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no. 1

1. Vri 1967 , 19 uur 45 Tribune,
Lezing met di a'rs van de Hr. ,,d. Bokma, over
zijn reis naar het At]aseeberete

!11iÈË: Lep1rl 1967 , 1) uur 45 Trilcune.
"*.:.: a; Lezing van À_.*Haa!sgr over het

- '1ogÍe't, toegelicht met' diarp.
Zte de inleiding op deze Lezing; eLders in dit Blad.

b. Benoemin van een vi- fde bestuursl-id van de V G. Zie sub 5

3. De Heer §qqft wijst er opr dat hij in diensttijd bereikbaar
is bi j de rrBestelling Fakketpost rÍesterdokdi jkÍ;,
telefoon tot 19 uur | 65199
bij avondd.ienst na 19 uurz 64212, toestel OO1.

4. Apg-tggggàlEgrl d, 196J
Diverse leilëh"hëbbei1' hun bijdrage
,íil- een ieder nogeens aandachtig
deze laatstelijk zijn weergegeven
blad Jaargang 4, nr. 4.
0.a. wijzen wij :

- jeugdige leden er op, dat zíi m.i.v. hun 18de jaar L.331-minimumdienen te gaan betalen, tenzi j zL j inmiddels I(llNV.-}id ;zi jn ge-
vuorden . i

- hetzel-fde geldt voor oudere werkende leden die niett-of niet lan-
Ber-r KNI§V-Iid zí7n, i : ,i .

- -'De kosten van stencil-s, papier, stencilinkt, alsmede de pTT-
tarieven, zijn alle oirrustbarend gestegen, en ondankd het feit
dat alle typev,rerk momenteel pro deo geschiedt, worden de

-: .kost,en.-:v&n het Blad al niet meer door de minÍmum-bijdrdgen:gedekt. Volgend jaar zal zeker tot verhoging der tariorràr, ,o"-" ten vrrord en overgegaan, ond.anks cie o . i . royale subsidi.e :'yan de
KNNV. Een vri jwiilige verhoging reed.s thàns :zal dan "ook zeer
worden gewaardeerd.

- Tpt. ons.genoegen waren er gelukkig ook e4ke1e abonnéís, die
zi-ch niet tot het minÍmum beperkter en ons reeds een hogere bij-
drage deden.-toekomen; waarvoor onze hartelijke dank !

5. S^i.iE]íSTEI,LING BE:,TUTJR ]ii,] REDACTIX-CCMi{ISS ]T
Nu onze tn 1959 opgerichte rrvogelstudiegroep voor het Amsterdamse
Bosrr ar vele jaren is uitgegroeid tot een volwaard.ige 'IKNNV vogel-
r,verkgroep Amsterdamtr, en ons Mededel-ingenblad zi_ jn lde jaargang
is ingegaan, achten Bestuur en Redactie-Commissie het gelvenst over
te gaan op een organisatievorn rnet periodiek aftredenr e4:;.qi-,ch aI
dan niet herkiesbaar ste11en, van de leden van beide Ofgànën_;

Z.O.Zo

'iSoort-begrip in de Ornitho-

nog niet overgemaakt.

de tarieven nalezen, zoals
o p-uÏZï-Z-van M ede d e Ii ng.e n-

uEpgPElHqEuElAp_5IIx v''G AiisrESpèU,



BESTUUR.
6fr-E6-6'eginnen zou het aantal bestuursL
moeten uiorden gebracht. Voorgesteld r,vor

bl-z. 2

.eden op een oneven aantal
dt daartoe op de bijeen-
uislid te benoemen, waar-komst van ftgigi! a.s.

voor onzerzi-jds candid
een vijfde bestu

aat word.t gesteld de Hr. J.W. de Roever.

Eventuele voorsteLlen voor tegencandidaten worden gaarne vóór
24 maart a.s. lngewacht bii sec::etaresse r rnet schrif teli jke
bereidverklaring van de betrokkene."

M.i.v. de jaarvergadering in begin 1968 zou d.an rnrorden overgegaan
tot perio
!ggsllesg
taresse,

diek aftredelr, als eersten in dàt jaar van Voorzitter en

9t!9l9q89, vervolsens Ln 1969 van vice:Igg:=i!!§i;:§gg!9:
en-freE-5-de bestuurslid

ïn het laatste kwartaal van het voorafgaande jaar zal aan de leden
{rorden bekend gemaakt, welke functionarissen aan de beurt van af-
treden zijn, of zLj zich al dan niet herkiesbaar ste11en, en - in
het laatste geval - welke candidaten eventueel van de zijde van
het Bestuur rrorden voorgesteld, waarbij ook dan weer tegencandi-
daten kunnen worden gesteld.

Officiële benoeming (voor 2 iaar) van de te kiezen, c.Q . herkiezen,
te houdenbestuursleden vindt dan plaats oP een Jaarvergadering

zo vroeg mogelijk in het nieuwe jaar.

REDAC TIEC OIViI"i]SS IE

Ook aan de Redactie-Commj-ssie zou het wellicht ten goede kunnen
komen, a1s van de 7 leden jaarlijks bijv. 2 leden hun portefeuille
beschikbaar stelden.
De mogelijkheid tot vervanging van deze leden is echter sterk
gebonden aan d.e faciliteiten, die eIk hunner beschikbaar kan stel-
len wat betreft het verrichten van deugdelijk typewerkr het op
voordelige basis doen afdrukken van stencilwerk, a1§mede de
specifieke ornithologische capaciteiten om ook andermanrs waar-
nemingen te kunnen beoordelen en selecteren.

In ieder geval zal 6p de agenda van bovengenoemde JaarYerggÈullns
ook aan de orde worden gesteld het punt'rBeleid van het Be§tuurrrt
het punt rrBeleid van de Redactiecommissierr, en za\ door penning-
meester (-esse) finantiefe 'verantwoording dienen te worden afgelegd.

Commentaar op het bovengestelde zien wij met belangstelling
tegemoet, eveneens v66r 24 maart 1967, schriftelijk bii secre-
taresse.

Namens Bestuur en Redactie-Commissie

14r J.H.U r vàrl Drooge
se c re taresse

[S/vDr
22-2-1967



blz, J
Korte inleiding op de lezing met diars door A, Hartog
te houden voor de KNI'{V VlrG Amsterdam.op 7 :april- 1967,

SO:RTBEGRIP IN DE ..ORNITHCJ,CGIE

TJa*

het
ren
Van

benoemen van Ie
denken van de m

een naam gaf; h
Adam tot Linnae

gehouden met dé
- -.] i'. '. ',

:

Linnaeus hdd
spiegeling te
ïioekttsystema
Door 'zi jn lvei.
aan.

ven§"e organismen id niet los te maken van
qns. De Bijbel zegtr dat reeds Adam de die-
ij was.dus a1 enigsZins systematicus
us heeft men zích op velerlei wijze bezig

j i '' ide geniale inval-. om in de nomenclatuur een weer-
.geven van de _verrvantschap. Hi j Iegde met zi-jn-naturqett de Éasis van de, huidige Àystematiek.

k brak er een periode van loca1e ond"erzoekj-ngen

Door hetr. w.er'k''van ch. Darwin begon een peri'ode van vuereldwijde
exploraties. van a}le mogelijke plaatsen ging men nu de flora
en fauna beschrirjve.n,.. _Lgyensstambomen rverd.en opgesteld., o.a.,
a-ooít E. Haècke1;--er werd gezocht aar ttmi."irs- Iirrto"it (ortur"-
kende schakels) en naarirpri-mi-ti-ve common anceËtors' (primitieve
gemeenschappelijke voorouders) orn tot een betere systematiek en
levensstamboom te .koneR,
Na een periode'van geri-ngere belangstelling kvuam omstreeks 1940
een opbloei door hei begrip illocale populatieir, door de studie
van
van

de populatie
J.S. Huxlev

-genetica èn door de }uxe van de trner,ï systematicsil
in d9 beter bekende dier.groepen.

systematiek heeft als basaal taxon (categorische
nomenclatrlur) de. SOORT en wel door het biologisch

De, huidige
eenheid van
soortb egrip
op gronc van welke argurnenten lvorden zvrarte en bonte kraai
tot, éón soort gerekend en de morfologisch (uiterlijk) veer ster-ker op erkaar gelijkende boomkruiper en kortsnaverboomkruiper
nj-et ? De zvtarte en de bonte kraai zijn tvree ondersoorten of
subppecies. Een ondersoort is een rocar-e popuïàEïd-Eïfr'fr'dfr' rretcontj-nu verlopende verspreidingsgebied van de soort of speciesI
de ondersoorten leven dus allopatrisch (in verschillende gebi-e-
den) en vertonen hybridiserings- of bastaarderingszones.
Dit is niet het geval met de z.g. ringsoorten, zoals de koormees.Hierbij gaat het n.1. om een clinafd-ïàFfàlG, in dit geval een
populatie-gevuijze verspringende verdeling van een bepaalde Iichaams-
maat.
Hoelvel bijv. de kortsnavelboomkruiper en de boomkruiper verschil-len in snavellengte, vormeÍr ze toch geen ringsoort. Het zijn
sympatri-sch (op één plaats) levende', Àorfologisch veel op "ik..,
1r,!5"1U", verschill_encte soorten, de z.g. 'rsibEng sgeciàg', of
dubbelgangersoorten.
De Jan van Genten
Atlantische Oceaan
species, want zaj

van de Kaap, van Tasmaniö en van de Noord-
lijken sterk op elkaar, doch zijn geen sibling

leven op verschillende plaatsen. l,ien noernt dit
een superspec]-es.



blz. +

uit het povenstSande blijkt, dat er rond het basale soort-
begrip een enorme vormenrijkdom te vinden is.

Door geologische isolaties in de 1oop der tijden zijn de
sibling species, superspecies en subÉpecies àntstaai.
Doch niet alleen door lsolaties is er àoortvermeerdering oftrmultiplióation of species" geweàst.- o"i. àoo" middel van
kolonisaties en herkolonisatÍes van een gebied; eveneens
door interspecifieke concumentie, gericht op de verschil-
lende rrnichesrr (onderdeel van biqtoop) van een gebied"
rmmers volredige sympatrie met sarrienvallende oecorogische
aspecten is niet mogelí jk' I ]vl.a.w. twee verschilrende vogel-
soorten kunnen niet in hetzelfde biotoop op precies deze:-iae
prooidieren in precÍes dezelfde tijd 3agen.
Hierbij doet
ee::st ?. Kolo
de G,alapagos

zich de vraag voor: titelke van de twee was er het
nisati'e of concurrentÍe .?. . ..(..4ie Darwin-fÍnches op
eÍlanden).

Zo blijkt, d.at er rond het min of meer scherp-omlijnde
begr.ip nog heel veel onbekànd is.

soort-

A. Hartog
Admirhlengracht 2Olhs,
Àmsterdam.

Literatuur: .: " :'

New Systematics - a synthesis, door J.S. Huxléy; ' .'
Frinciples of zoölogical Nornenclature, door J.s. lluxley c !s.
Vog,;eiat1as, van Professor Dr. K.H. Voous.

AH/vDr
)7-)_1AAn
"/ 1 | /v I
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'ïEER BAARDMANI]ETJES BÏJ SLOTERDIJK

rn precies heïàörfae."rietveraj-e rij §roterdijk at-s in de winter
1965/1966 werden ook in de winter 1966/196? weey Baardmannetjes
gesignaleerd. Naar mijn schatting \Íaren er in de top-periode
tenminste J0 exempraren, r''raarvan ik er ten behoeve van het ring-
onderzoek op verschillbnde d.ata in totaal 2l kon vangen.
ondat in geen tientatlen jar'en op soortgelijke terreinen in het
iïesten en Noordwesten van Amsterdam dergelijke troepjes Baard-
mannetjes ,,verden 'ilrraargenomen, en nu plotseling 2 jaren achter
elkaar, zot) men de verwachting hebben kunnen koesteren, dat in
het t,,veede jaar toch althans een zekere kern uit bezoekers van
het voorafgaande seizoen zou hebben bestaan. Bij de 27 gevangen
vogels'a/as er echter geen van de 19 exemplaren, die ik daar in
de winter 1965/1966 in hand.en had gehad (i.,edeaetingenblad 1966,
nummer 2).
'Jel- waren er ook nu weer drie vogel-s reeds van een (Ilederlandse)
ring Voorz:-en. Deze bteken op 11/9 en 16/10-1966 geringd te zijn
door het vogerringstation Groenekan in de -qrote rietvelden aan
de dijk bij Lelystad.
De meeste vogers i,rerden door mij gevangen op 12/11-1966 Gj exx)
en op 26/12-1966 (16 exx). op oà Íaatste .datun \raren er e1f bij,
die ik ook 12/11 reed.s in handen had gehad. en die íu een aardi-ge
demonstratie gavgn van de algeneen bij vogels voorkomende ge-
wÍchtstoename tegen de irinter:

A^o,5
--: o s- +,

oS'+
oS... .,+

.o S
+:os--+
o15

'ós

1831?4
j83162

1831V5

1*teB
1.83181

1831?1

190600

t83t83
tBlte6
1Bj182

183176

J i/vDr
f,è5'rËií:ï96fl--

_12111 _
lo, ) gr
16, O gr
1J,6 gr
1511 gr
1r,6 gr
16,0 gr
1J,6 gr
16,4 gr

,

15 13 gr
16r4 gr
l'zL^^t-tt' E;a

-?ttn
19,5 8r
18, O gr
16,J gr
1l,o gr
'17,O 8r
t(t) 8r
11,6 gr
t/tt gr

1J,2 gr
'1o1, 8r
14,T gr

vers chil-

3ro gr
2ro g::

o'9 gr
1,9 gr
1,4 gr
4Z--t1) EiL

2,0 gr
or7 gr
1r9 gr
1,9 gr
.,J r:

s

s

S

o
+
o
+
o
+

. : 171,.9 gr 1)O,Z gr . 18,3 gr (=lO16 %)
voor tenminste óén der aanvrezige Baard.nannetjes (een Baard-
vrouwtje) verliep het verblijf in het sloterdijkse ri.etverd
minder voorspoedig. De ring nr. s 1Bll6Z en .haar overblijfselen
vbnd ik cip l4/l-1967 in een Ransuiren-brraakbal op een afÀtand
van hemelsbreed ongeveer. 4 t<m

' J. Li alter§'
Vespuc.cistraat Bl f ff
Amsterdam-Bos&Lommer
rf. 8g66g



ResuI atea landel-i

b].z. 6

.'ronderzoek Fhi onatr

ncies voor. Ook is bekend,
broedvogel is. De aan-

39, Groningen ?O-7?t
Gelderland 148-163,
9-4fi, Frieslana 4t4-472,
d 160-1Bo.
et aantal kan nog we1 iets

1

In ops M-ededelingenblad van 1)66, 4ae jaargang no. 1, pub3-ioeer-
den vuij de ffOproep tot rnedewerkingrr van het Contactorgaan voor
Vogelstudie van de KNNV aan een landelijke inventarisatie van
fuut, dodaars, torenvalk, gruttol huiszwaluwr. geelgors.

-. Van genoend Contactorgaan onttingen wij inmiddels een overzicht
van de - min of neer íoorlopige ! resultaten, opgesteld in
october 1966..rij achten deze be;langrijk genoeg om ze Voor onze
leden onverkort over te nemen in ons Mededelingenblad..
**.**:i!t**,1 **.*****xi*t***r(*****,k,k>k**,8*****r..*)È**í.**4.***********.:t)È***

f nleidi.ng:
In 1966 begon het onderzoek naar het kwantitatieve voorkomen van
zes broed.vogels in Nederland. Het d.oel van het onderzoek is dus
te komen tot het vaststellen van het aantal broedparen van die
betreffende vogelsoorten.
Dit onderzoek kan alleen succes hebben u.iu ", .r""1'mensen mee-
werken; eeh bewerkèr van een soort kan nooit alleen het materiaal
verzamelen. Door oproepen in verschillende tijdschriften werden
aï, velen tot med.ewerking aangezet. Verd"r ,e"À enige keren via
de radio in het programmarr\tíeer of geen weerrrover het onderzoek
gesproken. Dit veroorzaakte ook een grote toestroming van mede-
werkers..Sommige bewerkers wisten hun groep medewerkers nog op
andere nàrlieren uit te'breiden
Het is nog niet voor a1le zes soorten mogelijk een volledig over-
zickrt, te geven. Er moetën nog gegevens binnenkornen. Over het ge-
heel- beantwoorden de resultaten ruimschoots aan de verwachti-ngen.
Voor aIle medewerking danken wij hier hartelijk 

:

Speciaal "nogen verder genoend vlorden de heer J. Steenman, secre-
taris van het Contactorgaan, voor zijn.hulp bij schrijf- en stencil-
werk, Prof . Dr. D.lvi . de Vries, voorzitter van het Contactcrgaan,
voor al zijn raadgevi-ngen, en de Heer Bert Garthoff, voor de be-
Iangstelling die hij via de radio voor.ons onderzoek wist op te
wekken. over j-edere soort volgt nu een kort bericht, samengesteld
door de bewerkers.

-o-
FUUT
ilë;e..soort werd onder.zocht in nauwe .samenv\ierking met het RIVON.
Het onder.zoek leverde veel gegevens op. Er kwar:nÀn 3OO ingerrulde
formulieren en brieven binnen
De fuut komt in alle Nederlandse provi
dat de soort in minstens 240 gemeenten
ta1len per provÍncie zijn:
Limburg 2-J, Zeeland 11-11, Drente JB-
Noord-Brabant 8O-86, Utrecht 134-1431
Zuid-Holland, 362-396, Noo'r:d-Holland 40
Overijsset 592-60
totaal 2420-2628

3, Oostelijk Flevolan
getelde broedparen. H

hoger ziin, daar de census in enige gebieden niét gehee}.,volledig was.
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blz. 7
( PhÍippona, 2de bl-z . )

Het tellen yan de fuut kan op verschillende tijd.stippen plaats-

rn het vroege voorjaar, van concentraties, Deze tellingen geven
al een goede benadering yan het aantal broedparen.
ïn de broedtijd, bij voorkeur op vastgestelde dagen in, de tweede
herft van mei. Hiermee is het aanta] broedpar erL zeer goed te be-
naderen
In het nasei4oen, van conc,entratiesr €r het bepalen van de aantals-
verhouding adult-juveniel. De jonge vogels van het afgelopen broed-
seizoen zijn in deze periode goed te herkennen. Bij d.eze d.erde tel-
methode lvorden geen absol_ute aantallen bepaald.
rn de v'rinter. Dqze nethod"e wordt d.oor de bewerkers nog niet ge-
.bruikt zii bevelen echter aan, dat de fuut opgenomen wordt in.de waterwildtellingen, georganiseerd'doot het ITBON.
Eet is gebleken, dat de fuilt in de laatste 10 jaar in ons landniet als broedvogel in aantal ris verminderd.
Een onderzoek naar d.e i-nvloed van chemische waterverontreiniging
is nog ni-et afgesl-oten
Het onderzoe,k za\ in de vorgende fasen worden voortgezet:
September- .en wintertellingen.
Kwantj-tatieve tellingen in een beperkt aantal geselecteerd.e
gebieden.
onderzoek naar .het voorkomen van tweede broedsels en vervbtg-'-
J-egseJ-s

- o _ 
Diedenweg 14, Ede

DODAARS
Ïn--ï6Tàa1 g,aven zích 30 medevuerkers op.
Met eigen wàarnemers in de Zaanstreek en
adressen daarbuiten, krva:len we tenslotte
vers tuurd e invulf orr:rulieren .

Tot nu toe'ontvingen wij van lo waarneners hun ar dan ni_ettieve resultaten. rn vogelvlucht kornt dit op h";-";i;"il;-
Verdeeld over 2l verËchillende geneenten werd.en
de dodaars gemeld.. Van deze paren werd van stecfinest gevonden. Opvallend zijn de concentraties ien de Zaanstreek (33. stel). Voorts ! rneldingen u
5 uit Maassluis.
Gaarne wil_l-en v,ri j komcnde, winter onze ïyaarnemers
neaingen verzoeken.

70 broedparen van

1

2.

z

nog enkele ons bekende
op een totaal ,van J4

posi-
neer:

ts 46 stel-let
n Drente (f9 stet)
it Vinkeveen en

on winterwaar-

D. Dekker en
VJalvibchstraat

van Herp
Jísp Nli.

pt.
6,

TORENVALK
In het totaal werden 112 medev,ierkers verkregen voor d.eze inventa-risatie. Nog lang niet ar-re waarnerningen zijn binnengeiionr"r. 

- :--
Tot op heden werden 1oB broedgevallen-van dà torenvaik opgegeven.voorts + 1'lo waarnemingen van torenvalken, die ,zeer ,r""ràErrï:"ii:nbétrekkïng hebben op broedgevallen.



b.12. 8 .r ,, 
,(Philippona, Jde btz.)

- fellingen ged.aan uit autors of treinen }twàmen vrijwel niet binnen.Het grootste deel van de gegevens kwam binnen aIs losse,waarnemin-
Benr die zeer, moeifi,jk zijn te verwerke.n.
Slechts 7 in'ventàrisati-es werden ontvangen van terreÍnen bovenlooo ha. Deze gebieden, meest gunstige Èiotop"r, voor de torenvaik,gavèn een dichtheid te zien van 1 paar per B2O ha"

. vele lvaarnemers schrÍjven over een s-terke achteruitgang van d.etorenvalk.,sindE _195? is de populatie torenva,rken v,ràar.àchijnrijk
met maar liefst_ 6O à ZO % afgenonen, : ,,.
sommige gebieden vertonen een vooruitgang in het aantar toren-. valken. Deze vooruitgang 'is echter geheei kunstmatig en is. bp-sl-ist geen algerneen beeld. Door het bied.en van kunslmatíge nest-gelegenheden (nestkasten e.d.) konden gebieden uezàt ;.;;;";-;;",in het geheel geen torenvalken broedden. Het zou dus zeer, nuttigzijn om op vele plaa"tsen waar een tekort aan nesten is de torei-valk,de helpende hand te bieden.

J
0,-,

'.:t-O-

GRUTTO
E[ífr--r'lo deelnemers gaven zich op, waarbij verschillende voge.r,-'werkgroepen. Half october waren van 85 medewerkers gegevens binnen-

, gekomen.. De 'verwachting bestaat, dat er nog verscheidene waardevolletelresultaten zul'len binnenkomen. Dezer dagen zal aan d,e medewerkers,die nog niets lieten horen, een opr'öep v,rord.en verstuurd.
Aan de medewerkers werd gevraagd het aantal broedparen vàn dégrutto te te11en of te schatten in een zo nauwkur"ig mogerijk om-schreven gebied. Bii de berekening van het totale aa.ntai broed-paren wordt voörnamelijk uitgegaan van d.e glouàte gr""tàrrà""gut"ti"-kartering van Nederland (ïïagening en 1952) . 

-per prcvincie worden de
*binnengekomen gegevens . in kaart gebrachf, en zo mogelijk gebruikt aIsftmonstertt voor' het berekenen van de gemiddelde,.aifnttràio"van degrutto in de betreffend.e karteringseenheifl. Aan d.e hand van topo-
.gr3{}-s9h-e- "kga-r-ten wordt per kart"rirrg""*nheid dq oppervlakte vanhet potentíele:'broedgebied berekend. uit deze,g"g"vàps kan dan eenschatting van hct mÍnilllal-e'aantal broedparen worden .gemaakt. Somsmoet gebru.ik gemaakt uiorden van tell-ingàn uit voorgaànae jaren(waarbij RïvoN-dossiers werden genruikf), en van een aantal gebie-den zj-jn helemaal geen gegevens bekend
A1 met a1 is er echter gegrcnde hoop, dat een vrii soed inzicht ver-kregen.zal kunnen word.en in de aantallen broedparen van de gruttoen de versprei.ding ervan in Nederland.
uit een aantal opgaven kunnen ook nog gegevens wordep v.e.rzameld.over de verschilLende telmethodes, die wàrden gebruiÈt. Uieruj-t kan*lering 

Setrokken uvorden voor het:saÍnenstellen van de instructies
,voor- 196?.

:Qok werden gegevens-,verkregen over aankomst in het broedgebied, hetverschijnen van d.e """Àt" àierenr de tÍjd" waarin het maniimale aantalbroedparen in een terrein aanwezig is, tret verschijnen van de eerstejongen, troepvorming, trekverschijnselen, e.d.

F.J. Koning
Belkmerv,reg B 11

.Burge.rvlotbrug . NH
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De resultatenl die tot nu toe verwerkt zi7n, geven de Índruk,
dat het aantal broedparen van de grutto in Nederland verrassend

. . groot moet zljn, vernoedelijk tusËön-A6 8O.OOO en lOO.OOO broed-
leren. (De Avifauna van Nederlahd - 19 62 - noemt de grutttèén
talrijke broedvogel, d.w.z. van 10.000 tot 50.OOO broedparen).
E3 moet nog heel wat rekenwerk verzet vuordenrvoordat nadere aan-

. ta1Ien genoemd kunnen word.en, maar het voorlopig versrag over'1966 zal- aan a1le r,rederverkers in het begin ""i 7g6z r,roràen toe--ggzonde.4o gelijk met een oproep or:r in 196? opnieuw rnede te werken.
Volgend. broedseÍ zoen zai1 urorden getracht het beeld af te .ronden,viiaarna voorlopig het landelijke ànderzoek naar het voorkomen van
de grutto afgesloten za1 worden. Na een aantal jaren kan het nuttÍg
,z,i-i4 op4iq.gw landeli-jke tellingen te houdenr orn mogelijke verande-ringen te kunnen si_gnaleren.

Th. Mulder
!{esterhoutpark 19, Haarlem.

-o-
HUÏSZiVALUII'

loor §eze soort meldden zich ongeveer '105 medewerkers aan.Totnutoezijnvan37WaarnemerS8egevensbinnengekornen
Er worden echter nog meer reacties verwacht.
Een totaal- van 4 nesten is opgegeven. Ook werden in de broed-tijd op versche dene p ad sen nog in totaa]-- 36j. h,Lriszw_aluwenzíenr zonder d.at nesten gevonden konden worden. i,ie mogen aannemen,dat in 1966 zeker 51OO 5150 broedparen zijn vastgesteld.
Deze nesten bevond.en zich in t60 gemeenten, verspr eid over hetland. Hieronder bevinden z ich de J fJsseln:eerpolders en 4 Wadden-eilanden.

2

De telling is te onvolledig om veel conclusies te nogen trekken.Y/aarschijnlijk bereikt de huiszwaluw zijn grcotste dichtheid:rondhet ïJsselmeer (de nieuwe'poIders, ttampàrelrand), Noordwestloverijssel, de kop van Noord-Ho]1and, i',tiaa".r- en'Zuid-iirurr"g.over grote delen van ons rand kwamen geen of weinig gegevensbÍnnen. Dat geldt voor: Noord- en Zui-doost-Gronirrgàrrl fiiaa"r,-en oost-Drente, een berangrijk deeJ- van de Achterf,oek, hei middenvan zuid-HoI1and, Zeel;ind, afgezien van Zeeuws-vr.rraÉr"r,bijna het gehele midden en oosten van Noord-Brabant.
verschil-1end.e van de ni-et-gecontr6leerà. g"uiuden gren zen aanstreken ijuaar de hui-szwaluw zekey broedt
De tell-ing zal in 1967 voor d.e tvtreede (en voorlopig laatste)keer worden Sehouden. Het onderzoek za1 de volgend"e punten omvatten:
Landelijke telling a1s ín 1966, met dien verstande dat vooral med"e-werking gevraagd zal Irorden voor de gebigden d1e nog niet g."or_tróLeerd werden
ïntensieve tel-li-ng in een aantar uitgezochte comprexen, omrepresentatieve cijfers te verkrijgen- voor het bópalen van debroedvogeldichtheid in grotere gebi-eden.

J, Philippona
Heerevreg 41J, Lisse.o-
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'we ten : Wi j nu dat er
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gegevens ontvangen over de verspreiSi_ng
in Ned.erland. Van 1BJ gemeenten
lgorzen gebroed hebben, en van

r broedvogel ontbrak,
niet gereageerd op

chts é6n reactie.
het aantal broed-
d, Noord-Brabant
mene bioedvogel.
algeme'en .v9or.
bio toop-besc hrij vingen
in vele landschaps-
voorkeur voor kleine
e voor heidevelden
aantrekkelijke grond-
omt de soort a1s

5de bLz. )
.: ;

26 geiheentènlrdat daar in 1966 d, e geelgors a1s
Uit de provincie Groningen vuerd in het geheel
enze oproepi vanuit Zeeland ontvtngen wij s1e

' Van 6! gerneenien o.rkregen wij gegevens over
pare3. In de 'provincies OveriSsÀeÍ, Gelderlan
en Limburg is de geelgors,,everwegend een alge
In midderliimburg kornt deze soort .zelfs ,uui
Rui-m 6O % uan de medewerkers verstrekten ons
Van geelgors-broedplaatsen. De geelgors kont
typen tot broeden, doch er is een'duidelijke
cultuurvelden omringd doon houtwallen, alsmed
me.t opslag van jonge bomen. Zandgrond i_s een
soort voor de geelgors; i_n laagveengebieden k,
broedvogel niet rroor.
van 2J medewerkers ontvingen wij gegev€rs, over de !""g}.ircg-
#s+Ë9-9, van. rie geelgors in bepaà1àe gebieden., .rn-ffiË'ïf[-e
biotopen bereikt de geelgors een dichtf,eid van l territoriurnper B ha. Een dichth;id van 1 territorium per-20;;;;;;-"àg"r
dikr,vi j 1s voor
De acEtgruitgalg van de geelgors in on
te valIen. In dg vier hierboven genoem
is d9 soort de laatste tien jaren onge
aantal. In de provi4cie Zeeland is dejaar zeer sterk in aantal verrninderd e
geheel verdwenen als broed.vogel. Als o

s land schijnt nogal mee
de oostelijke provincies
veer gelijk gebleven in
geelgors de laatste 2O
n in vele gebieden Zè1fs
orzaken van dezë achter-uitgangwerdengenoemdz i, ., .:,,

aJ . het gebruÍken van insecticiden en henbicid.en, , .,.b). de cul-tivering van het landschap.
c) ;- mechanisat'ie in de 1andbouw | .

Het pnde rzoek werd. aangevangen met twee bewerkers'. Na renige tijd
b1-9ek, dat 1 bewerker het werk v,,e1 kon vbortzetten,, àoa"tt'à" rir.Frj-eswijk zich vrij kon maken voor ander ornithorJËi"tr.rt;urr.."àii,
intensieve hulp bij de start van het geelgors-ondeizoek dient hiermet dankbetuiging zeker te vsorden vermeld.
rn het argemeen kan gezegd worden, clat het geelgors-ond,erzoek
goed 1oopt.

J. Reijnders
Nieuwe Meerdijk ]82, Badhoevedcrp.,---*_-__

Onze 'KNlrlV-leden vri jzen vui- j er op, dat de resul-taten van het onder-.zoek gebundeld zull-en verschijnen in het maart-nummer van NATURA.

Aan alle nedewerkers van het afgelopen jaar
nummer rvorden toegezond.en. .

zal dit speciale

felruari 1967
vDr



blz. 11

Cproep tot meder,verking aan het onderzoek PHILIPPONn in 1967

.oa1s uit het voorafgaande blijkt,
opnieulv r,vorden ond'erzobht tn 1967'.

6 soorten vàn 1966
zul-1en er 6 rrnieuwerr

gemakshalve

zullen de
Daarnaast

soorten
ciIe-?,

in be,,verking konen. Cnderstaand geven lri j
net nal]ren en adressen van de bevirerkers:

1. Fuut
H.I'í. Lei jp en. I.r. J.J.F.E. de v,iildè .' Correspondentie aan d.e' eerste
berverker, Diedenvreg 14, Ede, tf . OVBO+VB.
De methode van onderzoek z,a1 eniEszins anders zíjn dan in 1966
en za1 o.r;r . ornvatten: septernber- en wj-ntertellingen en tellingen
in een beperkt aantal uitgezochte gebieden.

2. Dodaars
Drs. D. Dekker en l,'i . van Herp. CorrespondentÍe aan de eerste be-
werker, lualvisstraat 6, Jisp (lt.ll. ) .
Het onderzoek vrordt voortgezet. Ook rrinterv{aarneningen worden
gevraagd

* 3. BOOMVALK (nieuv,re soort)
R. Danturra, Hyacinthstraat
Tellingen van vo6;els in de

4. Torenvàlk
F, 6oning, Belknrer',vegf B 110,
Onderzoek als vori-g jaar, net
trei-n en auto.

Burgervlotbrug, líH ". meer aandacht voor

1BO, Groningen.
broedtijd.

rf. 02268/1159.
tellingen uit

5. Grutto
Th. liulder, ii/esterhoutpark 1! , Haarlen. Tf .
Voortzetting van de tellingen van d,e' vbgels

o25'oo/ 11O?6.
in bepaalde gebieden.

6 RANSUIL ( nieurve soort )
D.g. Boeije en P. Zegers. correspondentie aan d.e eerste bewerker:
Lobeliastraat JJa, Vlaardinben.
Telling'van broeclvogels. Telling van vogers op roestpraatsen in
het winterhalfjaar.

populatie-dichtheid (aantal territoria per eenheid
in door de nedelerkers uitgekozen gebÍeden.

* 7. GIERZIïÀLUI{ (nieur,ve soort)
i'{.A. Ferbeek, De Slag 20, Drachten.
TeIlen van rondvliegende vogels in de broedtijd.

8. Huiszwalulv
J. Fhilippona, Heerer,reg 41J r Lisse. Tf . OZ5\Z/B5ZO.
Voortzetting van het onderzoek door nidd.el van het te1len van nesten.

* 9. GELE Kiíf KSTAART ( nieuv,ie soort )
Drs. J.J. Frieswijk, Burg . v. d. Fol-lstra at 481, /\msterd.am.
rf. o2o/13\gto,
Bepaling van de
van oppervlak)

(efrilippona, 6ae utz. )



*

(Philippona, 7de blz.)

10. BRAAMSLUTPER - (NiEUWE SOórt)
l-ffipEeil-Utrechtseweg 431 Hi.lversum.

.-._-.:.Te1len van territoria. Ook gegevens uit
welkom

blz. 12

rf. o295o/4§39t.
vroegere jaren zijn

11. Geelgors
J. Rei jnders, I,lieuwe lvleerdi jk 1BZ, Badhoevedorp. Tf ,Yoortzetting van het onderzoek. Tel-Ien van zingende
in een bepaald gebied in de broedtijd.

02968/4268.
nannetjes

gevraagd:

* 12. ROEK '( 
nieuvre soort )

H;il I'eijen, BuitenruststraaL 6a, Leiclen.
Voor deze nieuwe soort v,rorden de volgend^e gegevens
a. peï gemeente al- of niet voorkomen van kolonies.
b. per kolonie aantal wel- .en ni_et bezette nesten.
c " gegevens ui-t vroegere jaren.
d. slaapplaatsen.

Tan aanzien van de "oudeÍL soorten publiceerden wij reeds
nadere i-nstructi-es van de bewerkers, zoars die voór 1966 golden.
ZÍe I'{ededeli_ngenblad 1966-Z (april. 1966), b3.z. j t/n 5. :

vooral urat betreft de nieuwe soorten ( met * gemerkt ) wordtverzocht aan degenen, di-e aan het onderzoek van één of meer
soorten r,vil1en medewerken, zich rechtstreeks op te geven bi j
de bewerker(s), Deze sturen dan een volledig overzj c]ht van dè
methode van onderzo'ek t.a.v. de betref fende soorten.

Het geheel staat ook nu weer onder supervi-sie van:

J. Philippona
technisch 1id van het Contactorgaan
voor Vogelstudie,
lleereweg 4'1J , Lisse .
rf. 02532/8520.

vDr
f eËr;ili-7q67-
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KNNV Vogelvrerk roep AI..STERDA},Ï, Jaa- rversla 1966

In de werkzaamheden van de groep kiramen ook
veranderingen van betekenis;
Geinventariseerd werd :

dit jaar geen

a. In het Amsterdarnse Bos:
- Noordkant Roeibaan (Cltrt, Hartog,

mevrouw Alberts)
- Vogelei-land (Brander)
- Schinkelpolder (groep Svrart)
- Uil-en (l{artog)

Buiten hét Amsterdamse Bos:

groep Pahlsson, Iviej. van Drooge/

-t' levopar k (de Kruyf c.s. )
Sloterdijk (Hartog)
Golfterrein Duivendrecht (Andriese/Brugnan)
Kampeerterrein Huizen, broedgevarlen in nestkasten (van der
1rï. verhoeve stelde een overztcht op van soorten v/aargenomen
gedeelte van de schinkelpolder, dat grenst aan het Amsterdam
alsrnede in het Oosteinder poel gebied.

Heyden)
in het
se Bos,

L

1" +"1?I$U.5 r,verden ars' nieuvre broedvogelsoorten vastgesteld
de steltkluut en de zvtarte stern.
Nieuwe aanv,,insten als 'rtoevallige gastil lJaren er:kleine zilverueiger, flamingo, poelruiter, breedbe-kstrandloper.+
reuzenstern, baardrnannetje, blaul.rborst,
terwij1 o.?. geoorde fuut, kvrarter-koning en grauwe franjepoot

Bij Duiv.endrecht viel speciaal op het succesrj- jke vuerken met nest-
Kasten
vijf torenvalken broedden in nestkasten en brachten 1Z jongen groot(:-n 1965 4 broedgevallen, rïaarvan 3 in nestkasten en 1 op een oudkraaiennest, met 14 jongen in totaal).
van de'1 o paren gekraagd.e roodstaart. broedden er 5 in nestkast.en.
De grauvue vlieg.envanger, di.e Ln 1965 nog geen belangstelling voorde nestk'asten toonde, bezette er nu 2 (óp-in totaal B uroedlaren).
]{oor de putterrrerd uvee*instens 1 broedgeva} genoteerd,
voor het eerst vrerden in dit gebied v,raarnàmin:,en gedaan van kvrak,Turkse tortel, en boomleeuvrerik.

Àmsterdamse Bos
Vbqr het eeisI-werden broedgeval1en geconstateerd van houtsnip enTurkse tortel.
Van de torenvalk r,verden slechts ]. broedgevallen geconstateerd. (al_s-
med.e 1 op de kerk van BoveàXerk), terwijf oot _ territoria al]een aanNoordkant en op_vogeleirand. geteld - spàtvogel en grauïi/e vliegen-vanger opvallend minder vuerden i/i/aargenomen.
Het aantal broedgevalren van de ranÀuÍl liep terug (to vottàoid, ,-
2 niet voltooid), doch de bosuil nam toe tot 5 broedgevallen, waar-van er 4 slaagden.
De putter handhaafde zich a1s broedvogel.
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Verder r,villen wij waarnemingen in het Àmsterdamse Bos memoreren vanroodkeelduiker, .roodhalsf,uu.t, kviak- {2d.e jaar van víaaineming ': vorige in1961), eidereend. (2de, jaar van rraarnemirrg - ,rorige in 1962\, rotgans,
wespend.ief, bontbekplévier, grote stern, boomleeur+erik, klapekster,
baardmannet je, appelvink, barilsi- js, goudvink, kruisbek.
In het najaar werd het aantal aanwezige ijsvogels op r,rinstens ] §eschat.
f11_ jlni (van haff april af ) rirerd een keep zingend. waargelnomen, 'ter-..
v'rijl dé'ze soort het hel-e najaar tot in d.e vuinter opva1lènd talrÍjk ver-
tegenwoordigd lvas

Voor het KNUI (Stuaiei<ring voor Ecologie en Fenologie), vrerden vreér
enige v'reken lang dageli jks zingende fitissen en t jift jaf,f en geteld(lte3. van Drooge).
rn totaal werd.en in j966 148 soorten in het Amsterdàmse go" ,ru.r-
Senomen

Dia-avonden vrerden verzo.rgd door groep Pahlsson en door de HeerK. Straatmàn.

De decernber-vergaderi-ng van het KNNV Qontact-grgegg voor vogerr,verk-
groepen in Utrecht werd bijgev,roond do6i-M'eï van DFooge en HH. de Groot
en Straatman. Van dit Orgaan vrerden d.iverse publicatiàs ohtvangen, dj-ein de litteratuur-overzj-ehten van oàs Mededelingenblad rn,erd.en vermel-d..
Het Mededeli blad verschee
resp. en 35 blz..
ook nu weer F. Lobel voor de
i-llustratie voor nummer J leverde.

Behalve de vaste vraarnemingsoverzichten; voor het Amsterdarnse Bos(ttie5. van Drooge) en de rest van Groot Amsterdam (de Roever), .ver-
schenen artikelen over rlBaardmannetjes bij Sloterdijktt (ittalters)
en over de Roek als broedvogel in Groot Arnsterdam (Blekendaal).
voorts vogelkundige reisverslagen over dë Bosporus (196r, de }?oever/oreel), Falsterbo (tg6>, Veli.ng), Griekenland (tg6y, í"- Roever/or""i) ,en de Harz (tg6y en 1966 - HartogrA. en F. de Jong, F. Vera).

Van andere Vpgelr,verkgro.epen, alsn:ede van h'et RIVON, moihten r,vi j qreer
regelmatig litteratuur ontvangen; onze Ied.en vrerden hiervan rr/eer op
de hoogte gebracht in het Mededelingenblad, mèt Ínhouds'overzichtenl
zodat zti bii belangstelling voor een bepaald onderv,rerp hiervan in-
zage kunnen vragen. In ruil ontvingen de schenkers van deze littera-tuur ook ons I'iededelingenblad regelmatig toegezonden.

I{e j. Mr. J.H.U. van DroogeI Secretaiesse KNNV VriG Amsterdam

vDr vDr
anua"r

n - a1s gebruikeli;tr - vier maaI, met
Voor versiering van d,e voorpagina zorgde
nummers 1, 2 en 4, terwi- jl F. Vera de



b1z. 15

Amsterdamse Bos 1966-rV decenber 1 66
de waarnemingen van het laatste kvirar ^^1.adI van '1966 waren
reeds grotendeers in het vorig Ivlededelingenblad opgenomen.
onderstaand nog een aanvulling van later ontvangen december-
rraarneningen) .

S anengesteld door lvie j . ir{r . J .H .U. van Drooge 
"

De waarneningen,. hoewel critisch beoordeeld door HH. Brahder,
de Grool en straatman, btijven voor d.e verantwoordelj-jkheid
van de'waarnem'ers'.

Nummerlng Vo;-elgids Je druk. l

Het teken o kan ook rro-kleedtr betekenen.+' +

6. .Lroodhalsfuut na 2/11 en 7/11 nog
overkant ]tlM (f'. Vera)

,, /,, 1 ex zwemmend over NIvi richting Geneenteterrein (H.v.Bladeren)
Vermoedelijk zelfde ex.

B Geoorde fuut
VTT-'1 ei-op NI't buiten ivÍeerpad (Dooremansl dantes van Drooge/

Franss e n )

39. Slobeend

12 1ex

3/ 12
5/ 12
1o/ 12
25/ tz

50. Eidereend
24/ 12

2r/ 12

30/12
Enige

enkele exx Nrvi (Dooremans)
1 ö Grote Vi jver (tt.. van Blad.eren)
enkele exx Gro.te Vijver (Dooremans)
1 ö NM (ïÍ . Ver,hoeve )

I g overz.Ljde NM bÍ j Jaagpad, zr,re,.nmend richting ONM
( Andriese )
1 9 bi j Gerneenteterrei_n (tt. van Blad.eren; later met
HH: Metzger en Krijnen)

57 Grauwe gans
21712--7-exx over Bosrand.weg richting ZZO (W. Verhoeve)

74. Buizerd
Tot einde 1965 nog steeds v;aarneiringen van .1 ex.

77. §perwer
Oeverland \Iieuwe ltÍeer en naaste omgeving, steed.s 1

4712-T.-t.-ae-JofrAJ,'-5/tz (u. van BÍade"Jn) , 14/12
26/12 (p. Vera) , 30/12 (Dooremans).
Mededeling H. de Groot: ook regelnatig een ex
Oeverland rir.rstel_veense Poel,
Vö712--nöA-;Ieea;-(Ae-di oóÍ/». de Jonge) .
Aldaar ook waargenornen door:
B/ll Dooremans
10/ 12 rrï . Verho eve

94. Torenvalk

9roP
(*H.v. Bladeren),

'1 paar ONivi (Dooremans)
december-waarnening I (althans voorzover aan nij doorgegeven. vDr)
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114.
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(t966-w, ze blz.) 
:

98 Patrijs
WTTZ exx voorheuvel (Straatr,ran)
17/12 6 exx bij boerderij Meerzicht (Dooremans)

lrïaterral Na 10/12 nog z

zqnrn' ex oNi:{ cost Èa1e gedeelte; 1 ex oeverstrook rrwi
buiten i{eerpad (iute; . van Droo ge/ne j. Franssen) .

volgens P. van Duynhoven in decenber regelinatig 1 ex opweiland lu{eerzicht.
16/12 'i ex kaaf gedeelte ONM Oost, gezi_en (H. vo Bladeren)25/12 dito
26/12 ' aLdaar gehoord (H. van B1àderen).

Kievit Na 10/12 nogz
'$fiT Se, + 4OO "** 

(u. Verhoeve)rop weilanden ten Z. van
26/ 12 SP, ï 2Oo exx ( ',:. Verhoeve ) 'eàr""r,àr"g .

26/12 log t ex op rlreiland Meerzicht, tussen meeuwen
(dames van Drooge/Hund)

27/12 + )O exx ,ueilanden Meerzi.cht (Dooremans)
30/12 Ï eOO exx over Schinkelpolder'(Dooremans)

uÍqtersnip
10/12-Z
13/12 1

30/12 1

exx opvliegend uit OIiM (D. Kars)
ex Ceverland Arveense poel (Straatman)
ex 0everland lrlÍeuwe Ivleer (Dooremans)

126. Houtsnir:
-#12/tZ 4 exx, 1r/12 I exx , j9/12

(mededeling Straatman)
17/12 1 ex Oeverland Arveense poel

194, Turkse tortel

B exx opgestoten

(Dooreinans )

1 ex aanwezig omgevr ng huize Metzgerr-Jan..foorop-
Arnstelveen-; ook eind december nog (Metzger)

2O9, IJsvogel
a.sub 2o9,a op b1z. 22 van het vorlg Meded. blad dient nogte worden tussongevoegd de daturn 1?/11

Voorts
17/12 1 ex bi j Meerzicht (Dooremans) . Lrlogeli jk het ex van

^ 
. ONM/Koenenbos en ongeving ?

Na 18/12 verder nog in dezà buurt:
26/12 1 ex oNlvr ooÀt (crdenziel; danes van Drooge/Hund)
30/12 '1 ex oNM Oost (Dooremansj ..

U.Yggglgiland en omgeving i
1ö712--7-6i r:-; gàmaal-Ringvaart (Dooremans)
24/12 2 exx tegelijk VogeÍeiland (Straatrnan/eijse)
30/12 Vogeleiland, 1 ex (Doorenans)

regelrnatig
plantsoen,
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(i966-w,3e bi,z.).

e.na 22/11 geen waarnemingen neer bij huize de Groot,
d.Boswachterskeet, FublÍeke uíerken:

17/12 1 ex (de Grcot)
1/'1/1967 dito (de Groot/Simmer)

232. Bonte kraai
26/12 1 ex over Bosrandveg (,;.

24?. Boomkruiper

252.

Verhoeve )

rn de voorafgaande maanden herhaarderijk '1 ex voornameli-jk in
Tribunebos.
17/12 2 exx Noordkant, rniddelste bos (Xott</van der Wal)
26/12 7 exx parkeerterrein start (Vie3. Hoving)
25/12 1 ex middelste bos (tt. Verhoeve)

248. itinterkoning
26/12 nó§ kórte zang eLzenspeelplaats (lre;. van Drooge)

Zangli j ster
1Q'íT eïTl tz volop zans van 1 ex Kleine Noorddíjk/

hoek Bosrandr,ve§ (SIiààtman)

27O. §tttnlh"anrietzanger
Gelieve te corrigeren in vorig Mededelingenblad.
waarnemj-ng was 2/7 ( jufi), nLet 2/).

293. Vuurgoudhaantje

Laatste

316,

330.

26/12 2 exx Cpenluchttheater (i.. Vera)

Putter d.ecember-u/aarnemingen:-97f-Z exx Etzenspeelplaats (vering) '(Dàoremans)
1o/12 zingend ex sP omgeving Radar (swart); 2 exx tlachthavenbos
24/1" l6ÏÏffi6'os;e aan iachtÉavenweg ( iute5. Franssen), gezien.
28/12 Jachthaven\ii/eg bi j Jollenbos je, roepend" overvriegend ex

(1,;e;. van Drooge)

K="p
Ook 23112' I ,O-exx Elzenspeelplaats (de Roever). ,:

343, Rietgors, na 4/t2 ook
I1/12--iog gehoord in oNM (!ï. Verhoeve)

347. Ringgus na 10/12 nog z .

21712-Z exx wei-Iand l,leerzic]nt (de Roever)

Sanengesteld door:

vDr/vDr

1'1e j . lir. J.H.U. van Drooge
Cornelis Dopperkade 8 VI,
Ansterdan - Nieuw àuid



blz.1B
AMSTERDÀI,ISE BOS inventarisatie Noordkan t Roeibaan

vG.2

35 zomertal tng " j

39 slobeend
Bg boomvalk

94 torenvalk
98 patrijs

1O2 waterual
1O3 pqtEeleinhoen 

:

191 holenduif

195 koekoek

2O3 bosuil
2O4 ransuil
216 grote bonte specht
229 wielewaal"

243 matkop

244 staartmees
24? boomkruiper
248 winterkoning
251 grote lijster
265 gekraagde rood.staart
267 nachtegaal
27O sprinkhaanrietzangër
2J2' snor '

279 spotvogel
280 grasmus

284 braamsl-uiper
28? fitis
2BB tjiftjaf
294 grauwe vliegenvanger
298 heggemus

3O4 witte kwikstaart
3O5 gele kwikstaart
315 groenling
318 kneu
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bIz.19a ..-
t/.

(vervolg Noord,kant Roei-baan, inventarisatie
1 territori'um.wer v t e.§t e 1d
r].a wer den eteld:

1966)

33 wilde eend
100 fazant
1O7 uraterhoen
1OB meerkoet-'
112 schol_ekster
114 [ievit
131 grutto
136 turel-uur
192 houtdui-f
226 boerenzwaluw
231 zwarte kraai
215 ekster j

237 vlaamse gaai
238 ko o l-me es'239 pimpelmees
2r3 zanglijstér
259 merel_
269, rgodborst
271 rietzanger
275 kleine karekiet
276 bosrietzanger
2BZ tuipftuiter
312 spreeuw

.329 vink
340 huismus
3'43" - rietgors

;;;;-;;;;;-;;;;;;;-;;;;;;.;;;;;il-..;-;;e;:,.;;-;-;;.;.;-;,
1 territorÍum werd vastgesteld: ) fr6t * + 2* - 

-

Aantal soorten,waarvan territoria ) 19652 -à4 + Z* + Z ?vrerden geteld i .' ) W., ZJ + 2*

ly 1965 ï_= patrijs en kneu
1ínW.I= ,."tri js en braamslui_per
ln 1965 ? 

= 
zomertaling en sprinkhaanrie t,zànger.

*****:t*j;"{<***>k*>k)l"r**rt*:k**r.:i*+ví*)k*+**,kr<*******r<)k***********(*x+**r(*******is4f**

========- = ========================= === ===a======_ ==.======.=======;-::======*=b,uiten'd.ebeg::enzíngvande|'Noord.kantl'vo1gensafme-
. tingen aangehouden door Hr. Fri_esutijk c.s. -

*'È : het tr,veede territbrium van de ,uitte kvuikstaart lag' op Jachthaven Bibo; het eerste -.i. gebruikelijk - erf Meerzícht.VG.3 = nummering volgens Voselgids Jde druk.
-====-===========================================================De inventarisatie ín 1966 geschiedd.e vrijwel uitst;ia;;;-;p l,ang_waarnemíngen' da-ge1ijks. door Iiej. van Diooge; geassisteerd werd.door Mevr. ÀIberts. Tevens werden de resurtaten van + z/j van hetgebied vergelekén met tlie van. -ter plaatse eveneens inventariserendeandere virrG-reden en cJN-reden, di-e vri jvuer tot dezelio" ,"""i;;;;;-

KVf amen
december 1966, vDr sa.rengesterd door ]vie.i. Mr, J.H.u.v.Drooge

Soorten w.aarvan
waarvan



Overzicht ontvangen litteratuur (AA irteaedelingenblad 196?-ï)
CJN Vogelwerk
november 1966

groep (landelijk) itne TJIFTJ*F:I

Vergelijking met inventarisatte j952. T.o.v.
ransuil en nachtzri;alur,v. JB broedvogelsoorten
u/aarvan 1 (groenling) met een vraa,rgteken. '(HH
fnventarisatie broedvogels Klein Doornen en Z
1966; vergelijking met de jaren 1952 en 19j5.

- 55 b:z.
- nummer ).

Redac tie : Arend Tirnmerinan.
Voor deze keer een gecombineerde uj-tgave met AYTHYA van
de Voge1,,',;erkgroep van a" U\.Dit nummer is geheel gewijd aàn-ae J winterkampen, die van 1 tot, Ijanuari 1966 gehouden vrerd.en in het Hollands Diep/Haringvliet-gebied;

voornamelijk tellingen van ganzen, eenden, steltlopers.

g{u ítDe TJTFTJi.tr,i? december 1966 - numrner 6. 12 b}z.
Ontvangen berichten over z

. Vogelsterfte t.g.v. spuiten 'net parathion, lllolphaartsdijk;
tegen landbour,ver uierd proces-verbaal opgemaakt, en hi j moest 2 dagen
later ztTn 1and opnieuï\r eggen,

. Vogelsterfte in afvoervl-am van kraakinstallatie Staatsmijnen, Gel-een.

.Schade aangebracht door vogels aan de fruitteelt. Enquëte bewerkt
door het ITBON.

. Broedvogelinventari-satie HUïSZllriALUlTï (med.evrerking aan het landelijk
rionderzoek Philipponatr), met enige interessante conclusiès over plaats*
keuze i.v,m. materiaal van het gebouvr waartegen \rïerd genesteld, en
j-.v.m. de nabijheid van nestmateriaal en voedsel.

. i,rjaarnemingenrubriek .

. De kolgans in \r/est Europa, vri-nter 1965-19661 door J. philippona en
Th. iululder.

. Resultaten van de Hoogvuatertelling op'16 augustus 1966, gehoud.en door
de CJN op Vlieland, Terschelling en Ameland. Men kwarn tot een totaal
van ca, 21O,00O steltlopers, verdeeld over 26 soorten.

. Verzoek om gegevens betreffende víaarneminqen van Turkse tortels, van
Gerard van Dijk1. Julianal-aan' 61, Ermelo.
WdG DORDRECH! en_Ogstreken - JaarversLag 1)66. (van Hr. v.d.Íie1, secr.)
Medelverking werd verl-eend aan waterwildtellingen, d.e ganzencensus,
alsmede aan de broedvogel-inventarisaties van het Contactorgaan
voor vogel-studi-e (fuut, torenvalk - sterke achteruitgang -, grutto,
geelgors).
Bedreiging van het pijlstaarten-rustgebied. tussen de ïvloerdijkbruggen,
vnl. door het jagen op waterwild in deze ongeving, vraarbij ook - NB ! -
een ki-ekendief rr'uerd afgeschoten.

ygg_g{A§lg[, 9u"e{II§, Jaargang 2 (t966),aflevering 2 26 utz.
rnventarisatie broedvogels d.e Trommel, Kennemerduinen, 1966;
Kuifmees, vermoedelijk'broedgeval.

1952 v:-elen af: visdie
werden geconstateerd,

. Daan/Gíeske)
eeve.ld, Kennemerduine'n

fje 
'

I
ïn Klein Doornen was het aantal soorten 21, in Zeevei.d. Zg,
(c. de Groot)
Broed.vogelinventarisatib Landgoed, "!pg3lgÈ g,, , , 1966 , (Uti .v. Span j e/v .d,.
tó broedvogel-soorten, In nestkas'ten broedden - behalve ]"ieulen)
koormees', grauwe vliegenvanSer en spreet, - obk rvinterkoning en
roodborst.

b1z. 2C



a
bl-z. 21

(ontvangen litteratuur, 2de bIz.)
. Inventarisatie Heksloot, 1965 (i!. Dijkstra)

van 12 .broedvogë13ooiIön v,rerden de territoria geschat; tellen
v'ias nj-et ,mogeI'Íjk- daar'het terrein zelf niet betred.en nocht worden.
JJ soorten werden in totaal in 1)6J vtaargenoiïen.

NB: In 966n van de geinventariseerd.e gebieden werd een broedgeval
van een roofvogel geconstateerd !

Veldwaarnemingen Kenneile.rl.and, no. 1 (1g66). (f . Gieske)

i/ vG KRII"TPENER ,I,ARD

I'teA-e-49l:-ng 1!, januari 1967 . 12 blz.
Verslag ,at erwildtellingen eendekooi irde Bakkerswaalir. (Duiven)

. Resultaten van de broedvogel-inventarisaties tn 1956.
' Op uitgebreide schaal u/grd med.ewer,,.irtg .verleencl aan het Ironderzoek

Philipponart ( fuut, etc. ) .
. Landelijke inventarisatj-e van alle in de broedtijd voorkomende

soorten broedvogels. r./oor all-e gemeenten in de Krinpeherwaard, als-
mede voor enige geneenten daarbuiten, 'r,rerd. een broedvogeltijst op-gesteld. rn totaal werden 72 broedvogelsoorten vuaargenomen.

. Nqstkastencontr6le - caperre a/d rJsser, 1966 (v.d. litraal)

. Broedvogelbiorogie _en Ringonderzoek van'de boerenzr,rraluw ín 1966
opeenbëdrijfteouderkerka/arJsse1(luiven)

.Herfsttreklvaarnerningen.Med'ei,verkingaanhet1ande1ijkonderzoek
o.1.v. Hr. en ivievr. Bloem (Duiven)

(0.a. op 15/10/1966 '10 kraanvogers over K.i rnpen a/d, rJsser) -. Ringonderzoek, 1966 (Duiven)
. Soortenlijst Iirimpenenvaard, 1966. (Duiven). .

ilieuwe soorten víaren: zwarte ooievaar, kraanvoflel, draaihals.
En dit ,il-"" r,ret een 1o-leden tellende vllG r i ! (redactie) :

viJs NJN, "ÈsHrFRgcE§_e,,
Bundel verslagen van een

106 a:-z.

19652 Ond.erzoek naar gedr
de getijden en de prooidi
VIJG I\CORDHOLLA]'ID'S NOO RDERK\iJÀRTTER , De PIEPER.

aar an no. 11, decernber
Pos tzege
ZaaÍIdarn.

s net vogela ee ngen, door ti. Roos, Poelenburg 86,

De vernietiging van roofvogels en uilen dobr de-mens, iiocr H. vrug.
De Hr. vrug eindígt zl jn goed gedocumenteerd. artÍkeI ::ret:

'rAl- met a] lvas dit een triest relaas, vooral als rireh zicr., reali-seertdat er geen plaats op aarde i-s waar geen biociden gevonden zrjn.Zelfs aan de zuidpool (Ross-eiland) heeft men DDT gevonden in de
lichamen van Adelie-pinguins en zeehonden. Helaas uil;"t er nos niets
op,. dat biociden in Nederland ninder gebruikt zurl_en vrorQ.en. Het
tegendeel schijnt eerder het geval ... .rf
De lepelaar benoorden het,Noordzeekanaai-, door p. Boer Jr
Achteruitgang - in 1)66 nog hoogstens 120 paar. samenhang hiervan
met fourageergebi-eden1 en besnetting voedsel r,ret giftstoifen.
Enige commentaren n.a.v. het uiren-artikel van Boer en venneker
in het juni-nummer van De Pieper (ransuiren te schoorl, bosuir enkerkuil in duinen tussen víijk aan zee e.n Egmond; kerkuilen in
diverse kerken, vnl. irvoorheenrt),

, noveirber 1965
zomerkamp op Schiermonnikoog
ag van steltlopers en meeur,ven

l_n
1.V.m.

e
'r



blz. 22
(ontvangen litteratuur r 3d.e blz.) l

Terugmeldingen ui-t ons ,Rayoq, verzameld door chr. van ord.en.
Een steenarend in de staatsbossen bij schoorr, z9-1o-jg66,
door H. Vlug en P. Vee1.
ir'rlaarnemingen, nr. 53 , d.oor E. Top

+

De PIEFER
De fuut in

6"_jgglgang,_no. 1,
NH I s I,[oorderkl,rartie

januari 196?
r , door. HH . Klever , van Ord.en,

t4 alz.
Veel en V1ug. (aeef f)
rJsduiker bij Haarrern, van 21/12/,66 tot in januari 196?t
door van lJzendoorn.

V:IG VLÀARD]NGEN CHIEDAIVi De KEIviPHAgN numner 1? - 1 966 16 blz.
Her steditie de jaargang)

lang het lloàra-Ho1landsÍaarneming van 2 bijeneters, die
kanaal vlogen!
fnventarisatie fuut.
Tegenover d.e veronderstelde achteruitgang in dj-verse nnatuurlijkerr
gebieden, l'uerd een.verheugende vooruitgang geconstateerd als gevolg
van een minimale'bóheersiàgreep in een Eyl:!,lg!]g landschap.rn het Beatri-x Park in schiedam werd heï-ïëizoek van v,ïG vraar-dingen/schiedam-iiigówïï1Í§a-6fr-zoveel mogeli jk rietvegei"t:-u in,de,vijver te l-aten bestaan. Dit resurteerde i-n een loenaÀe in futen-.broedparen van 1ín 1)64, t,ot Z in 1965, tot 4 in 1966. : ..

vogelboeken: 4 ulaazi-jden gewijd aan het bespneken van l-itte-ratuur op ornithologis"h gebied. Een goede handl-eiding om te
raadplegen ars ren de bibliotheek van zichzelf of een and.erwil verrijken. Boekhandel I(oens uit Den Haag- verschafte hiervooruitgebreide docunentatie' 

*r...." 
-

De PIEPER, 6e jaars no. 2, februari 1967 t4 atz..
De fuut' in NHrs' Noord.erkwartier,
en Vlug (dee1 Iï), inclusief cor
Broedvogel-inventarisatie van He

door HH. van Orden, Veel
recties op deel I.
t Rietbos, door HH. Vehneker

en vèe1. Betreft een rietveld, geregen aan de Ri-ngvaart bij
oudorp, dat afgesloten ligt van al-le openbare wegen; oppervlakte
15 h4, door een dijkje verdeeld in een na.tter en een droger d.eel. ,

Broedvogels: o.a. roerdomp, waterral, baardmees. Tevens een be-
langrijke pleisterplaats vooi doortrekkers, en spreeuwenslaapplaats
in de wintér. O.a. Ëlauwborstjes en waterrietzangers werden ér geri:ngd.
Broedvogelverslag Geestmerambacht 1966, door: li, de Vet Jr.o.a. bróedden er fuut, dodaars, rrvintertaring, zomertaring, slobeeÉd,kuifeend, torenvalk, waterral. Een vogelrijk gebied, dai vermoede,
lijk binner:kort aan ruirverkaveling ten offer zal- varlen. :

KNNY V,rrG "D.jf.uyre Reiggrir, rs Hertogenbgsc!:
[SI_99N9*E,-1e jrg, nummer 2, februari 1967. 4 Utz.verslagen van gehouden excursi-es naar het kasteel de Nernelaar(net 2J natuurgidsen in sËe), naar landgoe-{.. Dg Qruyte.r, naàr -. ,

de Ivicerputten, en naar de Haagse Beómden (12/Z/196? r. ,eéén ganzen
behalve '1 gewonde kolgans l.)
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(ontvangen litteratuur, 4de b1z.) blz. 27

yeryeJs_i$gg9_!ig r februari 1

Terugmeldingen uit ons rayon; Chr. van Orden
Í,aat broedgeval van een holenduif:
29/9/19661 l,iiddenbeemster, paartje met pasgeboren jongen
(Braaksma/van Orden)
trïaarnemingen nr. 55, E. Top

VaN HET RIVON ONTVANGEN LITTERÀTUUR:

VogeItelling in het hele Nederlandse ,i,Jadden

1963, d"oor J'. Rooth. RIVON-mededeling nr. Z
Overdruk ui-t Limosa, jaargang )), no. 4, 19

Vries en

augustus

7 blz.

75 'bl-2.

) bJ-z.

4 utz.

gebied,
Lc
bb

De Aalscholver, Phalacrocorax carbo sinensis (Shaw &
Nodder), als broedvogel in Nederland in verg-e]-ijking .qr.qt_....
andere ilesteuropese landen, dööi'L."dóomans de Ruiter,
ITIVON-mededeling nr. 244.
Overdruk uit Limosa, Jaargang ]!, no.,4, 1966 "26 blz.
Vele draadslachtoffers in de ri-ngverslagen, door S.
Braaksma (Staatsbosbeheer)
Overdruk uit Het Vogeljaar, 1966, nr. 4 ' 9 Utz.
De verspreading van velduil en steenui-1,
door F. AIleijn (RIVON)
Overd.ruk uit Èet Vogeljaar, 19661 nr. 4

Om het behoud van de vlilde Ganzen,
Het Vogeljaar, 14de jaargang no. 5, nov.ember.D;66
Artikelen van Prof" Dr. K.H. Vbous, J. philippona,
H.K,. Michaelis, Drs. lil .J. 'Doude van Troostwi jk,
Ir . C .H .J . Maliepaard 1' Drs . J . Rooth, A. TJ_mmerman,
i,ir. T. Lebret, Prof . Dr. li.F. i|örzer Bruyns.
lffinterkoning slachtoffer van Koning il,iinter, door
Prof . Dr. D.l'1 , de Vr:j-es r en mevr. G. de Vries-smeenk
Overdruk ui-t De T,evend.e Natuur 69 (1966)
De }.{oderne Mere1, d.oof Frof .. Dr. D.l'{. d.e
Ivie vr. G. de Vries-Smeenk 

"

Cverdruk uit De Levende Natuur 69 (1g66)
De verspreiding van de Kleine Barmsijs in Noordholland,
door Chr. van Orden
Overdruk uit De Levende Natuur ZO (1967)

Samengesteld.door:
Ivie j. i:r. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B Vl,
Ams terdam:Zui-d

1961

''4 brr.

'2 bl-z.
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adres z zie bovèn

Groot-Amsterdam, exc1. het Amsterdamse Bos:
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