ín?egr) cle onverget"ri;1're indruk dic dc iatuur
t.1r ?ir r.ij hecft ger,raakt, Àaer r,re.1o rr.it het'oog ;; ,i"-;r;";;"ilàrr"iadat d,it unickc natuurgcbic.cr, binnon efzicnbr.re tiSa veer """ ,ijnpr,:.cht za1 verriezen, a1s gevolg van het rfsluitcn rLer zeegaten inhet kaCer ven het Dclta-plan.

l'{oge dit artikel een stin:ulans
de Biesbosch te bezoel<en,

zijn voor velen c-rrl voordien nogeens

§amensteller: Ad IIartog,
Adniir:rlengracht
Ànisterdam,

!tF.=./vDr
ö"t.bfTí65

2Olhs,
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(Aa Pieaeaelingenblad 1965-rv)Overzicht ontva nscn l-itteriltuur

DE KIEVIT rrut ti wei devo lbi uitstek
ver nrc 5)t Mair.rt 1

1* bl,z.

1$ b1-2.

1* blz.
5 b7-2.

bLz "

bl-z.
L't -

t

VtríG lrloord"holl-andr s Noorderkwr.rtier
De PIEPER I*- jger§-nls-re:-9' 9ep

Vuurtoren-slachtoffers, Eierland, Texel, 1964/'t 65, J;I. Boon
Grote aantallcn zvrlrte sterns langs de lJsselneerkust t

van fJzencloorn
Interessante terugr:reldirrgen uit ons rayollt
verzeneld door Monsecs en vTan Orden
Meded"elingen 42, verz;:.i:teld door P. Boer Jr"

!g'ibgr-122í

o r à. Tenr:incks strandloper r Sloterrli jk
15/5 -7Ó"exx;-1675--5-ci";4/5 2 cxx (Zrvitser c.s.)
stcltkluut , 23/5 1 ö SIctcrcli jk ( Zrlitser )

Dc PIXPEIT, !Èg-is*r631Ë:.-19:-2 , October

- Broedvogels van hct Overdie te Lilttlen', 1965, K. Keyzet 1

- Een broedgeval vi-..n de bonte strandloper op het
Balgzancl, Chr. van Ordcn É

- De geelgors in NHts Noorderkrvartièr r vr-.n IJzendoorn ('65) 1

- Broeclvogcl inventar::-satie 1965 vtn cen gcdeelte der
Staatsbóssèn op Texel, À.J" en L.J. Dijksen 3+

- Iilaarnemingen in iret Balgzandgebied in broedseizoen 165, l'{ónsees

- ivieCcclelín6cn 4J, verzarrtelc] door P. Boer
- Broedgurr"il"r, - vvaarnciilingen 2+

-.Grondnesten van houtduiven en holenduiven. E.R. Drijver
- Putters in Septer;tber, P. Boer/van IJzencloorn
- Baltsende bokles, Stoepker/van Orden +

1965

- brocdvogels BrockPolder
- Versl-ag daterrrild.lcllingcn KNNV Vi'lG Vlaerrclin;r;en,/Sclrledar:r,

uit6evoerd in sÍlrien',ïcrking r.ret het ITBOI{

- veràlag vogclcxcursie naar het Leersuuse veld op z/5/1965,
iï. van l.leggelcn

}IET TRÀ PPELEN VÀl'l VOEDSELZOiII(ENDE I{EEU:VIjN
tí

-t'ri c slït- JKl lJres ser
us 1965Overdruk uit trDe Levenclc Natunr o', Àugust

blz.
1 blz.

V:íG Castricun de ltlrlrlrERKoNr}trG, 1e jrg. Írorlf, septeraber 1965.

- Ri-ngen van vale storirvogcltjes in canada, net behulp van
bandrecordcrs

- Leeftijds- en geslachtskenr,ierken van vogels: barnsijs - frater -
putter - groenling (n"a.v. van het'Voge.I.trel<statj-on ontvangen
lijsten) J. Bakker

-rVan eigen erÍtr, I(ortenoever.' v,raarnei:tingen op en.\?erkzaanhedert '

aan de vinkenbaan. (o"4.,2 Europese kanàrie'àn 3 oevérloper geringd)

Yl,i,rG VL-aary1:Lfrg.-n/Schiedan' c1" Xqi!!j14éI, 2de
Zomer.-editie.

jaar6ang, 19651 ïror B'

bl-z.

blz.

I bl,z.

11 bLz.

1 blz.
4 blz.

, door Prof. de Vries B blz.
uitgave

NV I'trcd. Kali-Intport liY.
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. '10 blz;DE BROIJDVOGELS !.{_M48!E]!,-!IL A.N. Sr,vart
(4Je publicatie van de t,lClub van Zuiderzeevraarnemcrsl

Overdruk uit r?Linosarr Jrg. fB (lg6>) ,o. 1-2
r)

I{ARI(EN-oncle r zo ek ; ri.l'l . §i,la-rt 10 bl-z.
Byzonder overzicht van de.v*aargerronen vogelsoorten op l'{arken
ti jdens cle 4 onderzoeken: ,

1g2g-t3o 1941=143, ,1953-159, 1961-164
:ranhangsel bij bovcngenoeud artlke1.

voGELSTtrnfrÉ arla fJssELitEERKUST'in ae "he'ret vtn 1963 .i.n'N. Svlart 3 blz.
Overdruk uit rrD.; Lev.;ndc Natuurít : .!ia-ar-t

van het RTV

i165

ONIOntvan6en
1" Jqaryerslag 1964 (afd. OrnithologÍe 2 btzd )

215
44 a:-z"

RIVON nedecL. no.

2. Een nestvondst van de Buidel-r-rees in de Brabantse Biesbosch ' J bl-z.
ecer:rber 1962, S. i3raal<sira

Ovcrdruk uit rrli-'os&it 1965, rioo 1-2

1, Natuurbchoud a1s gerteenschapsbclan5g tB atz.
flàAe-va.n-Dt"-ffirns-6ij de aanvaarcli-ng van het
anbt van buitengerïoon hoogleraar in I'latuurbehoud en Natuurbeheer
aan do Landbouw Hogeschool, 1i'agenin6en, 20/5/1965

4. Onderzoek voor .het l{atuurbehoud, I'i.F. -ilorzer Bruyns
Overclruk uit l?Dc Lcvencle Nltuur?r, liugustus 1965

( nrvot't ) o orz.

Overzi cht
MY j : lr{:

vDr/vDr

ontvangen litteratuur. saílpngeste.ld door
J.H.U. van Drooge

Octobcr 1965
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