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JVIEDE L]NGÈNBLAD NV V!/G !g-jqargang no. 4,
m november 4966

1. ltlij óntvingën bericht, dat op ! december j.1. overleed. de Heer
J. Bansberg

De .:Heer Bansberg,. ttBansiett voor de ouderen onder ons, was één
van de pionierleden van onze
Zeer trourÀ/ nam hij deel aan
Hoewe1 hij helemaal ui-t OOST

ín 1959 opgerichte Vogelstudiegroep.
de werkzaamheden van ilgroep Swarttf . .

moest komenr'v,ràÈ geón uuí Ëeni te
vroeg.
De laatste- -.jaÍen-werd. zi-jn ge zondheÍd al- minder , - rnaar dat weer-
hield hem niet om nog, zoveel hij kon, naai. het Amsterd.amse Bos
te komen en contact met ons te zoèken. ,.

' *-* *.*.* '

2. Mutaties.ledenlijst:
gglt*ggglr M, ;rlernsing (wegens verhuizing naar .rirnhem)

Aanvullen: met de voI Ío ende nieuwe leden:
J.H.L. Vermaas, Nieuwe Meerdíik 21O, Badhoevedorp.
J. Krijnen, Palembangstraat 55 lfi, Àmsterdam Oost. '

3. Voor a na vorl_ Medede li enblad.
Abusievelijk werd nagelaten e ve'rme1den, dat de fraa.ie voor-

was door onspagina, met putter-afbeelding, dJ_tmaal getekend
Iid F. Vera
De tE[à6ïil§ wera electronisch op stenci] overgebracht, hetgeen
diverse voordelen heeft; bij het.op s{encil tekenen, zoals onze
vaste illustrator F. Lobel dat pleegt te doefr-Eïi-n.I. slechts
met zwarte ]ijlgl: niet met zwarte ylgEEgl, worden gewerkt, en
de electronísórr-óíergebrachte tekenlí§-diit<t ook minder door
tot op de achterzijde van de bladzijde.
Dit procódé Urengt echter kosten mee, die het ons onmogelijk
maken hÍer meer regelmatig gebruik van te maken, tenzij wij
zoud-en overgaan tot é6n'vaste afbeelding op de voorpagina voor
minstens '1 jaargang.

4. Dond.erdag, '1 december, toonde d.e
o.a. een serie heel mooie kleure
en Portugal.
Ondanks storm en regen
42 personen lvoonden de

Heer Strantman onze Vr;ÍG di-ars,
n?ó-ï6ï§-ïli-6ï6emen uit sË;j6

was de opkomst enorm:
avond bij.

5. Op de volgende Contact-avond, vermoedelijk in februari
zal A. Hartog een Iezing houden over rfSoortsbegrip in

toegelicht met diars.Ornithologietr,
Zodra de datumbkend is, volgt hierover nader bericht.

de

z.o .2.
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6. Op 17 decem.per_wgrd i+-Utreeht de jaarlijkse vergadering gehouden
van het (landelijk) Contaclorgeal_voor Vogeluierkgroepen, ond.er
voorzitterschap van onze adviseur Drs. J iJ...-ïrieswi jk..-,- .

VliG Amsterdam was vertegenwoordigd door. de Heren de Groot
en Straatman, alsmede ondergetekend.e
Nadere gegevens over deze vergadering, en de van de secretaris
ontvangen pubLicaties, Volgen in het volgende Mededelingenblad.

Miligum tarieven:
a)...Í 2.- voor werkende leden van de

alsmede:jeugdfeaen t/n 18
vi'ilG ' lgvg-rrg Iid_KNNV,

Jaar.
b) í 3 voor KI'lirlV Ieden/abonnó | s,

aan de werkzaamheden van
die niet in eni gerlei opzicht

de V'ijG deelnemen,

alsmede voor
werkende leden ouder dan 1B aar et KNNV- d.

Dezelfde talieven gelden ivoor leden van andere Vogelurerkgroepen,
die zich individueel op ons Blad wensen te abonneren.

c) Í5
sta
hed

.- voor andere
dgenoten,. aie
en deelnemen.

belangsteltr-enflen,,. dusi , ,

geen KNNV-I1d zijn en rook niet aan de werrkzaam-

Vqiendeli jk verzoek het verschu'Idlgde zo-spdëdi§ m.ogeIi5t<, -,,

over te maken op:

Gemeentegiro Amsterdam 111.JOO) ten gunste van
V 1O.4:OO, ten name van Vogelwerkgroep KNNV Ar:nsterdam,
penningmees.t-g..1esse Mevr. J.E. Brinkers,

" t, . . .l ., 
.;

Me j . l4-r. J .H .U .. van Drooge
Se,cretaresse .KNNV Vi/G,Amstqr:dam

'vErlvDn

7. Àbonnerne4tgegla_l!62
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Van maart t/n juni werd het ge 1 :d 22 maal bezocht.'
De inventarisaiie ges.chied,le door HH. Ce Kruyf en Garrels, enkele malen
bi jgestaan door: P.l,Xeyer en. A.Breidenbach.

Soort
fuut
vrilde eend
torenvalk ,

ïazanl
. waterhoen
-.mee rkoet
houtdulf

r,vitte kwikstaart
r,vinterkoning
heggemus nwe brv.soort sedert L965;

handhaafde ztch. ' :

{ niet herstel-d van teruggang/ t.o.v. Lg6Z/61

t2ez
1
B
?

1
1
3

10
1

,4
2

5
1
2

9
0
0
z)
2

tg66 :

1
A2 i,
0 we1 r:i:',8,r8€ÍIomèn riàAr geerL-broed-

voge1.

zangl-.-j ster
. merel
lcleine' karekiet
r:-etzanger
spotvogel
ztuartkop je
tuinf luite::
$I&SILlllS
braamslulper
fitis :

f Jr-ItJa.I '
gr . vliegenvangor

+ kool-mees...
+ pimpelniees

liatkgp .'+ 'boomkfui'per .'

groenLing
vinll
spreeuw
zrivarte kfaai
ekster

++ huismus
+ i'r bevinden ztclt

zr'3tt dus' aangewe

3
}B
I
0
A+
2
3
1
2
6
I
1
4
4
I
0
2
4

2t
0
I

24

5
t7

in hbt F1evo
zerr op natuur

park
11jke

0
1
2
1
5
1
2

5
5
1
2
2
2
0
3
4

24
0
2

20
gé,

h

loopt steeds achteruit in aantal

vooruit gegaan.

rffeer lets voorult gegaan.

nieurnr sedert 1965.

zel.fde aantal a1s in 1965

én nestkasten;
olen.

de holenbroed'ers

i+ Huismussen en spreeu\iuen broeden vrijwëï"'al1e onder de d.akpannen"van
de .weinige aanwedige hulsies.

Vl-aamse g,a.ai 1 nieuvre broedvogelsoort-

Samengesteld door C.H.de I(r:uyf
Kortev,teghof 19 hs. t
',rtsterrl.arn-Oost.

C.:.r /vTr/JL, Decenber 1966

BroedvoselÍnventarlsatie L,'],Ei,rOP.,-RI( 1966 .

:..
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vgl. voor ovcrig-e

1962f 7r6i

."Tau- f/o s-ept, r..6-lr

3ept. '(t4 t/a sei:t. I 6l

leine zilvcrrei3cr

,l;jl&: van íjie"ot .,t)(t\ tft Scirt.1965

overz icLrten ;)Ioterdi jlt ;

. ^cr.',oc'lc I iir,;en"bI atI - ."1,1r. -:I G r:r§d.

l-,I '.',,. C T -l

(

Tocyallj€g_gas!slli
iffi

l:r votrl'len geen rraarnci:iin3en plaats van cle

gequalif iceercle soorten. ;

11if cluilicr, rood.halsf uut, narelc'L;:iiier, ooievcar, .:ri ItLo zl'Ífiar], l.rranr'ï5';ans , rotgens,
ltolgails, rritoogcenrl , to]:pcreeirri, kroone end, grote zecöenrlr/-'niaoletstc zaagbeil, vis-
aren4, sper1/cr, sirellelien, tortelduif, iloeÍ""ip, l*orltsnipr;rote jager, grotc trur-
§eineester, irrieteeniireeur./, tlrrergsternr'grrut u spccht, boouleeui'rcriL:, rrieler"r:al,
bcflijstcr, irosrietza:r;err r,"*irr*", oev"r1ri"rr"r, i;Iarlekster en ijsSors
, ttleur.rc eanr../lnstcn tu c-'lcze citcSnric lrii,rou eciitcr; :

2L)-7 tot i;ii.nstens 7-9r66 veel iu i;ezelscÏ-rap van
braurre rcil;ers ( ' artog,r'Iera; later cloor verc
aircleren) (-zie reed.bl.i"Io.] bIz.19)

' L2-3 1"i i5-tr t 66 nisscirien hctzelf r"'le expl.
ui t rie iài.ngvaart .

2B-7 Lot, 2s-8-' 6(, ;::li:.;ï::*ï1il, Íhlï'""-
tloor vcle ancleren),'

r ' (zi.e rred.bl.i,, blz: 20)
22-5-t63 I cx.( ilc ioev"")'( zíe

rueC.bI.i, bLz.2L)
29-7-t66 I ex. tussen meeuï/en

r,riater | 61/'66 1? exx.geringtl (-ralters;
zre :rcd.bI .i{o ' 2 rb1z.2 )

vanaf 28-8 tot in ucestal jonge exx.echter
october 1966 oolr aclulte gezien; .een-

naal tninstens 6 exx.bii-
ccn, r"/a.arvan 1 roodgestenrt )

FIai:ingo

.iro.eLruiter

!re cdbe ils trrrndl o per

:l,euz ens tern

;J.:ardr*auirctje

^;lau,.vborst ( ruc e s t rui igc st c r.je )

o ndcrs ta an*e 'i3 inni :'lc1e 1 s aI s . T . -: ''

soorten r'rerden opníeurr lvaargenoiren;

: 2e j.rg. t íi4 itro . I
jn jrs. '65 i,lo.1
:;{l1I/,V'G.Àsd.
ie jrg. r6l i'ïo.lr
:il-rW.V'G.l-sLl .

hl z .8-12
bLz-,l3

blz.7-B

stcc'ds 2 exx.op on'1erge-
Lopen rrei. Iandcn.
rocpend ex. Ín zultcvc--d

(Tili;urg)
meer:lere exx. aanrreziS
nest nct 2 eierenl verlo-
ran gegean 'door' olls'12-,itÍn-
C;cir; cr zijn i exx.3.aI1-
itczí3 ge-re-cst.

De volgende

Geoorr'rc fuut

l,rrarte Ikoning

Graurre franjepoot
Ste l trlluut

aIs TG gequalificeer:ie

3uni/1ur i t 66

24-7-:66

juli-be,gin ;eptt66
2Q-5-t 66

iit jaar zíjn 72 broeclvogelsoorten vastgestclcl. -jr is in vergelijl:ing uct 1965

van rle volgeude soorten geen broetlen veastgestcld i
tafelcend, lnvartel en veltluili'
iiieurre aanrrinsten Ín dcze categorie zi jii cciiter; stcltl;luut cir zwartc stern.

-1,..

lro e Jvoi,e l§
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^;oor uitbreirli-n; va:r I':et 5ebied r.,ertlcro;i ni eill:ele jrlren hroel'iend aangetrof f en;
fuut, ïrnobbelzrraail en tureluur.
i'ioot broerlvogelsl fuut 

;:rl3Í:"3.uto"orírren 
op oniter3elolen' -

knoi:belzrÍaan in I9'rÍ I brocclpear op ondergelosreu
rreilanfleri.' 'z.,ar^te istern op 6-6-r,66 nest r,rct, .2 cieren gevonden op

. : or.,tr""gulc1:en rieilanCen. ( O. r. ) 
:

,i.paf,t zou ii< r*iilen veri;relden lÍl broeclvo6elsoorten vart c'c naaste ongeving( oncler
n.o. rrordt ve,.:staan; ccn strooh van 100 i. brrecl ron,J,on iret ge}rele gebi,ed) ,'',ri ar-
van ilag -,rorc)en verr^racht dat zij in het ondl.crzoelli-ebied hu:..nen rvorden'lraargenofien.
ieze soorten zi jn; torenveilli, iroutcluif , ,ilerhui. I, ransuil, ztrarte kraai, i;aur'r, ek-
ster, spreeuw, ryinterlioning, piurpeli:ree§, rood'!.rorst, f i.tis en huisrrus..

)e 32 broedvogelsoorten r',rn I966 zíjn; fuut, linobbelzrÍaan, rrj.l-cle eend, slotieencl,
::rintertaling, kuif eenil, ber;eendr rrvater::ra.l r nors cleinhoen, r'raterhoen, neerhoqt,
l:leino nlevier,'stranclplevier, .liievit, illuutr. scliclciiqt,er, steltllluut, tureluur,
irolinreeurrr ,,isdicf jer z'.ta:rte storn, patri js, f azanf , veldleeurrerii;, kuif leeu:,ieri.l;,
oeverzrralurr, kleine karekiet, rietzanger, grspieper, gc:le in,rii;staart, lsitte krik-
staart en rietgors.
§g-urgËg-r"!g- eu op dooltreh vertoonden zich wettreroia in het gebieci",3Ioterctri jh'r
buiten cie als TG en aIs broctlvogei.s geclualificcercle soortenl
..ori:raf s ( tot 30 exx op 15ftO,1966 rl.',1. ), roernlo:.rp ( I ex.octobor), . blaur,re 'rei5er,
;)urperrei;er ( I ex. Scirtc,.lnr), Iepeli:ar ( iu .*u.;ustus tot. l6C cxx. ) grèulÍe. fi'-rls
( 2i/f t5í 2 .iri".), pijistaart'( tol .4i exx. in^ iraart .:.'i.), I<raireena.( zc/6'í{>
-',a.rnetje cn vrouritjc '.ii. ), s:rient ( tot j|,IC u cr(x.,' .' .), zoirertaling ( tgt I0-^ exx
i. '.), brilduil:cr ( zc/,2r66 vro rrtje,fl.rl.)p tafeleen<l ( tot 2§c exx.0. /.) $,r2t9
z:agieI:, nonnet jc ( 15'f tt 66 i.rairuetje 'en vrouvtjc ilesthaven), buizerd., { ZZ/,5; §6
1 cx. ) , brnine ;:iel:enCief ( aug. en so;;t. ) , blaurre Ï:iciren..ief ( iri-nter '65/C5) .

sl ecitvalk ( g/l 
"56 I cx. ), iroouvall:, holend- Íf , f:ontl;el::rIevj.er ( tot !J0 exx. )

zi-Lver -.1evier, goudplevier, steenloper ( 7o), i:oirtc strandloirer, Irrombelistrancl-
loper, grutto ( rr.er Eïan irr t65t cioch .rintLer ciair in '6\)t rosse grutto ( Z*),
,,rrlir, ràgenr,rul-p, rratersnip, iro-:je, rritgatje ( tot on;cvcer 6c exx. ), bosruitcr,' 

.

irelrplraan, groenpootruiter, z.:at*,e ruiter, oeverloller, clrieteenstrarnclloper, { 2'i/L
| 65 4 exx, ), i<anoetstrancïloper ( :zz/Sr {t6' ji; exx. ), i:leine strancilopcr, teranincks
stranclloper, ( 22f 5,166 i5 exlr ) r !I'o.tc ;rantelilecurr, I:Ieinc ryantel;neeurr, zilvcr-
rilceur.Í, sloi;:uaeeuvr, d.irergileeul{ ( 29/5 - 2/{r'ó6 t ex.), livartel ( allcen 3f5 geiroorcl,
geen lrrv. i,ieer) steenuil ( ook geen broedvogel leeer) , vclcluil ( i.n winter 1965t 615

ónkelc exx. ) , Èonte hraai, lioekoelc, strandleeur.rerik ( rrinter | 65/66 tot 2l exx),
gierzrralurr, boercnzrralurr, huis
tcr, koperrriek, tapuit ( tot 5

'55/6( tot 6o exx. ), vink, kee
lrutter ( nov, rlec. ' 65) , groenI J.

toí 75 exx.).

zrralurr, gaai, lioolr::ees r uerel, hransvogel, zangli js-
exx.), paapje( Lot S exx.), lincu, frater ( rrinter

p, ( rrintir, Si/f,0 tot 30 ""*. ) (tcgeli jk rraarg"no,rorà)
nS I ri.n;:.tus , iteg3o tus cn sileculÍíiors ( irÍirter ' 65/66

itriet rraargenoilen van '-1eze categorie zi-jn; noorÍ]se ptern, roek, grote li.jster en
roodborsttapuit. ,. . ,' .. :

In totaal r,rerden'in' rle pcriode septeuher l)61 tfn r scptei-rber I966 127 s.oorten
rraar3etlol;len, tegen IC8 soorten in voorgaand jaa'r. De- tarreli jtt sterhe stijging van
soorten is mede te danken aan r1e uitbreiding varn iret rvaarne.ningsgeboed., da't nu als
;ren: en Itorcf t i
spoorl i jn lir:rsterdaur-Ilalf,rreg, Spaarnrrouclerctri jk tot nieurrè haven, iloorCzeellanaal
tot Forclhayen en: in rechte lijn naar station Sloterdijlc, I '

rntotaaIzijndaarnusinr]sr]ecaiuirer1961l65soorten1Íaargenomen.

Sairenste l l er ,, ..Iïartog
r,diairalengrag!! 20§ les.

;.-- f vu f J... rieceieb er l9(t(t
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:iildc ceurl

BoonvalIi
loronvalk ,

-'atcrhoen

;..-cI]:Oct'. ' '

3.c:rolclistsr
.-;

-1 CV].',t

Grutto

I'lausui l
.ijo crcnzrralur,l

iintcrl;oning
ficggci:lus

.l'rote Iijstcr
'.anglijstcr
i-crcl 

r

GcLlr. roorlstaart
-ro sric tzaq6Cf
S::otvo3,: I
1-rartkopjci'

;::::::"'.
.lnaa.:as lui pcr

fitis

Iio ol'rc c s

l'i-rpe lmee s

- iatkopnces

Booml;r'riipcr

Groenling , ',
:']trt t e r
Vini:
.-.uisnrus ':l

S:rrra eury

Zrrarte liraai
-rittc lnyitistaart

== === ===== ===== ==== === ========== ======= ===== === ====i=

algc::rcne broeclvogcl1 tot,alc :raiital ncsten uiet getcld

1 iraartjel b'racht 3 jongcn groöt

J broerlpafen; .al-lcn,in ncstkastcir; totaal lJ jongen

2 'bro'cd.paren; in clit der bc:-cie vi jvers ocn.

t hroerlpaar in c1c z;f,. grote vi jvcr

op'.aangröÍlzGrl,;Lc'rrtiIantlen i :-'

I paartjc;
ninstcns 2

bractit ï jongcn groó:t

vrij i-rlgci:rcnc i:roc.*vo;cl oi?

bocr..cri jcn
ctaarvoor gcsc;:.iktc lrlaatscn

ongcvccr lr lraar , , ..-: ".--.

I ;raartje; clit jaer vootr hct cerst gcslaagd brocdgeval
alg,ciacne brocil.vc;cl, aantaX ncstcn nict .gc,teId. 'i i'

' itlcn
orgo.rn.ór tO t 

"ooaLiaron, 
rfaarvan 5 ir,

2 llroedparcn langs .grotc spo.orr).i. jk
ongcvccr 5 hnoc,l,rarcn
ougcvcc,r I brocclparan 

..
ongcvecr j broccl;rarcn

langs grbtc spoorclijh
:;tggeli jLr brocdgcval ; kon nict.uot zeftcrhciri rrord.cn

,. gcconstatccrcl
' ongcv-ccr ) brocd.rlarcil
oilgcvocf, tr bfocdllàren . , ,

ongc*rcci B Ilíócciparcn, rraàrva4 2 i
ongevccr 20 ilrocrl:)an cn, r.relarvantr 4

oIl§cvcor 4 brocdirarcn
vcruöcricti jk I brocitrgeval; hon niet rnat zeÍ:c.rl,rcid 1ror..:Len

gc:constatcc'ril'

ne stLrastcn

n nc stlragtcn
rn ilest^rastcn

a

F;i ftj af

on6cvccribrocdparcn : ,,

mogcli.jlr een brocdgcval , i: i '

:',uinstens I broc.rlgcval
.i .. : j I

algapene broeclvogcl, tstalc, aantal, neston nict goteld.
algcncnc brocdvoXcl aan opstallen on hc,t tcrrcin

algeurc.ne broeCvogcl, ongcvccr Z broed.paren
I broedgeval bij bocrclcrij

'' 1'

)
i
L

) ,:
6|ggcrenc .broed.vo'sc1;' tot.rIc. a.a.ntal ncstcn nÍct gctclcl

,|]

:rl



hlz,J ,
E1 . )rv:al xsteu en ', "1- ^ í-'oura crene]. of e

,.aIsc..olvcf ' '

Slaurre rciger
..',.' 'aii
Lc pe 1 aar
Zor:rcrtal ing
Ganzen
. atrijs

.1o ine cnf of
ri 111e Z:.raan

'.ratcrsnip
ri tgat j c

?urc luur
i-:;l'o capootrui tcr
., i lvc rrre eur.r
[ito r:-r"ie eur+
. 
'.il 

k;-,.c c tely

Viseij.efje
Turkse tortcl
. -oeiioclr
'-"ricrz-rralu'..+
--:o sui I
IJsvoge I

Grotc honte specht
I o oi,rl c e urrc r i lc
lrcldlcculverik
- -ui s zwal urr
),o e li
- atrrr
.'l!:s t er
'/Iaai;rso Eaai
Z,;rartc nees
St:,artilccs j

"{rausvoge }
. iopcr".riel:
-eflijster
TaP'.li t
' ,ood.horsttapt it
io o dbors t
Gou:].haant je
-lonte vl iegcnvaÍrger
Ge l e in.ril;staart
sijsje

kneu
..'ruisbeil
':ingi.rus

ccrstc rraarnc;ring voor clit terrein )

in na;r.ste or,rgeving )

( 23/4

5a /4
soortcn ni.ct bcl:enc',
tlrocclvogcl naaste o.rgcving )

( naaste orlgeving )

( na;iste o,'lgcving )

( ZS/t* ecrste r"raarne;,rii1g voor dit tcr- ein )

( enkelc uraren t'3i'fr:;:ï'";:ít: 
L:?r§lÀlt" 

rr:arschijnrijk tot'

( L2/3, zinglend, cerste rraarne:.,'.ing voor dit tcrrein) '

( trroedvogcl van tuincourlcx )

)

( cen 1,ate rraarne'ain;;

van 9f 4 - 1o/tr tot &

naastc omgcving)
in ruig tcrrein bij

rtrit voorjaar tras 23f5, I cxpl.)

exi:l . ) '

Coca-co lafabrick )

(
(
(

( broedvogcl naaste omgevi.ng, ccn enkel paartjc)
( 2Q/5 on t0/9, voor <iit tcrrcin, *;oï"li:,:rïï)""o"*"

( to /E ] cxi:I , ovcrvl icgcnd)
( vrcc.-rrlc rliatun rras S/6 t cxpl, )
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ilcstilirst -lerrouiuq I; brociisel
-__nestkast ci iong

ringirus 6 6

2cb c t':s c 1

},Io. fi

2B

2B

2B

1

2B

2B

28

2B

2B

2B

2B

L<)

28

Ét)

óoé<)

28

uit

6

j one; ui t

I

i
4

5

6

7

B

9

10

l1
t2
L3

14

t5
16

Z\tr.lrtC C S 9 í:rO

liooluees 555

lioo llncc s 666

rrnijEluS

irii,rpelilees
pimpc I
hoolrrces

,
r3
11

10

5

t5
L3

IO

É)
1'J

L1

10

hoolnccs 999
hoo lue c s 777
kooli:rces 7 77

\roor Ce aanvanë varr het ncstclcn is cr geclurcnclc
cnige ti jct een stri jcl gerrecst ou i:';,.st nr. 4

tussen een paar ringnusscn en kooli,rczcn, die de Iaatsten geironncn heilben.
de zwalto mces j,n ttast iir.ll is net zolicrhcid geconstatcerti
Voorts helbcn nog trrcc paar staartmeu en oï) ons terrein gobroed

trnstcr,.lan 6 dcc 1966

"ïac,v.d..leijrien,.loz. trsraelshade 2 ,Ï1
r',^ns tcrc'iam-li:.

: 
ïËstjia-s-tÈ-rp.l-ali anpc:jitSrrcin . Lr-jir}jUz-c*rr,I. . 196ó



blz.9
Vermo e de li ke .{ziatische s erlver in Nederf
ens et al. vermelden ï/e e z,è er

Nederland vorm,
.tt

nd
grote spen:,rers uit
.',ccipiter nis'rsni§osimilis . ( f:-ct<et) rekenen.

Thans kan metrding..r,'rorden gems.akt van een derde exemplaarr Ín de col-l-ectie van het Zoölogi-sch i"iuseum van de universiteit van Amsterd.am.Col1'nr. 17.682 o le jaar, 2! ,november 1963, IJsselmeer:hust, Huj.zen l,lH.
lgS§-ggv33g93-99! Ileui,,eljond,-Qoor_{ac. van der }ieyden (zie:
iui e de d . tsI ad voge l.reiksro ep Ams te, dam;-T§BE;-277T-rVíA ; p . g .): ;,,Vleuge1 251+, -staart .1!0, tarsus 64, berstOeen (crisía) '59 

mm.De grootste door ons tot dusverre gevonden vleugelmaat van eenNederlandse sperr,r,er g bedroeg 24) mm; het borstÈeen (crista) vandeze vogel r,ral 58 mrnl

'ianneer dezerf.de maatstaf r,',iordt aangelegd als door Hens et al .(lg6o), n.f. dat d.e wijfjes met een vleugellengte groter dà,n 248 nmals nÍsosimilis moeten ',rorden beschou'vd, valt het bovenvermejLde
exempraal:: eit Huizerr zeker in deze c:ategorie. Zonrler riÍnggegevensbIiift het evenvrel hypothetisch of zulkà grote, bu'ite'n de bröedti jdin i''lest-nuropa .vastgestelde vogels, inderàaa.l uit Siberiij afkoms,tigzijn. De deterrninati,.alsrrnisosimili_s;rloopt dan ook vooruit ofeen statistis'che bei,,rerking van* ,d.e af,me.ting;en. van l,iederlandse sper-riers .uit ;alle maanden van h,et jaar.
De determina-tie is cloor de Taxonomische subcommissie .van de com-missie voor de Nederlandse Avifauna aanvaard.

trKorte m.eded.eling,r , overlenonen uit T,imosa 38, irf,I . 1-?, ,1)65,, 
bLz.9Z/98.

r *.*::..::. .1 t-,1.. >1:k ii *::. i.>.* i.-->:. * ! r.* 2 *. *x * *x * **.i * x **.,. *"*.1 J 
':.i: 

)k t r. r. r... ! r: *:.:.***+*

over:genonen uit rimstelveensch/ouderrkerksch r,Jeekblad, .d . d . 12/Bl1966 .
!ícuDERi(trRK - De schoorsteen van d.e r.k. pastorie kreeg de vorigeiiiieek vrijdag byzonder bezoek. _T,aat in de middag str.eek er rlainelijkeen ooievaarspaar neer, clat daar enkele uren nót aorpsleven vanOuderkerk in ogenschourí nam
iiet ;erd .echter geen incognito bezoek je voor beide vogers. ,+1 gauvrnl?""1 zij het'rniddelpunt voor een 1egàrtje fotografsn-en cineasten,die het paar ara;.g lrj-lden vereeu,:rigen. c;i natr ïz rs avond.s ïilarende dieren moe va.n het poseren en nJt op één poot 

"t".r, .'riti strektenhun lange poten en vlogen v;;.n de schoorsteen r,Jeg
T'n ar die opschudcin.g. ter,ii j1 de pastoor ,ri"t if;,ri" ,rr, ....... .rr

;i j memoreren in dít verband d.e waarneming vermcrd irr'o.r" vorigI'iededelingenblad, brz. 19,, van 1 ex bij aà rarrJe"s1er,n, en dieopgenomen in dit BIad, van Z exx boven de amsteÍ op lZiB/,66.
( rea. )

KS/vDr 
1

*lrloot redactie:
trvorige week Vrijdilg zou
';i/eekblad werkeli jk d.d.

J/B zíjn geweest, aannemende
12/B ts verschenen. vDr

dec:., 1955

dat het



bIz. 1O

Een uit ,q,msteidam veràwenen broedvoget;' :dà ROEI(

Het verrichten van negatieve waarnemingen mag dan vcel :.1 moei-
lijker zijn dan het verrichten van positieve waarnemingenr in
het geval van de Roek gaat datr. vooral voor de..ouderen onder
ons, niet op; Daarvoor was het gedrag van deze soort op de broed-
plaatsen in Amsterdam té luidruchtig.

'want,""oöor'zorer: mi j bekend,,
Amsterdam, in elk geval geen

Opzetteli jk schriif ik 'rwàst1,
geen bnoedende Roeken meerl in
van enige betekenis meer.

zi-jn er
kolonies

De grootste broedkolonie in de 2O-er en ]O-er jaren was die in
de ve}e1 zeer hoge bomen van de oude oosterbegraafplaats, in de

LÍnnaeusstraat gelegen tussen het toengeheten rrKolonj,aal Insti-
tuuttr en het Oosterpark, .tegenover d,e Eerste van Swindenstraat.
Daar broedden en voc,hten en ruzieden honderden vogels, roofden
elkaars nestmateriaal en 1egse1s. En eens was ik er getuige
van hoe'de. Brandweer met behulp van een geheel uitgeschoven }adder
een Roek, die met zijn vleugel tussen een takvork geraakt was en
urenlang z6 geftadderd had, uit zijn neteli-ge positie bevrijdde.
Een vogel in nood, dat nam de burgerij niet ! Amsterdam: barm-
hartÍg !

Trouwens, de verd.wi jning uit Amsterdam van het riclevere'r, luid-
ruchtige, gezeïlig d'icht-bij-elkaar wonende zwarte volkje, wekt
bi j mij ".Àirri"""nties 

aan de verdwi jning van een and.er clever'
luidruchtig, gezellig Volk, waardoor onze stad eveneens armer is
geworden

Verder waren er tot voor kort koloniès aan de Oosterdokskade r in
de Noord-u,jesthoek van het Vondelpark bij de Zocherstraat, en op
de grote buitenplaatsen langs de Àmsteldijk tussen Kalfjeslaan
en Ouderkerk aan de Amstel. Vermoedelijk za1 de opsomming van
verdwenen kol-onies nog lvel met enkele aan te vullen zijnr het-
geen alleen maar tot stavin§ van het bovenstaande kan dienen.

Ook niet in de rivijde omgevi-ng van Àmsterlam, noch in die van
Hlaarl-etn,' zi jn mi j Roeken-kolonies bekend. Bi; mi jn vreten zi jn
de riichtstbi jzijnde grote bro.edkolonies die in het Naardermeer

Ín 1924 en 1916 werden bij een census over het gehele land
+ lO.OOO resp. ,8.OOO bewoonde nesten geteld, tervui jl in het
Ïaatstgenoemde jaar tevens de foutieve opvattingr dat de Roek

in N:ord-I{o11and boven hct Noordzeekanaal niet broedde, werd"

gecorrigeerd. met d.e vermelding van een kolorie bi j Stompet.oren
in de Schermer.

Van d.e landelijke telling op verzoek van het Ministerie
Land.bouw tn 1954, waartoc ik met 1OO bewoonde nesten op
terrein van kasteel Haarzuylens mocht bijdragen' is mij
slag verloren gegaan.

van
het
de uit-

Tegenwoordig wordt de Roek een ?tvrij talrijke'r broedvogel genoemdt
hetgeen impl-iceert dat het aantal broedparen tot 10"OOO bedraagt.
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Tenslotte zov ik een iederr.die zj-ch voor het gedrag van d.eze
hai'd aan de weg tirnmerende íogelsoort i-nteressàert;-wi1len aan-
bevelen zo \an medio maart af eens een paar uur in de nabijrrdï-a
(niet.al te nabíj !) van een broedkolonie door te brengen.

iIk eindig mr:t een twcetal citaten van onbekende hef"[omst:

rrColonial birds not only have
br! also thej-r young are as

many sounds themselves,
a rule vcry noisy."

sein Nest zu"P"*. Siedlungsbriiter fehlt d.as Bestreben,
verheimlichen, von klein ab vöIlig,
dem Einzelbruter ist es angeboren.tt ('l

a) P.H. Blekendaal
Grasri jk 13, '"
Amsterdam - Osdorp.
Tf. 1924?3

(-) í\

o

9sre*1p1:ce de literatuur:
Faunistisch Overzicht van de Nederlandse Broedvogels,

Mr. Fr. Haverschmidt, 1942
The breeding-birds of the Netherland,s,

À.L.J. van rJzendoorn, 1950.
Avifauna van Nederland,

Commissie voor de Nederlandse Avifauna, 1962.
Het Vogeljaar, l4e jaargang, nr. 1t maart 1965, blz. BZ

* * * * ** * * * * * + * * * r< * * * * * * rr ** * )k * * * * * * * * * * * * * )t * * * * * + *,È:t *,1 *,k * * * * * r. * *'* *jk * *

Noot van de Redactie:
op grond van rr/aargenomen roeken in die omgcving, meent redactie-
}id J.il. de Roever, dat nog steed.s ieder jaar roeken hebpen ge-
broed op de grote buitenplaa.tsen langs de amsterdi_jk (l,vester:-
Àmste[ en Oostermeer) in wisse.land aantal (omstrc,eks 2O paar). .
Dit vèrmoeden kan hel-aas niet met
gestaafd.

waarnèmingsdata worden

n
i"/ij houden ons aanbevolen voor data hieromtrent, die aan de
lezers bekend mochten zi jn, dit te meer d.aar m.i.v. 196? Ae
Roek wordt toegevoegd aan de lijst van het lerndelijk onderzoek
o.1.v. de Hr. Philippona. (zíe lvieded. Bladr'4e jaargangr nrs.
1 en 2).
Aanvulf.ende gegevens bij voorkeur te zenden naar d.e Hr. BlekendaÈr.
***x***********d({<,t(*****x+***i<***+********,}****,*******+*1!*,r***r<****:}

PHB/vDr december 196'à

íl .'

o

o

(l



VOGELE}T IN DE HARZ.
Deelnemers; tn 1965; À.Hartog, 

^. 
de Jong, I.

van l-4 t

hJ"z.12,
de Jong en tr'.Yera
ot 27 Juli

ir # #3f,t-$;i'3i-tt"§'i,{t :#""t'o"§$dË',-'f iï %"à'"-r ".?#"',r J§*t-#r +}f' "* " "'
is een oud rompgebergte mèt'níet al- te hogé, zacltt glooiende bergen.
Het,geber'gte ié-qua óppervlak iets kleiner dan de provÍncÍe Utrecht;
ons ilaarnèmingsgelióO: figt in de zuidoosthoek hidrvan'' Dit geb+9q
wordt geiTormd dóor een driehoek die een basis van 13 km, een €tide
van U-km. en een ztSd.e van 20 km. heeft. Dez'e afstanden ztin_lucht-
recht geme1en, want àe ztyd,e van 20 km" wordt in werkelijkheid ge-
vcrmd door 15 km. zonegr§ps.

fn onÀ *àà"fià*ïilgsgebied liggen 5 dorpen.'Ín'de top, ,1r"
noordelijk, ligt Braunlage met 6500 lnwoners op.een hoOgte Yàn 560-1000
*.; in dö óq$eÍt;ke en roóste1i jke hoekpunten 1ig§en resqQctievelilE^\tttrieda
m"t 2000 inwó;.erË op een hoogtó van 42Ó-730'm. en tlllalkdnrie'd met 2800
inwoners op eËn hoogte van Z7O4OO m',Ongeveer miclden in'het gebied ligt
órru--r""tfi3fplaatsl nI . Zorg,e met 2000 inwoners op een hoogte van 34O-
43O ryn eL oàgéveer 4 km. noordelijker'Iigt Hohegeisz met 2250 inwoners op
640-300 m" Dó Calen liggen op een:hoogte van 270-350 mo erl de bergen zLJn
550-TOO m. hoog, dus ee=i relàtieve hoógte van 2OO-410 r0. De hoogste top
op'Jestduits gè'6i-eO is cle 927 m.ho§e T{tÍrnberg.

l[anneer wij vanuit Zorge naar,het noorden trokken., Singen v"i j
het gebergte Ín. Bij"sornmige steile lvandèn kai'i-riien ,+u\r dà-t het een
r6ts[eber[te 1s. A1é we naàr het zuiden,tr:okken elndigde het gebergte vrij
plotéelin§ en rverd het landschap regehnatig'g9]vend van vorm. Bii
i,/u.l-k"rr"ied, dus 1n de uÍterste ZuidóosthoeÈ-, lisl gen.'klein gebergte,
dat uit gips bestaat. Daar lconden wï-i de gehglg Dglomietenflora vinden.
Aan de voet van dat gebergte ligt heÍ ltelteión. Dpor het golvende lanc1-
Ëàirp stroomt de Y'rieàa, uón vrij lreOe, önd'ie'pe beek van 215 kn-.-lengte.
In dàze beek'komen regónboogforö]'en 'beekforel voor. Dicht bii vlalkenried
liggen u"n au.rrtrl mueit jes,-clie zich_in verschillende verlandingsstadla
leïífrAen.De fl-ora is zeer óf*isselend; in het gebergte zelf ,i_o?{9zakel:_sk
naafdtossen, afgewisseld door enkele loofbossen. Er zLJn tamelijk veel
bergweiden ón víijwel pveral zi.Tn beekjes..In gqt"regelm3tlg eglvende
ianischap vindt mör, v"à1 loofboésen, aigewisseld -door akkeÍs.. De zorre-
g""r." dofoinrert echter over het gehete landschapr sPeciaal het waarne-
fiingsgelièd.,Deze kaalgehaktc stiook, met dubbele prikkeldqaadversperrin-
àu"ï frr*itrro"", houten mi jnen liggeni die re eds'bij een druk v"" -2 YF,;["ïpfà1i"n,;heeft vo:oi:a1 ín het hègin'veeI offers geëist" gngeveer )O7'

Oer-mijnen'is geëxplclgercl , doorda[ iret wild erop trapte' ldu zr|n d'e die-
,u1 er"enigsziils aàn gewur,ó; de herten rusten overdag 1n de'rustige bos-
j"u bij de z6negrens. Ree, hert_en zwtJn komen tamelijk regelmatig voort
ierwl;Í vos mlnder algemeen en das zee.T TeldTaa*.is" : .

y'li j-;i jn d.aàr de .gast gelveeqt yan de rtArbpitsgemeinschaft
ïfal_kenrÍed dËr rlögelwarte u61go1ànd'r en zL)n in _totaal 5 maa]- meeSleweest
óà-vogefs te. ri-lrg;rr" ï[j-1 iróptön Criernaa] aàn-,de,{fi.ed-a-gelfpgg en daar in
totaaÍ T ,ogéÍ;'-gering,[, n]. 4 i j svogeis, I] huiszwaluwen, 4 

, 
witte en

5 grote gele-kw:-tcétaarÍàn, 1 wateigqróeuwrl- roodborst-, f 7.1'1a5tl<9nr 2 tuin-
irilit"r"l 1 tiiiti"i; 1 gÍanskop, 1'goudvink en l- vinlr. lii. hehben twee-
;;;í.;;r,.'ir"t Íterieiórr ià hun ringstàtion geringd en hebben toen in to-
taal 423 vogels geringd, *ààrrrrr, 7gO binneà 12 uur. ilet waren 361 bosvsn=
;;ï";;í ( Bu" gevangen met 0ostduitse ring), ? oeverzwaruwen, mannetje
en vrouwtje *ïtEóut"ï0" tià"*lórsi, L2 kleIne karekieten, 4 fitissen, B

t jift jaffën, t3-pimpelmezen, 3--rl.etgorsen en 18 spreeuwen'
fn a96b vórbleven A.Harto[p A.de Jonge F'de Jong eT F.Vera van

L4 tot 27 JuIi in de Har,Z, i" igee ïórbleven dó'eerste drie daar van 7



, ' In 1965 en 1966' hehbe.n vri j
soorten $Iaargenomen;

-' enkble inalen ïva.argenomon; broedt in 2 paar j"n cle

meren van het laagland.
- vele mal-en waargcnorrteilr' eenmaal 3 ad.+ 6 iuv. .

broedt in meert jes bi j {'/alkenrled. ,, ,

enkele malen gezien 1n omgeving f,ialkenrled.
- in L9"66 eennaal waargcnomen b1j meertjes bf i

Ii/alkenrie'd; 1 piraït broedt daar.
tn 1965 ad.+'3 juv; 'gjez,-en in llattorf am Ttatziop
ongeve er 20 krn, van ons-\/aarnemlngsgebied. .. :

op"1a Juli 1965 voor tre"t eerst siàOé iÍIl€ilseÍÀheug'e--
nis een rexemplaar ( jr+v, ) in Tla,rz. 't -

veel voorlc'oraend in mcert jes van laagland.
steeds een groepje van'5-10 exemplaren op meertjes
bi j \/alkenried; broedt daar.

- À;í";à;1 *,"à"gó"omen in 1966 op trek op meertjes
bii t:i/alkenried.

- rnannetje en vrouvrtje enkele malen waargenomen
meert jes bij ríalkenrieil; overzotrerde d.aat in

.:. op 15 Jul1 1965 cloor A'Hartog en 3.Yera boven
vréi1e' bi j r:,ialkenri-eci, een vrour,vt je Sezten; ge
onbekend i-n de Ílarz. I)e vogel had Iange, brede
vleugels die aan cle uiteinden iets afgerond lr/aren;
opvall-end r,,raren de aan- de bovenkant lichte voor-
vleugels, 9i" naar atchtercn donkerC'er rr'rerden; een
lÍchte vletrr op voorhoofd en sch:,-del en een liciiter
gellleurd gedeel-be op de oàclervl-erigel rorildom de pol-
sen. ne vogel vloog met Lang;zane slagen en hield

,.bi j ,he,t. zweven de. vleugels afv'ri-sselend omhoog en'omlaag. Ijede door .grootte en vrouv'ltje sc[r'ee.uwarend
; e,l-ke;.dag nrinstens 1 ex., zeer v.r'ak roepend en

s pe l- end
- ,aÍ en toe' 1 ex., gezien, in tolaaI 4 waarneiiingen

in L965 en 1966. -

in L965 2 waarnemingen, waaronder e en van 1 stoo't-
duikende juv,; in 1966 eenmaal een juv.exemplaar.

- alleen.in 1:ragIand, vrij regelmatigj ' eenmaal ohge;
veer 5 minuten bij nest. In 1966 reeds weggetrokken.

.- in'1965 3 ïvaarn-em.ingerï', eenmaal 5 ex.; niei in l-966.
ï enkele malen '\,\iaargenonren 1n 1965 en ]-966.

, - 'op.21 -Juli 7)65 een.orrervliegend exenplaar, slnds
1963 zeld zaam 1n ,Hàz'2.
i!' la"agfand a1s jachtwild

- broedt in meertjes bij rtrlalkenried, in 1965 vele
malen gehoord. In 1966 vooral b1j ltelteich gehoord.
broede n beide 'in neert jes bi j iíalkenrled.

j-n de .rLarz de volgende 107 voggl-

fu
Dod;làrs.. ;

ijlauwe Her-ger
'loudaap j c

Ooievaar

Zv'tarie ooievaar
t:\,'ii1de eend.

'i/intertali-ng .

Sl-obeend

Tafeleend

Schreeuwarend'

Bulzerd

Spervuer.

Liavik

F.ocie \,íouw r,

'ies]renclief
Boomvali{ ,:,
$lechtvaLk:

,i:i t I l,i; .

op
L966.

heel

I

- Xazani' , i1/at;erfal,,'

';/'ater.ho-en
lfeerkoet

\,)
)

blz,l'1 ,
..

tot lglrugus'i.us. Beide jaren ging I dc Jong op de bronifle ts en in het
ecrstó j.iar g.ingen de ànderen op,c1e fÍe ts, tervrijl zti tn 1-966 l1fgten.,

- Door c1e-wi jze vetn vcrvoer''vrcrden Xn,1965 zcer*ve el voge lwa.arnemingen
onderweg gódaanrnl. in tolaaI 2 havilccn, 30 buizerden, 2 rode- en 6 z'rutte
ïíouyíen, 4 boor,ivalken cn zéer veel- zin,gende puttt;rs, gï'airritre gorsen en
europese lcanaries. ln 1966 rrerden slcchts t havlk, 9 bulzerdenr,14 z':'rarte
Ir,/ouwen en een hop v,raar§e!o4el. Iilatiiurlijk lver.dcn buiten clcze soorten- ríIeer
algcm'ene sooiten als góuclvink, grauwe lclau'irier, geelgors en gele kwilt-
stàartwaargenomen ::'^



bl z . lI* ,
.:'t

.itgatjer , eenmaal gehoord op trek in f965'
oË"Ëïi8i", ' , - 

lÉgà:ttrïg,r'raargei,omen 
g, 

ll:ï 
Ín 1e65 en '

Tureluur óónmaat Sez:.en op trek in 1966

H;1;;à;1f ,' houtdulf , - 
tortel-

o"if en tíikse tortel - regelry?tis waargenorien

Bosuil ià*"i:-iro "uóÍ 
gehoord in 1965 en 1966'

reageeiden zeer snel op baltqroQp'
Ransnil àenilaat gehoord tn l-96'5 !+idens nachtelÍ jke

sPeurtocht 'Ruigpootuir ii ï?"jll'*ï3Í2,:"8ínï;'j3llflË;:;r*Ë Ë:ilË",u.
Gierz*6luw -' ,egglmatig u'àargengme1 .in laag1and '
IJsvogel ; ' - ir"l*3q1ailO vrijwel steed.s te horen en te

:' ]., Zíen tï3 d; r.eeit;"s; tg t965 en 1966 br:oed.
den er twee Paar'

Groiebóntespecht'--overa1vee1waaré]e,nomen..

. \ É8" à"ó*pi"àí in jonge--den op een bergweide'
,L\r'a',e specnt in 1965 éÀ WOe eón énkele maat gehoord '
VeldLes.uwerlk - vele *tu'""*í"g"t' tn 1965 en 1966 '
Bcerenzwaluw vele waarneminEen -rn ]-965 en 1966

- vooral 1n laagland
iËï:íi*lÏÏ- ta.màri;r. ""i"ï[*--i' Ls66 wrarsenomen'

à*""ià Èraai veel Sezten
sà,tu kraai :i'ïi; jï1"r3Í?.*3iï,.ï;i3íl:- , A. de Jong

Kau,nr zeer veel waargenomen' elke d'ag'

ïirqt", idemmorenrra,<er - ïl 1ZZZ iÍ*lH"*rïË3í"iïài*"iï3"uli"ï]"3iil[",: 4 ex. enkele minuteà na elkaar langsvllegend.
Gaaa
ir,o olme e s
Pimpelmees
Zvvarte mees

Ktiifmees

Staartmees-GlanskoP :

Boornl<lever
-Ko rt snave lb o omkr'rli P e r

Boomkrr:iPer
- iinterlconing
';iatersprD.euw

Grote lijster

; - z'eeT veel waargenomen, elke dag

u/aarflenorlen.

- àï1"ó""-c;;; is van de zrrartkopme zen aan:Neztg

in 1966'ontclekt cloo'rdq't er een ex' samen- Ë"-íài àË" tàomkruiper; daarna aog eenrnaal.

- vele waarnel,]ingen.
zeer vele waarnemingen ' 65- ;iia" *àa, gezten ti de 'lieda,- i-n-19
;IÍ;& à", ï"",ex, in l-966 oolc adult'Een-
maal ongev ,Zr 5 4inute-n op 12 m'afstand
;;íu;. -vri iirui a)19 s 'waaigenonen ;. het' icnip-
osen met h-ï'aàrcró 'oo51id, zenuwachtig door
àB-iiiàiàn--zakken, 'ondér water lopen ,"" 9:: : nàfs-'streliken alsieen roerdonrp om q\rer een

waterval te kijken. '

- veel \/aarnemingen.



Kramsvogel

'Lan8!1- 
J ster

l,iere1
.Tapuit
Roodborsttapuit

P.aap je ,,,

0elraagd e roocl.staart

Zwarte roodstaart
Blauwborst

lloodborst
Sprlnkhaanri et zanger

bJ.z. J,§,

tn 1965 slechts eenmaal 1 €x. in laagland'
vÍaargenomen,, broedt daar.

- veel- voorkomend.
idem

? eenmaal I exx.. op ïtirmberg in 1,965 |
op 2L Jul-i L965, een ex.gezien in gebergte;'tamelijk zeldzaam

.- in 1"966 ,enkele malen gezien blj \'lallcenriedt

: v€rschi:l1encle- mal-en rffaargenomen in de nabij-
heid der dorpen.

lcLem
rnannetje en vrouwtje witgesterde blauw-
t bij Itelteich geYangen.
waarnemlngen.

965 gehoorcl bi j Itelteich.
966 gehoord bij Itelteich, broecide daar.
waargenomen bij Itelteich en bi j mt:er-
\iallienried.

tamelijk ÍeeI wa,argenonen, vooral in laag.-
1and.,'
in L966 tweemaal \ilaargenÖmen bj-j Gips-
gebergte.

- vele v\raarnemingen.
idem

i-{i 1965 tamelijk veel ïraargenoraen,i,n loof-
bóssen op de berghellingeni in 1966 niet,
was vermoedeliik a1 weggetrokken.
af en toe vÍaarnemingen

id era

- vooral in lnagland en nablj dorpen
.a

- vele 1ïaarnerningen
een enkele waarneming in de loofbossen.

- veel rvaarnenlngen op de bergweiden;u/aar-
genomen dat gra,uwe klauwier fel door hen
r,'lerd aangeva,llen.
zeer veel ge.zten langs de beekjes.
vrijv"rel ledere clag langs de beken en op de
vochtige bergweiden.
langs de liiedar op enkele bergweiden en hij
I{ohegeisz verschillende lvaarnemingen van
gezinsverband tn 1965 en 1966.

- bij Itelteich een slaapplaats vlln ong,;veer
50.000 spreeuuien
in 1965 iO de loofbossen veel en zeer luid-
ruchtig aani/ïezLiAt eenroaal een groep van 30
ex.; tn 1966 eenmaal- \À/aargenomen.

- vele \,va,arnemingen.
tn L965 elke ochtend verschillehtle zingende
€x. in L966 ',reinig 'waarnemin.,,en.

- vele ï,;,r.arnemlngen op de bergweiden.
in \965 vele waarnemlngen; in 1966
eenmaal.
in 1966 mj-nder vaak dart in 1965; eenmaal
2 mannet jes goudvinlc op zes meter afstand.

een
hors
vele
in1
1n1
veel
tjgs

Snor
Kleine karekiet

. Rie tzans.er'' z#*fYfff'
Tuinfluiter
Grasmus
Braamsluiper

Iitis
Tji-ftjaf
Iliiiter

Goudhaant j e
lruurgoudhaant j e
Graurnre vlie genvanger

Bonte vllegenvanger
Lleggernus
Boompieper

',itte kwikstaart
Grote gele kr,vikstaart

Graulve klauwier

Spreeuw

lr-ppelvink

Groenling
Putter
r)IJÈ

I(neu
Europese kanarie

Goudvink



in 1965 enlcele malen een groepj-e vra?,r-
genonen, vooral hoger in het gebergte.. r'

- vele waarnemingen ,.. -
- in !?97 in Iaagla.nd tarneli jk veel z1n,:end,

in 1966 niet.
- in 1965 en 1966 vele lvaarneningen bij

ltelteich en bi j meertjes bii tÍalkerllied'
- vele waarnelrllng;en. ,._
-' enkele waarnehingen in' L966 o '.'l

Kruisbek
ltrink . r,,,
G.r:au.vue gors

Rietgors

llui-smus
Ringmus

Samengesteld door;\.Hartog
irdmiralengracht 205 hs.

i\msterdalïl-' '.

luH/vDr . /li Decerpher 1966



.I^-',i 
- 4auL4. t (

Na een algemeen uilenonderzoek in het Amsterdamse Bos van 1961 tot
1966, zljn ondergetekenden er toe'overgegaan om hun bevinlingen op
schrift te stellen. Daartoe laten wij een verslag van 2J à ,O Utaa-
zijden verschijnen, waarÍn wij een zo volledig mogelijk beeld van
onzg werkzaamheden trachten te geven. Hieronder volgt een kort ovër-
zLcht v;an dg' inhoud van d.it verslag
In..f ebr:u ari 1963. -bego.nnen wi j met -het .-verzamclen vari. braakballen
van de Ransuj-I en het i-nve.ntariseren van het l+rnsterdamse Bos,(in
het verslag vindt men van beide onderzoeken uitgebr.eids.:tabel'len
en gegev"rrà). Eind 1964 stopten vuij met het braakbal]en verzamelen
en Íe[aen wi; ons geheéI toe op "", nadere bestuderïtg rr.r, de levens-
wi-jze van de Ransuil. De braakbalïen werclen in deze jaren op 20 ver-
schillende winterroestplaatsen verzameld. \;Jij vonden in totaal op 52
verschillende plaatsen nestenr'waarvan 12,6 % in de loop der jaren
rneer dan eenmaal als broedplaats gebruikt: werd, Gemiddeld vonil-e-4 wij
'16 broedterritoria per jaar. Bij de bestudering van de nesten en van
de winterroestplaatsen vi.elen bepaalde overeenkomsten op. De winter-
roestplaatsen bijv. waren àf gevestigd in jonge, dichte loofbossen,
öf in bepaalde naaJ-dboomcomplexen.

Van d.e.oecologie van de Ransuil hebben wij d.e levenscyclus van nest-
jong tot adult exemplaar, het uitvliegen, het prooigrijpen en he.t
trerk.àningsvermogen meer of minder diópgaand bestudeerd. Hierd.oor
hebben wij vele rryreemd.etr waarnemingen gedaan. Voorts zijn èr' jon-
ge'à'geri-ngd en eieren gemeten. Om het overzicht zo volledig mogelijk
te maken, hebben wij een uitvoerige beschri-jving van Uj-leh in het
algemeen en van de Ransuil in het byzonder opgesteld door zeer yeel
literatuurgegevens te combincren. i/j-j hebben vele honderden braak-
ba1len gemeten, gewogen en uitgeplozen. als prooidieren hebben wij
vogels, insecten, slekkgl en 1O soorten zoogdieren gevonden. De
determinaties stonden onder contr6le van de Heer van -Laar_., zoog-f,ier-.
specialist; uitgebreide tabellen geven een duidelijk beeld van aan-
ta1 en soort prooidieren per maand per..pIaats. De gegevens hieryan
zijn vergeleken met publicaties van reèds verrichte onderzoeken-in
het Bos. Omdat de zoogdiersoorten mi,4der bekend zijn, is er voor de
volledigheid nog een li jst van kenrrrerken voor elke poort bijgevoegd.
In de braakballen werden naast d.e gebruikelijke prooiresten J slak-
kenhuisjes en 6 vogelringen gevo"aà". De gegàvctt.r.t, dezu vogel-
ringen'staan aIle vermeld in het verslag; 2 ervan bijv. waren af-
komstig van clandestiene ringers. Een andere byzonderq.y.-ondg! .wa.s
die van een rrbraakbalmuisrr. Door het braakbalonderzoei< is in 196J
de aanwezigheid van een vos in het rlmsterdamse Bos vastg::-t.1d:
Vanwege de voor ons hoge kosten, die verbonden zijn aan het uj-t-
geven van dit verslag, zien wij ons genoodzaakt om de prijs op f 2.- ,

per exemplaar te stellen -" :
Belangstellend.en kunnen in het bezit van dit verslag komen door
storting van / 2.- op rekening V 11494 t.n.v. F. Versluys, met a1s
vcrmelding rrVerslag't. :

Hartog,
admiralengracht 2O)hs, Amsterdam.

F I\Versluys,
Geuzenstraat 17
llmsterdam.
Tf. 185110

IT

t\.H./vDr, december 1966
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(1966-nï, p.1 . )

,Iaarnemi en Amsterdamse Bos uli t
alsmede enkcle r,/aarnem noan

m november 1 66
ehe ft ecember.t

Samengesteld door Me j . IIr . LI .H .U. van Drooge. :

Ilummering Volielgi-ds, Je druk
Het teken o kan ook rro-kleedrr betekenen.++
De lvaarnemin5len, hoeurer critisch beoordeéld door HH. Brander,
d.e Groot en straatman, b1i jveh voor d.e verantvroorderi jkheÍd

4. Roodkeeldui ker
26/11 1 ex op Nii, voor Gemeenteterrein, zich verplaatsend

- over gro:te afstanden onder vlrater, - richting Ringvaart
(Sv,rart, Hirschler, lie j . van Drooge )
1'ex ap Nieuwe luie'er ttir3'.,1'ï3;.3x"3ïever' oreel

Na 16/6 pas vÍeer:

4/ tz

ex Arv PoeI (Dooremans)
exx Ni, buiten I'ieerpad (Swart/V,rG)
eii tritt buiten lvieerpad (de Kruyf /Garretfs/V,e )
exx overzi jde I'tli buiteh }ieerpad (Vi,O) .

4 exx Nri-( d.e Groot/Verhoeve).
Eeze vogelsoort houdt zich momenteel (?). blijkbaar bij voorkeur
op - in dit,seizoen - aan de overzijde van het I'.I}1 , in d.e Nld-hoek.
r.v.m. de grote afs.tand van af het l"ieerpad is het mogelijk dat
ard.aar wè1 aanwezi.ge exenplaren herhaald-elijk niet word,en v,/aar-
ge4omen

6. Roodhal-sfr,iut

1

3
2
4
1

Fuut
T179
15/ 10
22/ 10
4/ tz

2717
?/11

a Geoorde

)4

1/1a 2 óix
frurperreiger Enige wng sedert 6/5:

weiland tïeerzicht (I{artog )

( Dooremi:.ns )

9.

10/12 Óp-N'l\ bi j l,Íeerpad (Dooiemans , i.ie j . van. -Drooge, ï.{e j . Franssen)
:

Dodaars lla 14/4 pas !ïeer: .

Zï.re-*instgns '1 à* (vermoedelijk ,) in poeLtje achter el-zenspeel-
plaats (Garre.Ifs/de Kruyf ) ,. ,

eind november: €en aantal waarnemingen, nogt steeds schaars, even-
als aantal vuaargenomen exx (onder invloed uitblijven vorst ?)
10/12 nu exx .rp dlverse plqatsen op het lli{ .Langs rand.Bos

1 B. Aalscholver

'1 :ex overzi-jde Nt,: bpiten Ivieerpad (Buurma)
dito (Hartog)
fuut

Laatste waafneming'?
over NM (Sr,,rart)

3/9 1itt.
27. Eotf4qqp

E/11 1ex ONIvr

1o111 dito (Buurma)

30. Lepelaar Enige
1W- 1B exx over

waarneminpq:
kampeerterrein (Straatman)

q



bLz. 19

Eerste 'Ír/ng na 21/4:
11/T--2-exx rrtalingensloatrr bij koekamp (lt. Verhoeve)
vervolgens vrij r,egermatig waar,genomen in september en october,
doch in klein aantal (4 x 1 ex - 2 x 2 exx - 4 x 4 exx - 1 x +
1 x 6 exx - I x + 10 exx).

35. Zomertaling na 21/4 pas r,veer:

(t966-ttt, p.2)
54. t'íintertaling

12/8 . 1
z/o 1'" // /

15. Krakeend
30/10 1

12/ 11: 1

É
_)

S traat-
man)

ex op ^meertje in ONM (Brancler.)
Q atdaar (Har.tog) 

:

ó op Kleine Vijver (Brander mct exc.)
6 kanobaan achter K1eíne Noorddijk (Dooremans, medea.

zo

38.

Smient na 19/3 pas weer: ..: ... '

1VT- B exx overvliegeird (ri. Verhoeve).
Daarna vri-j regelmatig liraargenomen, dtch slechts é6n waarneming
vien boven de 1OO:

?9/lO 1OO à '1lO exx over Coli jnr,veg (Dooremans)
B/ll ongeveer 56 exx op Grotà vijver (HarLog/mevr. A.rberts)
12/11 ongeveer 40 exx op Grote Vijver (iï. Verhoeve)
27/11 + 50 exx op Grote Vijver (i,U. Verhoeve) -(ueinvt6ed door uitbri;ven vorst ?). 'r/e] dive"se uroCin.mingen ook
op NIt{r mogelij§ daar in grotere aantaltren, doch ook deze vogelsoort(vgI. fuut) houdt zich bij voorkeur massaal op in de N:J hoek van het
Ni;i, te ver verv;i jderd van het Meerpad om aantal-l-en te terlen,
Pijlstaart na.21/J slechts:
\nT 1-5 rleine vijver (.q. de Jong/Kolk)

,9. Slobeend na Jo/l:
11/8 I 10 exx trtalingenslootrt bi j koekamp (r,r . Verho
Daarna herhaaldelijk ín klein aahtal, rneeste.waarnemi
van '1,-,J exx.
lviaximum. 1/9

42. Kuifeend

àïe).
ngen varierend

+ 3A exx rrtalingensloottf (Hartog)
na 3O/?.

exx over IrlIÍ (Hartog/Brander met e4c. )
paar Gemeenteterrein, op Nivi (Hartog/nevr. Alberts)
to (Slvart) , al-smede 1 ex Iilei-ne Vi jver ( de Roever)
exx over Nli (Swart/V.rC) 

-,.-/1a weet regelmatig waargenomen, maar pas sed.ert
half november meer dan 'l OO exx.

41. Tafeleend na JO/Jt

2E/8 2
3o/9 1

1/1O di
15/ 10 2
M.i.v. 22

Qtqte zaagbek
29/10 1
van steed

exx q

. van -D:ro.oge-,

. Ioranssen)

Daarna v;aarnemi.ngeq
en .iil"l .

na Q1/4:
NM' (irï, Verhoeve/Svrart) .
afwisselend Ktrdrne .Vijver
een o. 

:

groepenr e.&. 66n v-àn 15
dl

24/g I to exx Grote Vijver (lr. Vérhoeve)
Daarna ïrij regelmatig in aan_ta1len van 1-ZJ

4j. Brilduiker
10./12 -T-í Nrvl bij Gemeenteterrgin ( Dooremans , 1"ie j

trre j

o
+

over

26 en 27/11. o
10/12 meerde

1 o
+
o
r

k
e

,1.

( ll'l thans o-k1e e+'.
exx, nog steeds vnl. o

+



158 Ganzen
T,r7t
t5/ io

. t9/io
í /a zo/ tt

(t966-ltt, p.3) blz. 20

13 exx richting Zuid :over kampeerterrein (,5traatrn.an)
4 grauwe'ganzen richting Z/ZW over Nivl (Svrart/i/;G)
Jj grauwe ganzen overvliegend (',\etzger/Krijnen)
4O rotganze.n over NMl splitsten z:-cin, een deel ging
richting 0, ander deel ZC (f'. Versluys)

Buizerd na 18/6:
7o7T-l ex (donkere vorm) bÍj poneycentrum (H. en GJ. v.Bladeren)
Hierna waarnemingen van J, 11r 2! septemberl 14, 19r 29r 31 oc-
toberi 5 en B november, steed.s 'l ex, behalve: :...
29/10 2 exx bi j kampeerterrein-(StraaLman/Dooremans); - -l-';
I'Í,i.v, 2l/rc regelmatig 1 ex Schinkelpolder, omgeving huize de
Groot; '2O/11 nog regelmatig aldaar (aà Croot).

74

S pe rvue rqre-- na 13/3:
1 ex bij huize de Groot (de Groot)

9/1o 1g.oNM;(oeGroot)
Hierna heihaaldelijk 1 ex waargenomen, vnl.
omgeving ONli.
29/10 à exx boven Ni-eu'rre ir'leer; zelfde grootte,

àffebei g (swart/v,dG)

iï espe ndi- e f ,

aan de lJ oordkant,
. li i

vernl.oedeli- jk

oôt
1019 - eeyt uitgegraven wesBennest gevonflen, Schinkelpol-der.,

rrdroge drainage rr-terrein (CoAnetp/de Grorf,)
11/9 1 wespendief bij d.e ,heuvel (de Gro'ot)

Bg Boomval-k Laatste waarnemirlgen :

20/9-1 ex over ONM (Nï,etzger/Vera, H. en GJ.van B1ad.e19-4 :20/g '1 ex over kampeerterrein (Straatman)

94 Torenvalk . :

lixceptioneel weinig waarnemingen:
11, 25, 2! augustus 1 ex. Schinkelpolder.
11 september: 2 exx van Bosrandweg, via Haarremmermeerr'-rÍchting
Oosteinder Poel (tr,,. Verhoeve)
1/ 10 1 ex bi j Koenenbos ( C.f . van iilad eren)
5/10 J baltsende exx oeverland bij Nieerzicht (Hartog) - "-.--
23/10 'l 6 rodelbàan (de Groot met excursie)
5/11 '1 ex bi j kàmpeerterrein (tïe3. van Drooge)
Patri js
Aantal waarnemi-ngen hquvel en omgeving:
21/5 1 paari 13/7 '1 ex + 1 juv.Z-zijde ,6quvs1 (Dooremans).

rvelficht hier ook een territori_um ge',veest ?
1O/9 4 exx, 2J/1O di-Lo Z-zíjd.e heuvel_ (Dooremans)
B/ll6exxrode1baan(Hartog/mevr.A1ber:ts)
19/11 6 exx tussen Kleine Vijver en heuvel (Dooremans)

'September, dctober, november diverse waarnemingen van roepende
exx ONM, oeVerstrook buiten ivieerpad, Kl-eine Vijver, Vo§eleítana,
Schinkelpolder kanobaan en Kleine Noorddijk.
Gezien:
2979-- j
12/ 11 1

4/tz j
10/12 1

98

102

ex Vrqi1. (ltartog); vóór 15/10 eveneens aldaar (Brander)
ex overzr,vemmend, I 2OO m ten Zuiden van Gr. Vi jver (Dooremans)
exx op kaal gedeelte OM"l .(/l. c1e Jong, de lioever, Oreel)
ex ald.aar (Dooremans, me j. van Droo55e, l{ej. Franssen)



(t966-ttt, p.4)
1O5 Porseleinhoen

3O/9 .2 exx

112 Schol-ekster
13/.8

114 Kievit
-7;:-)/tt
27/ 11

blz, 21

roepend weerszi jden exc;pad NIvi (iiaito6r/mevr.

Laatste wng ? 
Alberts)

weÍland i{eerzicht.

10/ 12

nog grote groep op weiland lvieerzicht.
trek over Bosrandvregr .* .lO exx (i+. Verhoeve)
(Op weilanden Schinkellolder ten Zuj-den van het
é:6n verzameltroei: van + 5OO exx (,r. Verhoeve)
2OO exx te n Zuiden van-Bosrandrveg (i{r. c:n Mevr.

115 Bontbekplevier
1/10 i e--roepend over exc,, pad. (Svrartr/Hirschler)

1 1B Zilver evl- er
o ex roepend over Gemeenteterrein (Swart)

119 Goudplevier
11/9 1 èx roepend over NIri (w. Verhoeve)

'l

!ilatersnip
14.i.v, 12/B t/n eind november in Ot'llri

Bos

Swart )

1

123

varierend van 1 à 2 tot;
B/lO mi-nstens 2OO exx (Brander met

126 Equ!cpip

in zeer wisselend. aantal,

excursie )

128

129

133

24/11 1 ex kampeerterrein (Straatman)
llulp
I'i.i.v . 11/8 t/n septenber diverse waarnemingen van overvliegende
exemplaren, meest 1 à2 exx.
26/B B exx over Boslandweg ('r,i. Verhoeve)
Laeitste wng: 2/1o 1 ex over Tribune, richting Z (H. en GJ.v.Bladeren)
Regenlvulp
T7f- !-85 exx over Bosrandr,veg bij kampeerterrein, richting Zi{

(§traatman) .

Daarna in augustus nog diverse waarnemingen van, meestal slechts
1) roepend overtrekkend ex.
1O/g + JJ exx richting 'rï over Oeverlanden Arv. Foel (Hartog,

H. van Bladeren, mevr. Al_berts) . .- :;1.

tiJitgat j e
Víaarnemingen van '1 ex op tZ/B; 1/9,1?/9r18/9; 23/10.
29/10 2 exx over ONl,{ richting rrï; daarna. Z. exx richting O,

mogelijk dezelfde (Swart/V:JG)
27/11 J róepende exx over Bosrandr,veg (ii,t. Verhoève)
Bosrui ter114

-:í.à 2 ex4 r'oepend ov-er Nlvi (Swart) i*,-.-
,1 ex bi j Nieuvre Coli jnweg in aanl"g (DöoremanÉ)r '.

'l ex omgevÍng kanobaan: kampeerterrein (,Doorernans)

115 Oeverloper
Diverse waarnemingen in augustus en september, van.1 of 2 exx.
Laatste vraarneming: 15/ 10 , (Swart/lV . Verhoeve )

13/8
2a/8
7/A



blz" 22

(19664tr, p,r)
117 Zwart-e ruiter

1.? en 21 augustus, 1 .ex roepend over Bosrandweg (lti. vóihoeve )
6/lO 1 ex roepend over weiland Meorzicht (Ue5. van Drooge)

EB Groenpootruiter
23/8 t-ex ovàr Ringvaart bij 1e boerderij Takkade ( r,,l . Verhoeve )

162 Grote mantelmeeuw na 2/42
27/8 t ei óver-trU (de Kruyf /yt;c)
2O/g '1 ex op ton NM (t'ie3. van Drooge)
In october herhaaldeli jk w,aargenolnen, steeds sl-echts 1 ex.
26/ 11 meerdere .exx. i

164 Zilvermeeuw na 2J/4t
27/8 1 ex over Ni"I bij Meerpad (de Kruyf/Vtiic), daarna pas weer
22/10 meerd.ere exx Grote Vijver (de Kruyfr/OairefisfHirschler)
29/rc en 26/11 Ntl (sv,rart/vt,rc)
27/11 J exx Bosrand.weg (;I. Verhoeve)

17", Zwarte stern
1 ex op i,veiland Meerzicht, met gr,ot--p kokmeeuv,r'en (de Kruyf /V,,iG)'l ex over over l\M bij irïeerpad (Hartog/nrander met exc.)

179 Visdief
2ó/ó 'l ex

192 Tortelduif
24/9 1 ex

195 Koekoek

27 /ó
28/B

laatste vrng:
over Nivi bij Meerpaac (Brander met exc.)

laatste wng:
rrZwarte Pad'f ,Schinkelpolder (,t. Verhoeve)

878---
,/B
27 /B

i"i.i.v. 6 augustus vieer geregeld víaargenomen.
op 22/) (Voge'leiland) en 5/11 (hoek I.,oenenbos)

Het aantaf, waarnemingen wijst :echter in de r.ic
in totaal in hele Bos in bepaalde periodes, n.

9scg vrls- :}yi :y:g!!:r-Us: :. -!gt333r Koenenbos,

een vliegvlug bedelend jong karirpeerterrein (Straatman)
dito lrloordk:nt (Dooremans)
bedel-end jonB, dat door rietzanger,,lierd gevoerd, in oever-
strook buiten Meerpad. Kon zeer goecl vliegen - vloog over
r,veilanden Meerzicht nzlar }aatste bos v.v. (de Kruyf /WlC)
bedelroep nog gehoord in deze oeverstrook (Brander met exc. )28/B

2O5 Velduil
HTTI ex oeverland. A'v. F'oeI (Sv,tart/a. de Jong)

2O7 Gierzwaluw laatste rvaarnemingén:
10 en 1'l augustus

2o9 IisvoÉe1

Zi{/ hoek Bos (V'1. Verhoeve)

2 exx trgelijkertijd.
hting van J exI
1.
ONII,I:

yfr.i 1/9, 2O/9, 26/9; 7/1o, W-, 11/10,, 15/10, Z1/1o; 23/10,
7fu_, 29/10; t/11, z/1i 1 1/T4/11, ,/1TÍ7.u"íï'--7./1lr, ?/11,
26/11 I omstreeks 10/12 dagelijks waarneembaar hoek Koenenbos
(O1aenziel); 18/12 ook aldaar (ï,Joons)

(Op ae onderstreepte data vond tevens een vlraarnemin6 él-dërE tn het Bos'plaats; tijdstip van waarneming werd cchter nÍet op beide plaatsen
genoteerd') (vervolg omrnezijde)



(t966-ttt, p.6)
b. Ygc eLeiLand:

227 Huiszvraluw

229

232
','lielewaal
Bonte kra,ai
1/ 10
19/ 10
29/10

§19, ?/81 8/8, 1z/B
5/10 ( rrdagel-i jks', ),
1%tt, 27/11, 28/11

bLz. 21

19/9, 22/9 (2 exx) , 25,/9;
12110; lB/11 (ilgeregeldrt),
)
L.

,13/8,
8710,

;--E7p

)n /R.
9/10,
,17/1

c. Huize de Groot

91*%,,22/8,24/B; 6/gi 6, 1?,,19, ?1,24, a::,2? oct.l
19111, 22/11

214 Grcene_§flecht na tt/+l
?/1Ó- l ex-6xc, pad l,tivt (mevr. Alberts).
Daarna waarnemingen, ^a}le Noordkantr ..omgeving Koenenbo's
?p 10, 16, 22, 2?, 28, 2!.october; 2,, j, 5r"6, 121 13
2O december.

18/11 Vogeleiland (Brander)
226 Boerenzwal-uw laatste wng:

elplaats (Hartog)

Laatste wng!

1O elzenspe

6/1A kampeerterrein (Straatman)
228 Oeverzwaluw na 8/6 enige wng:

16/g 5-eix over Schinkelpoldàr (tf. VcrÉoeve)

en ONM,
november I

na 2l/l niet meer waargenomen.

I

1

4

t)
1

1

ex bij Tribune (n. Smtt, lid Stichting V.A.B.)
ex Arv. PoeI (H. van Bladeren)
+ 1 ex richting X; later 2 exx (mogelijk van dezelfderoep) richting N/NO _over gemeenteterrein (Swart/V\,,/G)
ex Schj-nkelpolder (de.Groot)
ex Schipholdi_jk richting Bosrandweg (W. Verhoeve)

1 ex roepend overvliegend (W. Verhoeve)
2 .exx over, Vogeleiland (',í . Verhoëïej ) :

1 ex overvliegend (Swart/ttirschler)
1 ex over Gemeen'Leterrein (Swart/Verhocve)

2?/ 11
27/11

233 Roek
1879
?5/e'1/ rc
15/ 10

24O Zwarte mees
16/ 10
24/ 10
25/ 10
19/ 11

Rodelbaan (Hartog)
voorheuvel (de Groot)
minstens 2 exx paardensportcentrum
minstens 2 exx Balkan (Dooremans) 

.

( Dooremans )

242 Glanskop
1O/9. 2 exx (Dooremans)
29/10 1 ex rrschiereilandil Grote
19/11 1 ex Bal-kan (Dooremans)

245 Baardmees

Vijver (tsrander met exc.)

3VT-fi à 40 exx oNM (Hartos/mevr. Atberts)
maand october varierend van 1 tot 18 exx (147
Laatste wng: j2/11 +_ 6 exx (Dooremans)

. Sedertdien hele
10 18 exx - Bresser)



blz. 24
(1966-tn, F.7)

^r ól+ó ,Jl-nterKonLng
10/12 nog steeds zang:

25t Qrqlq-Eiet"t
1 ex erf ]uleerzicht (Ue j. van Drooge)

2579'
2/10
B/to
B/ to

252. Krarnsvogel na 2/Jz
1ol9 §ehoord oNM (Hartog) I daarna pas weer
24/g + 1) exx (1V. Verhoeve)
Vervolgens nog enkcle waarnemingen van '1 tot 1O exx.- .

2r4 Kqperwiek na 21/42
z4lg + 10

enige
Daarna zeer
Maxima elder

exx over middelste bos (C. van B1aderën)
exx ovcr ONI'I (U. van Bladercn)

fnemend aantal-, naar schatting niet meer dan:...
n.

261 Tapuit
Vf heuvel (Hartog)
,/10 exc. Pad. ONIvI (Hqrtog)

265 Gekrqagde_roodstaart lai.rtste v'ing:
gezien (Ue3. van Drooge)W9- . Tet-Efisluiswachter Mus

266 Zwarte roodstaart
i lO/4 1 ö gezien bij starttoren Roe;i baan (Dooremans)

267 Nachte'gerql

1O exx roepend. over Bosrand. ri.chting NO.

minstens 1 ex kampeerterrein': (Straatman)
'l ex excursiepaa ólti,i (4. àe Jong)
) exx kampeerterrein (Straatman)

(r. Verhoeve)

25/9 + 1OO
z\/g I 50
Vervolgens a
'lO exx bijee

exx excursiepad Àtv. Poe1, al-smede
exx middelsie bos (r,,i. Verhoeve)

geregeld exx op Eggpggf!gIIg1l, tot we1 1oO-en
(Straatman) ;

laatste wng-en:
end ex met juv. bij Vog;eleiland (Brander)
el met rossige staart in ONli, vermoedelijk
aa1 (Hartogr/mevr. Alberts)

nog:
Groot )

TB- àlarmer
lo/g een vog

nachteg

27e-
272 Snor

7777

2?4 Grote

27O §prinkhaanrieto,,,1!ge! laatste wng:
ONM Oost bij exc,.pad, r.s mongens vroeg gchoord (Hartog)

laatste wng:
ONM Oost, korte zarrg (mej. van Drooge)

karekiet laatste wng:
2/7 lr,Ieine Vi- jver
Kfeine karekiet

( Swart )

laatste wng:
z4/g oNM z:rng

277 Rietzanger

(lJ . Verhoeve )

laatste wng:
27 /.8. 1

279 Spotvogel

ex voerde juv. koekoek b i j l4e erpad ( de Kruyf /vwe )

laatste v"ng:
ex bcgin Meerpad (ïJ. Verhoeve)

2BO Zwartkopje na 3ol7 ('onvolledige zang)
bij huize de Groot gezien (de

).7c;

73/8 1

25/1o 1 q
.t-



blz. 25

van Drooge)
2BB T jif t.jaf laatste wng:

22/1O--7 zingende e5x, 1 Jachthavenweg bij spoorbaan,
de ander vEBÀ parkeerlterrein (l,ie3. van Drooge/Hirschler)

292 Goudhaantje na'//4 lvL:er:

293 Vuur oudhaant e

n, elzenri j ONi\i (Oreel-)
exx Omoricapad (Swart/ttirschler)

exx gezie
1/10 minstens 2

294 .9lglg" Ifiggenyalger laatste rvng-en: .

t+/9 2 exx elzenspeelplaats; 1 bij sl-uis (:;. VeÍhoeve)
295 Bont" vliclg;nvanger na 7/5 víe er:

(t966-ttt, P.g)
282 Tuinfluiter

1179---7fre"a

20/8
27/B
28/B
z/o
:

4.,en
24/g
25/9

, , 26/g

3O4 rVitte kwikstaart
7/11 1 ex roepend
4/lZ 1 ex roepend

306 Gele kuuikstaart
OVCTV iege

3OB Klapekster

laa.tste wng:
ex Oevehland Arv. poel (ll. Verhoeve)

Verhoev,e )

281 Grasmus laatste v,ing:
7-S7f-"oepend ex eind. "*ó.. pad oNM, (it.

28? Fitis l-aatste rrunE:' 'frre: zinp,ènd ex sluisvy,-,fht"r.pàd' (l,te j.

3/9 -1-ei heuvel-, gezien en gehoord (Hartog/rnevr. Alberts)
3/9 Bal-kan (Dooremans)
1O/g diverse plaatsen (Dooremans)
1O/g rodel-baan (Hartog/mevr. aIbèrts)
Daa-rna, vooral in october en november, waarnemingen van diverseexx op diverse plaatsen

2
1

1

,/e
1

2

fil;-iJodlEZi jdc hcuver (Dooremans )instens 2 exx sluj-sv,rachterspad (de Kruyf /V,iG)instens 1 ex bij middelste bos (Hartag/mej.v.Drooge)
exx tegenover Tribune (Swart)
ex de Groot thuis
ex ten Nd van karnpeerterrein (Dooremans)

. omgevi-ng huizg .de Grpot
? bi j sluiswachter Mus ( C,f . van Bl-crderen)
exx elzenspeelplaats (Oreel-)

eerst 1 ex zichtbaar op muur Grote S1uis I d.aarnavloog er nog een 2de ex weg (tte;'. van Drooge)

1

Iaatste waarnemingen:
ove.r Bosrandvleg (W . Verhoeve )
over NTM richting 'rdest (U. Verhoeve)
laatste waarneming:

nd ex ( ,ii . Verhoeve )

13; 14
op 14

316 Putter

, 1J october, eind exc.
october samen met I(olk.

pad ONi/i (Oldenzi_eI),

d66i'Ïugustus waarnerning. :

25/9 2 exx elzenspeelplaats (Oreel)
26i 9 i ex ka.mpe ert errci, ( S tra;-rf,,61sn )29/9 + 6 exx.Vogeleiland (Hartog)I ook

herhaaldeli, jk aldaar lvaelrgenomen
(vervo,lg ommèzijde)

daarvoor en daarna
( Brand er )



bLz. 26
(t966-ttt, !.9)
(vervolg putter)
B/to Joàiltt "renbos 

(Hartog)

29'/10 11 exx over ONl4 richti.ng Jaagpad (Swart/VL'e ) .".

?/11 Bosrandwegr' roepend "(vÏ. Verhoeve)
12/ 11 Elzenspeelplaats (', . Verhoeve ) ,

lgi/ll enkele exx Oe.verland Atv,- Poel (Dooremans)
Z6'/ll 1 ex komend van Nieuwe }ie.er over ONM (Svuartr/Viac)

(N.a.v. de waarnemingen d.d. 29/10. en ?6/11 vermoedt Hr;'-'Stryart
dat er een vaste fourageerplaats u/as aan overzijde NM in die
periode). :

29/11 I ex, over Oeverland. Arv. Poel (L;r. Verhoeve)
rc;/É zingende pu.tter SchÍnkelpolder, omgeving Radar (Swart)

Sijsje T/n B/4 regelmatig vraargenomen. Daarna: - - - "
767f- el-zenspeelplaats (Swart/Verhoeve )'

Vogeleiland (Hirschler)
2 exx Oostelijk viad"uct (Doqremans)
O exx zonnerveide (Dooremans) :

aantal, mc'est juv. (gr-,u,,ves.tuit), Oostelijk

aantal.

29/4 o
Ii
1

1

I
!

317

320

126

18/5
21/5
22/z

28/B
31/8
1/e
22/9
24/g
2\ /q

een viaduct,
( Dooremans )aliruaar een ruipgte vras tengevolge van wegaanleg

Hierna ureer m.i.v
21/9 regelmatig waa.rgenomenr Pas in novernber grotcr

-óarmsI J s
TFX ,.ptember: 1 ex karnpeerterrein (S!"ra+.tm-an)

9/1o 3 à 4 exx qldaar (Straatman)

5711 6 a to exx Noordkànt (Doorenans) - " ''
ei/ll 1 ex kampeerterrein (Straatman)

Kruisbek.
7578-gehoord op Vogeleiland (Brancler)
26/B f ,1O exx, gedóeltelijk juv., gede.-Itu.1ijk volwassen, net

drom spr.eu,,ron op 1i jsterbessen achter start (Brander)
1ö
1o

-l-2ó+1j
nog
4-,
lc

en]g Omoricapad (tt. cn GJ . van Bl.rderen, D. Kars)
heuïel (de Groot)
en1öheuvel(Hartog)

uv. en '1 g in conifereir bij huize de Groot (de Groot)
1 juv. aldaar (de Groot)

x roepend over Vog';e1eiland. Leiter ook gezien (Oreel/Hartog)

330

341

347

16/rc enkele exx over heuvol, + '1 O (Hartog)

{-c! LLa 15/6:
7:79- 1 ö bij kinderbad (Brander)
i'i.i.v. Z4/q, ieol october Uï1 november, veel v,/.r-.rhe.l'i'lingcn in vurgc-
lijking tot voorafgirancle ji,ren.
,ro*i,,l,rÀ Q/11 + !O exx bijeen elzenspeelpllats (,1.: Vor:hoeve)

Rie tgg11q
4/12 nog gehoord Ot{l/i

Ringmus r.antal waarnemingen 2de helft september, octon-er'r 'november.

167V'-rlaapplaats op terrein Radar (Ur. €jn mevr. Svrart)
half decemberr oog streds slaapplaats op kampeerterrein (Straatman)

Samengesteld l,le j . lir. J.H.U. van
Co::nelis Dopperkade
/insterdam - ïrlieur,.t Zu

( ,'; . V erho e ve- .,)

door: oogeDr
B

id
VI

vDr/ vDÏ.



m november 1

blz. 27

i,r ààIÍ]'€ Íll-I] n in en om Amsterdam excI. Amste a(ll1

Au s tus
B Geoorde fuut

ö/ó '1 ex Diernerzeedi jk ( de Roeve r/Oreel)
1/9 4 exx, 29/9 J exx Zandput Vijfhuizen (Ble,kendaal/ :

21 Pgrperreiger g/B .1 ex slqterdijk (Frieswi;t<) Buurma)

1 ex Sloterrli jk (Hartog/mevri Alberts)
eine zilverre er

9 1 ex nog steects aanwezig Sloterdijk (sedert Zg/Zl
27 Roerdomp

5, 1o-""-tTg
7, 11 en 19/9

6/B -
1/9
1r/ 10
13/ 11

2B

30/10 I 6 +
5/11 J exx

34 \;iintertaling

Sloterdi jk (Dooremans)
thaven bi j S1_o terdi jk (Sv,rart )

(Buurma)

+z

Sloterdijk (de Roever/oreel, Frieswijk/lialters)
Sloterdijk (Frieswijk/de Roever)
Sloterdijk (Hartog/mevr. Alberts),
Sloterdijk, 2 exx (Dooremans)

)o

Ï#:r::*-boven Àms_tel bi j Zuidersasfabriek ,nrrr-""r-"r. (vgr.
bLz.9, artiker in Amstel-veensch/ouderkerksch r;ïeekbIad, 

-àvg",?- .er*op RK pastorie i-n ouderkerk in zelfde periocie, en de *"à"""*i"gd.d. 29/7 bíj Kalfjeslaan, vermerd in vorig Meded.Blad, brz. 19)
Krakeend. - '

IO
!

ll/ es

t2/1o f r5öo

lqpperqgnd

exx Zandput Vijfhuizen
4t

5/1ó--7-6 dijk naar Marken (Buurmo)

4l Tafeleend '

12/ 10

46 IJseend
727T-
13/ 11

+ 2OO exx Zandput Vijfhuizen (Buurma)

( Bresser )

20/ti idem

50 Eidereend

Kuif e9.4d, 2i... b_ereden
--4!

of
dem

o
+
1

juv. Sloterdijk
( Frieswi jk )
( Dooremans)

a

19/ 11 1 ex 'uíaterlandse Zeedi_.jk ( Buurm a/keízer)
52 F[iddels ek

( Buurma)

69 Kleine zwaan

, Grauwe ganq
26/9 Gehoord. Sloterplas (Har'to g/mevr. Al_bertË).29/9 1O exx Zandput Vijfhui zen" {Buurma)

.57

21/10 20

79 Sperwer1fif--t
2/1o 1

42 Kuifeend
678--a

à-3O exx overvliegend. arnsterdaln Centrum (van Tilburg)
,i .,.Í

( Hartog )o S lotcrpl-as
ex §-Loterd].Jk (Hartog/mevi;. Alberts)

o e1k met 5 juv. Sloterdijk /Frieswijk)

5/1a 1 ö MàFken

22



(Groot
ö-ó) jjrul_ ne

Amsterdam, p.2)
kiekendi e f
q- + 2 juv..
3 u** Sloter
1 ex Sloter
ki ekendie f

207B--
3/e
29/9

86 Blauwe

Sïóteidijx , (ttàitàe)
di jË -(§rieswi jD-"
di jk ( Doorcrnans )

i

bl-z. 28

Nes (de Kruyf)

(de.Kruyf)

i5t76-i
22/10 e
11/11 2
20/ 11 1

9l Boomvalk

Diemerzeedijk (tsuurma)
Marken (Sv;,art, Blekendaall
exx Sloterdijk (Dooremans)
ex. Sloterdijlt (Dooremans)

\Bontcn. I'icycr] .

8/B -1 ex
3/9 1 ex
19/9 '1 ex

92 Sl-echtvalk
4/11 1

1O1 Kwartel
,,T-T---/ )

1o4 lvatàr::aI

ex Slolerdijk (van'l'].Iburg)

nachts, 2 exx op Pieter Caland1aan, gehoord en gezien
(Hartog)

677A: 4 exx Sloterdi-jk (Dooremans)

105 Porscleinhoen
;;gusTusT§E!ïemuer, ríax. ) exx Bijlmermeer (Hinloopen)

t24 Stqenlopqt
7/8 lexS
27/B 1 ex D

3o/B 1 ex S

1t/8 'l ex over Korteweghof , Amste'rdam. Oost - ( de- Kruyf )
Diemerzeedijk (de Roever/oreel)

Sloterdijk (Hartogr/mevr. Alberts)

11/B 2 exx Sloterdijk (Frieswiik)
loterdijk (de Roever)

Ioterdi jk (Friesr,vi jk)
1]4 Rosse glutte 1r/8 ) exx op spuitterrein aan de

878-"r, Wfï- ex Sloterdijk (Frieswijk)

?/9 + 60 exx Sloterdijk (Hartog/mevr.
6/ll T "* Sloterdijk (Dooremans)

141 Poelruiter

19/9 2 exx Sloterdijk (Hartog/mevr. Alberts)
24/g 1 ex Sloterd"ijk (Frieswi-jk)
9/1O J exx Sloterdijk (de Roever/oree1)

1]5 lrliteatje
1/9 j exx Sloterdi-jk ( de .[ioever )

Alberts )

Z4/g 3 exx Sloterdijk (Frieswijk) :

9/1O J exx Sloterdijk (de Roever/Oree1)

t 44 t<teine strandloper

2B/8 àóg steeds 1 ex Sloterdijk (Hartog/mevr. Alberts)
(eerste wng 2B/l, zíe vorig l4ededelingenblad,-echter-nie*

d oorlopend waargenomen)

142 Kanoetstrandloper 11/8 6 exx op spuitterrein aan de--Nes

1/9 4 exx Zandput Vijfhuizen'(Blekendaal/Buurma)
l\/g 'l ex Sloterdi jk ( de Roever)

9/ 10
6/tt

'1 ex Sloterdi jk
2 exx Sloterdi-jk

(de Roever/oreel)
( Dooremans )



8/ 8 ^en-7778-- }-exf-§ïoterci jk (Frieswi jk )2?/8 '1 ex Diemerzeedi jk (Swart/Ueycr)

1 49 Krombekstrand.l-ooer
875---]5-;x il'i"r"rzeedijk (de Roe verloreeI)

(Groot Amsterdam, p.1)
145 Tgqqinck I s--'strandloper

blz. 29

23/B J exx S toterdi- jk (I'r,.ieswi jk )

29/8
3/e
tB/g
29/9

+
4

I

1
I

4 exx spuitveld Nieuwendam (Sd'art)
ex Zandput Vijfhuizen (Blekendaal/Buurma)
20 exx Sloterdijk (de Roever)
1 exx Sloterdijk (Dooremans)

21/8 2 exxl
( Buurma)
( Hartog )

1!O Drieteenstrandloper
1/9 6 exx Sloterdijk (Blekendàal/Buurma)

157 qlegrye franjepoot
11/B;-7778;=ïBZB- 1 ex;
26/B 2 cxx Sloterdijk
7/9 1 ex Sloterdijk

171 Zy?\\kopqeeur,v
3/72--7-aa=fft ex, winterkleed, Beverwi_ jk (ae Róóver,Oree1, Hirschler)

2O2 Kerkuil
ïnf-Ts avond.s Buitenveldertse laan (Hartog)

2OB Bosuil
7ö7ï-' ,
15/10 ,s

nachts, Postjesweg (Hartog)
nachts gehoord, Keizersgracht (de Roever)

210 VelduiI
B/T--t
27/9 1

22/10 1

2t4 I,:svgggf
1778-
19/ 10
15/11

771O-
5/ 10
9/ 10
15/ 10

ex Diemerzeedijk
ex Sloterplas
ex Riekerweg

(de Roever/Oree1)
(Buurma) .:

( Buurma)

'1 ex Muiden (de Roever)
'l ex''Sloterplas (Hartogr mevr. ,rlberts)
1 ex Àmstelveenr &lrn viSver in park achter l,leanderr.vauit flat Meander 93 gezien (Mevr. Brinks, meded.. Ivlej. v . Drooge )

224 Zwarte specht
7-97rf-T6iïoepcnd, oud Valkeveen - Huizen

Bcnten, Breidenbach, de Kruyf, Nigyer)

2J1 Strandleeuwerik
§n6--fi i:§foterdijk (Blekendaal)
3_/11 3 exx Slotelcdijk (Frieswijk)
8/ll 1O exx Sloterdijk (gresser)
20/11 + ! exx SloterdÍjk (Dooremans)

24) 'ul aters prc cuv/
13/11 t eilaterleidingduinen (H. IJiessen,
20/11 dito (vetin6) . .: .:

4/12 dito (S,waab,. d,e Roe.ver., oreeI.)
17/12 dito (Swart; groep pahlsson)

25t P4q\4mannetje

(Sv;art ,81ekendaal ,

meded. de Roevor)

+-BÓ-exx Nespolder, Uitdam (Srnrart) :

10 exx Jkm ten Z van,Uitdam;. 10 -exx dijk naaf M,arken (Buurma)
J I exx Sloterdijk (de Roever/Oree1)
+ 30 exx J km ten Z v,n Uítdem (Buurma)



(Groot Amsterd.am, p.4)

5 baardmannet jes; 1/11 minstens '10 exx;
6/tl 15 à20 exx Sloterdi.jk (Frieswijk)
21 exx gevangen, J reeds voorzien van Nedi ringt
( V,lalters , meded . Swart )
minstens 3 exx rietkraag llaarden-Huizen (Swart,
Bonten, Breid.enbach, de, K:ruyf , Meyer)
J exx Bijlmermeer (Hinloopen)

2ac Zwarte roodstaart
Z4/g zingend

277 Blauwborst

t1/ 10

12/ 11

19/ 11

20/ 11

bLz. 10

Sj oterdijk

Blekendaal t

ex idilhelmina p lantsoen - Amsterdam \',jest (Andriese)

1 ex gevangen D

juv. ex Sloterd
ö witgesterd S1
+ 6 exx Sloterd

24/g
304 Vuurgoudhaant j e

4n2-
106 Bonts

2 exx Flevopark

vliqgq4yanger
297i-- 1 ex Vijfhuizen

111 Qevgrpieper
27711-Texx Sloterdijk

319 Pestvogel
nnT-Z exx Flevopark

32O Klapekqter

iemerzeedi jk (Ringstation IJdoor,n) "-- - -- ",, ,

ijk (Frieswijk) dito (Hartdg/mevr. Alberts)
oterdi jk (nrieswi- jk); 1/9 '1 ex Sloterdi jk (Frieswi jk) 

"

i.ik, waarvan zekey 1roodgepterd (Har'tog)
í éx Slotcrdijk (Frieswijk)

(swart) ::

2o78
28/B
10/B
2/g

1 ex Sloterdijk
1 ex Nieuwkoopse

( Buurma)

(de Roever)

(ae Kruyf)

(Dooremans) :

plassen (Straatman)

11t

29/9
6/ tt
Frater
5711 -
11/ 11
20/ 11

'1 ex Sloterdijk (Swart)'
+ 2OO exx Sloterdijk (Dooremans)
ï roo exx Sloterdijk (Dooremans)

ttï Kruisbek
1ATéi->o/B 2 exx in tuin bij Zuidergasfabriek
29/8 + 2J exx boven tuin bij Zuidergasfabriek

(Hintoopén)
( Hinloopen)

35? IJsgors
' f,T-l ex l,larken (Swart, eterenAaal, Bonten, Meyer)

358 Sneeuwgors
67ï7*T ]o exx sloterdijk (Dooremans) "-: ' ;::-

20/11 I ttO exx Sloterdijk (.Dooremans), 
:

26/11 I 90 exx Sloterdijk (Buurma)
:t*****d.*****,t*x****************i<**********,i*****.*********:)t***1.********+*,t****

Krooneend 1o op IJsselmeer bij Diemerzeedijk,'nabij Akkerswade

T7T--\ae
Grote Stern

KruyfF

13/8 1 ex IJsselmeer
íjespendief

bij Diemerzeedijk (de KruYf)

2578- I èx' rÍchting ';lZul over Korteweghof 
'

Amsterdam oost (de fruyt)
,i >k * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + * * * * * * * x *,l( * * d' * * * * *'* * * )1. if :i + **,È * l.* ** ** * * r( * * * * * * * * + * *'f *

flamglgsgtg]q_ggefz :

J . vl . de Roever 
'

weekendàn Mi]letstraat 26 ' tf. 726?65

dR/vDr ' d,ecember 1966



t.cli i.icdedclingenblad 1965

:;ntvangen I itteratuur.
CJi.I tt-i)c D irjlG:iÏ]] ;idr...-"tl

rV dc enb:r Ie66 )

augustus L)irS.
rr In mersoriantr lcter Thiel
irostcnri jk vcrogclulite.

dic 1O'augustus bij een bcrl;tocht in

- lie D 'iiG-'rT;i. Ji{liR , 5e jaargan
- Tclling futcnrbroedgcvallc

IJ tot het IJselmccr,grcns
iionnikendam tgt Ilpendaa, .

riISStqrda,r ,1{oói d., 32 , pqf pn
Grote rJpoldcr 11 .iialfrlcg
door ?jaIling van cler,.ecr

- lloofvoilc Irtriana
lr . : .'.1, .:

, door i,uit l'ïuur:ra

Verontrustendo afnanc van de roofvogclsland,ynl .,aLs
landbourrvcrgil ton.

ggyolg van

,no1, scpte, rbcr 1966;
, in ccn ge hied .van: ],1! Itp r vÈ? iigt i3uitcn
iionuifler,trl,aie; in .trcstclijl;c riehfing van
n ztiaotiji:c rióliting van ïIpq4r,am tot
ctcid.i.rorit" o;?. , BoTshor (6:1ci,'pàa-r), 

,

-5.,, ,'cstzaan 2-5

,

cï

n

i
íÍ
2

Gcvrr',agd .',,orclt alle roófvo.ïcI- cn uile-s]{ag-{.Bs.il-}llÍsn door te
Jo o p tsuker r, Cf o cnsdaal s tra4t 116, hs, l1i"r;i !crd àv) 1Z .tc I f . !532W,
rvorden vcrzalreld door Luit Suurina, die ze vcrir,cr doorzendt t
ling van c1c doodsoorzaah.. - lt::,.:,-r-.-i-- .. ....' ".'

* Invcntarisaticvc{sla,q -'Lg66, door'i it -', ruirma
': . i ,,:, ; '-,:,rt,,. ,j! ir!t,

gedceltc'r4n iioorclllant ^irlstci.lra::sc los "
Y-,-.----- ? - ---:,.i '|.,ji,.( zelf de resultaten gcpublicccrd in .ieqicdcliir;cnblad ;liilN V G

,rr-rrsterclam,.L966, nuqi.lerrIflI) ,i, . :' t 
.

sturen aan
Dodc voacls
cr vaststcl-

iieep en Goudvinlr
- "Iaarnerring van cen

J. .-lcydon ( Texcl)
scharrelaar i"n dc 'Icster<luinen , door C.Iygrnap en

- Vogettetlin;:cn Iangs höt strancl trIï, ,.ioor -,..J. eà L.J.Di jksen.Texe'l;-
llet artikcl bctreft clood..gévonden (vcclal gtook.of.igqlacltoffers) als-
urcde levend rÍaargírnomcn vogcls. :',';i'

- tlqÀe_ yqcgls !

aandringend
rrqrken aqn '

- i,íerkwaardigc
Dijhscn (nei

- Xnige gegeve
'!'J,t?+jlrsen
- .iaarneningen

, IIen oveppcinzing door G .Vi c se r,
nict. ailccn àeldzarrc' lraarncningcn
e natuurbeschgrmriitg, voor het te
ncstcn of nestelgorroonten op Tex

e1, rin3uus, , §elcraagde roodstaart
ns ovcr het voedsel va:i ransuilcn

nr.50 door E,?op.

bij vogelaars otrr

19 iasen, lraar , taee tc
Í is' , ., ;il

d.oor ,'l . J. en L. J.
roenling; spfèeurr, kauw)
Tqrel, door ,,rJ,i.,g,

laa
cl,
,LJ

op

- Ii.j rsillen' hct, /acl,rlengcbted on,qcscllor}den louden ,' rlóor van, ïJzendoorn
Aansporing oLl l id te ruorden van dc z-g,tt\.lacldenzee-vereniging'r'

- Verslag excursie ?exe| o9 30 ilpri! ,er,r I iici 1966, il.Vlqg.,,,, ,, 
l

- Verslag excursie "rieringeruuer, B :eei 19C5, van rJzcnci.oorn.
- Verslag excursie Grbot-Scheruerr 29 1'rei I966:;r van ïJzendoorrl.
- Ekster' tracht spreeuï, te doden door JrVeel en '^,VIug. ' "i

,Lé:.Ij]P,,jt}Io'95c.ji;ar,;.ntr3;.tlctobt.ri96íJ.,'.].

--.

- Ringverslag L96tt' cn 'I965 rcscrvnat 'atöi'iàncI, rloor - ictcrs, iran lli jfi-
vcld, Schiplrcr en van .irdl.en. ir ':,, i

atcrland. b1íjkt rrel ecn bi.jzontler vogelri.jL:( 3t.r-atsnatulrrcservaat tc
zijn, te oordelcii naar cLe soortcn en a.antallc,n Cie rvorden gepublicccrd
ovelLe jaren 1;;64..,:i jv.

blz,)'1,
' .,:: i

..@5c.jaarJ0ng\:|a;7/B''3cptc11bortr!)(l(l:,,
- - g viln ccn :,lsórclse ;oszanàcr, (phyf f oscopus borcalis)iUi3

caupcr,cluià, _ttoor i.ffiiit , ,r: .',p 23/B/L966
- Tvee hicurre broerlvogcls vosf:Jcxel, dcor Chr.vàn'Ordcn; l



bïz, j2,
f 965: kleinst rratcrhoen,

ratcrral i L964
Goudpl evi er
IaarCnanne tj e
Ilauvborst
'l,rate rri e tz anger
llat crpi e pe r

lex.
20 exx , 11965
90 exx.

0

:

6z
9B
82
I

exx.
exx.

;
In totaal Ln L')65 t'2171 vogels, vcrdeeld over 58 soorten
In totaal in 196& + 1965, (t4 soorten.
Ite zwalu!/en van lloopltuizen , door D.À.Jonl:ers. on i^i Stíit.
:infiesnlfàtèn +an ig6f :i,/r'd L965; oever-, boeren- huis- en gierz'raluruen
',ycr('l.en gevangen en geringd. Ook nesten r*i:rc1en gc'teld.

- Yogelte I l ir-rfien lapgs het s t,ran{ -ïV, do àr

- Ove.. Ce aanliomstclate virIl d! bosrietzanger,
0i. )

n broe eval van t1e .[uro ese kana .. g door . 
-. Jonl;er

tte rreg ,Iorlnervcer- rcstgraf tdi jk, 7966

en L.J.Xijksen
J.-"l,eynders ,l

:i
de IJselncerkust , door J, erl .''. Vcelr;".VIug.

- Slakken die voriel.iqnÍia4 d!4,qn of vcrwo:rCcn , d.oor,-.L..'i.van -iJzenrloorn.
,lrtike1 hicrover van llr.P.::ens, . in Liilosa l$14.

- Iaart.ie van rooclhalsfuut nestelcle bij ;l,ottert'!am ( ovcrp;enomen uit
urri 1966. )fr het vri je Volltrr van i j

- -'Icine plcvieren in orilcr door -". Jonllcr
;aainemingen nr.5l., 'd or ,.i.?op

)E ieper ,5e jaargang lÍo.i'1 rlover'rber 1966;14 blz.
lvcr de slaaptreh van liaur'ren en antiere hraai,qnsogrten,
door L.J, en.à.J. Irijksen ,

0ver het vcrplaatsen van: koclmezen , door r.i íjlnit.
'l'aarneningcn gegrond oS ring- eh terugvanggegevèns.
Iiingen in de r'rinter vi:n in'nesthasten slapencl-e ntezen, omgeving itrunspeet.

In de buurtschap De 'iouder

- Conccntratie rlierzrvalurven I
1 angs

anÍIs

i.

als broedvogel'in Noordhollantl, door J. leeI.
, door CIrr.van Orden

roofvogcls en uil.94 cle ncns ,

De hui fe end

)ruaal, gas ten
De

De
(

tcrm rtdrvaalgastrr is een begrip clat geheel en aI dc rsaarheid dekt.
door ll. VIugvernietiging van

rrord.t vervolg )
- Terugmeldingen uit ons Rayodl, door Chr. van Orclen

,l

- }ie Vogei',,rarte-, band 22, beft 3f 4, i{bvember 1964,
besprolien door Chr. van 0rtLen, vanrtege de interessante inhoud.

- í)ver de zttart,e stern , n.a.v.
'ieper, cloor '.,i. RIeltend,aaI ,

,i: ::

- ,iaarnemingen nr,J2, verzalfeld door D. Top.

het artikel van de 'ir. rJenooy in de vorige
"aarne.:ingen in Gaastcrland, L966.

i,

- De huisz 'alurv als bro-edvoi;cI in :)ostrroud, cloor J.Lcn6oi j.
Nestenteltingen 1!/c0 tfru L965

- De zr*arte stcrn, door J; Ii,cnooij

- Terugmeldingcg uit ons rayon., ,Soor Chr.van,9fÈ". 
r



o blz,"jJ,
IilIr lV Vogelr,rcrliÍ*roc p V1 :iartli n í,ien/Schi.uda,a, de . -lllliIA;'"Id
.,,c.rde jaa.rgang, voorjaar-zOrrereclitie, 1966; rrr.ll
VögeIrz'iarneiri:r5en i stc en 2d.e irrrartc,al ]ii66, door ..,. IeIQl s

a 0rnithologische indrr.l-l:en, Jutland ( voor;iaar L)6j) L, Noordhoch.
( .loIy-put. en Brocllllo lrier , vcizoel.- oi;r g"g".,rurrs. .i. 'inter)
iiingactivitéitenr'rlbor'll.3o"Jie: .'' : : "'

i:.

rlezoek aan de ilratrpntsg ;;iesbgpch I instructles hge dqzg
)rinme l en ber ikt lran ryor:ien.

Trrente , vacanti er^raarncxringen van de r{r , Jl . Leuni s .

varluit

versrag 'tiiaterrvirdtetlingenrr ry65f 166, ten behoeve van
door G.J. van cLcr Lee en J.'linter. i

.Ilxcursie naar , d.e 'tilnarr!.i.;[rr,, op, 23/1O,65 ,G.v.d;iierg. .

Zrye,rraende hluut, Derlls , Leunis , 'iinter.

het ïTBON,

5 blz.

Ontvangen van de ilr. Frieswi.ili
De broedvotrlelbevoli;ing van dc jongc aan:'llant in het ;rmsterctamse Bos,
door Joh.J. Friesrri jh, ,.f . Iàei jndcrs, ii. Bresser.
Ove rdruk uit De Lerzende I'Iatuur 69 ( tg()G) 6 bl-z,
Albinisne bij nerels, )rs. J."í.Friasr.rijk, )rs. I.J.Smith..
Overdruk uit i.latura, 61e jaar3ang, i{o . B, septenber U{)6.' ' 2 brz.
Vcrvolg op het artihel in hct juni-nuilncr van i{atuie. L966,
als gepubliccerd in ons vorig,iecledelingenblad.
IJc Àrrrstcrdamse eenden, tloor l-)rs.J.J. Friesr.ri
Overdruk uit rtOns ./rnster<1arytr, iJr. l8 van l9í;

2 bLz.

Ontvaneen van het Itïv)i'i
Jaarverslag f 965, lIr/CN-medecleling nr. 24L, L,)66 64 blz.
Afdr Ornithologie, 3 bï2.
Open vragen en \,.rensen,
bij het ontlcrzoenr in llet;,;rcnsgebied van bosbcheer, r.raterbehcer,
natuurbehcer, voorziening iaet recreatiernogelijkheden in de open lucht
en Iandschapsbeheer in Ne ,lerlaud, Drr3. Burgcr rli.zn.
,.l.ïVirN verhandeling Àlo. 2 Z7j bl-z,
Bestri idi irgsmitld.clen i d het irilieu en hun invlocd op flora cn fauna,
door ..F.ljörzer .3ruyns en ii. van Genderen.
R,IVCI{ mededeling nr, 2i6. Overdruk uit het Landbour,rhundig Tijdschrif t
r 78ste jaargang i,[r. 6, juni L966. J bl-z.
§qqq enpl e i s terpl aats en

j
6

in Nadorland; de ongeving van de Grote Breliken
land, door J.Philiitpona..

J2 blz.
ingende,qraurye fitissgn ( ffryfloscopus trochi-
0rCen en S. Braaksna

rgang JS ( rya,), hio.l-J.

t,

in het zuitlen van Fries
;tMN mededeling Nr,2J8
:/aarnoningen van trroe ?,

I oides ) , cl.oor Chr. van
1IVON ned. I,1r.240
Overciruli uit Limosa, jaa
Plant en dier in het Veluryemcer, door Drs. Ir. Lcentvaar.
0vcr"druk uit de rlaterkampioen, jrg. 38, 5 jan. t966

nr.It64
rlm hei behoud van cle Havili, l.i.Fr I.J. Bi jteveld
('t"ruld i,latuur pon6g:f,iÏfiN )
0verilruk uit de Levende i.tatuur 69 ( tg00)

7 blz.



o

bl.z.J4,
:

De Bi.ieneter ( i.ler',ps api.aster) i" Nedc.rland en in iluropa,
door Alleijn, Braaksma, I'eereboou VolIcr, van Schendel-

( af «1. i,Iatuurbescherning van iret Sta^tsbosbeircer) 10 b1z.
Overrlruh uit De Levende Natuur 69 ( tg00)
I(ennisruakingmethetZryaneny8j!§.]L,doorJ.J.C.Tanis
( nrvoil) 2 blz.
Overdruk uit De Levende ilatuur 69 ( fgOe)

!l

Saiaengestcld door; ;

ilej.:ir.J.. .irl. vatl ?roogèr iCorn. )opperllade I VI, At.rster;Lann- f .

v rlr; f tt, Deccraber L966.

t,

,:.
i1

I

:.: :, ' 
j,

.t.

: r' I

t.

t I
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