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Me de c.l el-i nblad KNNV Vri't/G Amsterclar: aàr no. I
Januari 1966

ALLE exq:ursies be;innen bi j ,1e Tribune; per fiets r op Zaterdagrnorgen.
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Over het voorkomen ven d.e Ned.erl:ndse vogels is a1 veel gepublieeertl.
Van'verschillende soorten is het aantal broedparen of overwinterr&rs bij benadering
bekend. Dit 99}d.t vooral voor koLonie-broedvógeIs, voor schaarse of zeer opvallende
broedvogetrs en.voor soorten-r.laarvan'd,e aantcllen die in 11*6srI::und, overwinteren vrij

Het is van groot belang als ook van andere vogelsoorteir beter bekend. word.t, hoe
groot d,e aantallen zijn, d.ie in Nederland voorkomen, er,$aar deze soorten te vlnd.en
zí jn,
Ond.er auspiciën van het Contactlrgaan voor Yogelstud.ie van tle KNNV zal nu geprobeerd,
worden om van een voorlopig beperkt aantal broedvogels de aantallen vast te stellen
over het gehele 1and. AlIeen d-5or d.e gezamenlijlce krachtinspanning van vele medewer-
kers kunnen ïesultate.n verkregen wlrden. Het is d"a.rr oll< te hopen, dat d.eze medewer-
king zal komen uit alle kringen van lns irnÍth$-leisch leven.
ïedere soort za\ door een lf twee personen bewerkt wirden. Wie aan het onleïzoek van
een soort wil deelnemen, wlrd-t -verzlcht zieh z! spoedig mogelijk lp te geven bij de
betreifende bewerker, Dezè zal- aan oè med.ewer Srs d.an een stencil toesturenr wearop
is aangegeven hoe d.e method-e--.van onderzoek":za1 'z:-jn. De bewerkers, hopen ieder jaar
een voorlopig overzicht bekend te maken, en aan het eind, van het lnderzoek d.e resul-
taten te publiceren. De onderzoek-period.e is per solrt voorlopig gp 1 iaa! gesteld,
omd-at d.arr beter rekening kan.worden gehouden,met eventuele aantals-schommeliogerlr

De resultaten van het onde,rzoek lcunnen voor de wetenschap en voor de natuurbescher
ming van belang zijn. De vàak gehoorrle klacht dat veel vogèlsoorten achteruitgaan
is een grtte stimulans geweest lm net dit anderzoek te b.:,,'innen. Ook d"e keus van de
soorten is er door beinvloed.
De med-eruerkers wordt vriendelijk gevraagd portokosten e.c1 . voor eigen rekening te
nemen, tenzi j een bewerker d.aarover iets atrd.ers meded.eel-t.

Aangezien mcer soorten voor beworkÍng in ..-annelking komen, word.t ornithologen die
ervoor voelen een soort voor liun'rekening te nemen verzocht zich op te geven bij
Prof.Dr.D.M.de,Vries, Bowl-espark !, !í:geningen, te1.0BlJ0 f1rc6.

:

SOORTEi{ en BIIWERKERS :

Ig[; H.N.Ïreys en Ir.J.J.F.E. d.e i{ild-e.
ffiespond,entj-e aan d.e eerste bewerke1; Diedenweg 1{2 Ede.Telf .o\lïof fr18.
Deze soort is gevoelig voor waterverontrciniging door pesticid.en.
Tellingen in Ï'iaart op .r-erzamelplaatsen, ApriI tot begin Ju:i:Í in broed.gebieden.
Spoed.ig opgeven zeer gewenst.

lg§gry: Drs.D.Dekker en M,van Herp.
Correspond.entie aan de eerste bewerker; Walvisstraat 6, Jisp (tru).

lellingen von vogels en zo mogelijk nesten van april tot begin juni.

Torenva"lk ; F.Koning, Belknerweg 8"110, Burgerbrug (N.H.) fetf.02268/1-159
Tellingen van vlÍegend-e vogels in litei, mi-nstens ] keer in een bepaald, gebied.

Grutto: Th.l\{ulder, ltresterhoutpark 19, Haarlem. Ielf .O25OAfLlO|6,

telling (ninstens l keer) van de vogels in een bepaald. gebied-.
Segin april tot 20 mei.

]i- itJ CO\TTÀCtORGAAN'V00R 1IOGELSI'UDIE

Oproep tot medewerking aan vogelinventa?iFaties
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J. Phi lippona
Technisch 1id van het Contactorgaan
voor Vogelstud.ie.
Heereweg 41J , ï,is se
Te1f. 02512/8520

i{uiqzi.qql1v§..J,?}r-Íl.rBp-qnqr Heer-eweg 4}J r .l,l,ps.e, T91f . A25T/85.20..

Tellen van bewoonde nesten in Juni-,juli en augustus.
I\[instens 6én telling :

Geelgors-L nrs. - J,J.Frieswijk en J.Reijnders.
Corresporrdentie aan tie twc.ede bewerker;,Nieuwe 1\{ccrd.ijk 1B2r'
Bad-hoeved-orp. Telf . 02968f 4268,

Tel1en van zingend.e mannetjes in een bepeald- gebied, in april en me1.

Ongeveer vijf keero :

tríil}en leden van WtrG Àmsterdam, d-ie zich hiervoor opgeven, hi-ervan ook mededeling
doen a&n o.g. ter publicatie in het Hed.ed.elingenblacl.

Mogelijk lcunnen and.ere leden deze mcdewerkers in enige vorm, bijv.als tipgever
over een beglaald broed.gebied., assisteren.

It{ej.}.,1r.J.}I .U. van Drooge

vtrf tt -^//
J anuarl l-Ybb.
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Bijcenkomst van het ?íC tact r vooi' Vo studierr 1q-Ptrecht:

liveni.r.ls verlcden jaar, vond cen contact'bi jeenkomst plaats yan ':
Bestuur en Technj-sche Leden van genoemd Contactorgaqrn, met ecn
aantal afgeviiardigCen van Vogè1,,verkgfoei:en en Vogclwachtèn" Voor--
uitlopend op het offj-eiele versltg, dat t"z,t," zal rrvorden uitge-
bracht cloor de Secretaris, de :lr. Steenmen, plvast een +antal ,6e-
8evens.'dieverilocdc]-ij}<9nzeV'..,/G-1ec1enzu1}en1nteresseren.
In totaal waren Jl personen aanlvczig, lvaarv&n vri-j noemeni
Prof . de Vries, Voorzitter, clie echter cte l-eiding van de ver6a-
Cering ovcrdroeg aan
Drs. Joh. J. Frieswijko Vice-Voorzitter (t'vens rftochnisch lid'r).
Hr.' Steenmen, secretiris"
De technische leden:
Hr. en Mevrouw Blobrn - vogeltrqk
I{r. Slam - nestkaestonderzoek
.Hr.. Rooth .. . ..... .?.- vert.ege.nwoordige.r..RLV"ON".
I{r. Braaksma vertegenrvoordiger §taatsbosbeheer
Hr. Phil-ippona ' -. nieuv,r techn,j-sch l.id, iiv.n. ,een landelijk" .,

(Zic iropioup tot nrtrdcr,verkingír, elders: in dit
Blad )

Van het RIVON tevcns. Hr...Timmermans.

v':tIG Amsterdail werd vertegenwoordigd door Mej. ven Drooge, en HH.
Straatrnan en Rej- jnders; laatstgenoenide tevens i.v.,:i. zi jn toe-
komstige functic als rfber';-erk-.r;r bi j het ondc:,zoek Philippona.

De naam itContactorgiiia.flrt rverd nog dreer eens onclcr c1e loupe genomen;
veel buitenstranders blijken daarbij nog stceds te denken aan een
regelmatig verschijnende publicatie. Àan andere fenocmde sug6esties
(contactcommissie, contactcentrum, contactraacl, contact) bleken ech-
ter eveneens bezrvaren te kleven, zodat bcslotcn werd voorlopig de
naain ltContactorgaanrl maar te prolongeren,

Het r6sumée uit de jaa::verslagen en toekomstplannen van de tliverse
VlïGrs en VBIVts, ook over 1!6lt weer sarnengestel-cl cloor secretaris
Steenman, blech bij navrar6 we1 in een behoefte te voorzienl hoe-
wel het een ti jdrovencle bczigheid is, rverd Ilr" Steenaan bereid ge-
vonden ook over 1965 wecr een versl-a"g ui-t te ivcrken en tc di-stri-
bueren. Aan de aanwezige leden werd verzocht wel zo spoedig n'loge-
lijk de nodige gegevens omtrent hun groepen, liefst in een zonder
meer over te neniÈn vorm, arln de ,'ir. Stecnnian op te zenden.

Ter inl-eid.i-n5 van het nieuv,r te starten rronCerzoek Phil-ipponarl
meri'iorc\erde vervol-gens Prof . de Vrics nogeuns Civerse vornen van
inventariseren; brovdvo;e1s - ni-et-brocdvogels I qu':.litatic f -
quantitatief ; zcldzame , bedre igde socrten - ool< Í;críonerc soortenl
saniensLellin6 var.. de vo,;elbcvolklng in een beplcrld afgerond ;;ebied,
a1 dan nict .;.1Ioen qualitati-ef , r-l.an rrrcl ook ctruantitatief (bcpalen
aantall-en te rritoria ) .
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Van de broedvogc'lstand over hct gehele l-and van bepaalcle socrten
is al- vrij veel bekencl (vb. ooievaar - lepelaar)
Op i-nitiaticf van de Heer Philippona (los van hL:t RIVCrirl,
mct de zeCarr daarvan) z,al nu de ne,Je',verking r'lorri.en gevraa
een landelijkc inventarisatie van mcer algemene soorten
men om te beginnen de k,-:uze heeft bepaald op gcmakkelijlc hu-rken-
bare soortcn.' zodat door een byzonder groot aantal vogelaars op
betrouwbare r,vijze aan dit onderzoek kan worden deelgenomen.

tcvens heeft men soorten genomen met een ruinc, algenenc verspreiding
over heel Nederland. De voor de-. eerste studiepriode van J jareri*
gckozen soorten zijn:

1. Fuut

maar v,lel
gd voor
rvaarbi j

Deze soort is ook in Engeland 6-ct'.It1 . iict
voge'lstand, van plaats tot plarats, cn v,Ln

verloop
jaar tot

van de broed-
jaar, is een
pestici-den.gocclc indicator voor de invloed vi:.n het

Torenvalk
g;bruik van

zoals bc'kend, lijden ile roofvogcls gevoelige verliezcn tengevolge
van het gebruilc van lanclbouivver6iften.
Grutto
ffi"" de neest algcmene i,veidevogel; i-n de landen om on,s heen
geringer in aantal' vrocg maaien beinvloedt hiurbij nadelig het
aantal brocdilevallen r:lct 1;oedc afloop
Huiszwal-ur+
Ber,voonde nestcn tell-cn.
Geelgors
Een zaadetencle zangvogel, dic in veel gebieden achteruit 6;aat.
Ter vergadering vuercl de ekster gcnoend; in de rrOproep?r is echter
als zesde soort opgenomen de
Dodaars.

Publicatie van de 'iopro'-p tob me clewerklngrrzal niet al]-e en in cle
I{ededelingenb}aden van de diverse viïG t s etc. 6eschieden, maar
ook bijv. in Hct Vo6eljaar.

]tla de uiteenzetting van de I{r. Philippona
verslagen van Technische Leden:

volgden enige mondclinge

Hr. Bloern - trc.l<onclerzoek.
ooru tlopl,nd op Lrc.t vers Br dat t.z.t. Ín Hct Vogcl;aar zal

verschi jnen, verter.de rle ilr. Bloem reed.s een cn ander over cle
rc'sultaten van 1965. Dit uias het lJilc jaar rlat groep Haarlem,
geassisteerd door een aantal ovcr het gehe.lc l-and vorspreidu i;1ode-
werkers, zich hiervoor inzette. o.a. ,,'rerd van zJ septembcr tot
I novenber danclijks de observatiepost bezet

Hr. Rootir - rlIVOi$

2

3

4

5

6

heei't niets toe te voegen aan zíjn rededelin;len van vcrl-ed.en jaar.
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I{r. Braa}<sr,ta - Staatsbosbchèu'r vestigt er de aanciacht op r dat er
rls tre ek-meer publicaties beschikbaar komcn inzake z. .:,.

nalsrl . Hij noemt o.a.: (* = in bewcrking)
* Ameland -..Pereboom Voller
* Vlieland Spaans

Texel Mantje en van Orden (binnenkort verschijnt nieuwe
TerscheltJ-ng - Ïanis eclitie )

I Rottumeroog -. Braaksua* Griend -. Braaksma
* Groninger [ïacidenkust- Braa]<sna* Utrecht - nlein

Limburg - I{ens (prijs f 40.-)
Zuí-d-Beveland
Twente .- a1s Ki'lNV ',Ïctensch. nedecLeling* Noord-Hol-lanC boven Noordzeekanaal - van Orden mc-t VitlG

* Noord-Brabant - van Erven c.s.
Dtln Haag met om5evi4g - I,i/alcleck
líageàingen - V;ïG
Castricurn - VIVG

Marken - Swart
tsiesbosch - Lebret en Verircy, met aanvulling van ileytigers c.s

(.Het Ar,rsterd.rmse Bos v,rerd wè1 geno-'r,td, cloch, zoals bekend, is hiervan
noij geen vollcdige Avifauna 6epubliceerd; deze j-s er slechts van de
rbósvogels,f van à" ,. g. i.troordkant (zic i'{eclecl. Blad 1965-fJ). r..tervri j1
ook de z"g. Itkafenderrf van I{i{. Brander, de,Groot en Straatman een
stap in de richting zou kunnen ivord.en genoemd. vDr)

Hr. 'Stam - nestkastonclerzoek

Het in het voor jaar van 1965 (ti;Oig vóór het brocdscizoen) gedistri-
bueerde stencil mct aanwijzingen o.a. over afne tingen, rrorl:l en beste
plaatsins van nestkasten, ondervond zecr veel apprecj-atie e'n lcidde
tot, 32 càntacten (Jo irieaerland, 2 Bcrgië).
Over 1965.kvuamen tot nu toe no6 naar B verslagen binnen, alle vanuit
Ne,ierland. Over 1)6t+: 15 verslàgen Nedér1anc1 i 2 verslagen uit Belgiö.
De versla;1 en over 1964 omvattcn 20 soorten , vorcle e1d over :

18OO ncstkasten in Nederland
/fOO nestkasten in BelgiË (Universitcit van Gent en Belgische

Natuurreservatcn ) .

!s-1€19
1314
Bzt

(>
233
310
182
59

6

steöaö
avi fau.

I'leCcrland

koolnees
pimpclmees
kui frnees
zivarte mees
matkop
glanskop
gekraagde , roodstaart
bonte vliegenvanger
grauwe vJ-iegenvanger

6qz
1?4
18
31

I
1

118
-o)o

q



sprceuw
ringmus
huisnus
kauw
boornkruiper
boomklever
draaihals
hol-rnduif
winterkoning
torenvalk'
bosuil
Uit ó6n en ander bli
in nestkasten broedt
soorten tezarnen, àls
ci fie ]<e concurrentie

§"_{Sr.
o

211

1. Dit is zeer

N.,..ie r'land
4l
10
12
21

o
2
6
1

11

?

'1
-1

jkt, dat hct àantal kool- en pimpelmezen d.at
, zícln verhoudt tot hct aantal_ van alle andere

bu]-gl_(j
ongunstig (r.g. interspe-

gcleden 14 : 1.
riiras dcze verhoudi n,q enigc jaren

Er ís nu een Relo'ische Stichting, die proeven d.oet inet nieuwe kast-modellen, om tc tr':rchten te beràiken, àat andere soortcn zich omhooawerken - --------a
Als eerste ,'lebruikte t,ien selecticve nestkasten riet een boce.fíroppervl-akvan 10 x '1o cr'.r, slechts 14* cn hoog. vooral onguverfd hout ;"-;aó"----carbolineur,r " ( binnenwerkse maten )
rn de lcnte vetn 1965 st,e:t<le r,rcn cchter z.g. superserecti-cve nest-kastenin5ebrui-k:.6x6cm,bijeen.hoo.r3I"ffiï"iàa""
tot 35 rnatkop-broeclg;vaIlen, terwi jl er [een eni<e]-c kool_ of pimpel_mees zich in cen dergeli jke kast vestigdei
-Bij deze kasten speclde dc. ,;rootte van Ce vlieggatopeni_ng gecnenkcle ro1; ook i-s nen op grond van prakti-jkervaringen afgcstaptvan de stelIing, dab nestkasten nict hoog öochten irI"j"".--
Drin8end worclt *ed.ewerki-ng gevraagd voor verdere onderzoeken opclit gebierl, landerijk, op 6rotere schaar. Er zou bijv. een moge-liikhcid zijn dat een plaaiselijk te groot aantal nezenbroedgevallen(dankzÍj ,estkastcn) aà t;iftjafstand ter praatse zou blijknn tebenadelen.

g*+ii=JgLnscn - fg=telo.iie, was tot zijn spijt vcrhincrerd c1c bijcen-Konl'st baJ tc vtoncn. Hr. Steennian rapi:orteert echter de nedevicrkif,ijin hct vocrjaar van 196r aan ce fenàlogische waarnemingen over eenaantal- soortc-'n in hct iraclcr van.cle irlntcrnati-ona1 youth irederationfor thc Strrdy rand Conscrvation of Nature?t, i{r. Jansen zonc formul-ierenronC en ontving er i3 ingevuld terug" De resulteiten ii,rerden dcor hemver'uerkt in een overzicht d.c. 1 juli 1g65, clat aan alre redc:n vanhet Contactorgaan .r,verd toegczondcn.

4)

). rn

De Segovens werden naar Stockholn c1oorgezond.enl Hr. Jansen ontvingdaarvandaan eohter nog Geen comnentaar.

vDr/vDr

b12.7

dccer,i6öí-T965

i{cj. i'ir. .T.IJ.U. van Drooge



(1965-w, blz. 1) blz. ö

'ïa,:.r'nemi-n en Àmsterdamsc Bos
J amengestelr1 door . H. U. vl.n Drooge

NB: een 13root aantel- Cctober-r'raarneilingcn zi jn reeds orgenomen in
het vori6;e l'Íe,1edeli-ngenblacl, 1965, no. 4.

De v,raarnernin6gen, hocwel criti'sch beoordeefd door HH. Brandert
cte Groot en,Straatman, blijven voor de ver:nti:*tooz'delijkhei-cl van
de rvai:.rnerners. Nuiitmering volgens Vogelgi-ds, 1e druk.

6. ,loodrral-s f uut

-i I\,i.^

8

ïit (Bresser. meded. 1;'rÍeslriih)
Gèoörclè fuut . .. '

frfr1**-.__a' ' de uitmonding van de IJssloot op hct llieuvre
Daarna hcrhaal-delijk 1 of meer exx op het lJieu;ue' iuieer 1:rn5s
vi,in het Bos" 4/lZ in totaal ) e:rx. (Diverse V,ilG-Ieden)
31/12 no6 2 exx (F, Versluys)

Roerdomp
ilffi cx aan dc rancl.v:;.n het ;ernaaid" deel in oeverland

ve rd'!ïeen in hct riet (''l . Vcrhoeve )

11/12 cr.ito; vloog echter rTeg (liolt<)
19/12 '1 ex r'liegend ovcr iii-er.rt,-e rlcer (p. Opdar:r )
21/12 1 ex bi j Èrug 539 - omgeving 3,'agelbos je (Straatrnan)
Hal-f clecenber: enige dagen achtereun, in de vroe{e nlorgen
achter sluis,,vachter llus, .bi j een in het lvater hangend net
vis vas opge-slagen (meded. Brander )

-lt+ " r'lntertaal-n
iia 27 11 nog slechts:

2 1 Èx op i'[j-eui're i'{eer

10 7e

C) Dodaars
ÏÏllFeJ/lo t;reer regelmatig exx op het lTieu,'re }{eer.
Grootste aantallenz ZO/11 11 cxx (Swart); 12/12 15 exx (ntekena:rat)
Z6/ll '10. 9xx 9p :ji:,ngvaart turssen Nieuwe l,leer en Schilrholbrug (nei jnders)

l,ieer (Svuart )
d"e rand.

Ni{ Oost;

een ex
\da^arl_n

).)

16/12 2 6 Kl.eine vj. j.ve r (P.
28/12 4 e:r;; o;o I'lieui,re i'íeer

38" Pi Is taar t
7,)
4/tt

27 /11
zLt / 12
31/12

19. Sl-obcend
tta 6/tt
zB/ 12
11/12

Cpdam )
bi j Gcrir,..enteterrein

xx richting Yt/r1';l over Schinkelpolder (Swart )

i(ers J

exx Gr
(r.

'Vijver
Versluys )

1 q 'Zuid,zijde .{oc'ibaan in e en sloot (n.
'l -6 Grotc Vijvcr (;."vcIing)
1 6 Grote Vijv*-r (.,1. i'lartog)'
1 ö Grote Vijver (n. Hartogl P. Opdan)

nog. slechts:
2 o Oeverlana l{i'Í ,:iest (O. Kars)
miilstens E exx Kleine Vijver; rnj-nstens 4

4e klrartaal-



btlz. 9(t965-w, btz"z)
4t.

4y" tsrirduiker
íq11

t+/ lz
11/ 12

Toppereend
20/11 '1 o
=a /^; 

^ 
Ía

)v/tt I o

o
+
o
+
o
+

op Nieuvre i,icer (de Kruyf/À, Breidenbach)
* 2 ? overzi-jde i'lieui.re iifeer; 31/12 d.íto (Z Opdam)

I'lieuure iuleer (O. Kars )
Nieur,ue 1'1,:er bi j Gerucenteterrein ( O. Kars )
Nieuurre Meer (F. ci.c Jong)

11 11 o.,:x op i{I. Vi jver (tia sti-chti_ng vAB iiio.decl , Brander )
eerste ivaarncmi-ng scd.er t, Z/4/1965.

54. Nonnet
23

1

2
1

op
op
op

53" Grote zaa l: ek

Ganzen
TTTT ty

?4, Buizerd
21 10
6 11
15/ 12
15/ 11

27/11
4/tz

21/12
102. liiaterrirl

11 '1 o in -i?in,3v'-rart (R".i jndcrs )

Í
grautvc íta.nzen over Bosrandr,r,:g ;.ich Ling ZZIï (tV" Verhoevc )

.,1

P
2

77 " Sperurer
ËTtTto
24/10 1

5/tt 1

13/ 11 1

1

1

1

1

stee ds 1 cx L;aargcnollen, mccst:.1 om6eving hcuvel :
d.c Jong , 24/10 Srvart ,, i+/11 D. Iiatrs , dito À. de
de Jong 1 21/11 liJ. Vcrhoe ve , ZT/11 Sr+art , 11/1A
Cpdar:r 1 19/12 p. Opdarrr, 31/1A p" Opdam.

exx ovcr,liampccrtcrrein (Straatrnan)

Jong,
i:/oons r

(l ex Oeverland iit"{, 'l ex Atv. Poe})
ex Oeverl-and IïII Oost (NofX)
g ovcr Grote Vijver (Hirschler; A.
óx over kampeerterrein (Straatman)
ex heuvel (A. en F" de Jong)
cx boven Grote Vi jver ( U. V,:}in;)
? Oeverlanden Amsbelveense Poel (4.
' ex Grote Vi jver (Brand.er/cle Groot)

Oeverlanden nieul'le IVIoer

14, 20, 2J novenber, 25 december: roep gehoord in o,:ve::l-ancl"
en 20/11 tevens 1 ex aldaar gezien.
een volv,rassen ex met jrrv" o1c - bevroren - sloot je rand oever-
I:rnd i\}i; langdurig gezien (tsrander met excursie)" ..:
2 + 'l ex gezien (Srrart)
de cenrber aldaar noij meelldere r.vaarnemingen:
Luyendijk c.s. 1

Mevr'. l.iiLasl-and 2
D, Ka:,"s 2
Mej. van Drooge 1

clders:

not

de Jong)

en.t,'" de Jong,)

)t ot
14/i1
21/ 11

27/11
Ooh Ín
4/tz

17 /12
?-2/ 12
2r/12

ex
cxx,
cxx

I,icvr . Albcrts '1 ex.

5-/.11 1 ex bij elzenspeelpraats (r, vera), 2 exx Kl. vijver (atto)
16/12 '1 ex Kl, Vijver (p. O,rdam)
21/12 '1 cx iyeil,:nclen l,leerzicht (St::aatrnan)

1 12. 
" Scholcks t cr
ZZ/B- laatste,,vaarneminEen.



(t965-w, bLz. 1)

l14. I(ievit l-etc r,raarneningen:
ï+re- een groep van + 20 exx over r''ieiland' I'{z richting N

11/12 nog rneerd.ere eix op r,reifand i'iz (f . Versluys/lle j.

b:..z, 10

(luie;. v. Drooge ).\
:1ovr-nË /

119 " Goud fevier
20
11/

11 +10
11 Tex

exx r;reiland Mcerz1.c\t (rle Kruyfr/À.
vreiland. l'ieerzicht ( rle Groot )

Brciclcnbach )

123. V/atersnip lla 23/10 no; slechts:
} ilTnuele exx Oe veriancl Ni'i (Swa.r'"; de Kruyf/A. B:'eidenbach)
2/1?- | exx opgespoten terrein tcg-euovor Tribune (1. ii:.rto6;)

126. Houtsnin
-_- "-420/11 1 ex fouragercnd eerst bij botenhuizen Roeibaan, daarna

op het grasvelclje binnen dc iïlusrr van rle autoi'reg voor de
Tribune (Svart )

1? 1 ex opgestoten o
11 12 exx opgestoten
12 6 clito
1? ininstens 10 Cito

o12 midstcns ö Cito
12 11 cxx dito

p het Vogclciland (Brandcr)
mecle d clini:; Str:.atman )

B/
23/
2/
7/

14/
21'/

it

i

I

,i

iÍ

ll

128, [/u]p
frvo
11/ 11
20/11

Na 4/lo no5
1 ex rocpend over Jachthavenlcos richtinli NO (l.te3.v.
1 ex opgcspoten terrein tegenover Tribune (f. en F.
I exx richting Z'li (de KruyfrlA..BreÍdenbach)

ove r lcernl:c ert crrein ( Straatnan )

Drooge )
de .Iong )

129. Rcgenv'rulp
8/1O '1 ex roepenrl richLing Z

133. lUitgatle
67i1
7 /'1?-

1 ex overvlie6e nd bi j Vogeleil:.nd (,q.
'l ex Vogeleil-and (Brander)

ric Jong )

117 " Zvrarte ruiter
lTiT -Z ett roepencl over k.'.nobaan ( Straatman )

rB. .9fg_u-Ipojt"qi!=l
13/11 1 cx van Haarlcnmeltfiiecr oar:ï het tsos (Rei;nacrs)

193. Turkse tcrtel-
e2/12 1 ex bij boerdcrij Meerzicht in een eIs ( n. K,rrs )

)
)

)

Le V. L.



(tg65-w, brz. 4) blz' 11

2O9" I{s"oss: Goor 23/7 t/n 31/tO zíe vori6; nummer j,teded.BlaC)

25/10
12/ 1t
13/ 11
t4/tt
19/11
20/11
25/ 11
27/11

214" GLqene spccht
2t J octoberï.5t 6,
steeds 1 exerlpl;;rr,
v;r:.k fourr::erenrl ii.r
30/12 'l ex-bi j huize

223. i3oomleeui;erik
20/11 1 ex over excursiepacl , r'icirtino- WNl.'; aan roep gedctermineerd

(Srvart )
^^allo. bocrenzwitluï,'

aB/11

1 ex Jollenpad (Doorenans, meded. Straatman)
achter sluisrnrachter Mus, van een paal af dui_kcld (lle3,v.Di'ooge)
dito ; ooli op brul3leuni-ng ( Ue; . v. Drooge/l,Íevr. Alberts )
bij elzenspeelpta:ts; van br'ug 106 af 6efotografeeri (otdenziel)
gehoord- bi j Kleinc Sluis ( ttie 3 , van Drooge )
rlito (Sr,r:-rt ) ; gezien bi j Gr " Sl_uis (Ae iiruyf /A. Bxeidenbach)
binnenzi jde deur grote slui-s (Mcvrou,;,r l,Íaasland )
in een els aan vratcrk...nt bi j Jact:thaven Bibo (rnevr. Alberts,

( tte ; . v. Droogtr / Svrart,)
op cen balk bi j lScmaa1t j;. ( i'.tus )

4/lZ tusscn hertenkaixp en Vogeleiland (dc Roever)
11/12 vogcleiland, ( ts norger.À ri" j. v. Droogc ; r s middags l,Íe j . IIund/

ilr. vncl-. l'al )
7/12 Vo5;cleili..nC (BranCer ) ; hertcnkarrrp .. zelf de ? - (ae Groot )

2B//12 1 cx vlicgend ove r Ocvcrla.nd Irlll lïe st (0. Kars)
11/12 :rchter l,lus, on »rugleuning (f'" Versluys ) ;Vogelciland (a. llr-r"rtog)
(vermoed.cli jk cius eind. deccmber wel 2 exx. in t\msterdamsc Bos )

9, 10 november; 15, 2?, 24 cleceilber
voornai]1c-lijk omgeving Oevr,'rland Nicurve lr,ieer I
zEghl:-r -y.9ll_c_jtti$q hgrm, yan excursiepacl.oe urooc \r,]evro ,Je Groot J

Nct 17 cn 24/10 - in vori6- numrï;r aangegeve
nerningcn - nog:
27/10 'i ex kanpccrterrcin (Straatman)
Bonte kraai 2l/1o I ex (n. do Jong); 5/11
Roek
§fit
19/ 12

24O. Zrvarte Mecs

n als lllaatsterr naar-

2 exx heuvcl (f. Vera)
233 "

2 exx ovc.r ltlcer"z,ícht, (,t. Verhoeve)
í ex kviekeri j ( P. Opdan )

Jong )

Groot )

21/10 2 e xx Omori-capad. (1. cle
27/11 Onoricapad (Swa-::t )
25/10 1 ex huize ce Groot (ae

245. Baardnec.s
voor
3/ 11
4/tt
5/ 11
6/ tt
7/11

octobervraarneinin.,en (m.i.v. 5/1O) zic vorig I'{eded. B1.r.ci.
cnhcle exx Oeverland Nt'i (f . Vcra)
dito (4. d.c Jon6)

J exx (,q" de Jong/H. van Bladercn)
eerst 1 ex overvliegcndl dararna 6 à z exx invallend in
Oevcr1anC Nl,f YÍest (i'te;. van Droo ge/H" v;rn Bla.de ren)
eldaar horc-n roepen; slecht gezien (S,,,rart )
minstens '1 u-x, duidel_i jk gehoord. (Sr,-,rart , Si-stermans ,den Boer, fievr. Klupper)

20/ 11
27/11



JOB.

(t965-lv, blz. 5)

3O7. Pestvogel

17ll I ex bi-j excursiepad lil4 (Xot-t<)

316" Putter

21/1i 2B exx bi j l;:.ntoor
6/lZ 1 ex op fietspad,

hlz, 12

Publiek,: i4lerke n (de Groot)
op 2 r,r iifstand g.riu" (,1. nuter/ó;N,

mc d.e d , ïr. Buurma )

22nO-1 cx Vo3;e1eil-arrd (Br.lnd.er )
2 u.xX omgevin6 ?rPubl-ieke ';Íerkenri (t'le j. ven Drcuge ) in berk.

24/10 15 exx kanipeerterrein (f. en L. Straatman)
7 / 11 3 exx in e en b e rk bi j l"iane gebrug (,Simrner )
6/lZ minstens '1 ex Jollenbos je (.1. Buker/CJN, neded. L. Buurma)

12/12 'l ex ove-r Grotc Vi jver, ook gehoorcl (À. en F. de Jong)
25112' 1 ex op kampeerterrein (Straatn:e.n)

11/10 1 ex Oosteinrler Poel (= narste omgeving Bos) (Straatman)

Klapekstcr

Voor october,,r:tarnemingen, zte vorig l'{cdec}eIingenblad.
Diverse november- en decenrbcr'-lvaarnerningen I geen gro be aantallen.
i4axi-ncr 2?/11 6 exxt lB/12 ? exx"

320. Barmsijs

323. Gouclvink
9/ 11

10/tt
2/ 12

33O. Keep
Divers e
11/ 12 +

34?.

36en2q
toenlo
? exx afà

bij Nie.urvc iirlfjesl-ran (l,tetz;er)
Bosrandweg 1:i j stortplaats ( itietzger )

aar ( tietzgcr )

october- en novelïber-rvaarncrti-ngcn.
150 exx achter hr:uvel (f . C,e Jon.3)

:

Ringmus
Óót<-An octoberT/novembr-.r nog in Tribunebos.
11/12 enkele exx achter heuvel (f. de Jon6)
I'ïovember/decerni-rer slaapp];1ats in coniferen bi j kwekeri j

(ae Groot )

SamengestelC door Ivie j . I,ir . J. H. U. vaii Drooge ,
Cornelis Dopperka,le 8 Vf ,
Ansterdail - Nieuw Zuid

vDr/vDr



blz. 11

!ïaarnemingen in en on Arnsterdam (cxcl. ;rsd Bos) 4de kwartaat 1

Numnering volgens Vogelgicls de druk.
llB. Een aantal 0ctobcr-lvaarnemingen zijn reeds in het vorige BLad
opgclnoÍlen; onderstaand cchter ook nog enkele September-rvaarneningen.

7 Kuifduiker
11/12_ .1 ex Schellin5wóu.,lerdi jk

B. Geoorde fuut
(Y,etber/nuurma )

)o.

,6n0-V-exx Diemerz,eedijk (Garrelfs) 
_ .

Krakeend.
ffisexxDijkstukkenZ.F1evo1and.,Muic1erberg(Buurma/odrq}r)
Iqtperc94q41,
2/9 16
11/12 1O
z8/tz 4 

?
44. rlíitoogeend

Ao

76.

2?/.. 1
26/12 1

104 . ï[/at erral
72712
12/tz
12/ 12
29/ tz

11/12 2 oï
Kleine zvtaan
3o/lo 15 exx

Buizercl
Wt ex Diemerzeerlijk (A.
26/12 'i ex Naa.rdermeer (f'. Ae

Blauwe kiekendief

o
+

Dijkstukken Z.F1evolanci, iviuiderberg (guurma/Odink)
Gouw2ee (Buurma)

Marken (4. de Jong/Vera)

ïVaterl-andsc Zeecli jk (Oc:int<)

(6 ;uv) Dier::erzeccli jk (Garrelfs )

279 't ex Dijkstukken Z. F1evo1anc1, Muidcrberg (Buurma,/Odink)

50. Eidereend

cle Jong)
Jong/Vera)

B6
Sloterdi jk ( Buurr,ra/Odink )
I'{onni-kendan ( OAint )

roepend SJ-oterdi jk (O0.int<)
'1 ex Gouwzec (F. cie Jon6;)
1 ex Nieuv,re Diep (À. rlc Jong)
1 ex SloterCijk (OpOam)

o
I

o

124, Sieenloper
4/9 t ex Stoterdijk

12?. Bok.ie
TEre Iilarkcn (a. en F.

128. t]eu!§q:.p

( Buurna/octink )

de Jong)

22/11 'l .ex .Flevopark
15O. Drieteenstranclloper

/^ \\Liarrcl-ls i

23/10 4 exÍ Slotcrilijk (oaint e"a. )

171. 9qo!q bui'i;cneestc.r
24/12 juv. ex; ïJmuiiten-Noorctpier (tsuurma,/Od.ink)
2/1/t 66 juv. exr fJmuj-den-Zuic'Lersluis (de Roeverr/Oree1).

(zit hier .a1 geruimc ti jd. CR) 
,17r. Dwergneeuw

2/f -Tilexx Dijkstukkcn Z. Fluvolanrl, i'iui-d.egberg ( Buurruaforiink )



b 14

24/12 j"v., strand bij Wijk aan Ze' Markante vleuÈ;eltekening: zw,
driehoek op achterrand, verd
met zwarte ei-ndrand. Kleine

2/1/'66 ;uv. IJmuiclen, buitenhaven
Zel-fde kenmerkenl kleiner cla.
G6én stookolie.

247. Steenuil
,717 I17 uur, vliegend bi j Stadion (,,rieringa)

2OB. Bosuil
TllW's n"rchts gehoord, Keizersgracht (cle Roever)

2O9. Ransuil
iTftot eintl december 4 exx Flevopark (Garre1fs)

214. IJsvogel
18/ll 1ex Fl-evopark

231, Strandleeuwerj-k

(Ga.rrelfs )

e ( Buurna, Odink, e . a'. ) . i\f stand + 20 m

àrte v1eu5;clpunten. r:el-derwittc
er gri js; duideli jk ge.vorkte s.taaÍt
neeuvr" Stookolie op buik.

(dc Roever/Oreel), afstancl ! ?5 rn,
n drieteenrneeuvi (vergeLijkinà) ;

(ïn en om Amsterclan, 4dE kwartaal, vervöIg)
vorkstaartmeeuw 1965 

:

177.

2{/7O - 6 exi-Sloterdi jk
4/ lZ 25 exx 51 otercli jk

253. Baardmannetje

( Buurraa )
(CJN)

B exx roepencl over Sloterdijk richbin6 Oost (Verhoeve)-
'1 ex Sloterdijk (de Roever/Oree:.)
+ 15 exx Sloterdijk, tot eind december (Buurr:na/Odink)
5 exx Gouvizee (F. -,ie 

Jong)
t 14 exx Diemerzeecli jk ( i. c'le Jong )
2 exx Nieuwe Diep (;i. de Jon6)
5 exx l.{onnikendari (Oaini<)

Be f1i jst er 1/10 2 exx Polcler Eenclracht (Buurna)

Vuurgoudhaantje 3/10 1

7477.-
21/ 11
27/11
12/ 12
12/ 12
12/12
26/12

Bo4t9 vlleggnya4lle_I 4/e,
ex Po1eler Eenclracht (Buurma)

26/9, 3/10 2 exx Polrler nendracht (Buurma)

266.

304.
306,

319. Pe s tvo6e 1

7/11 2 exx Ar,rste15;1orie, Utrechtse brug (f , en L. Straatr,ran)
18/11
21/ 11

z6/tt

320.

328. Putter

Frater
F:

358. Sneeur,vi4ors

Samensteller:
dR/vDr

6 exx tr'levopark (Garre1fs)
2 exx, en eercLer tot + 10 exx Sportpàrk biJ Erasnusgracht

(c1e Roever/Areel; Frieswijk)
en eerder (1 3 weken lang) + f 1 exx Slotervaart, or:je.ring
Joh. Huizing-al-aan (mevr. AlË'erts )

Klapekster 26/12 1 ex Nair.rclerrïe er ( a. '1e Jong/Ver.r )

zz4)) t"

342.

27/11 + 20 exx Sloterdijk (Br-rurma/Odink)
28/lZ' B exx Sloterdijk (Opdam/van tenÈ)
+ 25 exx Dierrerzeedi jk (r. de Jong) 19/12 '

7Z/lZ + 2OOO exx Randstad iYest (Èarto6/rl. cle Jong)

7q-én2ffi2 15 exx l4arken (.\. en F. ce Jon'g/ Vera)
2?/11 + 40 exx Slotercr.ijk (Buurna/Oclink)
28/12 - 21 exx Sloterdijk (Opctam/van Lent)

J.!ï. cIe Roever, Keizersgracht 124. Tf . 222638 (weekend ?26265)



Aanvullingen ii.{.\RLEi{l,ïEIf MEER- lder
Gelieve in Medeclelingenblad 1965, nur:mer 4,

bl-z, 15

kokme euvl

A. op

DU.

C

kaug (

0p blz.

b1z, '1 2 onder broeCvogels toe te voegen:
tussen zwarte kraai en ekster
13 onder andere regektati;; tv

t1

aargenomen soorten:

Onderstaancl een aantal waarnenin6en betreffende een Jde categorie:
VOGELSOORTEI{ DTE PIINDER REGELMATIG 1I/OiTDEN IÏAÀRGENO},ÍEN:

niet el-k jaar ? )
(mo6e1ijk komt een a-anta1 van onclergenoemcle soorten in aanrnerking
voor overheveling naar categorie B1 vb. goudplevier)

4. Roodkeelduiker
6/3/196, '1 ex op Ringvaart bij Nieuwe Meer /^ - \

( Her- J ncLers /

7. Kuifduiker
W,7-13tr '1 ex op Ringvaart (Brancier met excursie)
Z3/t/lg6o 1 ex brugkom Schj-phol (Pahlsson/ltiei. van Drooge)
Z/Z/lg6O nog aldaa.r aa.nwezi5 (o.a. Hr. Frieswijk)
6/3 en ?/3/1960 1 ex op Ringvaart bij Nieuure Meer (Rei3naers)

B " Geoord.e fuut
ex op Ringvaart bij I'lieuwe Meer (nei5naers)25/12/t954 t

30, Lepelaar
2z/ tt / i96t1
17/ ?/1963 Z

Brilduiker
anuar 19 o)

htr

ex over 'Schiphol (nei 3nd.ers )
exx overvliegenC riclttín,6 ZZ\N (Blekendaal)

1 ex Ringvaart bi j Nieuwe Meer (Rei3n.1,.rs)
dito (vtvc)

exx van Schiphol ri-chting NO (0ree1)
(verwilclerde exemplaren )

op de Ringvaart (nei jnclc'rs )

rQ

t6/t/ 1963

Ko1r.,'ans
ttBTT't 4

Kno b be Izr,vaan6r.
In de wintsr

68. Vr/ilde zl,ryaan
2rnz7TE62

9/ 1/1963

12/ 1/1963
oY. Kleine zwaan

2 volwassen exx
( cle Groot /tq" j .
1 volwassen ex

dito op Nieuwe

28/10/1959 + 25 exx over
B/tz/tgrg ï /o exx over
9/ 1/1963 7 juv. op Rin

92. Sle chtval-k
7»/4o/1g64 I ex van Schiphol over
1958 In november enige malen een

naar Schiphol (Brander), o.a.
22/11/1958 (Brancler met excursie )

+ 2 juv. vanuit Bos richtin6; Schiphol.
van Droo6e)
+ 1 juv. in Ringvaart (cle Groot /d,e Roever/

Oreel )
Meer bij Ringvaart (nei;naers)

Schiphol richting Ziï (v. d. Goot, med.. l{e j. vDr)
Schiphol richting Z (v.c1. Goot,/iviej.v.Drooge)

gvaart bi j Nieuwe lvieer (4. c1e Jong)

,,rnsterdamse Bos ( Brander )
ex orn + 4 uur vanuit iisci tsos



(Haarlemmermeer, 2cie b1z )

104. tïaterral

blz. 16

najaar 19 60, '1 ex aan slootkant, tuin Reijnrlers, Nieu"'
Barlhoevedorp (Re:- 3nders )

i{eerdi ik 382 |

121, Goudplevier
roepencl overvliegend (Verhoeve )

"r.140 exx igaslànd Ransdorperweg (Blekendaal)
c&o 1OO exx op Schiphol (neiSnaers)

77rt/'65
21/10/ t 65
r]9v. 196,

127. Bokje
NàJEr 1960, I
11/10/t 64 1

ex aan s1-ootkant in tuin Reijnciers (neijnders)
ex bij werkzaai:ihed.en aan Schiphol brug (Verhoeve)

io9. Boontpiepqr
1ex overvliegencl , met vinken (Vc'rhoeve)

326.

i /1o/, 6,

Irrater
21H,e+ J exx in rui6te bij Schiphol (Rei3naers)

-----;;;;;;-;;;;;,-;;;;;;-;;;;-;;-;;-;;;;;;;;-;;;-;;;-;;;;;;-;;;;-;;;--

andere op het Nj-euwe i'Íeer bij cle Rin6'vaart
In verband net de zeer geringe afstanrl noemen rvij hiervan:

1. Parelcluiker
23/12/162, eerst 1

(vele VIVG-Ieden)

Grote zee-eend

, later 2 exx op llieurve Meer bii Nl,ï-hoek Meerpad

42.
TeE/-íT
I 7 op l,lieuwe Meer bij Nfl/-hoek i'ieerpad (Swart, cle Kruyf , Luyendi jk,

de Roever, Oreel) "

samentesteld rloor Mej. van Droogè

vDr/vDr januari 1966



blz,Ll ,

Vers f v.:n het nostkast-c,ndcrzc he k ro 1L zen ií ti
ini

0p 10 Apqil",7965 zíjn.'allc 1J (geclurenuc dc winterneind.en opgeborgen) kastjes. veer
opgehangen; 2 erempleren werd.en .gestolen. . : :, 

:

M.I.V. 1 mei werclen de resterende 1) klst jes elk wr:ciienri. geoorrtroleerd" :

l Valkonkast we.rd, op $f{ enige malen cloor cen torenvi:,fh bezocirtn'mÍ:}ar niet i.n
ge.bruik genor,reqr (r.rogclijk door het druk]<e tcanpeerlezcià[-i.n dq period.e vm )O/'Q tct

;;-*; le week v:in jr-r1i vcrschenen regclrrrtlig 1 p:.ar *"nroo*uu roodstarLrte,n ,"t 
t5 

'

jongen en l pam met I jongen op het terreirr om te fourago::en.
De broed.plaats is onbekend, nïLAT noct op of vI:lkbij het terrein zijn geweest.

NV

Gespccifi-cccrd-e gegev(jns van 1J iicstk,lsteq op K?{ryr,ier!B4qeii:i l'i{qfSqnl qe.LlLrJ"Kd.
ó+èi-1-o6q -

Nestk,rs t f
le broedsel

iong "i!
44
ooUU

10 10

10

B

9

10

B

9

2e broed.sel
jong uit datun 1e ei

2a/ +

'l

Bi j zondg.rhe-Cen

! eieren uitgeh.
onge s childez'd.

S oort
28 kooIm"

28 pinpeln.
) t r-oem
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Do wearneni-lrgen werden verricht cloor d.íverse iYTKC-Ic.d.cn.

Het versl:.g.werd. srrmengesteld. .d"oor g

Jac . v, d". Hei j d-en ';

Joz. ïsraë1sk:rd-e 2,

Ansterd,am.'

van/t.o,.
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t houd.t vleugcls tijrlens glijvlucht on d-e ce.B à 10 vlgugelslagen gcstrckt.
. Wespend-ief geeft in het r.lgoitecn, d-e ind"rul< n;cr h^::.st tg. hebbcn.
2 Silhouet slinker. Kop"qtcckt rr',ar buÍten; Ëop is k1eln.rY.:.lk licht org,

z| hr,cft 2 strepen op d.e st:"ert bi j de strrxtwortcl; 1 strccp bij het staarteind,e

, fÏit ËïË tïl';lï:o"X'ríiïl]'n"r.-en richran.(in glijvlucht) 
:6 heeft donkere streep op uiteind.e ltlciire slrgpennon. :

T.A.V.d,e Ri:igpootbuizerd kan'het volgend.c word.en opgenerkt;
t houd.t vleugels neer onhoog bij glijvlucht, on d.e 2 >." 1s1:rgen.2 vleugelvorn lijkt op d-ie van buizerd..
J br."de staartband. scherp genarkcerd vin wit op bovenstlart.
4 heef t gp ondersteart bred.e band (:.:-ctite buizerd. nruwcri jks).
J heeft grotere zw::.rte polsvlekken din lichtc buizerd.i '

lichte buizerd. he cft níct zorn d.onker borstschild, e1s migpootbuizerd.rnaar d,:t
de juv.ruigpoot ook niet.

I

}ie. Í't

NB; over het algcrneen is voor d.e onderschcid-in51 d-er soortcn clc
rijker dan d,e gi:t.llwaercien gegeven sub l-.

"Mec1e i.'v.n.d-e encirne rreri'iteitorr in vederl<r.:ed-, brijvcn.cr
- excnplaren, d.i-c zccr noeilijk te d.terninéren ziTn.Zo zagcn

witte, wespend,ief , con prachtig excni:laar.
"Bij sórar:rigo vogcls :rcr:nclcn wij een juvonicle d.ruergarend. tc
kond.en wij niet ve"rkrijgcn, ,:.

vleugelvorn veel belang-

toch nog e en ilantnl'
,./i j een zcer lichte, bi jna

?ien, d"och zeke:rheid.

:.t l'

),

I
I

: tl

fn tot:laI hebben wii 1751 roofvogels geteld, wij schetten dnt wij er ongcvcer
{OOO gezien hebhen en d-at er tijd.ens ons vcrblijf ce.!!OO gepasseerd, zijng d.it is
voor Falstorbo vrij weinig. . , . !

Voor het ged.rag vr.n.de trekvogels vcz'wi jzen wíj n:ar Rud.ebcck IStud-ies on Bird.-
raigratíon l)J)tt ,

Heel leuk was het oi:t hct verschil op tc r:erken j-n rer.ctie van de vogels boven d.e
watervlakte. [i jclens fraai- trekw.-er z:lge,n wi j een groep vl.n 20 eksters zee kiezen
en terugkeren en ecn pear VIl^,i.tse g'aeien aerzelen.
De roofvogels trekken over het snalste gecïcelte van het schiereiland en blijven
dr.r,ar eerst een tijd. rond-zwevcn, gebruik rnrkcnd- van d.c therniek. Er j-s d-aar n.I,
een grote heid.evlakte, i,ír-rar wij rond- 10 uur het bcgin vln dc trek konclen waar-
neilen, na eerstrs-ochtends vPoeg d.e trek v'in de zr::.gvoge1s bekeken tc hebbcn op
de zuidwestpunt.

j

I

r'"t ) r;.;

,

\,

a\
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0p het schiereilandje zagan wij ';:crcler o.a.; roodkeelciuiker of pare ld.uiker
,èu) ; ijseend.r.niddèIste zaag-oek, e:ïauhre g.nrlzcn, kliinc plc'Bcr (sehrars_ov
por:1snip (in tret tij«lsclrrift uan de Zwcedse Ornithologische Vurel]igrng VEr

- 24t "it.Z - staat eàn fotoreporta5e van de balts ven d.c poclsnj-p!)g k1eí
reuzenstern, bosuilen, kortsnavelboonkruiper, liruisbekken.

( ver op
oor Zweden
r8.ge1v8rd

ne Je.gert

);

l/Íij hebben fotols lcunnen tlenen o?3. van geringcle noordse nachtegaal , draaihals,
koekoek, graut"/e klauwier, kronbekstrand.loper, ortolaan.

Twee koer harLd.en wij het gc,lÉi< een lift te }<rijgen van een Ehgelsó ornitifoloog onà,
een pa.ar meertjes in fret binnenland. (orrgeveer 4O icn van !'alstcrbo).
Op een punt, r,,aar wij een'goed. uitzicht hadd-cn op het rneer zer.gen wij;
2-bu:-zerdon, 2 wespeàdieven, i;ni-ge spcrlJers, 2 rode en 2 zwarte wouwén, 2 bruine
kiekendieven, 1 visarend, 1 boomvalk en een groep Yen 15 kraanvogels, luid'r!?l:"d
overvliegend-, tegon de achtergrond van het wijd.e Zweedse lanc1- èen onvergetelijkè
ervaring. "

In totaal hebben wij daar ongcvcer 100 kraanvogels en ! visarenden gczien, hetg'cen
het belang ïan deze plek nog r';ens ond-erstreept.

Het is dan ook te begrijpenr dat vele ornithologen een pnar dagen in Felsterbo door-
brengen. Er r^rarerr rulf"-èen'paar jongens uit Liverpool, en wij hebben er.ook nog an<1e-

re Nederlanders ontmoet ' ' )anon overtrekkr en wiI oee-Iedereen, d.ie het :nagnifieke gezicht van groepon overtrekkend.e llespendiev
ml'-ken, raden wij Fclsterbo ten zeerste aan.

Sanens tell-er L-Z

Ed Veling,
van Breesttaat' '12,

Ams terdan.
Te lf . 7 91 ,517

I{ovenber 1965

n'vfvnrf J,r\.
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Trekwaarneini ngen ren de Bo spo

door: J.\,/. de Roèver en G.0ree1.

De trekwcgcn van de ooi-cvaars en roofvogels d.oor Zuid.-Oost Eurupa komen semen
in Eur.opees- [urkije" Dot wordt in het Zuid-Oosten b.eglengd, $oo3 c1.e Zee van Marmor;
en d.e Sosporus, Omdat roofvogels en ooievai.rs (t'zr^rcefvo6;e1r:tr) gebruik maketr van
opstijgcnde 1ucht, zu11en hun trekwe€icn zoveel mogelijk gf;.an langs plratseli waar dit
verschijnsel zich voordoetl b,v, d.llen en kusten; bovend-ien begint de trek, Fss laat
op de dag (10-11 uur), omdat eerst voldoende zorrneschijn de luchtstijging moét
veroorzaken. Hierdoor is Istanbul , gelegen v:),rr de Sosporus in d.e Zee van L[crmora
uitkrmt, een uitstekend-e plaats om trel:I.racr te nemen. De trekroute gaat van W.N.W.
near O.Z,O,, en steekt d.us loodrecht over de Bosporus, d.e scheiding tussen Europa
en Azië.
Begin September L965 hebben wij ongoveeï 10 d-rgen d-aar d.oorgebracht, waarv:rn wij d"e

laatste 4 besteed- hcbben on trekwearnerningen te d.oen. In Istenbul kregen we reeds een
voorproefje hiervan, toen rse tussen d-e Aye Sofia en de Blauwe iloskee enkele cluizenden
ooiev:rars heel laag over zJgen koment een prr.chtig gebeuren, d-at ook andere toerj-sten
opvicl.
Die d.ag zagen we in totael 1 !000 ooievears, t 500 wespendieveri. er1 t 50 zwarte
woulíen overtrekken.
Opvallende vogels in Tstanbul l^Iareng
alpengierzwaluwen, d.ie tegen d.e evoncl in troeperl v'!n hond-erden exemplaren bove/.de
stad- vlogen en daar binnenshuis zel-fs te horen waren; Turkse tortels en §SXg-&].
d.uiven (streptopelia senegalensls), een duif clie rvlt kle,ur bctref t het midden houdt
tussen gewone tortels en Turkse.tortels, effen rood-bruin met blauwgrijze vleuge1s.
Prof.Voous vertcld,e, drt deze soort d.aar'lJ jr,."ar gcled,en is ingevoerd. uit West-
Afrika (een and-ere ond-ersoort komt tot Zuiri--furkije in het ruilci voor).
In de havent kokraecur,ren, zwartkopmeeui,íen, geelpootzilvermccullen, 1 juveniel d,unbek-
meeu\^r en Oost-med,iterrgne iíoord..sc pi j lstormvoge 1s.
Bovr-:n d-e stad., om de minaretten (Istenbul telt !00 nosker'.ën) zwartc rÍou{^Ien, wÍ}.arvc.n
het geluid. (zilvertrceur,r:"chtig) over,rl te horen wr:s. Wij zagen jongen op een nest in
een boom vlakbij d-e Blauwe Moske;e.

E6n dag zijn wij nrar Sile ger^rr:est, een bodpl,'Lrtsje i-n Klein-Azië aan d,e Zwarte Zee,
0p een zandstrand- bij een riviermondi-ng zagen wij: 2 blauwe reiger.s t 4 ralreígerst
J kleine zÍlverrej-gers, 1 grotc zilver'reiger.r, 2 ijsvogels, 10 kleine mante lmeeulrent
2 ad-ult + 2 juveniel-'dunbekmeeuv,ren en een scholekster" :

Àan d-e overk::,nttr;n de Bosporus zijn twee hcuvels, ecn grcte en ecn klcÍner+dj-e vofl-
uit Usktid-ar ( iret eziatische gcdeeltc van IstrLnbul-) te boreiken zljn met een Iàilfle-
lend., z<ter langzaàm ri jd.end., trarnnetjc( li jn 11, pri js 12 ccnt).
,Vier dagen'zijn r'rij rra:l.r de kleine heuveil gegaan (de zuiclelijkste van d.e twee heuvels).
Yan hicr hadd,cn wij cen goed- zícltt ovcr ie Bosporusr.Ist,':nbrrl cn rle Zce van lil,:rmora.
Hod:rel he.1 uitzicht vanaf d.e groti heuveÍ mooier is ( cr 3let d:arom zelfs een autoweg
naaï toe), kond-en we de trek toch beter waarnemen op d-e kleine ]reuvel, omd.at bIeek,
d,,-r.t de meeste vogels ten Zuid-en van deze heuvel de kust volgd,en of àr ovérheàn
kwamen.

Qg..raogels vlogen in cen breed gebied ovcï, ïIu eeníi .hler, di,ln hreer.d,aare ook afhanke-
ii;tc van cLe thermiek. tr{ij. nailen soms ook trel< w1.ar boven d-e grote 'l}:euve}. Met de
kijker zag:',ee hoe de vo§e1s uit r1e rook vrn Istanbul op icttamen degen, ter hoogte van
d-o Aya Sofia opschroefd.en oil hoo;rte tc ruinnónr rI,")&ï je toe [wamen. glijd"en, vlak voor
je weer opschroefd.en en over je heen zwecfdqn. Sons r.rris,le lucfi.t voo.r en boven je
gevUld. rnet ho.rderd,en rvespendj-even en zwarte 'wouwen. 3Íjzond,erl,nöoi Ïiaren troepetr
ooi-evaars, lange slierten vnn een pr-ar d.uidend. exemplaren. Op een ge§even moment is
het nid-d.en van-d.e troep aan hct opschroevón, térwij1 b.gve.paan de voorsten woer af-
g1ijd.enCnrnd.èr3,&nld.eachterstennogran'korneà.v1iégen.

+ Btlyiik en Ktlgtik $cnlicn + 2JA n hoog : I

rl:
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Hler volgt een 1i jstje v'r.n wat wi j
waergenomen 3
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die 4 dagen tusse.n.1 .!-1..ugr en + { uur hebben
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' Nog andere trekvogcl s 'waïeni
oen groep Van * 100'a1pen5;icrzwaluwen, a 2J hi.jenetersr een kortteenleeuwerik, en
.een kruisbek, d.ie plotseling voor ons,i.r[ een boom kuam zitten.
De Balkansperlrer ( zwaarder gcstreeptr'SrÍjze wangen; g met bruin rp keel) kónden

'' wij alle'en kerkennen als d.e vogels zcer dichtbij v1o51en; in twijfelgevallen hebben
'wij ze als sperwer .genotcerd-.

Ook tussen schrecuwarend en bestrard.arend- r,ras het verschil. nie t altijd. rnet zclierheid"
. te zien; alleen bJ-j juvcniele exenplarcn af a1s men d.e soorten gelijktijd.ig zagr

De d.wergarcnd.en (ticfrte fasen) v1ögen altijd" a1lcen; voorkant van ondervleugel en
tlicEàffiTltpunten en achterrand. van vleugels donker, juist andersom a10 bij d.e

- De slangenatc44r nact ld.ngg.hoz'izontaal gehouden gerrÍngerd.e vleugels en brede kop,
lijkt in.de verte vrn onder wi-t atet d.onkere kop en borst; Ie.neeste exemplaren had-
6en een donkerd,er krop dan in de Vogelgid.s staat afgebeeld- en waren,van on4or ge-

-.vlekt inet halvema&nvormige vlekjes, Wij hebben goed kunnen zien hoe variabel het
verenklced" van de \,rlespend.ief kan zi jnr va,n geheel donkc';re tot geheel liohte exeiÍ-
plarcn met alle nogelijke tussgnvormen.

Hóogtepunten ÏIaren d.e Sakerv.llk, d-ie wij-de juvcniel keizerarend-, die
1 buizerd, I wespend-ievenl 1
bas taardarend.en.

rp bijna onze hoogte langs vloog,
aasgier, 1 slangenarend-t 5 schreeuwa::enilCn en 2

ecrst van boven za§en en toen van ondèr,
en 66n groep v&n

11

ti-
4
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Van d,e keizcrareird zagen wij zccr mooi dc ond.;rvleugels cen 1Íchtc stroep van de

romp naar d.e Iichtgekleurde polsvlel:t rv:larcloor ecn donl:crc reehthOqi< ap dq achter-
ranà *ordt uitgesp:r,ard ( d-eze tekcni-ng is ook d-uiclelijk te zien op cle fotors v:rn
d.e lceizerarend die een paaÍ' jr.ar gelcd.en bij 0mrnen gezeten heeft. zie Liinose JJ,
1954, ploat 4 ).
Op de heuvel- zel,f zaten'l<leine zwartkoppen, k1cine kl';uwieren eir boomvalkei'r.

l,Iij hebben otlgeveer {000 rcofvogcls gcteld. in 18 sooïten; Soms 'zag 7e- net-de kíjker
ireàt ver noorrLclijk of zuideli jk ool< troepjes voorbi j treltken, zod.at wi j lang nict
alLes hebben lieÍlrgenonen, wet er d.ie 4 d,:lgen is lirngs gel'lorrien. Zelf ]:ebben we moer
d.an 22.OOO ooievsars gezlen, mi-r.aï andere tocristen vertef ien ons d:"t ze'ook vnak
grote groepen gezien h:rd.den. In,l[ederIend. gaat het we] n:-et zo bc:st tlet de ooio-
vaars, in Zuid-Oost Europa doen ze inet in j-etler geval nog goed".

lol< op niet-trekclagcn is er op de heuvel r,rel wat te beleven en i9 k1n-! ?t log
altijd. zonnerl oolc. Wcrd het ons te warn, drn trollken wij ons in c1e sciiad.uw terug,
waar cf en toe in het geboomte ecn hop of scharreltar zích liet zïen.

J.!tr. de Rocve r ,
Keizersgracht 724t
Anstc-rdarr.

daf vtnf ,t ti

G.0r.,e1 , '

Jozef Israëlskade 1J0 II-.I,
Ànisturdan.

clecerrbcr .L9b\,
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JA;IRVERSLAG KNNV Vo e lwer AMSTERDAM - 196

De werkzaamhedcn vertoonden onteveer hetzelfcle beeld a1s in 1963 en
1964" De leclen trokken er individueel en/of in groepsv(,rband op uit.
fn het broedseizoen bracht een voldoend aantal led.en de energie op
voor' de gebruikeli jke inventarisatie-vlerkzaamhcden.
Buiten het Amsterdamse Bos werd geinventariseerd in:

o

FIevopàrÈ (ac rruyf/Ganrelfs
Golfterrein Duivendrecht (.in

Een geheel nieuwe soort was
nog geruime tijd in aantall
l_anden van het lrii-eurre lrleer)

), Tuinpark V:\T. Sl-oten (n. ea
dricse/Brugman), Sloterdiih en

F. de Jong) 1

Sloterplas
(à.Harto6), alsrnede - dit jaar voor het eerst - eèn terrein rond het
Noodziehenhuis Zeeburg (f. -aó Jong). Bij de meöste overzichtefi vierden
de cijfers uit voorafgaande. jaren herhaalrl, zodat een goed beeld werd
6egeven van dc ontwikkeling van de vogelstand ter plaatse. - 

I

Nieuw was een overzicht betreffcnde tlc Haarlemmermeerpolder, over'de aa
jaren 1963-1964-1965, door IV. Verhoeve, voorlopig nog alleen van de .

broedvogels en andere regelmatige gasten; hopelijk kunnen gelej-deliik
aan hier no6 aanvullingen op wordcn gepubliceerd t.à,v. de meer toeval-
lige gasten. Deze polder is, in al zijn eenvormigheid, een typisch
brokje Nederlancl, en a1s zodanig zeker aantrekkelijk al-s blijvend studie-
ob ject. (Boven6enoernrLe overzichten in Mecl. Blad 1965, ÍIro 4).
In het hmsterC.ar:se Bos werden o pnieuvu ile Noordkant (Mei. van Drooge)
tict Ópenl-uchttheater (6roep Pahlsson ), het Vogeleilancl (P.l',/. Brander
en c1e Schinkelpolder (Ur. Swart c.s.) geinventariseerd; van de §chin-
kelpolder tevens afzonclerl-i jk, door J. Rei jndersr een gebied van 5 +

I ha jonge aanplantl hct was hiercloor mo6elijk vergelijkingen te trek-
ken inet dc resultaten van inventari-saties van soortgelijke jonge aan-
plantingen elders in het Bos in vroeger jaren.

Met hetzel-fdc c1oel voor ogen inventarisecrde, - op instigatie van J.
peijnders -, L. Buurma riret 4 rnede-CJN-leclen het Paardensportcentrum,
víaarover getallen bckend v,raren uit cle jaren 1945 en 1949.
a-(.6os-l-nventarrsatie overzichten in Pied. B1acl 1965, nr. 1).
'15 ransuil- en J bosui-lbroedgevallen vuerclen geconstateertl (in 1964
resp. 11 en 3); aan de Bosrand bracht weer een stcenuif met succes
jongen groot (4. Hartog/;'. de Jong).

ïn het oeverlanrl van het Ni-eur,ve Mecr breicldc'de_§ncr zijn aantal
territoria vreer uit van 1 tot 3. In de oeverstrook bij Meerzicht liet
de spr inkhaanrietzanger zích van 21/J t,/rt 4/6 ttoren. De laatste
jaren was deze soort vrijrrvel uitsluitcncl in de Schinkelpolder (oever-
landen Amstelveense Poel) waargenolllen! ulaar in 1965 - voor het eerst
sedert enkele jaren - eveneens 1 territoriura werd vastgesteld.
Als nieuvue broerlvogelsoort vestigcle zich cle putter in het Àrnsterdanse
Bos. De.qj.nËnge brcidde zi-jn aantal territoria uit tot 4 in de Schinkel-
polr!"cr + 2 op het Vo6el-eiland.

t
)

de baardnees (eerste waarnei:rting J/lo,
en v;-erierencl van 'l - 10, steeds in dc

daarna
Oever-

Tot onze vreugcle keercle - na- een afwczi
1962/163 - de ijsvogell
nemingen plaats van '1

Ook de groene specht w

id sedert de strenge winter
vonden ïíeer regeknatig u/arr-, terug; sedert 2J

à 2 exemplaren.
as - seclert 29/7

ghe
/z

vreer een re5'elnatige gast.
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Voor het KNMI (Studiekring voor .ilcologie en Fenologie), ïïerden voor
cle 4de r:taaienige víeken 1.ang zingencie tjiftjaf:fen en fitissen geteld
(Uie3. van Droo6e). Ook buiten tret broeclseizoefi werd het Arnsterdamse
Bos vleer minstens 1 rnaal ner week i-n groepsve-trband bc:ocht, a.1s van
ouds o.I.v. HH. Swart, Garrelfsl de Kruyf en Luyendijk. In 1965 wer-
den alhi-er door VlïG-1eden 144 soorten u/aar6enomen. Het aantal in to-
taal ooit hier waar6enomen bedraagt thans 223.
lïi-j memoreren nog de waarnemin6en van roodhal-sfuut, roodkeelduj,.ker,
zwatte zee-eenC, rode u/outrï, wespendief , visarencl , kwartelkoningr-grote
burgemeester, furkse tortel- (no,l steecls een zqldzame 3ast hier) , klap-
èk§t,er, peÉtvoge1, apt'blrtink, Söucllrink, .baàraei.ljs, etc. . ,rr" ,4e,, b$er-.
zícht,en per kwartaal i-n de Mectectelingenbladen).

Buiten het tsos was de voornaamste ivaarneni-ng on5etwi-jfeld d" gitkgp,-
eend, die dnd. 2É-, januari op het Nieuwe Diep bij het Flevopark werrl
ontdekt cloor C.H. de Kruyf en P. I'Íeyer, en daar t/n ? maart werd waar-
genomen (l,Iect. btttd, 1)6J, rrro 2i Limosa 1965t afl. 3/4, bl-z.2oo/2o1).
Een z,eer yuaardevolle publicatie in lrieJ. blacl 1965) nre 2, - vooraf-
gegaan cloor vele uren sturiie op oude kaarten en in andere historische
documenten-, vormcle d e rf Balans 2 aar Noordkant bosvo 1s )tr van
Drs " J J. Friesr,vi jk.
HH, P. de Vries (zl/l) en H. van Halm Q3/2) toonden ons diarsl de
IIr. Sinons 1Íet ons zi-jn bandrecorrier-opnaríen van vogelg;'eluiden horen
(ll/4). 0p 20/12 koncler-r wij, dankzij cle KIINV Afcl. .liïsterdan, nognaals
genieten van het verslag net diafs betreffencle rle reis van HH. F1ipse
en de Roever naar Spitsbergen..
Een excursj-e op 22 me:- in cle Kennemefcluinen, geor6anÍseerd cloor VIiïG
Haarlem, onder auspiciön van het ttCo4!eetq_Iii'aqï1__reo_l Vogelstudietr,
gevolgd door een dia-avoncl, lverd bij6ewoond door de dames van Drooge
en Hund. Op cle december-vergaclerj-ng van c1Ít Or.;'aan in Utrecht ver-
te6enwoordigden Mej. van Drooge en,:le HH. ReÍjnders en Straatman onze
Vt'fG. Niet alleen worden waardevolle aanwijzingen ontvangen vah de
technische experts van dit Orgaan, ook de ui-twisseling van littera-
tuur tussen de verschillende aangesloten Vogelwerkgroepen is instruc-
tief. Ornithologische litteratuur urorclt voorts regàtmati6 ontvàngen
vàn het RIVON.

Tot ons genoe6en heeft Ad liarto6 zich bereid. verklaarcl coördinerend
te gaan optreden t.,a"v, ile jongere leden; diq ,- 6-elukkig - nogal
talri jk zÍ jn. Op cieze manj-er zel inet ook ilert,akkelÍ jker zi jn nieuï?e''
jonge leden aan te.trekken en ivegrvijs te rnaken,, terv/ijI r{d tevens,
door opnane als lid in cle Redactie van het Mederlelingenblad, bij de
reCactie-ver5aderingen hun specifieke belangen kan beh:rtigen.
De ledenli jst telcle 65 leden, al snecle 1 adviseur I een 6root deel
hiervan neemt wel- in eni-g opzich'b Cdel aan cie ornithologische ac-
tiviteiten van de groep. levens bleef een aantal niet-leden geabon-
neerd op kret MedeJel-in5enb1ad., clr'rt ook in 1965 weer vri jvel vol5ens
schema verscheen resp. i,ret 28, 22, 28 cn 26 bJl;lzi jcien.

i{e j. Mr. J.H.U. van Droo5e
Secretaresse KNIíV VirïG Àmsterdan

vDr vDr
decc.niber 19
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CJN afd. Arrrsterdanr (De Dvuergstern)
.*rg*rg ,rr. 4, 15/i1/1g65.

= Vo6eltrek, door John Odink
- Visarenden in de Ansterdamse iVaterl-eicling,luinen - Luit
- half-al-bino turóluur bij llalfrveg - Toon Croes
- : i-nventarisatievcrsl-ag paardenspor:tcentrum Ansterdamse'

Luit Buurna

CJN - landelij[
De TJIFTJAF november 19 62.

btz. 26

Ivieded.blaci 1966-I)

Buurrna

Bos 1965
?

Onderzoek naar

VlïG Castricun

de aankorlstdata van zomergasten in het voorjaar 1965,

De dr:aaihals
van

en
Vinkunbaan, d.. d. october 1851,, !

Vi:/G Dord.recht en Omstrckcn
faaríèrsTag Tt65: -EEïIEAen lcpelaars en
vall-en roerdonp cn ransuil. Liaarnemingen
november 1965), visarend, zeearend,
S{ri jd tcgcn .rvaterverontreini6inil"

Vi:/G NoordhollandI s Noorderkwartier
Dc Pie CT

Ce ïINTET:KOI{ïi'íG, '1e jrg. rro o 5 , october
op bezoïkffinze V,ïG, 27/9/ t6!, .door
het .Infiltratlegebicd, 1e deel
geslachtskcnmerkcn van vo3els - Gorzen

De.vogcls
Leeftijds-
Rc§lcrrrcnt

lÍatervrild.
pestvogcls

1965
A. iIoófeiwerf.

Broedge-
(4en5

rroo 10 nov;ntber 1

kunstncstcn voor huiszi,v uv/en, oor tJ1

- iïieri-ngcrlireer-nieu\,/s 1)61+ i rloor J. A. ï(1op .

kwartel- broedvogel aldaar, kiva.rtel-ltonin; dito ?
vogelvergiftiging riet parathion.
Broedvog;els in het SÏootclorpsc wanclelbosl nieuwe aanvlinsten
ransuil én nachtegaal
Trckwaarncrrin6e n.

- Brocdcnde baardmczcn
- Broedvogelverslag van

Geesti;reranbacht, door
cloor H. V1u6.
UsJl-"ls-li-!t§!- t+r+'

C 6

aan het Alkmaarrlerlneer, door K. de Vriqs
hct vogclrijkste 6edcclte van het
K, de Vct Jr, cn van een anrler ged.eelte,

verzameld door P. Boer Jr.
(bctref t clus heel NHts Noorilorlrr,",artier )
mpr slobecnd, kuifee'nd, tafcleend, bergecnd,

!re:lc
o"a. d

cíàl-rc-n í96t r

rsr rocrdo
torenvalk, kicvit, klcinc plcvier, kemphaan, k1uut, stotrr:rileeuv,r,
.ransuil, huisz.l,laIur,v, oeverzwafulv, puttcr, v,ri-cIervaal, -Europese
kanari c
anrf erc r,rraarnc,mingen : o. a. ooievaar , g'ro'-c .zeeöend, lnticldclst".

zaagbck, lvcrspondief , klcinst l'laterhoen, ntorinelplevier, gr.auroue
fran jepoót,. rcuzenstern, Noord.sc stcrrir d.!ïe rgsturn, hop, draai-
hals , bl-auv,borst je , waterr j-ctzang;ur, klcinc vlicgcnvangcr ,
i jsgors, sncèui/g'ors.

o
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(Litteratuuroverzicht, tweecLc blad)
Vl'/G itloordho].landr s Noorderkwarti-er

no. 11, december 1965Dc e er c-le aar
- Een u/aarneming van een spelrviergrasmus, Coor Dijksen cn van Ordcn.

10 en 11 october 1965.
Een waarncning van een grauwe fitis op Texel, door van Orden.'
I october 1965.
Excursieverslagen 1! september Balgzand, 9 en 'lO october Texelt
31 october IJsseh.:eerkust
Eenzare kraanvo3el vond bij Den Hoorn d.e dood., '10 october 1965.
K. de Vet Jr.
waarne;ling van een grote pijtrstormvogel te Ca:',tperduin - P. Veel
en R. varr llJissen. 2 november 1965.
.Neemt. d"e- Aurkse tortel in aantal af ? P. Boer.

Gedachtel'r. van eeir ve ldbioloo et einde van zijn anbte-
lijke loopbaan,
Toespraak gehouden door Prof . c1r. D. i"l. de Vrics,
te Wagenin,3en op 24 juni 1965.
Ja;lrverslar; Contactorga,en voor Vogelstq4i-e Oct.
door J. Steenman, secretaris

Litb-Ovcrzicttt, samengestelcl door I'{e j " }ir. .I .H.U. van
januari 1956.

t 964-oct "

Droo6;'e,

11 bl-z .
1965"'

2 bl-z.

N.B

De aandrcht riuordt er nogeuns
dat de lcctuur beheerd wordt
l.{evrouw K. van Kel-ckfrovíin,
Abbenesstraat, 26,, Ai:rsterdan.

op gsvcstÍgd,
door

ïJ. Tf . 157.960

1

Antwoorden op vraqen Eeste lcl in Iie c1c clel-j-ngenblad 1965 -1
!ïat is het verschil in snaïel tu.sscn een sijsje cn een Europese
kanarie ?

Antw.: snavcl van Eur. kanarie aannerkeli;ik kleiner.
fn welkc rnaand kunt U Noorse g.cle. kwikstàarten verwachtcn ?

Antw.: in de naancl l.{ei-.
2

3. Noem 5 vogclsoorten, die goed zichtbaar een }<uif driegerr, en die
in Nederla.nd jaarlijks r,vaarneetubaar zi-in.
Antrv. : kuifeend, kuifmecs, kuifleeuwerik, ki-c'vit, pcstvo6el"

4. Noem 2 opval)-ende verschilpunten tusson een juvcniel grote bonte
specht en een volirvassen ntiddelstc bonte specht.
Àntw.: juv. grote bonte specht hccft zt'[ar', onli jndc lvitte ]ÀIangeIl;

ondcrstaart juv. grote bonte soecht aanmerkelijk roder.

5. Verschil in pootkleur tusscn kJ-cine. en Tenr,tincks strandloper.
Antv,r. : kl-eine hec.ft donkergekle urde poten, Tentniincks lichte.
( Dc vragen I'/are n opgestcld iloor J.liÏ' rLc Roevcr )

vDr/vDr -^//Jiinuarl 'l9aó
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