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ssru_u66
BESTUURS IVIEDEDELINGEN

1" Op 12 februari vond in de keet bij het Vogeleiland de bespreking
plaats van de plannen voor het inventarisatiesej-zoen.
Ondanks lret barre v,linterweer en d.e nauwelijks be6aanbare rïegen
was d.e opkomst d.usdanig, d.at een vruchtdragende àiscussie kàn
plaatsvl-nden en beslissingen konden worden genoi:len.

An:sterdamse Bos:

op voorstel van onze aclviseur , Drs , J. J. FrÍesivi jk, lverd. besloten
dit jaar weer eens met vereend.e krachten de 'tNoordkantft op aIle
soorten te inventariseren. Deze werd daar6;-ïfJ;.6ffirtós-ïffi-
deeld:
Groep Eahlseon ontfermde zich over het ,ïestr,-1ijk deel (micidelste
en laatste bos; strook Langs de Bingvaart van Meerzj-cht tot halver-
wege de kop van de Bosbaanl zo nogelÍ.jk ook de rvei-l-anden van Meerzicht).
4. $ar!_og-rnet Jongeren Groep: I(oenenbos , alsmede de strook tussen

ereil-and van die naam;Koenenbós en eanaan, inffiïef het schi
eerste Bosl Oeverl-anden Nieur,ve lvleer. Deze inventarisatie zal tevens
worden gebruikt voor de instructie van de jongere nj-euv,re leden
op vogelgeluiden en de rrrethode van inventarisatie.
CJN-leden , onder 1eÍc1ing van L
"Noorcilcanttrr van het p1àin voo
de z.g. elzenspeelplaats.

7

. Buurna, het Oostelijk deel van de
r 

.de 
Tribune tot de Banaan, inclusief

an Drooge , die de laatste 2 jaren alleen cle ltioordkant in-
venteLriseerde op een tsgg{t__"g!3} vo6elsoorten, zal dit ook in
1966 voortzetten
Bii tussentijdse besprekingen zul-len de door haar verkregen re-
sultaten (Ui; dagelijks bezoek van het temein, maar beperkter
in ti jd) met die van bovengenoemcle groepen r,vord.en vergeleken, op
zodanige tijdstippen dat eventuele verschÍ-lpunten nog nader ter
plaatse onder de loupe kunnen rvord.en genomen.

Groe Srlrart blee f de Scàinkelpolder trouw.
Buiten het Amsterdamse Bos:

Ook in 1966 worden de inventarisaties voortgezet van GoLfterrein
Duivendrecht, Flevopark, slotermeer/sloterpIas, Tuinpark vAT,
Haarlemmermeer (vn1. op soorten)e etc..
Op 14 maart waren !ïe, in de Tribuneo te gast bij groep Pahlsson,
die fraaie diars vertoonde, o.ào gemaakt tijdens diverse excursies
van deze groep

In dit Blad treft U nadere gegevens aan over het landelijk inventarisatie-
onderzoek , iuaartoe de ilr. Philippona het initiatief nam.
Daarenboven heeft het I(NNV Contactorgaan medevyerking gevraagd voor
een landeli jke inventarisatie van alle in tle lro_eQt!f,d ,v-oo_lkqmend.e
soorten , dus een onderzoek v.raarbij de aantallen per soort
geen ro1

vDr/vDr Mej. Mr. J.H.U. van Drooge



blz. 2

e" qton "qlsift u }Àt_§lo ts.$:U_E

In november en decernber 1965, in januari tot in februari 1966,
v'rerden er op een eni6e jaren oudn niet urat verspreide rietbossen
begroeidr opgespoten vel-d in de Grote rJpolders bij sloterdijk
een ivi-sselend aantal Baardiilannetjes 6econstatecrd..
Itïaar mijn schatting'zijn er maximaal een 25-tar- exx geweest.
Op
14

12 decernber we
exx gevangen.
toen 4, dJ-e a1

op een totaal aantal
gemiddeld. 16rB gram,

= 12)
gram, mj-n. 14rl gra;a.

rden
op 25
op1

hiervan ten behoeve van het ri-ngond.erzoek
dece.mber nogeens ) exx, doch daarbij tïaren

2 december in handen u/aren geweest"

,o,
+

o

rn totaal- vierden hier dus 1! verschillende individuön gevangen.
Hi.ervan !ïaren er J aI eldcrs .geringd, n.I.3

VI rir;1lr.em S 647?0
11/10/t65 te Oude schild (Texe1)
12 en 25/12/r65 te Sloterdijk.
1e jaars. Vogelwarte Helgoland 96?0124
22/9/165 te Norderney, Nedersaksen, Duitsland
lB/lO/, 65 Le Kroonspolders, VIie1and.
12/12/t 65 te Sloterdijk.
Vogelwarte Helgolarnd 96?0122
22/9/t65 te Norderney (als boven)
12/12/t 65 te Sloterdijk"

ook hier dus weer een bewijs van aan elkaar vasthouden der
vogels ti jdens hun zrierf- of trekbei'regingen, rvaarover in de
literatuur a1 iireer berichten verschenen zijn.

víaren i-ets lichter in gewicht dan de 6ó, hoewel er
apping rvas.

$3o-4r,
?" 09,

t
)

N

o

o
+

De oo++overl

oo
++ van

l.'iiàX.
12 (n

13 t5

66 op een totaal aantal van 12 (n - 12)
gemiddeld 18 , 1 gram, max . 19 ,6 grar:r, min . 16 r? gram.

(totaal 24 gewichten, rïaarvan é6n - g - Uuiten dit gebied).

Vleugellengten:
gg n=10, gem.
TT.-
66 n='1or ge&.

5B hil"í.

59* mrit,

J. tr/alters
Vespuccistraat
Anrsterdam (tsos
rf. 8g66g

"-IIïo)
u11 Lommer )

april 1966

JWa/vDr



en in mei t/n juli.

hlz, 1,
Onder verwijzing naar d-ettOproep tot medelnrerkingttals gepubliceerd in het vorÍg I

1\{ed-ede1j-ngenblad. (Januari L966, 44e ;aargang ,ro.r), geiei wij onderstaand een 
Ioverzi-cht ían de nadere instructiósrtro"Í" ri5 A"ró ían dè verschillend.ettbewerkerstt]

ontvingen.

Voor meerdere sogrten is d,e juiste tijd van inventarisatie al geheel of ged,eel-telijk voorbij. ÀangezÍen het hier echter een ond-erzoek ge1d.t àat J achtàreen-
volggnd"e jargn lrord.t gehouden, namen wij ook voor die soorten d.e gegffiï-op,
zodat ze in ied,er geval voor d.e komende jaren nog d.ienst kunnen aóen, en hopenlijk
Ied-en van onze wG tot medewerking zullen animeren.

Fuut (bewerkers IIH. de Wilde en Leys)
Urgente punten:

ï Neemt de broedvoge3-populatiè van d.é FUUT
hiervan ?

toe of af en wat zijn de oorzaken

Ï1 Hoeveel broed"paren van d.e FUUt telt Ned,erland thans en hoe was d.it vroegezr ?

In d-it verband. is het tevens van belang te weten waar d.e I,UUT wel, en waar zebeslist ni-et c. q. niet meer voorkomt.
Ïnd-ien d-e resultaten, zoals gevree'd, word.tr wijzen o! eèn afname, kan gètracht
worden d.e oorzaken op tc sporen. Hierdoor zal. het:wel1ichtïogelijk zijn besg[er-
mingsmaatregelen te treffen.
Enkele van d.e op het enqu6teformulier gesteld.e vràgen: .. ,,

1.HeeftU-inMAARTfutenconcentratieSwaargenomen?
zo ia, waar? uit troeveel exemplaren bestJnd erte concentratie ?

2.Waar- heeft U met zekerheia in het broed,seizoen t)66 futen waàrgencjmen ?.- :

-t'[auwkeurj-§e omschrijving van de'ptraats ís zeer gewenst.
J.Hoe groot schat U het aantal. broed.paren van d,e fuut in d.e d.oor U genoemd.e gemeente?.
{.Hoeveel broed-paren heeft U nauwkeurig gete}d. in een d,oor U geinventari§eèrd- gebied.?
!.rn welke U bekend.e gemeente komt tn l)66 d.e fuut als broed.voger beslist nÍet voor.?
6.Zi7n U gegevens bekend uit voorgaànde jaren met betrekklng tot d.e vragen t t/ii 5 rZo ja, dan af,zonderlijk vermelden. .:

7.Kudt U plaa,t,sen waar vroegeï de fuut a1s broed.vogel voorkwam en thans niet meer ?Zo jat
tr{at is

waar ?.
d-e vermoed-elijke oorzaak van d.eze verd.wijni.ng ?.

DODAARS. ( bewerkers HH. Dekker/van Herp) fetting
l.Irigging terrein, d,at geinventariseerd. word.t.

a gemeente
" b nauwkeurige bcgrenzing (zo nrogelijk met kaartje)
2,a..gqschat aantal aanwezíge broedparen.

b aantal nestvond.sten.
3,\laaI=' heeft U e.lders.in het broedseizoen 1!66, we1 eens d,e d.od,aars'waar€lenomen.
{ Kent U plaatsen, waar d.e

niet meer?
d.od.aars vroeger we1 a1s bt'oed.vogel voork'^ramr, maar nu

Gaarne beschri jving nes t-omgeving,
en walkant.

a1s, slootbreed-te, slootd-iepte, begroeii.ng sloot5

Srqcdvogelinventarisatie van bepaald,e vogelsoqrte!, orrer het_gehq!e--ia4(Lr.



TORE{YAI,,I{. (bewerker Hr.F.J.Koning) , . :

De geschikste tijd. voor het houd.en van tellingen en inventarisaties

h:.-z" rQl

zijn de

rste grutto-eieren soms

t worden van eind april

maanden mei- en juni . De volgend.e twee werkwijzen worden aanbevolen:

a Het inventariseren van terreinen. Zo nauwkeurig mogelijk opgeven hoeveel broedparen
men in een lepaa1d. gebied. te1t.

. Het is aan te bevelen het terrein meerdëre mal-en te bezoeken.

b lEet tellen van hraargenomen torenvalken.- 
ö"ifi;b""-'sàa"an uit autors, treinen, €.d. Gaaríe zo nauwkeurig rnogelijk aangeveïl
tusëen welke twee plaatsen men een of meer torenvalken waarneeotr ïnd.ien mogelijk
een schatting matr<eir van het aantal afgelegd-e kilometers, Yan belang is ook te note-
ren aan welke zijd-e van de weg geteld, werd. , :

Ad a:

Naam van het tmeinl Oppervlakte:
PIaats, gemeente.
Data lraarop het teruein werd. bezocht.
Àantal broedparen- aàntal niet broed.ende paren.
Bezit U gegevens over de voorgaande jaren?

gRyTLO. (bewerkerr r Hr.Ih.Mulder)
,

- Tijd Vanaf begin april 1o1 riiterlijk 20 mei.

Afhankelijk van de weersomstandighed,en vcrschijnen'de ee
aI eind. maart, maa* meestal in d.e eerste week van apri-I.
De broedd.uur is + 2J d.agen, dus de jongen kunnen verwach
af en vooral in de
van d.e broed.paren.
grutto-families a1
terreinen i \taar ze
word-en met teIlen.
Method"e: Het aantal broed.paren vaststel-1en in een d.oor U zelf te begre.nzen terreín.
Hoe groter het terrein is, d-es te bruikbaa3der de telling rroor het ond.erzoek.
Hoe U het aantal paren vaststelt, word.t aan eigen inzicht en ervaring overgelaten.
ïn..veel gevallen za1 het nodig zijn het betr.gebied.2 of meer keren te bezoeken'
Soms- vooral in de tijd d.at er net jongen zijn (zie boven)-, zaL b:-j een bezoc&
a1 een gocd inzicht word.en verkregen, d,oor b..v. het aantal alarmerend.e paren of
vogels te te1Ien. Het zoeken van de nesten is voor dit onderzoek n'i et nod.i-g.

Terreingegevens :

Van groot belang i-s d.e zo nauwkeurig mogelijke opgave van

a d.e liggÍng van.het terrein: províncie, gemeente, naam trioId-er, 'begrenzing van"het

b d,e juiste oppervlakte van het ond.erzochte gebied. ZonodÍg op d.e kaart uitrekenen.

c e11ige gegevens over de aard van het terrain, zoals grasland of akkerlandre.iL.
Zo mogelijk nog een nauwkeuriger opgave, zoals weiland. of hooiland of hooiwelde.
0"ok graag enige gegevens over de r*aterstand. in het terrein, bijv. waterstand zeer
hoogrhoogr. norqaal, of ' laag.
Ook neeAti§vg resultaten zijx van belang.

HUISZWÀLUW (bewerker ; J.Philippona)
Hoewel d.e huiszwaluw in alle provincies van ons land voorkomt, is d.e verspreid.ing
nogal onregelmatig.Plaatseli-jk beftaan er kolonies van tientallen tot een paar
honderd nesten; meestal zijn d,e concentraties echter veel kleiner en vaak zelfs
beperkt tot enige nesten .

eerste helft van mei. Dit is d-e gunstigste tijd. voor het tollen
Beid.e ouders alarmeren dan heftig. Kort na d.eze tijd kunnen de
flinke afstanden gaan afleggen, izodat ze kunnen verschijnen'in
niet ^gebroed. hebben;. Uiterlijk 20 mei moet daarom opgehouden



_, (Ínvent:risatie huiszwaluw, vervolg) b]-z' 5'

' Med-e omdat er tegenwoord.ig hard.nekkige beriehten d-e rond,e d.oen over achter-uitgang van d-e huiszwaluw, leek het verantwoord. een inventarisatie te organÍseren,
' Bij d"it werk zijn de volgend.e punten van belang:
1 Te1len vari nesten d-ie met zekerheid- bewoond. zijn,

Zo mogelljk het teIlen van d-e rondvliegende vogels, en in ied.er geval vast-stellen of er vogels d.e nesten in- ", ,itrrliegón.
2 Teltijd: juni, iuli, ausrstus. Edn terring is vold"oende.

Result-aten ïall. een -twsede..íel.1i-ng kunnen tu""", haakjes ook verme'ld.. word.en.
, 3ii het opsporen van d.e huiszwaluwen kan men op 2 manieren te uerk gaan.

a.,. controreren van een bepaald. gebied. met een bekend- vermeld" oppervlakb) tell-en van nesten d,i-e men toóvalIig op een excursie of and.erzins tegenkomtrn beide gev?11en zijn d.e volgend-e **rrrol1und,e gegevens nod.J_g:
- nestgland ( !u*9"_gemaar, onder dakgoot van !Íoonhuizen; 

"tE. l- ïI&a& van stad of d,orp en gemeente.
- l^/eLkom is l',en woord over het biotoop, bijv.tr buitenwijk van stad- met flats, plantsoen en vijver, of :tt bberderijen lpngs vaart met grasland.il. .

De Hr.Philipponà wees
huis zwaiïuwtetlin g zal
bekend., tevens 1id. is
tel,lJ) 1292.
lips be tref fend.e
d.o orz ende Ílo

broed-gevallen in uw omgeving kunt u d.us cjok aan J,Odink

GEELGORS. (bewerkers e HH. Frieswi jk/Rei jnd_ers )
Gesteld.e vrageng
van welke gemeenten is,U.met zekerheid. bekend., dat d,e geelgors in 1966 a:rsbroedvogel aanwezig is of als broed.vogeL ontbreekt.
Hoe groot is het aantal broed.paren (territoria) in deze gemeenten ?.Eventueel kan met een benad.ering word.en volstaan, bijv.nlnd.er d.an 10;tussen 1O en 100; erLz.
Ïn welk biotooi-(rà"à-chapstypg) treft TJ /i:". gemeenten de territori a aanen hoe is de bodemgesteld,heid" ( zand,, klói, ,nórr, e,d.).
À1s U bereid- bent een pepaald, terrein ( ni-ó t aan gemeentegrenzen gebond.en),- te begi-nnen in l)66-.rnau'Í<eurig te inventariseràn volgeis de hieronder uiteen-gezette method-e, wilt U dan opgave d.oen van het aantal [eritoria, d.e aard. van hetonderzochte gebied., benevens van oppervlakte en ligging.
Al1een aI een antwoord- op vraag 7 zal zeer op prijs word.en geste1d.li.v.D. hetopstellen van een verspreid.ingskaart.
Ïn principe gaat het om het'raststellen van d.e plaatsen waar in de broed.tijd.geregeld' zingend'e mannetjes worclen waargenomen. Voor d"eze soort zijn { opnamenwel vold.oend.e, mi-ts d.eze op de juiste tijo.sti.ppen worden veruicht.Als inventarisatíeperi.ode is gekozen d.e ii;a,rrn het eqrste_-bro3-dse.!, d.us d.emaanden apri+-en-mei, De eerste opname kan plaats vinàËE d.e eerste of tweed,eyugk van april, de volgend.e steed.s twee wekàn later.rndien men niet in de gelegenheid- is om in april en mei een inventarisatie uitte voeren, is het ook mogelijk d-e tijd, van het tweed.e broed.gg! te benutten;men zou dan de maanden iunl en iuri ars inventrffieiËïfrE-tr^rràr, ti;;;".Het notereïr van d-e zangplaatsen op een plattegrond is àan te bevelen, omd.at hetgaat om het vaststel-len van het aantal territàtia, waarbÍj alleen het aantal vastezangpl-aatsen van belang is.

er nog op, dat in Amsterdam d.e CJN zich speciaal op de
toereggen. De. Iei-ding berust bifÍohn odink( di-e, àoals
van onze VWG. ) e Albrecht RooöenÉachhof p, AmS'teràam

1.

z

4.
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bIz. 6,( i it-,:,,.. tr:.l-i r ; :.'Li c í:rr i, I._,,'orr,;, vervo 1g )

Wat betreft het tijd,sti-p, kan worden opgemerkt dat d.e zangactívit.eit tussen ca. -

11 en 1J uur d.ikwijls gering is.
De grootte van hct te onderzoeken gebied. wi11en wij aan de medewerkers over-
laten, Het oppervlak daarvan zal namelÍjk afhankelijk zijn van verschill-ende
factoren, zoals bevol-kingsd.ichthei-d-, terreingesteldheid", enz, en kunnen varieren
van bijv. 20 ha tot cnkele honderd,en hc.
In het algemeen ge1d.t: hoe groter het ond.erzochte gebied., d-es te waardevoller
het resultaat,

In het'bovenstaand,e
enigermate lngekort
over te nemen.

is de toel-ichting d,oor d.e bewerkers in sommige gevallen-
en ook gaat het ons te ver rtmodelformulierenrr in ons b1ad"

De volled"ige teksten én mod.el formulieren voor a1le genoemde soorten zijn echter
t,er ínzage bij ondergetekende, '

Wij meenden evenwel door het geven van uitgebreid.er details dan in de
medewerki-ngtt vellicht een aantal van onze WíG-1eden tot nedewerking te
animeren, aI is het maar in de vorm van .[L!9, d-ie voor wat betreft'
de geelgors vanzel-fsprekend het beste rechtstreeks aan ons lid- J,Reiind.ers
d-e huÍsziwaluw aan Q[.,1Q1!!g§ ( zie boven) , "., d." resterend-e soorten Aan,

F.van utphen

kunnen r*ordon doorgegeven, bij voorkeur schriftelijk, eventueel ech!er ook
telefoniseh.

Me j.itrlr.J.H.U. van Drooge

vDrf J .A. April 1966

troproep tot
kunnen
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i:ilarne-min-6e n Amsterdarnse Bos ja4uari 1956 t,/tn april

blz. 7

1
ö

D

d
Iu

aiaengesteld door l,ie j. I\ir. J.H.U. van Drooge

e llJaarnemiagen, hoev,rel critisch beoord-eelcl door I{ï{. Brander,
e Groot en Straatman, blijven voor cle verantr','oordelijkhei-d van
e $/aarnemers. Numrnering volgens Vogelgids, Je druk.

TÍ^! teken o k;ln oci< betel<enen ,to-kleedre.++

q ],iti (.Breiclenbach )
(simmer )

nog slechts:

6 Roodhalsfuut (alle rlaarneniÍn gen op het llri)
?_o 2 tx:i v'rerk 24 (4. Hartog met JG; d.aarna ooir ]rr. Brander met exc)

'1 ex (A. Breid.enbach)
) exx (,1e Roever)
2 exx (Ja) ; 'l ex (i"ie5. van Drooge) ; idem ( oreel)
'1 ex (ileting)1 minstens 'l ex bij Ger;r. terr. (i,aej. v.Drooge)
1 ex ( de i?oever )
1 ex ( danres van Droo6e , Huncl , Alberts )

21/2
26/Z
?_7 /2
z/z

7 Kuifduiker
u.I,v:2072
19/i 1 ex

8 Geoord.e fuut
Evenals in laatste kwartaal 1965 diverse waarnerni-ngeit,
tot ein.l febru.ari, vLr.n 1 - i exx.

Fuu.t I'la 7/4, 1 ex
ï=?-7T 1 ex K1eine yi

oj)
jv

(was in 1955 rylet- ivaargenomen)
rliverse waarnenlingen van 1 - /t exx. Le,atste wng:
op Gem. terrein bi j r.rerk 2l+ (itr-ieswi jkrzKolk)

9 Dodaars"írvtr-1 Las,-tste .lrng ?

ex op ltlli (Doorei'nans, meded. Straattran)

-oIO Aalsclrolver EL-rste ';ia-a.rnemingen sedert l+/9/, 65:
i orur Bosbaan (veÍ:.ng)

rt /tt 1 ex over ONIí (;i. en G.J. van Btacleren)
,, l',, 1 ex:;< op NÏ:i (Ley, Pubiiei<e iilertrren)

21 Purperrcir.'er
E4_-^---g_267tv '1 ex over lloordkant (Oreel)
2/.5 . 1 ex SP (Dooremans, n:eriecl. Straatlia-n)
1i5 1 ex rend exc. pa.cL i'ilr (t{e j. van Drooge )

27 noerdornp
ex exc.pad iili (D. liars; Il. err G.J. van Bladeren)

1O/l '1 ex tussen Oosteli jk en lVesseli jk viaduct, ten Noorclen
vrrn de ColÍ jnrveg (Simmer ).
Daarna nog tileer waarne.ningen a-1CË.ar van andere boswachters.

11/1 I'ie,led. d.e Groot: wordt nog steeds lraargenoirer.L.
3/2 '1 ex Radar (van Roon, merled. Straatmaà)
6/Z '1 ex over Lcarnpeerterrein (Straatrrran)
26/Z 2 exx Raj.ar (ia.n itoon, medecl. - Straatrrran)



(t966-t, btz z)

13 '/ilde eend

t+

35 Zomertaline
1/4 2 paar

2/4 2
21/4 'l paar

3? Smient irla
278:46enenkele
19/3 1 paar ONI"Í (Oo

38 _P_UÉelqert

39

+U
23/i 1

4z Kuifeend Itia
exx op
paar NIJ]

4l Tafeleend Laatste

op Grote Vijverr trog slechts:
remans, meded. Straatman)

18/4 putti-, ar enige dagen oud, omgeving Koenenbos (Mej.v.Drooge)

:iiihtertalins
+#

5/1,, 173:5h, 19/3 waarneilingen van 1 à Z exx Atv.poel/Sp.
29/1 '15 exx atdaar (ae xruyÍ/Garrelfs c.s. )
2o/z 6 exx over I'lM; a4/z Gem.terreinl tz/3 1 ex boven oNI.l

1 ex op meert je daarin (l;. VerLioeve )1O/4 roepend. in ONI,í (ly. Verhoeve)
21/4 3 paar OI,]M (Oreel)

b1z. B

slootje kwekerij; vlogen weg richting Arv.poeI (d.Groot)
exx SP ten Zuiden van het Bos (ll. Verhoeve)
op weilanden l,1z (OreeI)

o
+
o

1ih 1-ó- Omu (Dooremans, med.ed. Straatman)
19/3 1 6 op NM (Mevr. Maasland)
21/3 d.ito (Buurma c,s.)

S_l*eS"i Enige waarnerningen in d.eze periode:
1/4 4 paar A'v. Poel (lï. Verhoeve)
2/4. 2 paar ONM (Dooremans, neded. StraaLinan)
16/.! 1 paar Arv. Poel, samen met wilde eenden (Swartr/ti. Verhoeve)
3O/4 1 paar op poettje ONtÍ (Hartog)

I(rooneend.
6 op ]\TII bij lleerpad (D. Kars, H. en G.J. van Bladeren)

NI!Í (Breicienbach), nog slechbs
(Dooremans, meded. Straatman)

);2/4 2ó6 en 1

9/4 2 66 op NI'Í

4S Brild.uiker
16/ 1 o+^

o

1'paar Iíl{ (Dooremans, meded. Str. )
neded. Straatman)

7/4 2
26/4 1

waarnemin
NIrí Sv,rarto

+

l-

1

1

1
a
a_

d
1

3
1

1

1

(Dooremans,

bij Gem. terr. (Hartog/Vers1uys; Brand.er met exc.)
en 2 go over Gem. terr. (iiartog/Versluys)

op Ri-ngtaart (Rei jnOers )
o
+
o

bij Gem. terr. (I{artog; Brander met exc) a:_to
( vering )

o
I

T,

(,iJ. Verhoeve )

,, /",
20/2
21/2
26/2
1/3
2/1
5/1
7/3

juv. bi j Gem. terr. (f,u:_ jendi jk/V,tc)
Nieuwe lvieer ( tt. Verhoeve )oo

++
Ju

+
o
+

v. bij Gem. terr. (Ue3. van Drooge
bi j Gem. terr. (ti. Verhoeve,/V,,G);
bij Gem" terr. (Me3. van Drooge)

), ats 26/2,
dito (de Roever)
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53 Grote zaas.bek
26/3 12 exx op Kleine Vijver (Simmer).
Diverse waarnemingen op het NM. Laatste:
21/4 2 ?g op rand Gem. terrein (Uej. van Drooge) (Oree1)

54 _{_o4netje
57r
B/t
16/ 1

19/2
21/2
26/z

+58

77 Spc=rwer
5/t
8/t
15/ 1

t6/ t
13/3

Bl Bruine kiekendi-ef

'l o
16
16
'io
,.+(tar
2oa1ó
1ó

.A.t v. Poel ( O. Kars )
op NM (D. Kars)

over NM ( ir/. Verhoeve ) ' :

op Nl4 bij Gem. terr. (2 jongensg mecled. Mej"v.Drooge)
o ( veti-ng )
o ej-nd excursiepad (Buurma), later' bui-ten Meerpad op NM (V',Ue)

over A?v. Poel (Svrart c.s.)

1 ex op rveí]a.nden Mz (O. Kars)
1 ex vliegend over Ni-Í bi j Gem. terr. (l.levr. Komst/Sister-
1 ex over .A,f v. Poel richting N,J (Swartr/V:iC) mans)

2 donkere exx Osverland Afv. Poel (lV, Verhoeve)
1 g hertenkamp (O. Kars, H. en GJ. van Bladeren)
1 ex over i,íeerpad (de Krui jf /V',iG)
t g boven ONIvi (Hartog/Versluys )

t g met gehavende staart èn gehavend.e v1eugeIs, sp (swart)

12/3

55 !-e1g_ee.qd
2Lm-
5/3
12/1

.9*tgqq

?4

Ste.rkg trek op 5/t, 8/t, Z9/1 (richting N), 9/Z (richting Z),
2O,(2 (richting O/NO), vermoeclelijk rooirla*"1ijk grar.*" gàrrurr.
^ ttt/+ ) exx;
9/4 in totaal + !O exx, over enkele groepjes verdeeld.
12/2 + ?5 kolganzen over het Bos (llartogr/Àl ae .rong)

Euizerd iÍaarnemingen op d.iverse plaatsen in het Bos, steedsïàffix:
5/1, 16/.1, z9/1, 1B/2, zo/2.
2r/2 eert dood. ex gevonden bij hertenkamp, aI enigermate

in staat van ontbinding (Metzger; determinatie tïorries)
1O/3 1 ex over tsosrandleg (i,V. Verhoeve )
1o/4 2 exx cirke,rend bovàn l,lz (g;"en H.v"Bladéren; Brander met

excursie )

25/1
27/1
30/4

1ex ËÏeen als silhouet
16 bij heuvel (iV" Verhoeve
1 ex over Ni'i (groep Pahlsson)

gezien - bi j Ar v. Poel ('r/. Verhoeve )
)

92 Srnelleken
27/2 '1 ex boven heuvel_ (Orcel)
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Bg Boonvalk
en-26/4 1 ex bij l(oenenbos (Oree1)

1 ex met prooi boven Vo6eleiland ( darnes v. Drooge , Hund ,
Alberts )

102 Viatcrral

103

fn.oNM 1ríaar6e.nor"1, op^12/1t .?o/2, 1/3, 5/3, 1?/3, 19/J1 Z3/3,2g/3, 2/4, 3/4, 7/4, B/4, g/4.
op 15/1 (op het ijs), zo/Zt 29/3, 2/4 _o_ok_Ëe.j4íen.
29/1 1 ex zvuemmend in sloot v,reiland j,lz (de Krui if/VTLJG)
31/1 nog steed.s 'l ex in ,Sp bij hui_ze dc Groot; door hem delvinter door in het l_even gehouden net vis jes.
16/2 1 ex gezien i:ij I(1eine poàt Sp (Simmer) "
23/4 1 ex bij bet.onbrug/uitloper Kl-eine Vijver (de Kruijf/Garrelfs)
Voorts niv. eind april- een voor onze V'ríG vreemd geluid in CNPI, ook van
Porseleinhoen waterral (determinati-e Hinloópen). 12/5 nóe steed.s.
9/4 en 16/4 1'ex roepend ONivi (Hartog)

112

blz.10

25/4
30/4

Schol_eks_t_e_r (eerste,.vng)
V7Í---1=; bi j werk 24-(,Simmer)
24/2 rs nactrts trek (de Groot)
28/2 '1 ex .over karnpeerterrein
4/l gg weilanden l,z hoorbaar

( Straatman )
(Brander met avond-excursie)

114 &_gf{!- (eerste wng)
YT. -"op weilanaei uz (olaenziel). Daarna pas vreer:29/l 1? exx laag vliegend bij rribune (ca;relfs/àe Krui Jf/v'tc)7/2 mi-nstens 20 exx óver Bosra-nd.r,veg en :l'v. poel- (i,i. vàrnoeve )2o/2 +'1o 9xx op wei-l-anden iiz en ook elders trekkend.e groepen

over het Bos richting 0 (l:i. Verhocve)

Itei4e pl-evier
3O/4 1 àx SF bij ka.mpeerterrein (Dooremans, med.ed.. Straatman)

119 sgtq1llqlq"
17r-
16/t+

'1 ex roepend

116

di to
9/4 ! exx

over Oev
over I(o

over SP richting N (if. Verhoeve)
erl-and.en Arv. Poel richt. O (Swart/ll. Verhoeve )
enonbos (I{:.rtog)

123 ;ilatersnip
12/3
2/4
1/4
16/4
30/4

126 Houtsnin
15/1 1

9/3 1

t\/l 1

2 exx over SP (Swart c.s.)
2 exx over SP, 4 exx Ol'trI,i (Swart)
ONli (l{artog met JG)
Ollli, enkele exx (Swart/lV. Verhoeve )
Ci'lM, balts (Brander met exc. )

ex opgestoten in 0t{I1 (sl_oten liraren toegevroren) (ilartogr/Vers1uys )
e:r opgestoten Arv. Poel (cle Groot)
ex ergehs aan derrNoordkantil" (Doorernans, meded. Straatman)
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128 UBIP
25/z
12/l
26/t
B/4

tt/ +

129 Ruggnyulp
z17T 1 ex roepend overvriegend, tegen schemer, richting l,tr (a.Groot)

1f1 G{utto (eerste wng)
ï?tr- 1 ex op vreilànden ivleerzicht (Srvart c.s. ). Daarna pas vreerl\/l r,reit-anàe n Itz , bal-ts.

1, rr!_6alis56friËïJrir, 1 ex Vog.et-eiland (Brander)
16/4 2 exx over SP, ri'chting 0; aan roep herkend (Sivart/Verhoeve)

1Jl Oeverlojler
err
30/4
3/5
e/5

'1 j6 't-ureluur (eerste r,rng)
14/Z 2 exx ro.epend over Nl,l bij werk 24 (de Groot). Daarira pas v/eer
?\ ,1/3, ?/3, B/3 roepend overvliegend, en pas11/1 1 c.x roepend gg weilanden fz (lrre;. van Drooge)

137 Zwarte ruiter
11/3 1ex 01Vi'1

27/4 1 ex Arv. poel Straatman )

1 3B 91ge_qpo_ollt:ttt-t el
9/+ 1 ex o-ver 2ageri j, ,l ex over kr,rekeri j Sp (de Krui jf /V.fG)

148 Kemphaan
12/1 6 + '1 ex over boerderi j Bosrandweg richting N/Niï (Sr,rart/V[,rc)

Schinkeldijkje (il, Verhoeve)15/3 t 15 exx over

1?4 Zwarte stern
iTq .-fFop 

paaltje in Aev. poel- (Surart/i,y. Verhoeve)17/4 2 exx bij meeuweneilanden in Sp (llr. en l,levr. Freese,
meded. lle j. van Drooge )

179 -Lisq$ (eerste wng)"FF-l exx over Ni-i r.icirting stad (vet:_ng)

191 Holenduif
7ry 9H rc/4 Sp (,. Vertroeve; de Kruijf)25/4 laatste bos bi j iríz (Swart) " ' 

-.--o'
Wordt tegenv,roordig zelden,vïaargenomen.

ts nachts wulpentrek (ae Groot)
6 exx over Bosrand.weg richting N/NV (Swart/Vi,,re)
over oNli (rlartog/Ir. Brander; iaem Dooremans, meded. str. )

(lie;. vaa Drooge/à"rr. Alberts) 
--r-----

over Schinkelpolder (de Kruijf/Garrelfs)

1 ex langs ;?Í_n6vaart (W. Verhoeve )
1 ex bi j Gemeentetu-f^rein (Hartog)
'1 ex bij kampeerterrein overvliàgend (Straatman)
'1 ex b j- j Koenenbos ( pahl-sson )

(Dooremans, medecl .
( aito )



193 Tortelduif (eerste wng)

195

1/5 1et sp bij K]eine Noorddijk (Hartog)

Koekoek ( eerste rvnp. )
IOT-I ex gehoord èn [czien bij I(1eine Vijver

daarna pas lveer:
24/4 1 ex g.ciroord en gczicn aen de Noordkant

Luyendi jic,

2/4 vier rnaal een ex over hct Bos
terrein (,tÍ. Verhoeve )(lt'4 el Buitenveldert (rnevr.

bl-z.12

(simmer ) ;

( l,ie; . van Droo6e ,
i,'/. Verhoeve )

(Swart); 2 exx karnpeer-

Klupper) en Sloterdijk (Buurma))

(t966-t, b1z 6)

247 Gierzr,valuw (eerste r,vng)

209

21/4 1 ex kampeertemein (Straatman)
26/4 Jo exx bij start Bosbaan (vering)

fJsvoeel*-,ë
1/1 bi j sluisvlachter tius (lius )
2/l horen roepen, vlÍegend, br j vogeleiland (iiÍc- j.v. Drooge)4/l sLoot om koekamp (ti.rrr. gràrraui)
5/l gemaal bi- j .Ringvaart (D. Kars)
5/l sl-oot langs crÀte Speelweide (Dooremans, meded"Straatman)
3O/1 rs morgens gehoord bij gem;:al Ringvaart (ae Groot)rs middags.gezien op vogeleil+nd (excursie stichting v.A.B.);

daarna bij rode-kopjes-brug (excursieleden, alsmedà Oe Orooi)28/2 achte:: huis sruisiràórrter l,{is; geruime tijd aanwezig. vloog
ook door bovenbos heen richting Bosbaan (ttus)

3/3 horen roepen bij Vogeleiland (l-t"3. var. Drooge)
16/.1 gehoord en gezióir ui; Vogeleilanà (Brander)"
19/1 op Vogeleilànd gehoord (IIartog)

21 4 .9.to_e=gg_sj.-e r.h!.'
vrijwel dagelijks v,raargenomen in de maanden februa
apr11; naar schatting minstens 2 exx. Laatste wng:2o/4 Tribunebos (t"tè;. van Drooge) en kwekerij Sp

216 Qfe}g_lqnt-e specht

ri, maart,

(de Groot)

19/2 --=erste r6'ïte1en - in bovenbos (t,ie j. ven Drooge)

223 Boomleeuwerik
9/4 1 ex - ni-et roepend - over huize de Groot;

1 ex bi j za.geri j SP (Ae Krui j t/V;ic)

224 Veldleeuwerik
2Z/; eerste zang, bij Grote Vijvcr (ae Groot)

226 Boerenzilraluw ( eerste rvng )

227 .EqfEa,Yeluq (u'erste wng)
Zí/f*Txx kanobaan Sp (Stra"atman)

(lg/4 Ankevcen, I,levr. I.iaasland./Mevr. poel)
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ZZB 0everzwaluw
l+7 ,Ë kanobaan bij kampeerterrein
16/4

21 /4
22/4

blz, 13

( Doorernans , me de d . Straatman )'l ex SP bij doorwaadbare plaats;
2 exx SP boven kanobaan (Sr,vart)i.3 exx dito (Straatman)
sP ook Brander met excursie ; lB/4 cen 2o-tarI (straatman)
sP (Oree1)
nog enkele; 24/4 ,;rat, meer (Straatman); Z6/4 I ex Oostelijk
(4/4 at Ankeveen - veling) tiaduct (Dooremans)

233 Roek
T7T
14/3,

229 iliiel-ewaa1
2B/4 ómgev
z9/4 dito

232 Bonte kraai

240

243

24? oomkrui erl)r
-l

lt

+ 2J exx zu,rervend bi
Tgis, 2g/3, z/4, 15/

Bosrandlveg (ti;. Verhoeve )
16/4 eveneens '1 of meer

j
4 19 9fu,-;n 1meestal oilgeving Bosrand.weg ( u,. Verhoeve ) .

Komt z.i. de laatste tijd steeds meer voo?.

(eerste wng)
ing start (13. Keizer )
(groep Pahlsson)

1/3 2 exx.over oeverland Arv. poel richting o (tï. verhoeve)
Zwarte mees-ï:. r; -*ïï-:-
19.( t bi j paardensportcentrurn, ',vaarschijnli jk 1 ex ( Vef i2/4 in coniferen ten N ,r", Éu.ardenspàrtcàntrum, 2 exx2/4 en Z2/4 bi-i Kleine Vijver (Oree1)
1/5 Balkan (Brander nret e_<cursie )
?/5 Paardensportcentrum (Swart); dito bij plV (Swart);

Eerste mei-vraarnemingen in het Asd Bos ?julatkon__é2/1 Eerste b.1lltlggg, achter start (t,ie;. van Drooge)

nJ
(

)
Svrart )

zingende 6ö'

Eerste zang (Vi/G)

252

251 Gro te li ster
19 2
20/z
21/2

-{"",q","SgSÀ13/.? zl43lqqg ex ten ,/ van heuvel,
?1/,! ;öpeïd, omsevins Veba (i,i"3'l
tO/ + '1 ex over A e v poel; laatste

omgeving Gr. Sireelrreide (Sr,vart )
van Drooge)

wng ? (,;1. Verhoeve)

Croot ) ;

Drooge )

1 e>r gezj-en bi j huize de Groot (ae
2 exx op kainpeerterrein (Straatman)
eerste VryE - kr,vekeri j (ae Groot)

253 ZanEl-.{ister
ru ex kampeerterrej-n (Straatman)

254 4o*e1i1lr,S!
S1e chts op 2/4 fiqe_"ÍI.ge exx waargenomen (trie3.
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rqR Be fli s t
9 L

7/4
14/4
22/4

259

261

eÀÀ

a-/4 ts van Nijenrodeweg en de Boe
Later ook weer in Amsterdam l:/est

blz. 1+

lelaan (Si,rrart )
(Voorburgstraat) en in

er
I
1

1

3

o
+
o*
o

bij voorgespannen betonbrug, gezren en gehoorA (Hartog) -
in het gra6 voor Meerzícht (Breidenbach)
weil-anden l{eàrzicht (Dooremans, medede}ing Straatman)

e1zënspeelplaats, 4 exx SP (Oree1)

MereI
TW zingend ex Bosrandweg (iv. Verhoeve)

Tanuit
---4rr--
11/ 4

265

'l ex, vrijv.rel in zomerkleed, langs autov,reg naar
Tribune (Ée5. van Drooge)

266. Zwarte roodstaart (in Br.ritenveldert, niet in Ascl. Bos)

Gekraaede roodstaart'{f-1 
"* Affip erf Meerzicht (p. van Duynhoven)

1/4 Erf Ií7 gezien en zang gehoord (dames Knispel, Alberts,
(llg: gelieve in Meded. BIad Jde jaarganl: nr- -i - 1965 - op
de datum van de eerste zangwaarneming, in 1965 te wijzigen
J april; abusievelijk staat er 13 april).

Hund)
2bLz

in

Àmstefveen (n'ieuwbou,r Bancras) terri'boria (';lieringa)

26? ryep_trge=geet
Wt+--Vcgef eiland ( ttar:to g )

272 SnorqF oeverland Nli (l{ej. van

270 inkhaanrietzan r

Drooge) Eerste 4anr.

Groot) Enige wng alhier,
(Brander met excursie). 2

2
6

Met ingang van:
zi-ngende 66

A.rv. e de

/5 Oeverl-and Nlvl

2?4 Grote karekiet

)rq
16/4 een zingende
Daarna iJas weer
26/4 Oeverland I'lit{

277 R+et_Uen€gr
BZ[----Teverland NM

Spotvogel
7f- Jàchthavenïveg ,^ . . ., \

\ -t''rl_eswl- JK i

2BO. Zwartkqpje

(veling). Eerste zaflgt

6 achter start - ook gezien (g". Pahlsson).

( Svrart )

(dames van Drooge/ltrerts). Eerste zat1.

2ö/4

Kl-eine

Kleine Vi jve,r

kar.elciet

279

7/4 1 ex gezien b

9/4 zingend ex om
ij Kleine Vijver (Breidenbach)
geving Openluchttheater (i'iei. van Drooge I

Hr " en ivlevr. Èreese )



s>
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z\z Tuinfluiter"Di;1;V"te 
bos

Vogeleiland

èöf Grasmus

(lte3. van Drooge) eerste zang.
( Hirschler/Brander )

b]-z.15

nF-Zuid-:ïest:hoek SP ( .V. Verhoeve ). Eerste zang.

284 Braailsluiper
4/T -* Sp,_Ti j huize cle Groot ( cie Krui j f/Garrelfs )

zBT Fitís
.''Ífi7- Schinkelpolder (Srrrart; iri. Verhoeve ),, ,,, ],'

rQQ IJI-Ír.'laï
i. 7 /3 -Bovenbos ( l-te 3 ; :van Drooge ; mevr . Alberts )

:OmgevÍng gagelbosje (Friesvlijk) Fluiter 3/5.
Goudhaant je
Diverse zangv/aarnem 'in:'an in Àa

?/4 'i ex heuvel (Breidenbac
periode
) . r,aat

van t6/2
ste rvng 

-?

t (de

294 Graur,ve v1le van er

29 5 PgIl ?"_-Ll_L-" sqiL.r_qrrse,
7/5 i-6

Hegge_pus

Elz enspe elplaats

298
zBlT 1 ?ingeird ex bij

enspee p ts r 1 ex gezien (l'ie;. van Drooge ) i'l

huize

3O2 Boompieper
2i/4 3

3O4 ríitte
:; L /'>

l{.i.v.

' 306 Gele kwi]<staart
1/4
e/4
17 /4

5 + 5 exx r,'rei,land l,iz (,1 . Bulier
T ex*Bosrandr,veg ( .Í. "'Verhoeve 

) ;

exx, 22/4 2 exx, SP ge ord,en gezien (Oreel)

kv'rikstaart
bij
20/3

Bosr eg ( VÍ.

rïeer erf liieerzicht (.tÍieritr

7,CJN
1e:

)

§. exx op r,val-l-ekant bi j meeuvíeneila

24i4 t exx bi j graz:ende koeien, wei-1anrl
25/4 2 exx Cito bij, schapcn

lOB Klap-eksterT,tn 1

314 Appelvink
25/4 eí2

x wei.l-anden ],iz (Dooremans),,,
nden (Hr:. en.-irievr. Freeser,l'?

'meded" Iiie j." v, Drooge),'
en l.iz (Verhoeve, f"í*naÏti$,

i'Íe j. van'Droàge): i" '

.::,-.
ex Oeverland Atv. Poel bi j excur'siepad ('i. Verhoev,e)

6 /lJ 1 ex bovenbos (Oreel)

)a)
t,/m ,/4.

'r\.,.

,i,,;
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316 Putter

317' Siis.'ie+
16/4
20/4
29/4

318 Kneu

bl.z. 16

TGG2 geen vraarnemingen tussen Z.l1Z en Z4/1,r.
196é-: lO/3 5 exx Oeverland Afv. Poel, rïaarvan'l zingend (Verhoeve).
Daarna nog meerdere r,vaarnemingen SP, ook van zang.
Li.i.v, 1O/3 alvreer !ïaari;enomen bi j Jachthaven ïtDe Schinkelfi aan
de Jachthavenli/egr I rïaar in 1955 een broedgeval werd aangenomen -o.àr zingend op 1/4, 3/4, 24/4, 4/j, ?/5, 11i5"
Daarenboven echter ook eind april nog in groepjes van, max
5 exx, o.a. Speelplaats, Jachthavenbàs, T;ibu;;, Koenenbos,
u/aarvan dikurijls 1 of meer exx zingend..

Elzenspe elplaats ( Swartr/Verhoeve )
zingend ex omgevÍng Atv. Poel (.' . Verhoeve)
I g op Vo6leleil-ancl (Hirschler )

76n ,Schinkelpolder (;. Verhoeve)

32O BarmsÍ S

g'eregeld enkele exx, rninstens
Arv. Poel (:,y. Verhoeve)

2, in of bij Oeverland

143

andere exx

347

1

323 Goudvink

329

3o/1 1 ex roepend bij Openluchttireater; ook even gezien (de Groot)
Vink
frfr , §fa?ggs. vinken bij rribune (tutej.v. Drooge)
Kee'p
eind a;orii nog_op diverse plaatsen',.vaargenomen, o.a. dagelijks
]r. s,oms 2 exx (waarvan 1 in zomerkleed), 

"rngurirrg 
Tribune.

B/S nog 1ex (i'te3. van Drooge/J. eulcer/ö.lN)

Rietsors
8/l roepend. ex j-n ONIit O. 15/1 dito.
15/2, 2O/2, 1/3t exx bij A,v poet (w. Verhoeve)

330

5/3 4 zin6ende ö6 Langs het excursiepad iIii, + nog-2
elders zingend.

Ringmus
Februari/be6in maart ; slaapplaats' Tribunebos.
I'I..i.v. begin maart diverse lvaarnemingen Sp' o.a.
2/4 ook weer bij de nestkasten in de Sp.(Swart/Vi:,rg)
2O/3 r,veer bij nestkast op Vogeleiland (Brand"er)

Enige sebruikte afkortin ,{en:

Samengesteld door:

vDr/vDr

ItÍeerzi cht
Nieu',re i,leer
Oeverland Àiieuwe Meer
Schínkelpolder
Vo6elwerkgroep

M.z

NI'í

ONJVI

SP
V1,i/G

wnË = waarnemins
Ar v. Poel- = Amstel-veerïse Poel

Me j. i,Ír. J.H.U. van Drooge,
Cornelis Dopperkade B Vf
Amsterdam - Nieulv Zuid
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o fl'ood'ha1'sfuut 
nr:i rra. l' s.^rqnrr ^o 

p^o-,o-\ ],'.. '27-2; 2 ex, ïJmuiden ( Swaat, de Roever). ..
Kuifd.ulker I
26-2, 2 ex, fJmuid.en (Swart)
Geoorde Fuut
5--5, 2 ex.IJmuid.en (Oa:-nt< ,KeLzerrBuurma) .
Kwak
21-4; ad-.6 golf temein Duivend.recht (Ànd-riesenvan trIaveren)
Flamingo '

L6'"1 tót heden; 1 exosloterd,ijk (kan goed vliegen g deze winter heeft in het
(rode poten) Spaarne bij HaarLem ook een ex.(zelfde?)

Krakeend- 
gezeten)

à"r;-à---iro*"rd.ijk (Keizer + c.J.N. excursie)
Smient
lnaart t )JOO ex. ond.ergelopen weiIand., Half,.reg (OainkrKeizerrBuurma. )
Pi j 1s taart
].,[aart tot {0 ex. id.em id,em
Br r ld-uiker

2B'29 Q ond.ergelopen weiland.rHalfweg (KeizerrBuurma)
Ili.d-ereend.
=t-\g '/ ex, Uitdam (Stings,Buurma)
3-1; 1 ex. Durgerd-arytf o Kinselermeer (Oai.nt<rBuurna)
l'íid d.e1s te Zaagbek
!9^2; g Oranjesluizen (SwartrMeijer)
Itronne t j e
.. 5*lg 1 paar \^Iesthaven (OaintrBuurma)
1(ol gans
lL-Zi 2 ex richting ZZtiI Keizersgracht, Amsterdam (de Roever) ,

13.'2; 110 ex. overvliegend.;Flevopark (Garrelfs)
I(leine Ztra.an
l-6',1; 6 ex, Twooo 2 juv. rovervliegend, Flevopark (Garrelfs).
2O-Lg 5 ex, overvLiegend. Sumatraplantsoen (Garrelfs)
Suizerd-
1-l; 1 exo ïJdoornpblder (Sfings, Suurma)
6 ?7 ,B-,L; 1 ex,Flevopark (Garrelf s )
Blauwe Kiekend-ief
2-1, Ll-2E g Sloterd.Íjk (Buurma)
Visarend-
t4-4; overvlíegend- rs Graveland (Vef :.ng)
Waterral
11-.1; I ex. achter P.C.Hoof t T.,yceum (Omgeving ïJ,s.b,aanpaO) (nr:.eswijk)
16*1; ï éx. Sloterd,Í;k (Frieswijk)
Goud.plevier
6,1; 600 ex,Lutkemeerpolder (Osaorp) (auuruia)
Zwarte Ruiter
1,^4g 2 ex.ond.ergelopen weiland.rHalfweg (luurma)
1(l-eine Mantelmeeuw
B-1; 1 ex. Diemerzeedijk (GarreIfs)
Grote Burgemeester
20-29 1 ex" ïJmuid.en (Wte:.;er e. a. )
Turkse Tortel
21*4g zingend. Goifterrein Duivend-recht (Andrieservan Waveren)

7
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blz. 18,

I

íi-: :erui:
) .i, l. ex. Sl-oterd-ijk (Horm+eg/U:-aaenweg) (Buurmarslings)
;(a.1su1-L
.ian" rFebr, rlr[ac.rt 6 ex"Flevopark (Garrelfs)
-.-l-eine boute Specht
J.Lr,..,115 J paatrts Gravelana (Vefi-ng)
S trandleeur"rerik

,7.--i1i 1 exr 2l.,)1i LJ exo; 28-11 ; )O ex, 27-l.2g 2J ex.Slot.;rd"ijk (Frieswijk)
2.^i; 2J e.:.(med,Buurma)

iC .t; 1 c;.." (Frieswi jk)
Baard-mannet j e

z:l: ov'e=z,ici:t van Hr"ïtra-l.ters
)".1i ) e::. Gl; 4 ex" ilo^li 5 ex" Sloterd.i;k (Frieswijk)
, -:r.r8."1; .r.) exo bi j Durgerd-ara (Slirrgs rluurÀa).
i':: f1i jster
16,"{;vocr::a1ige boe::d.eri j',De Eendrachtrr A t d.am-tI(B1ekend.aa1)
.-plil i ex"Golf'l;eruein Duivend.recht (Ànariese)
'j-,ia:,- te F-ooc"Ls taart
e,:rste waar-neming BuitenvëId-ert 2-{ (Swart)
-J. iu;'5 or,.dliaan t j e
) I cn l--.2; I ex. Flevopaak (Garrelfs)
' ^ ^ -l-r-c sa l

-5-i; J ex"26*L9 i ex",1l-L; 2 ex. Sportveld. ï"8;M,(Slotervaart)(frieswijk)
t-..,?-3 2 ex., S1ótervaart omgeving Joh"Hui-zingalaan (Mevr"Àlberts)
.1.' i. :c,-s-;cl

;" 1",.-; 1. ez" Flerropark (Garrelfs)
.l 1,.,e1i ink-

,i,.-4i 2 ex" rs Graveland. (Vefing)

uJ er, Slo berdi jic (Friesrui jk)
ri:::; e .'-..1 S

JJ.'1.; JO ex"d.e 3raakrAmstelveen (echtpaar Strilier)
c o::d.r'i:.:l:_^i .i; .r. o+ 2 qq ; fhyssepark (Ectrtpaar Stritter)
:.'ce::i: go.rs

.r.s'i;e heIÍt Jan,+ BO ex, Sloterdijk (Buurma)
2i-11. 5 2'2 c-.::. i 1,.1; l0 ex. i 21-Li 75 ex.Sloterd.i jk /^ , . .- \

( I'r1e swr- J 1{ 

'

Samengesteld. d.oor J.W.de Roever
Keizersgracht | 29. t el "222618in weekend.s; Milletstraat, 26 t,e\, 726265

,'; t
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-Waqrnemingen ip en om Amsterd.am 1 ste kwartaal 1966.
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blz. 19
l; r 1 r-: . -

-. -rrL ,i- zi-e al'z " '10 s:b 1O2.

ii"a,r., c,.e e.-'I:ërf ingcn ir de maanclen april/mei 1966 net een rira-terral in
1s; (,c':6r'].and vi.r: het i'iieuwe I,Íeor, die vool: onze V.rG-Ieden onbekende
g;e1u.-lCcrL u"j.tte , z,cnc1 de iir'" ,3wart ons onderstaand artikel, overgenomen
i-r:-t ie1?JoL,.rnel firr (rrnithoi-o.;ie, i{eft 2/1 JuLí 1952, blz.325.
'i!r,, Jah..re s-,'ersamnlun6; (, §61) :,:u Bcaunschvueig

- e s -r r d.e.- ei ':irr:-.lr'.:":iieir jivii::-rrni: noch al1e,s .'zLr. entdecken gibt,
,. 1.:,3't ) '- -i.;'1:1..,a ci:,,iila i- :r,, ,í'a.L-^,d.'., (,ii l-r'1,;s-leir,t), c1-er ilber. iilalliden-
l,J:',;c-'',r.-. i.,t .,-,1-1.] c -.:. ,:tr'1,^.';,"'j i:'-'ill:tr u', .

.1.:.. --l ,:, i-... {.....;.,.-rI ,..,,'-1i, ,.,-r ;,i-C Z,.-" iif Cl.ef .--e;,irthefie d.ef GfOSZ-
,: l-. rir i: .. .--,-t i.'^^'.. j t.)\ii.,r-. lt,:.i.1'::rt:r. :1. r-rnc1 seilc ir;i'tbeobach,:er nicht nur
-,,-, 1'l I c'.eil:ii;-i.ci-t', ul:..:l ,ilc.,::'2,.-11t. l-.'),'z-n-ra. sonder-t al'.ch I,. par-rva und
.-.rr,., . i'. D;-,.si-ili, (,i ,:i.ii'ci.''1r: íj j) f csi.F'ucIl en i:"nd. sichere ilrutnachtteise
jiir' "'I,ic L. /il'[e.. tL'..r(r.t l,i ,rr --''-r;..]c L1ld, ir-r.nJ i,i:,-t .Taj':a-nrtetzen ei'bringen.
r) rl-. :. ,:a. :.:)-::,,: or:j ij-1.r()h- l-ic l:ri r,.;rcLr l l-ich C.rtl. ,]1.,,1 -l-ensitinilten noch irilliler
.: .i-,,..';,;,1..,,,,1.., ti::.:;-i_,) te -.,,--,i I l,-:- :,linclcrn r-,rLd, d.;_S ..;r.gebni-s air;f TOnbànd.ef n
1.a.,.,,.,: r-tl,'.':i-i, cLi-, r,r..,,.'. 1,'.,,i:D::,-rlerií]..i .i'1.,r:fiillri,e. Der Ur:tsbrittene
,,,.,:...i.1 .i r,)<.--i 

"',.c1---,.littr'--',:. 
.l':,j.--l-r-er l:,r:.ln'fc 2".1-)" ej-nàeubig c'l.er iïas;;er-

' .-' '.' ::'1i...-)'.tr't :1,-.'1,. v;.t,.',1-,,:,-' 
"

- i. ;;, .'.',,i;,- i', lt::1.i.:...:Jcl.rt,r,l,: i/a]' j:,icc1t , d-:;z sj-ch eiire viel ilehr an
'- .-: .:.-- ''l:- .'-r ;t :.-. -i:::: 

-ir*,-i. ::'i..Ll'tc.fride k,-;t-kö.',-.];,ri:,"" .lciiLe als
.. ('io.: .:i3 ','..cr,'rl f c'Lcr-i Zlve::glsr:;rlrfhuhns entpuppte r der nach der be-
i'r:n ,Sch,re tlen-Scli,-.1-1p-,-ntte 65anz ande:rs und met P.paiva verweQhselbar

- i,i -t;-ir s ,l l. i':s ri.rr;,rj.r-:.Lcn c- i-ese-: l?-l--u'Le i-, esz cl.ie Z",.'rer, su-r:tpfhiihner
, ,-..' .,,,1ii-:.j :i--.' .'l-i;- -':r"rlrio2ric::'te ::"lrrr: clie 'hsserra]-1c zr.r -intensiven
.'-'. ..i i .i'i--ri,, ,ili.i!r.rte ,-1 ."t...; -lca1i'ti o.r r-ies Ztrer,-rsit.,t,rnilltns erfolgte nur

,l r-,,, l 7c.'.:)i,l',::lr.t i:esrrLtl,e i.ö..r*k,:i ,-."-i.,ijp-,Sbrolrhe
. . ,-,r-r.i,; :1 .,,' ,.i e",.,- -l rt .;.e:-' p,-'.,:s"ril'f cn -f,,',i.er;itur r:icirt er'rlàlhni fand, 8ab
..',-.r:.' ,/('.',r...,,.,.ie:..-..L-,. 1--.-,'ii.he:': r'-T'Cdri,cL:. ciJLsz eine -qo unveriïechselbare
. i, ,-. ri. : . r .. . ,ir'; -' r,-r.rcrl.,':-:nn'l;cn ,la"il-i-cien-.I(enlern of f eribar entgangen sei,

..1 ,.-.:. 1,; .',.Lri-,'.i.i- ir:i j-;'rt,i.:-f c iriril:, cl.a :;z e I L,-t:.c1 einil;e andere Tell-
, --,:.::- .rL (.C.'- .:r '.i.C:.i.r:.::,,,.'ir;-ll:l c1c,t ./iene1. ,J;r-hfCSvei'Se.;.iitl,lf itng clieSen Rl-tf
:- . .-.r.r i(-.,. .-.,..''.. -l--.r,i. ,J'l-':,;:,.r' Ball.eans';al-t l:zw. Siolo6ischen Stà.tÍon

.,.i-:.,. . . : ï, r.'lr":)',, r1,.ir 211.;.1;1r.;[5f cner.-iti].1s nich a.n ei-nem Voge1,
rr,,...,-1-,:,-'-, ,. 1-'c-:r i,'::.'r:rL .- :i.rlL:i-r'1., le,; f o . l-l1s inan in der Di:.nirelheit mit ,3tei-
.'cr:. ir.--.r-:Lr rle,.'lrci:i'eí.icn:1.:li,Stci-l-e ..c\iÍorrcn l:iitl;e, habe der Rufe:: jecloch
-' ;l-l:-"' c Il., ',:r,-i ,1.'"1n.;fi.7'-;Cirii(i-i. -,'nl l-z()laen, clasz t'Ilr-r ei-11 Vo,.e1, also eine
,.',..'1.__-i_,-:,.. ;r. _r.'*.;i;1,._ 1.,-;1i, ,'i_.., .l:d.or,.11 n:i Chr;tZLr: i.d:.ntifiZier:en SC,iíCSen Sei"
-- t,: )..t - z Lr- l:of f ,:ri j:,;:z cl,-:e i-::il::'ciri.sse cler lia-L-l enui.rters;uchri.nEen der

t'., ll,.r;r iiLivr;n iir--l-cr-cr'l:,3i,,ici: Cru.rrpe balJ lrr.rbJ-izi.ert r'lercl-en"

.- 'i r )''
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1965-n)OVERZICI{T OIITVANGEN LTTTERATUUR (Àd i'leded. btad
CJN afd. A,msterdam (n

_u_ !rr.èg&s_t9.n]
De DIJEi?GSTERNER , 3e j,i{ nr ,/q; 5rg nr
- Vogeltrekkamp Ernelo j96j, Henk ter
- Vogeltrekkamp i{ondsbosse Zeelvering,
- i./aarnemingen October/irlovember 1965

- Veldr,vaarnem
- Ledenlijst
- \ïaarnerninge
- Elswout r br

lnevr. tsl_oem

- Inventarisa
- ïnventari-sa
- Broedvogeli

Dit nummer is geheel ge,vi jcl
invasiegast van NHrs lrloorde

1, 11/12/1965.
Rnno_"- tj

Toon Croes

de D ,IRGSTfRNER , 4u jrg nr 2, 1?/3/1966
- Verslag ganàenkanp Ooltgensplaat, John Odink
- lt/i-ntervoedingsactie, midden februari 1966, Luit tsuurrna
- 'iïaarnemingen, 1e kr,vartaal j966

i§ ca1}1l:gg, .4e-IIII!8KO-I!ING., 2e jaarsang nr 6, februari 1956.
- De vogels van het infilTFaLiegebied, 2e deel, 'd/. Verkerk.

rn totaal werden 115 soorten in dit gebied !ïaargenomen.
- Terugmeldingèn van gerÍngde vogels - 1965.

V,iïG Haarlenr de I'ITIS, '1e jrg af1everin1 2r october 1965.
ingen in Kennemerland.
VlíG Haarlem
n aan het frGrote Vo6elmeer?r in de Kennemerduinent 1964
oedvogeli-nv. 1963 en t64r incl_. nestkastonderzoek,
-i'iargadant.
tie Thi jssets Hof ,, 19651 \it" Ilolthuizen
tie van irDe Hekslootr? 19641 E. Dijkstra
nventarisatie Leiduin, 1965

Vr-ÍG i',loordholland t s Noorderkw arti-er
DeP , 5e jaargan6 no. 1,, uari 1966
- Nogrnaals de geel3ors in NHrs kw. , van IJzendoorn
- Ringonderzoek van d.e blauwe reiger in De Beemster (cle Groot/Otaenhof )
- Voldlraarnemingen nr 45. p. Boer Jr.

Broedgevallen 196, - and.ere r,raarnemingen
- Het rrrreport on bird ringing for 1)63rr in British Birds 5? (1964) ,door Chr. van Orden.
- Nieuwe terugrneldingen uit ons rayon.

De pie irle r , 5e jaargang no. 2, februari 1966
broedvo6el en

- De baardmees ars broedvogel in NHts Nkv,r - van rjzend.oorn.
- Tot op heden bekende.broedgevallen: Barnegat (bij uitdam), Dijkgat(in ae lvieringermeer ), Amsielmeer (ui3 ,r"i E*i jcËsluis ), Zruanenwater(te Callantsoog), Alkmaardermeer (fi.; Uitgeest), n"t Twiske (Zaanstreek).
. - van ïJzendoorn.

- Een invasie van baardnezen., najaar 1965 L/;n januari 1966
- Bescheriling; Voedering op voederplankenl

het scheppen van nestelgelegenheàen - va.n fJzendoorn.
- lriaarnemingen buiten ons rayon - van IJzendoorn.
- l,ïaarnemingen uit het buitenland - van IJzendoorn.
- Baardmezen nabij Amsterdam (de Groot en Oldenhof, vogelring-

station lJdoorn)
- Verslag ganzenexcursie JO januari 1966 - van Orden.

aan de Qaqqdmegg, a1s
rkr,'.;artier. -



(ontvangen litt. 2d,e bLz)

De PTÈPER 5e jaar6ane. rro. 3,
Een invasie van pes'Lvo a'i e)-*" t

sJ e.9 !1 y.orig.l+t-v e p !eT.+ g3 ! + 9 F
1?27 .3,+Jfur' cloor J. Rei j

bl.z. 21

r 1965/'66 - v.IJzendocrn
P". Boer Jr",

v. d- " liÍaa1

a

Ímaaït 1966
ii-frïtZiiiite

Velchvaarneningen ,,nr i, 4 1v€IZàir1€1d cl.oor
i3roedgevall-en 1965 -' ander.e waarnerningen

- iïi.eringermeer-nieur,';s :1965, door J,A" Klop
- Teru;meldi-ngen ui-t ons rayon, verzameld cioor Chr. van Ordcn.
- I'logniaals de baardmezen - van fJzendoorn.

Qg-P-rf$l' 5e jaar5lang no. 4, airril 1966
- De verspreid.ing van de liernphaan in NHrs itioorderkwartief - van Orden
- De baard.rnannetjes van 1965, door ;\. Hanekai'rrp en A. Smit
- Veldyraarneningen no. 4?, verzaineld door P. Boer Jr.
- Vogeltellingen 1an6s het strand,."/r,J. en L.J.,,,Dijksen

v.ïG lir e1'.lr'tv lqiqd, rrreded.e)-ing 1J, februari- '1965
- .Tà.aivcíà ras 19.65.

íÍ

6

Soortenlijst l(rirnpenerr,',raard (+ f6O soorten)
. Broedbiolol;ie varr 'dc bocrenzlàIuv". :

- Iricstl<eistresut taten te Capelle a/d IJssel - 196ji A.
- LedenlijsL

Aanvullend stenoil op r . :

"41)I_GE,,s-u-Grtlj:T!lg -tq_of.-l!ry95'lilgryF}ZonK'1 d, d. 1 o - 1 - 1 9'"6,
a,a. gegevens over sele.ctÍeve en super-selectieve nesbkasten,
C.i;J. Stam, tecirnisch lÍd voor nestkastonder.zoek van het '

Contactortaan voor Vogelstudie.

](NI'IV C

in Utrecht, .door
J'"* S

'i j ge uvoond d.oor Me j .
van Drooge en de ;:iH. Èeijnclers en Straatman.
t/gI. het verslag in lret ltieclec,elingenblad van januari 1966).

LÍjst van contact-adressen'voor V'.ïGten en Vogelwachten pér

.E e " -Lr__o-g1!3gl" l_""n {g §ij u l,g1 u, ( }'i e r o p s a. pi a s t e r ) gA*}[_u_*e-*qn{.
/r11eijn, Braaksmal' Pe.ereb'ooin Vo1ler, van Schendel,
r\fd" Natuurbescheri:ning v.r.n het Staatsbosbeire:r.
I'lei,j !]ruizen 19'oL;-
Ovt:id.r'uic uib ;rDe Levend"e iÍatuurir, jariuar:i 1955 12 b1z.
i(qntvan6envanI{r..Braa1rs;',a)(oitovi:.rt1r'.tRIVOI{)

se Bos ) i-n

Overdruk uit rrDe Lcvende N 6 bLZ
(ontvangen van Hr" Reijnders)

van de ï?Balkan?r (Ànsterdarii
nd ers
atuurit, december 1965



a
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(optva,ngen litt . 3de hlz) blz. 22

van het RIVON ontvangen litteratuur.
============= ==== ======= ===== ===l==
De vogelbevol-king van d.e Nederlandse naaldhoutbossen vergelekenmet die van natuurlijke naaldhoutbossen van Europa.door J.v.d. Ven, m.ifl.v. i,i.F. !iö{zer Bruijns (lfïOl.l)
Overdruk uit ;?De Levende Natuurir, decerabàr 1§65 6 Atz,
Over sterns en kqgpraeeur.ren, .door J. RoaLh (RIVON)
-_--:-.Uverdruk uit ?rDe Levende Natuurlrn novei:iber 1965 11 btz,
De eeulv van door'Dr. V. t;ïesthoff
Over
19e
Re de
van -gehouden op 2) n:'.i 1965 te Amsterdam, ter herd.enkingde honderdste geboortedag van dr. Jac. p. Thijsse.

druk ui j ds chr ift t,Natuur en Landschap,jaargang 1965; nr. 2"

houden ter eIe enhei-d van het Oe sterf aar van
V. estho

Rede

, door
Overdruk uit Jaarboek
Vereniging Arnsterd.am 

"

Vereniging, Amsterdam.

De rIíADDIN

1964 van de I{on. Ned. Botanische

ïn memoriam Dr . rtl. C . de' Le eurv ( t Bg t -1964) "aï&.3?.-r-iï§,i-t-È-o-ï.-* ïvdËtli'ïr< uit Jaarboel< 1 !6rr van deKon. Ned. Botanische Vereniging, Aiirsterdam

!f-":.S-t-"-" z 
_e-1 *gl s-le-ïls-!l+ig gs, door

uverLLrul( urt Jaarboek .1 964 van de
Chr" G"

Kon. Ned.
van Leeul.len
Botanische

t--+ blz"

3 bl-z,

t* alz
60 blz.

bl-z 
"

t65

Des .E, iJatu
jd voor d

ur_en Landschap, 19e jaar6ang nr. 4e l-aatste natuurli jke ri3Édoànen,
van der Goes van líatersdoor jhr. mr. l.i.

- De ri jke lfladdenzee, door dr. J. Verr,vey
- Het iíaddengebÍed: nationale ei.:. internationale aspecten vannatuurbehoud, door prof . dr. I,l .F. Mörzer Bruyns
- Verlies en rvinst bi j e.en eventuele indijking van

de ',ïaddenzee, door mr. H.p. Gorter
- Persreacties

of marshes and viretlands in the Netherlands,
Morze and Z. Salverda

Rivon-cornmuni-cati_on nr, Z2A"
Beaufortia, series of miscel_laneous Publications,

)z

october B,Zoological iriuseurn,
blz. 4Z t/rn T9

Ailisterdam. Itlo. 153, volur,re 13,

l:.nger,vandte ornithologie fiir den Naturschuta in den Niederlanden,von l'i.l-. Mörzer Bruyns, Rivon-rnedecier-ing nr. 226. 5 b].z.Sonderclruck aus ??Angelvand-te OrnithotogiJï Band 2, i{eft 2.
Ook 1 965 vtas heel s1e
door H. .L. Schuilenbur

voor de ooievaars
OS e eer rD 6 bJ-z.Overdruk uit írHet Vogeljaar?t, jrg. 1965, rlo o 6



a
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( ontvangen t-itt . 4Oe f tz )

Ganzenpleisterplaatsen in .Nederland :
ëË Klïffie rrór -d ej-rlGm d ei ri*ï'ÍJ-6dffi rx

blz. 27

De o,lgeving van Moerdijk
, in het ï/esten van
Philippona.Noord-Brabant, door Th. l.lulden en J

Rivon-rnededeling no. 20) :

Overdruk uÍt LItiOS.ri, jB; 1965.
27 bLz.
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