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blz. 1

MEDTDELINGENBLaD I(NNV VïïG AI,{STERDAM aar ROc 2
mei 1

Bestuursmededelingen:

2.

t Landeli k inventarisatie-ond erzoek rronderzoek Phili narl .
W j memoreren nogeens onze pub caties erover:Voor het onderzoek 1966 P1aaf61sn wij een oproep t,ot medewerki n8in l4ededelingenblad, 4e aargang no. 1t januari 19662

overeenkomstig het Bestuursvoorstel werd op de bijeen-
komst van 7 april de Heer J.iiÍ. de Roever Éenoemd totIid van het Bestuur van onze viíGr met algemene stemmen.

Zoals pp dezelfde avond aangekondigd, ontvingen wij op6 mei bezoek van een aantal leden van vr,íG I{et Gooi enomstreken. rs Morgens wandeld.en we de bekende route langsde Noordkant van TrÍbune tot Meerzicht, en werd. rret vogJr-eiland bezocht. rs Middags werd de tocht voortgezet naàrSloterdijk.
zowel de gasten uit het Gooi, als de vergezerlende Amster-
dammers, genoten van dlt ornithologisch àontact.Binnenkott zal- een tegenbezoek aan het Gooi vorgen.Hopelijk en vermoedelijk zul1en daarna nog wer meerd,eremalen onze paden erkaar kruisen, en gegevens per iviededelin-genblad of anderszins worden uitgewiÀ"àfa.

,t z.

j
T,B!' dodaars , torenvalk §rtslto '

huiszlual-uw. geeleors
GpFfr-T%el-EËrËïï:.; een

fn numilEFfran dezelfde j aargang
overzicht van de nad.ere instruc tie s, zoals wij deze van deverschillende bev,rerkers ontvi ngen.fn nummer 'l van de )e jaarB?ng (februari 196?) gaven wij eenoverzicht van de resultate n, tervri j1 op de bladzijden 11 en. 12de oproep werd geplaatst i of medewerking aan het onderzoek 1 967 .Bi j bovengenoemd.e soorten kwamen de vo lgende nieuv're: boomvalk

, braamslui per r roek.
gegevens voor j96Z

rensuil, g,iergwalurv, gele kwikstaart
-__Nadere toelichting over de gevraagde

ontvi-ngen wij inmidd.els betreffenàe
De FUUT
D6TfrÏ§

, van HH
ZiilALUI/ï

De RAA},lSLUTPER
De DODA1RSI- van

. Leys en de ;íilde
van de Hr. PhilÍppona

van de Hr. Taapken
HH. Dekker en van Herp

livij vermoeden dat be]-angsterLenden onder onze leden zich reedsrechtstreeks tot de diverse ,bewerkers, hebben gewend. Evt . zíjneehter dus t.a.v. de genoemde 4 soorten de gegevens ook ter in-zage verkrijgbaar bij o.g.

ZtO.Z.



4. De volijverige secretaris van het Landelijk contact-orgaan
voor vogelstudie stelde opnieuw een ffsamenvattend versÍag,r
op betreffende dè vogé'lstudie vei'richt door een aantal vogel-lverkgroepen en vogerbeschermingsr,vachten in Nederland gedurendehet jaar 1966, al-smede de rverkplannen voor 195?, '19 iorio-'ve1Ien, stijfvol betíkt. Ter i-nformatie van onze reden gevenwij onderstaand een overzicht v4n de vriGrs en vBiv's, ,rrà"r",
de over het algemeen byzonder i-nteressante l3egevens rrerden
bewerkt.
Het volledige verslag is ter inzage verkrijgbaar bij o.g.

bLz, 2

Friesland
Overi j gsel
Gelderland

ll
Utre cht
Noord-l{o11and
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10.
11.
12.

14.
1r.
lo.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24:

\rur/ vDr

Vogglwacht trFraneker en Omstrekeni
NIVpN-Vogelwerkgroep trGoor-DiepenheimrÍ,
Voge lbeschermingswacht'?Noord -Ve luwen
KI'INV V!1G rr,rageningenrl
Vogelv'racht'rUtrecht "
V'iG trNoordholland f s Noorderkwartier[
V:ïG rrCastiicumrr
KNNV V,;'G ifHaarlemtr
KNNV \rríG frAmsterdamrt
Gooi t s Nestkastonderzoek
Ver. v. Vogelbescherming"rs Gravenhagle en Oms t rekenrrZuid-Ho 1 land

it
rí

il

il

It

-Vogelwacht '''Delïft èn öms.treke'rïr -':' 
* , .' ':." "':-; 

- ' tl" tt

VlíG trKrimpenerwaard.lr i lr'

KNNV .V'iG 'rvlaardi-ngen-schied.amrr : '; , 'rr ri

.., . .. ;i, ::KI'iNV VvG JrZeelaïÍd'r *: -- 
Zee1ànd

Vogelbeschermingswacht tt;',igst .Zeeuws-Vlaanderenr 
riKNNV V,iG lrDe Blauwe Reiggriï Noord_Brabantvogelstudie- en rnventarisatiegroep v. Iviidden-Brabant 

.

centraar Nestkastond.erzoek c.l'l.o ..Lande]i jk
v:íG christerijke Jeu6,dbond v. Natuurvrienaen / c.lil Lancelijk
vrriG NederLandse Jeugdbonc] voor Natuurstudie / l,l.lti Landelijk
vJG Kath. .Jeugdorganisatie-voor Natuuràtudie / KJN Lanàelijk

KNNV V iG Amsterdam
De secretaresse:
Me j. l.Ír. J,H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B Vï
amsterdam - Zuid



blz. 3

Terugkeer ZOMERVOGELS/BR0EDVQQ{!§ nq.qtqrdamqe Bos
nummering Vogelgids Jde druk

Bg

131

195

226

227

229

265

boomvalk

grutto
koekoek

boerenzwaluw

huiszwaluw
wielewaal
gekraagde roodstaart

ffi. 1962
25/4 4/y
12/3 4/l
1o/\* 24/4

2/4 9/4
22/4 ry/4
29/4 3/5
t/4 16/4
(2/4) -?--
17/4 9/4,(?/4)

2O/4i,x 6/S

s/4 12/i
z8/4 6/s
16/4* * * .29/4
8/5 6/5
8/4 8/4

3/5 6/5

9/4 14/4
(?/4)
22/4 4/4

(19/4)
19/4 4/4
23/4 15/4 .

2/4 z4l9--'' "

7/3 5/3(2/3)
2/5 3/5

24/2 5/2
5/3 26/2(8/t) (1/1)

11/ 4

B/s

11/4
2/5

***3O/4

12/5

7/4
16/5

10/4

2/5

1?/4
*+x*12/t1

11/3
13/3

1262 
.

1/5
11/3

,o/4
11/3
10/5

8/5

3/4

6/5
8/t

13/3
(z/ t)

267 nachtegaal

sprinkhaanrie t zanger

§nor
grote karekiet
kleine karekiet
bosrietzanger
rl- e t zanger

spotvogel
zwartkopje

2BZ tui-nf luiter

2?o

272

2?4

275

276

277

279

2BO

?81

284

2B?

288

294

304

343

gra§mu§

braamsluiper
fitis
tjiftjaf

grauwe vliegenvanger
witte kwikstaart
rietgors

Data tussen haakjes (,,/.) geven aan, dat de zangvogel toen reed.s
ggzien werd,
* 1966 koekoek, na 1A/4 pas ureer Z4/4 waargenomen.** 1966 sprinkhaanrietzanger, na 2O/4 pas uieer 6/5 waargenomen.*** 1965 kleine karekiet, na JO/4 pas weer 6/J waargenoÀen (zang)

1966 dito , na 16/4 pas weer 26/4 ,, ,,

::::-1292-!:::s1rlr::--- r-!?-1?/_:_r::_y: ?:_?1/-!__--_;____-__-_:r_____
193 torrelduif 15/5 1/5 6/f



bLz. 4

Eerste l'ra ml_ sdata van zomervo e1s die i 1 6
; veIInO€ e n err or um hebb'en in het S os.

1e65
27/3

1/5

17/4

29/4

10i 4

30/ 4

10/4
2/4

1966 1e67
4/s35

116

1?g

207

228

289

295

106

zomertalinil
kleine plevier
visdie f
gierzwaluw
oeverzwaluw

fluiter
bonte vliegenvanger
gele kwikstaart

1/4

30/4
4/4

21/4

14/4

1/5

7/5
1/4

15/4

26/4
n/r

26/4

7/5

3/4

Kievit, tureluur, scholekster, landelijk "jaarvoge.lrr,
maar in het Amsterdamse Bos rtzomervogelri;

1262 1e69 Mz
112 scholekster

overvliegend
aan de grond

kievit
6ï6iïïiegena
aan de grond
op weiland ivleerzicht
tureluur

14/z
12/1 1/2

29/1

B/ 1*

29/ 1

24/2
114

136

11/2

11/3

1/1

24/2

overvliegend
op rveiland I'teerzicht

19/3
23/3

14/2** 4/3
11/3 25/3

kievit 1966, na B/l pas \iveer

tureluur '66, na l4/2 pas v/eer

20/2

1/3

op weiland l4eerzicht ".

overvliegend

Voor

1957

1963

vergelijking met de jaren:
t/n 196?, zi-e Mededelingenblad

t/Yn 1965, zie Mededelingenblad

1961, 'rrÍ
1965, rrr

* + 'r * * i< * * r< * *,k * * * * * * * * * * r< *,k * * * * x * * + * *,1. * * * * {<,t * ii * * x * * * * + * * * x< * * *.*. * rÈ * *,*

Samengesteld door Ivle j . it,1r. J..H.U . va11_ -proo.ge
Cornelis Dopperkaae B Vt
Amsterdam (ltlieur,'r Zuid)

vDr/vDr mei 1967
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(mei vermoedelijk nog niet geheel compreet, aanvurlingen
in volgend nummer).

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld door de Hr. straat-
man, blijven voor de verantr.roordeli jkheid van de rïaarnemers.
Nummerlng volgens Vogelgids Je druk.
Het teken o kan ook ,ro-kleedrt ,betekenen.++

2. fJsduiker
15/1 '1 ex op Roeibaan (r. croes/cJli - zie *iJe Tjiftjafrr 1zejaargang no. 1, jan./febr. 196? Atz, 18). Van zeer dicht-bij waargenomen, ook vliegend; een harve tot 1 das aldaar.

5, Fuut
'uïï[lerwaarnemingen op het Nr,i in aantalien varierend van 1 tot+ 20 exx; 11/3 batts van .1 paar at-d.aar; 16/4 dito; 15/J ) paar
aanwezig, vraarvan 1 paar balts (Dooremans); 20 mei nog 1 paar
aanwezig
0p iirv. Poel: 1 ex op 2t/1 en J/2, l paar op 2O/J en Z3/4;
16/5 '1 ex.

5. Roodhalsfuut
1 ex overzijde lrlIi (Jan I.{eeg, med.ed.. Swart)
1 ex in verte op Niri (Hartog)

B. Geoorde fuut
7/1 2 eii bij Gem. terrein op.l,tl4 (de Roever)
29/1 1 ex op NIut (O.,f . van Bladeren)
voorts waarnemingen d.d. 14/it 1T/1, zz/1 van ,kleine futenrr
waarbi- j door grote afstand. en/of slechte belichting niet v,rasuit te maken, of het geoorde futen dan vuel kuifduikers v/aren.

9. Dodaars

20. _B1auwe reiger

27. Roerdomp

5/1
1r/ 1

vïj-nterwaarnemingen op NM en aangrenzende r,raterpartijtjes inaantallen varierend van 1 tot B exx.
25/2 1 ex op Grote Vijver , 4/3 1 ex op Kleine Vijver2O/4 1 ex bi j Directiekeet (luletzger en and.ere boswachters) .op Nieur,ve Meer Ín april nog slechts 1 ex op 11/4r.2 x 1ex op16/4; in nei I/J 1 ex op wtt (peersmans) en13/5 1 ex in oeverlanden }{eerzidnt (ilariog/mer.r. .slberts)

1B " Aalscholver
ïJaarnerringen o,p A,v. poel op 19/3r 3o/3t 4/4 (steeds 1 ex)op 7/4 2 exx ( . Verhoeve).
Nieuwe Meer : B/4 2 exx (de Lruyf) ; 1 ex op )/4 (Swart),
29/4 (Hartog) , 20/5 (Dooremans)

Grote uitbreiding van de kolonie op de eiLanden van de Grote .vÍjver (meded. Brander). overdag roestplaats bij meertje.in oNM.25/3 lO exx aldaar (de Groot) , 
-

16/i 1 ex. CNivi (cJN
10/11/66 1 ex oNtvi

8/l 1 exo
,
(

everland Àtv. Poel (Dooremans).
meded. Buurma). Nagekornen waarneming van j9662

CJN; overgenomen uit i;De Tjiftjaf r).

5



(1962-l , 2e b:-z.)
ZB. Ooievaar

lOlj-t;-mor$ens; *
' richting star

12e jaargang
3O. Lepelaar

Daarna nog
max.2ö+
e/5
1/4
1?/5

40

bl-z, 6

10, vloog '1 ex over Tri-bune Roeibaan
Buker/A. Harms, CJN - Zte 'De Tjiftjaf"

, maart/apri1 1967)

J. Buker,

I uur

no. 2

615---l-ex eerst ONr\i, later op r,veiland lieerzicht (eerst
daarna ook V,G Gooi met Vr/G Ambterdam).

7/5 1 ex weilanden ],reerzicht (Hartog)

34. .u,rintertaling
44/1 1 e*- zg/t J exx, 4/2
all-e rrNoordkantrr.
Schinkelpolder, rrtalingenplaslr,
-mstelveense Foelt 5/3 1 ?,

1 ex,

4/2 1

25/3 3

slootje; 24/5
richting Kl.

ZJ/J2ö+

o (trartog )
exx.

2 o.+'

35. Zomertalins
4/1 1 ex Kleine Vijver (Dooremans)

16
'l o
'l o

i-n maart en april v'reinig waarnemingen ONll ,
1 9 G5/1, Hartog).

CNli'bij excursiepad (Dooremans)
over.rrvr FoeJ (Swart c;s.).
over Costelijk viaduct (Dooremans)

van

Grote en Kleine

mogelijk 2 broed-

dito.

aldaar (Buker/v,Drooge )er (H. van Bl-aderen)

,7. Smient
lii-nterseizoen v,raarnemingen op Nivl; Arv., Poel, Grote en Kl_eine
Vijver; ÀIs regel kl-ein aantal (max. 1O) behalve overzi-jde Nl,I
in de Nril -hoek, all,,aar
1t 1 + 1OO exx ( ., . Verho eve )
4/2 ï84 exx (S,,rart) en ''enige honderdenrr (Dooremans)
18/" + 1!O exx (Dooremans) ; 19/2 + 50 exx (,i. Verhoeve) .

22/4 2 ö op Ni,i (Hartog/mevr. slberts)

39. Slobeend
liinterwaarne.mingen t/n ZO/j vnl-. A'v. Pge1,
Vijver, tot max. 7 exx
IvI.i.v. Z4/l rvaarnemingen ONIvI en omgeving;
paren aldaar ?
Cp 3/5 en 6/5 2 ö bi j meertje in CIJM; 13/5
t6/l 1 ö
21/5 1 ö
13/5 1 ö

'1 0
-,. .!vlJv

Een
l-de

Krooneend
7n 1-6 Grote Vijver (velins)
25/2 '1 paar Kleine Vijver (Dooremans)

Mandari jneend

in nabijgele
over zonnewe

2/4 i g-oíer NI'l (Harto
ir.i.v. die datum een o e
op Hoornsloot, Ii jl<en& o
ongetwijfeld een ontsnap
3O/4 door d.e Roever ged
3l/5 nog steed.s aanruezj-

, eerst op NI't, later vri jvrel steeds
carolina- of e mandarijneendl

+x.
rmineerd al-s manda:ii jn-eend.

t; .t

end
DO
tè
ete
gi n de Hoornsloot.



4z

(Asd Bos, 196?-t, Je bl'z)

Kuifeend
i,iinterwaarnemingen: ( januari t/tn naarl)
irv. Poel 4/Z enkel-e exx (Swart)

5/2 2 exx (Brander met excursie)4/Z ook 2 ö en 1 o Grote Vijver (Brander metVoorts regelmatis oi Nj'l in klein aantal (max.
1/1 + 1)O exx (i,1. Verhoeve) en 21/ 1 dito.

b1z.7

excursi e )
6 exx) behalve l

(Hartog)

en iileine Vijver.

11/3exx, J/J en

25/3 e.v. 1 ó met verlainde (gebroken ?) vleug;e1 op Nli2/4 dito in sloot begin r4eerlad (van Brad;r;;r- 
*'

Voorts nop;:
1/-4,. l paar bij Gem. terrein (V,le)
16/4 1 ex eind" excursiepad ( r,,r . Verhoeve )
aO/.5 2 paar ONM bij excursiepad + ,l ex I,ÍIÍ (Dooremans)
29/5 1 6 xTM bi j Gemeenreterrài.n (r"ie;. 

""" i;;;.;r- -

8/4 1 paar Schinketpolder (de Kruyf)' dito kanobaan (Straatman), vermoedelijk dezelfde.27/4 1 paar Klei_ne Vijver (iI. van Bladereni

$. Tafeleend
liltinter,+ààrnemin5;en op NI'Í, ,-.r v , poel , Grot e
lrïaximaal:
?5/2 14 6 en 19 o Kleine Vijver; 4/3 23

2O/3 1/ exx A,v. Poel (,,. Verhoeve)
In april slechts:
29/4 2
3o/4 1

4y. Britduiker

52. Middelste z bek
en2 1o

+9/4 dito, ov a'tCTZ
ermoedclijk een on
erzameling van Hr.

'1 1 eerstejaars ö Gem. terrein
1 g Gem.terrein (Dooremans)

3 1 ö'Nieur,ve Meer (Hartog-)

op Nir (Hartog)
op I\i'{ (H. van Bladeren)

(oree1)

op Nli (H. van Bladeren)
Ce I\TPI bi j Gem. Terrein (Hartog)
tsnapt exemplaar, mogelijk uit
Costerhuis, .,ralsmeer Cost ?

ö+'l o
+o+zo
+

2
4
1

e/
. iz,
2/

2
2
V
V

53. Grote zaagbek
iíint erv/aarnemi-ngen janu arL t/n maart,
9p Ni'i in aantallen varierend .van 1 tot 40 exx.4/l minstens 20 exx A'v. poel.
21/1 1 o Aev. Poel (Sr,vart)
3/1 1 ex Kl. Vi jver (.r,. Verhoeve )29/1 1 g Gr. Vijver (de Roever/Areet)
Laatste riiaarnemi-ng :
6/4 3 7 op d.e tra1, Gem. terrein (t{e;. van Drooge)

Ngnne tj e
2171-l
19/3 1

op NI,Í (',. Verhoeve)
over CNM; landde in'poeLtje ONli (fi. van.Bladeren)

54.
o
+
+



blz. ö
(Asd gos, 196?-I, 4e b1z)

+ ,B . Ganzen ( vn1 . grauvre )
fr7trek boven de mist, richting 'ZZ'J| (Swart)

- 2 exx zien overvliegen (de Roever)
- 19 exx over NM, geen echte rtgrauvler?1 donkere ha1s,

14/ l
22/ 1

24/ 1

12/2
24/2
Bi4
25/3

19/5

21/5

kleiner, geen lichte voorvleugel, snavel licht en
donker (Dooremans)
23.1O trek over À'v. Foel hoorbaar (de Groot)
9 exx over Schiphol, richting N (H; en G.J. v..tsIaderen)
+ 15 exx richting NNO, '17 uur 15 (de Groot)
9 exx richting NO over kampeerterrein (grau,,'re) (Straatman)
s avonds + 1! uur JO: ganzen over Tribune (V ig)
+ J0 exx boven ltlli, te hoog voor d.eterminatie (de Kruyf )
t 6O grauu/e ganzen richting NNOI over 1e bos/Nl.t
(Hartog, Buker; Verhoeve)
1 kolgans in gra.s bij Kleine Vijver, later in Kl. Vijver,
tam ex (de Groot). 2o/, d,íto (Dooremans) brug van iJroerse.
4 grauwe ganzen over l'ilï richting i.I (Straatman; J. Buker,
liej" van Drooge, mevr. Caland)

?4.

BB.

Buizerd
:i-.'E_ .
l',1 aarnemingen van steeds 1 ex op
.l ; a,
16 en
7/5

Benl

1

1

(

1

'1o, 14, 19t 26, 28. januari;
B februari; 11 maart.
ex vliegend over Balkan, achtervolgd door kau',ven

Hartog;/H. van Bladeren)
mei: 1 ex SP bij kampeerterrein (Dooremans)
mei : 'l ex over CoIi j nv,reg (Doorernans )

ex over middelste bos, om 1'1 uur 15 (Hartog/mevr. Alberts)

12/5
ex over Kleine Vijver richting heuvel,

NI"i (ll. en G.J. van Bladeren)

9en11

77. Spgrr,ler
J waarnemingen in januari,2 in februarir T ín maart,
soms een 6, sorns een o. Laatste waarneming:
2r/3 1 ö over Vogelefland (Hartog/ttirschler)

BO. Zwarte v/ouw
8/4 7-

Visarend
1! uur , '1

richting

Bg. Boomvafk

UI

4/Y '1 ex over llO-hoek Meerpad richting volkstuinen
overzijde NIvi (Hartog)

12/5 Oeverland KIeine Poel (Hartog)

Torenvalk

102.

1 februari-v,raarnemÍng, 11 maart-, lO april-waarnemingen.
9/5 1 ex ONM (Dooremans); 1 paar hertenkamp (Dooreàans) 

"Verrnoedelijk maar 2 broedgevallen Ín het .t.sd Bos + broed-
geval op kerk van Bovenkerk (HartoE)
Vogeleiland: 4 en f mei 1 ex (H. vl Bladeren); 27/5 aito (Doorenans/

Ïn l"nu"ri herhaaldelijk gezien,
in februari-, maart, april-6i-fi6i herhaaldelijk gehoord,
vnl' in Ol{lvi en oeverstrook buiten lvÍeerpad,.



l:lz, 9(Àsd Bos | 1967-r., 5e bl.z)

112. Scholekster
29/ 1

24/2

2 exx rs avonds roepend over Bosrandvreg (Verhoeve);
daarna pas weer:
zov,rel rs avonds roepend over karnpeerterrein (Straatman)
a1s tegen middernacht gehoord op weilanden I,Íeerzicht
(Hartog/luurma) .

114. Kievit
17T-..rst 28 exx, vlak daarna 19 exx,,over NIr{ richti-ng Nri(lt. Verhoeve).
voorts 1, 3 en 5 januari- r5o à 2oo exx i-n gedeelte van de
Schinkelpolder ten Z. van de Bosrandr,veg.
6/l nog + 40 exx aldaar.(sneeuw !). Ii""rr"neen hiaat.tot21/1 trek zourel over kampeerterrein en Bosrarrarn"à, "iu-o"u"excursiepad NIvi

24/2 gp weiland meerzicht hoorbaar

119 " Qoudplevier

123 "

126.

(Harto g/euurrna ) .

9/3 í-ex-roepencl over Kl-. Noorddi jk (Verhoeve )

?1.13 roepe.nd richting N over Bosraidr,ueg (Verhoeve)
ö/+ 1 ex over NM (ae Kruyf)

Watersnip
4/2- 'j 6x over Koenenkade (Dooremans) ' :

25/2 1 paar ONIvt (Brander met exc)
Maanden maart en april regelmatig waargenomen ONM, 1_1j
19,11 4 exx bij Kteine Noórddijk (etekànaaat/verilu.rr")-
3/5 4 exx ONIui (Hartog)

Houtsnip

exx.

128.

129.

16/1--7
11/3 1

t7/l 1

13/3 1

9/4 1

El€t6/ t
25/3

Daarna
6, 7,
14 mei
Regenw

ex elzenspeelplaats (CJU, meded. Buurma)
ex ten IV. van Colijnweg (Dooremans)
ex bovenbos (;. Buker)
ex heuvel (de Groot)
ex op kampeerterrein (Straatman)

'1 ex richtj-ng Z over kampeerterrein (Stiaatman)
+ 4 uur 15 jodelend ex bóven Bos (Hartog); later
meerdere exx roepend. overvliegend (Hartog/v.Bladeren)
nog 2, 5, 15, 2j, 29 april steeds .1 ex.19, 12 mej- i-s morgens vroes boven soordkant (Hartog)1 ex over Kl. Noórddijk (Verhoàïe)----..--'

ulp
'1 ex gezien op.weiland I'ieerzicht (resp. liev.r. Brinkerse1 Mej. Hoving) I daarna roepend wegvliegend van weilandrichting Nivi (H. van Bladeren)
1 ex rs avonds roepend over Bos richting No (verhoeve)
5 exx over Af v'. poel (Dooremans)
1 ex over Bos (Hirschler)
2 exx roepend over Bosrand (Verhoeve) 

,

27/4

30/4
4/5
b/>

13/5
131 , Grutto Eerste waarneming:

W-Z exx op weiland Màerzicht (Kolkr/ van d.er r,ïa1) -
dito de Roever: al_ battsroep..



bLz. 10
(Rsd Bos, 1967-I, 6e b1z)

111. \l/i-tgatrie
5lE--1
1o/, 1

7/' 1

ex roepend over ONM (Hartog). 3O/4 1 ex ONIvi.[J (guher)
ex roepend opvl-iegend uit ONM O (Ue5.v.Drooge)
ex bij l4eerzicht (tsuker)

135. Qqyetlqpqr
3O/4 1 ex langs Ringvaart bij Schiphol
Vrij veel waarnemingen eerste helft mei.
16/5 2 exx kanobaan bÍj kampeerterreÍn.
laatste waarneming.

( Verhoeve )

(Dooremans);

116. Tureluur Eerste trvaarneming:
4fj i-ex roepend. over i,ieerpad (l,ie5.v.Drooge /v'lG)
ii.i.v. 2r/3 op weiland I{eerzicht.

117 . Zrvarte ruiter
nieuwe excursiepad. Afv. PoeI (Ueyer/nlekendaal)

fiB

25/1 2 exx bij
qxoe4!eetruiter
25n--
4/5 1

ex roepend over Arv.
ex Vop'e1ei1and (o.a.

van

Poel ( i'teyer/ntekendaal)
Brander, Hirschlern Hartog,

Bladeren)

140. Kemphaan
2573
8/4

21/4
2?/4

+J
9xx
exx

exx

10
1O

+ 1! exx overvlbgend (Hartog/van Bladerents)
richting N over SP (de Kruyf)
gp weiland ltieerzicht (0ree1)
op weiland Meerzicht, i/íaarvan 1 6 met witte kraag

12
4
(ti
9

149.

162.

29/4

Kluut
2577

27/1
6/,

Gro te
!Veinig winterwaarnemi-ngen, laatste :
15/3 2 juv. op ton bij Gemeente-terrein.

163. Kleine mantelmeeuw
21/ 1

11/3

4/4

174, Zwarte
4/5 10 éii richting N. over kampeerterrein

179. Visdief
TSTTclt't) eerste waarneming .

193. Tortelduif
6/5

7/5

. van Bladeren)
exx over NL{ (Dooremans)

15 exx over Noordkant (Hartog/van Bladeren's)
21 exx over Àrv. PoeI richting N/NO (l.teyer/ntekendaal-)
2 exx over Bos omgeving Vogeleiland (de Groot)
j 5 exx over I$M richting O (Hartog)

rnantelmeeuw

1

1

P

I

ex over Arv. Poel richt ing huis'de Groot (Swart)
ex opgespoten terrein t.o. Tribune (de Kruyf ,..Ga"rrelfs,

ivÍeyer ). .
exr Scandinavische vorm, bij tlingvaart (Verhoeve)

stern
(Straatman)

omgeving manege (J.'g uker). Eerste waarneming. Later nog
middelste bos (Harto2,/l, Buker)
v'reinig exx Schinkelpolder (Verhoeve)



blz. 11
(Asd Bos, i96Z-Í, le bLz)

194, lurkse tortel
197V

2/5
6/5

e/5

weer aanwezig omgeving Jan Tooropplantsoen (Uetzger);
was daar gerui-me tijd niet waargenomen. ..

í ex bi j Meerzi cht ( tUe 5 . van Df ooge )
v,reer Jan Tooropplantsoen (lvietzger)
2 exx aldaar (l'tet,zger/Straatman)

195.

205.

Koekoek Eerste ivaarneming:
l|fn ex Oevert-and A'v. Éoel- (Verhoeve)
l4/S ook weer een o rossige fase aldaar (Verhoeve)

VelduiL
Wfn ex oeverland Atv. poel (de Groot) "

2O7. Gierzwaluw Eerste waarneming:
exx Bos (,1. Buker-CJN)26/4. enÈóte

2O9. fJsvoge].
1/l - bi j Publieke l'rJerken (Simmer,/Ae Groot) .

- om + 10 uur gehoord ONM-Oost (p. de Vries)
- geh6ord bij Íogeleiland (Ue3. van Drooge)

2/1 - Vogeleiland (l,te;. Irii Bnander)
- omgeving Vogeleiland (Dooremans) 

:

4/l oNM-Oost gezien (oldenziel).
Hierna trad vorstperÍ-ode in.
7/1 en B/l 1 ex buiten Meerpad, in slootje in oeverstrook,

waar nog open water ïyas (Oldenzj_eI)

13/1 bij Karnemelksgat '1 ex losgelaten, door dierenverzorger
Erhard van Artis met boswachter Metzger. Dit exempraar
iras'op 5/1'bij de Plesrnanlaan tegen àe ruit van een
auto van d.e BLoedtransfusiedienst gevrogenl versuft
opgepakt door chauffeur en naar Artis gebr:aeh,t

(Ui3 een wak onder brug Joh.. Huizj-ngalaan bij plesman-
l,aan werd d.d. B/l en 9/1 ook nog een ijsvogel waar-
genomen (Hartogl Vera, van Lent,-*urr. Àft""t").

B1Íjkbaar kunnen deze vo5;els toch moeilijk fourageren in het
Nieuvre Meer, dat geheel ijsvrij was, en prefereerd.en dit
wak in Amsterdam lr/esL op een druk verkeer:sknooppunt.

Na de vorstperiode weer waargenomen bij het vogeleiland op
13, 15t 17, 22 janrei, 5 en 23 en 2! februarÍ,-2J naart,.
4/2 1ex slootje ONI"Í-Oost (Hartog)
11/4 Langs Kreine Noorddijk, richiing Kreine Amstelveense

Foe1, 1 ex (Verhoeve); d.aarna, door Verhoève gówdai-
huwd, zag }ietzger 2 exx a1daar..

Groene spgcht
Herhaardelijk waargenonen van 1J/1 t/n .11/3, steed.s maar 1 ex,
voornamelijk omgeving Koenenbos en excursiepad oNM. omstreeks 2
ook in volkstuinen overzi jde Nii{, vermoederi jk zelfd.e ex (Buker)
22/4 '1 ex omgeving p,epgota croie vijver (Hàrtog/mevr. l.iuàrts)

214.

3/2



(tsd Bos, 196?-I, Be b1z)
216. Grote bonte specht

5/2 eerste wàaineming van roffelen, Vogeleiland (Hartog)
219. Zwarte specht

blz. 12

175--í"ep getroora, omgeving eerste bos, van
(Hartog/t1.. van Bladeren)

22O. Draaihals

excursiepad af

7/5

17i5

224 " Veldleeur,;erik

226.

27/2 eeiste zang-waarneming (Verhoeve)

Boerenzwaluw Eerste waarneming: l

§74-7-Elr--6ii houten brug nabiS oostelijk viaar,röt"(H.
deren); meté6n daarna dagelijks.

van BIa-

22? , Huiszvualuu'r

Vogeleiland, + '12 uur. Eerst Metzger/C:.J sr. Bladeren;
later diverse andere VltG-1eden. Bleef aanwezig, ondanks
excursie met + 2lO deelnemers.
nog aanvíezig ïtutetzger/Nlej. M. Brander)

21/4 3 exx ka
213/5 + 10 exx
OeverZwaluw

Eerste waarneming:
mpeerterrein (Straatman)
(Verhoeve) in die omgeving.

ollM (Hart,og/t1.. vqn Bladeren)
,oven kanobaan-en ](1. Noorddijk (Verhoeve)ierste waarneming:
de raorgen, 1 zingend ex in Koenenbos (Hartog;
metéón daarna dagelijks.

1 exx hoog over NM (Dooremans)

228.

229.

232,

213,'

24o.

243.

245.

267,
ïii'e1

x over
exx b

E

5/> vroeg in
Buurma) ;

Bonte kraai
24/l
RoekzT-
27/2

Zwarte

bij K. Noorddijk (Verhoeve)
richting Z (Verhoeve)

1 ex over Oeverland Arv.
1 ex over Oeverland Atv.
mees

e

4
ewaal

1

+

Poe1,
Poe1,

1B/2
25/?
12/3
z6/l
3/5
11/5
Balk
Matkop
14/1 ttzangtt langs Ringvaart (de Roever, Oree1, Veling)
m.i.v. 21/2 baltsroep diverse plaatsen.
Baardmannet j e

--Eaflcàn (Brander met excursie)
Balkan (IIartog, l4ej. Franssen)
'1 ex bij K1. Vijver (C.,1. v. Bladerèn/Dooremans)
2 exx Omoricapad (U. van Bladeren) f/5.i ex aldaar (tt.v. 81.)en 7/5 Luíd zingend ex Bal-kan (Hartog)
1.ex, 16/5 2 exx, uraarvan i Luid-zingend, Z?/j 1 ex

an (Dooremans/H. van Bladeren)

4/1
// |

10/ 1

21/ 1

22/ 1

251. Grote

gehoord in ONM (de Roever, Oree1, Veling)
1 ex gezien (de Roever); + 10 exx gezien (Hartog/mevr,Alberts)
minstens 2 exx gehoord (Silart) -
ONM gehoord (t'ie3. Franssen)
ONI{ gehoord (4. de Jong/Dooremans)
ONl4 gehoord (Verhoeve)

1 ster Eerste zangwaarneming :
lder (Brander met excursie)

verdere voorjaar zangv,/aarnemingen byzonder schaars.



252.

254.

258.

blz. 13
(Asd Bos, 196?-t, 9e bl,z)
Kl"msvggq]- Mei-waarnemi-ngen:
B7ï-T 

""x zonnerveid"e (Dóoremans )
15/5 1 ex (trlieringa)
20/5 1 ex r,veiland. ir{eerz:-c]nt, (Dooremans)
Daarvóór d.iverse vraarnemingen, maximaal:
5/1 ! 5O exx Schinkelpolder (Verhoeve)

Koperwiek Laatste,,vaarneming:
277T-4-6xx openluchttheater (H. van Bladeren)
Daarvóór diveise waarnemingen, max. + 1OO op 16/3 en 22/3
Be f Ii.js ter
14/4 2
15/4 1

2/5 1

4/5 1

16/5 1

2o/5 2

Tapuit
7VT-t ö heuvet (ae
9/5 1 6 boerderij
qgkresg4e roodstaart
16/4 zi-ngend-ei-Bc[inkelpolder (gut<er)

? gezien rand v,ieiland. Meerzicht (iie j. van Drooge)
266. ZwarLe roodstaart

ö heuvel ( eerst lLetzger/Porsius , later t{,etzger/de Groot )
6 bij hertenkamp (Swaau)
paar zandterreÍn tegenover Tribune (Dooremans)
ö Íngang Bos bij restaurant Lint (Dooremans)
paar Schinkelpolder omgeving kampeerterrei_n (Dooremans)

261 .

26>.

Groot/Me.t zger )
Takkade (Verhoeve); l?/5 tegenover Tribune

Eerste waarnemingen: (fri3nen/van Schie)

1 ee.rste
Eni-ge waarneming:

os (Hartog/H. van Bl-aderen)

Noordkant, gezien door Brander.
) uur j-n de morgen, zarLg start (Hartog) . Daarna pas weer
VogeleÍ1and (diverse r,vaarnemers) .

27O. S nkhaanri eLzan
E) ogeleiland Hartog, lule j

267. Nachtegaal
7/4
e/4
19/4

12/5

26/4

272. Snor
@\
15/4
12/5

1 ex ONM (Hartog). t6/S
tin 21/J 1 ex Kleine NoorddÍjk bij kampeerterrein, .in
Oeverland (Straatman) .

GO/4 Costeinder FoeI = buiten het Bos - Verhoeve)

. Franssenl daarna ook andere VirrG-ers)
dito (Dooremans)

Enige wng a/d Noordkant.
( But<er)

Eerste waarneming:
ONIvI (Hartog/t"lievr. Alberts) . Daarna m.i.v.
vrijwel dagelijks hoorbaar.
rpinstens 2 exx aldaar.

24/4 Oeverland A'v. poel bij spoorbaan Bovenkerk (Verhoeve)

274. grgte kArekiet Eerste waarneming:
67T frëË-öE..land bij lieerzichf (suxer).
21/5 2 zingende ö Kleine Vijver en omgeving
Kleine karekiet Eerste rvaarneminE:
4V4_Eïv. ffi;T (Hartog) . lo/4 oitrq (Hartog), daarna pas vueer m.i6/5 oeverstrook bi j I,ïeerzicht (Buker) en-andere plaàtsen oNM.

)nE.

V
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1Oe blz)
276. Eerste vraarneming:

elzenspeelplaats (Veling ; later ook Hartog)
1/ /. Rie_t_zange! Eerste lvaarneming:

87E-'-ffiende ö bij l?adar, Sp (aà ltruyr). Daarna pas weer
15/4 Schinkelpolder (Luyendi jk/Meyer; ctito de Groàt),. ..

ONM bi j excursiepad ( i'te3 . v. Drooge/Me j . Franssen)
279. Spotvogel llerste vraarneming:

615 t." Zuid-oosten van Koenenbàs (mevr. Brinkers/nej.v.Drooge)
7/5 eerste bos (Hartog/H.v.Blade'ren; d.aarna Brander met excuisie);

§chÍnkelpolder (Verhoeve) .

2BO. Zwartkopje

(*rsd Bos ,, 1967-I,
Bosrietzanger
6/, t ex ui:

zBz

zót.

14/4--Sc:ninkelpol
Tuinfluiter
19/4 1 ei gezien
23/4 minstens I
Grasmus
2f-y'TÀinstens !

Eerste waarneming:
der (Swart). Daarna dagelijks diverse plaatsen.
Eerste waarneming:
elzenspeelplaats (nuXer).

zinpSend ex SP bij Amerika (Verhoeve) 
-

Eerste waarneming:
exx SP, ook zang (Verhoeve)

Eerste waarneming:
ö omgevi'ng Vogeleiland (Swaab).

uize de Groot (Meyer)
erterrein (Hirschler)
nstens 4 verschillende plaatsen.
erterrein Lint (Verhoeve)
(Hartog).

Daarna pas rrreer:
284. Braamslui er

15 1 zingende
zang bi-j h
Veba parke
zang op mj_

zang parke
kerspruim

29/4
4/v
6/,
21/5
e/5

287. Fitis Eerste waarneming:
7W- Schinkelpolder (Dooremans)
ZB/l Noordkant (p. Hèuwekemeyer)
1/4 reeds ! 15 zingende exx sp (sr,vart)r. doch nog steeds. aaar

1 ex lVoordkant, en die niet eens dageli jks u/aargenomen. 1,4.i.v.15/4 ook Noordkant merkbare toename "

2BB. Tjiftjaf Eerste waarneming:
2/3 Íiibunebos (Hartog). Daarna pas weer
B/S Ar v. Poel ( zowel àe Groot als Verhoeve ) . Ii,t. i , v.
17/1 pas toenemend. aantal Irloordkant.

289. Fluiter
WT-Z x gehoord, dallet je .pB (Ve1:_ng)
23/4 Bij rotonde autoweg Bqsbaan (Vernoeve)
6/5 middelste bos (diverse leden VuiG Gooi
7/5 middelste bos (Hartog,/H. van Bladeren)

met V JG Amsterdam)

292. Goudhaantje
Diverse uiaarnemingen januarí t/n apri1, doch niet talrijk.
4/4 baltszang Omoricapad (verfroeve)
26/4 zj-ngend ex Balkan (Veting)
2/5 Balkan (Dooremans)

2/, zingend ex Balkan (Hartog)
ö/5 zíngend ex Ba1kan (Dooremans)



(Asd Bos, 1962-It j1e b:-z)
293. Vuurgqudhael4t je

b7-2. 1,

me er

9/4 -aex Eií-kerspruim (Swart) '

14/4' 1 ex e'rzenspeelplaats, zingendl ook gezit:n (tre3..v.Drooge)

294. rauwe vlie env er Eerste waarnemi ng:
Koenenbos,

G

1
6/5 eerste bos

gehoord en gezien (Hartog).
(Buker), etc. ; schaars.

295. Bonte vliegenvelnger
7/5 i-ei-C€veiÏàía,q' v. poel (Luyendijk/Verhoeve)

1 6 elzenspeelplaats (mevr. Alberts)
1o/5 1 g eind eerste bos (Hartog)

299. Graspieper Eerste. waa;:neming:
11/1 1 et roepend. over excursiepad (Swart/VriG).
!/ordt, in het byzonder aan de Noordkant, vri-jwel niet
vJaargenomen.

1O4. ,Jitte kwikstaart Eerste waarneming:
5/2 f ex óve-Vogeleiland (Hartog). Daarna pas weer:27/2 1ex rocpend over Kleine ltooraai;f (Verfràeve)
Ivl.i.v. 11/3 bij MeerzLcint (broed6ebied)

306. Gele kwj.kstaart
1 ex over Bosrand (Verhoeve). 5/4 aito (de Roever)4 lt exx weiland iuleerzicht bij de koeien (mevr. Brinkers)
? EIeu+"u gele kwikstaarten op weiland I,{eerzicht, bi jde koeien (Dooremans, meded. Straatman)

en 6/5 1 gele kwikstaart ardaar. (resp. Hartog, mevr. Brinkers)
J exx over Meerzicht (Svuart)

3/4
1B/
2/5

5/'
7/5

,oB.

J16.

317.

23/4 2 exx weiland l{eerzicht (guker); 1 ex kampeerterr. (Straatman)

Klapekster
B/F-Ï-6Ï over zandterreÍn tegenover Tribune, richting NO

( Hartog,/mevr . Alberts )

Putter
]-?66iilari-, 1 maart-, ! april-li/aarnemini4en, steeds maar 1 àJ exx, behalve:
13/4 2 + 5 exx over kampeerterrein richting NIJ (Straatman)
Toenemand aantal waarnemingen in mei, ,roo"r,à*"1ijk omgevingbotenhuizen en fietsenstalling Tribune - mo,geliSÈ rroóag"rràrin die omgeving.

si jg
lJtlaarnemingen januari, februari_, maart, apri1, van
maximaal 1OO exx (op Z1/1 en 2/Z).
2/5 + 10 exx omgeving gemaal Ringvaart (Mej. van Drooge)?/5 7 zíngende exx Uógin excursiepacl (Hartog)



310.

bl-z. 16

(Asa eos, 196?-r, 12e blz)
Keep
T/f april regelmatig r,vaargenome.n, tot max. 50 exx bijèen,
o.a. van januari tot 12 februairi steeds + )O exx op voeï!-
plaats bi j Pub -' ieke Jerken .

30/4 nog riïaarnemingen op diverse plaatsen. Daarna
1/5
6/Y
9/5
18is

332. Grauwe

1 roepend ex eerste bos (mevr. Brinkers/nej. van Drooge)
l roepende ö bij Vo,'cl-eiland (Hartog)
1 zingend ex Schinkelpolder (Verhoeve)
gors (Eerste waarneming in het Amsterdamse Bos)

7/5 zin§end ex Balkanl ook even gezien (Hartog/H.v. Bladeren)

343. lletgorq
1/1 en 2
26/2 1

2/1 gehoord in ON!Í (Verhoeve).
ex af en toe zingend ONI{ O (zov,rel dc Groot als'Verhoeve)

-Í -t+'/ . Hrngmus
Bfi--irijveel zingende exx Schinkelpolder (Verhoeve)

door Schinkelpolder:, ( Verhseve )
nestkasten. (diverse VliG-leden)

19/3 + !O exx verspreid
25t'3 6.". ook weer bij

Samengestel_d door; l,Ie j . I"ir. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B Vf,
il,msterdam - Nieuv,r Zuid

v Dr/ vDr
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lil aarnemi n in en om Amsterdam , exc1. Amsterdamse Bos
vn1. eerste ki,var 1 7-
enkele waarnemingen van eind 1966.

2. IJsduiker
V7ltz746 - 4/t/,6?, 1

waarnemers); daarna nog
15/1/'6? 1 ex aldaar (
(vgl. waarneming CJN, z

7. Kuifduiker

ex ltiooie NeI, Spaarndam (verschill_ende
slechts:

Dooremans )
elfde datum, in Amsterdamse Bos.)

22/12 1

31/3 2
15/4 1

ex Schellingwouderbrug (Buurma)
exx Amstel bij gasfabriek (Hinloopen)
ex Marken (CJt'i, meded. Buurma)

\0e Hoever,
l{e j . Hund,

B. Geoorde fuut
ö/4 2 exx Vinkeveense plassen

16/4 1 ex ald.aar (veling)

20. Blauwe reiger

Oreel, Hirschler,
Ivie j. van Drooge)

29/ 1

30/ 1

12 bezeLt,e
B bezette

nesten Oosterpark
nesten Frankendaa]

( meded .
( meded .

Garr:e1f s )
de Kruyf)

27. Roerdomp
15/7---
11/2
12/2

36. Krakeend

4t

Kars )

5/1 3 paar Sloterdijk (Oreel, Veling, de Roever)
Toppereend

1 ex Sloterdijk (0.
dito (Dooremans)
dito (Friesv,rijk)

t g Zandputten, Vijfhuizen (Swart, Blekendaal)
zeeöend

B7q--
49. Zwarte

2r/ 12 1
4/t 1

50. Eidereend
t>/ 12 1

14/1 1

o
+

OO exx richting tr(JZv( Osdorp
1 ex ivlooie NeI, Spaarndam

fJsselmeer bij Kinselmeer (de Roever)
o Schel-lj-ngwouderbrug ( de Roever, Oreel)

paar fJsselmeer bij Kinselmeer
ó liooie Ne1, Spaarndam (Storart,

(de Roever')
Irieyer )

(Buurma, Keizer, Timmermans)
( S traatman )

iríaterfandse Zeedijk (Buurma, Creel,
de Roever)

58. Kolgans
fr78-Z
21/ 1

6t. t<teine rietgans
14/1 + IOO exx richting N,

62. §neeuwgans
B/l -- 5-exx overvli.egend, Amsterdam Oost (de Kruyf);

goed gezien, met goede bel-ichting.
69. KLeine zwaa.n

877--3ïdu1t, 4 juv. Mooie Nel, Spaarndam (Swart)
7e. §rssgr2O/1 1 ex- met spreeurr,r als prooi, omgeving IJsbaanpad / - ..

( l rl_ esiir,l JK )



bLz, 1886. Blauwe 'kiekendief
13/1 1 jut;

97. Korhoen
1678-- 5 ö +

1O9, fÍaterral
26/ i2
4/t
8/t
9/2
11/)

Durgerdam (Buurma)

1o Crailose heide (Ve1j-ng)
+

'l ex Sloterdijk (Frieswijk)
dito (Dooremans)
2 exx Sloterdijk (Frieswijk)
'l ex omgeving fJsbaanpad (!-rieswijk)
'1 ex Sloterdijk (Frieswijk)

12O. 4ilverplevier
16/4 -7-ex Botshol (Veling)
begin mei - enkele exx Sloterdijk

124. Steenloper

té/.

114,

144.

145.

148 .

151.

148.

1?1.

199.

209.

210,

1/5
Bokj e;rt7ï:
Rosse

2 exx Sloterdijk (de Roever, Ve1ing)

1 ex Sl-oterdijk (D.Kars); 19/Z dita (Frieswijt<)
grut to

begin mei exx SloterdÍjk 
"

135. ,,'/itgat je
767ï2-2 exx Zandput, Vijfhuizen (Buurma)
11/12 1ex S1-oterdijk (Dooremans)
7/1 1ex Zandput, Vijfhui-zen (nei3nders, irïitte)

136. Bosruiter
4/Y

139 " Zwarte
1 ex Sloterdijk (de Roever)

ernd april, begi-n mei: enkele en exx aanrvezig Sloterdi jk

r )Í-

ruiter, en 140. Groen ootruiter

Kl-eine strandloper
Temmincks strandloper
Bonte strandlo per

[emphqan
Bonte strandloper,

begin mei Sloterdijk, + '10 exx

ri ir , , à"**'

iiil,rri5Ooexx
rr tt ri t ! 3OO exx

ook gedurende d.e rlinter Sloterdi_jk,

ussen zilvermeeuwen, t

+75 exx.

9fqlg_lqrgemeester25/2---1 luv;t[ssen pieren IJmuiclen (Swart, Garrelfs, de*Kfuyf ,
Bonten, Breidenbach)

172. K1eine bur emees ter
1 , 1 juv.
fets kleiner dan zilvermeeulv I snavel
voor de hel-ft zr,varte punt; vleugelpun
lichter (wit) dan rest van verenkleed
Turkse tortel-
4271---6 exx .q.rtis (Srvaab)

Ransuil
7ï7T-B exx roestend., flpendam (Bonten)'

Velduil
57T-l ex rs avonds, Buitenveldert (Vef ing)

s avonds Slotefd.i jk
minder zwaar met
ten en staartrand

( t:- rtrt beige ) .

(de Roever,
Veling)

a
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?22. Kl-eine bonte :s óht'
1 exx rs: Graveland (veting )

1. qlfgndleeui,verik

249.

3/1' 1'ài-ópgespoterl terrein vogr Velsertunnel (de Roever, Oreel).;hele vgirr1"r, tot in maartr 15 à 20 exi aanwezig sroterdi jk,

Kui fme e s
2r/1 3 exx Broek in i;ïaterland op voedertafel_ (Bonten)

253, glaràmannet;e
' .l r'2 exx ljlaterland (ae2r/12 miàstens R,oever )

Geàurende de wÍnter
19/2 3 9xx aldaar.

272. Roodborsttapuit

! 25 exx Sloterdijk, tot

, r7T-T 6-lNiè'"w schiphoi- . (Bt-ekendaal)

1O4, Vuurgoudhaentje
4/ A-2-exilr'Gvopark (Sivart ). : 17/1 1 éx Shell, Amsterdam Noord (Bonten)

316. ïriitte kwikstaart ,

4/t 1 éi-sloterdijk (Dooremans)

32O. Klapekster
7q77-T e" Sloterdi jk (Friesvri jk )

328. Putter
757T-t
B/4 2

331. Frater

ex SloterdÍjk
exx Hoofddo::p (Sr,o;art, Blekendaal)

d6aíËnae de winter + )O exx Sfot"rAijk. -"

332, Barmsijs
5/1---+ 10

lf B. §lqeuv{gors

exx Sloterdijk (Veling, Oree1, d.e Roever)

Gedurende de winter (+ ilO exx)
12/2 75 exx, StoterdÏjk,
10/12 1 ex Zand.put, Vi jfhuizen

tot

(Buurma)

De v'raarnemingen bIi jyen voor <ie verantvroordel-i jkheid vair d.e:waarnemers !

Samengesteld door: J.iirJ. a" no",ru"
' Keizersgracht f24, rrsd.
Tf, 222618

weekend: MíIleLstraat .26, Asd,
rf. 726265

QR/vDr
mei 1967



]e lsr;lcli in dle Arnstendannse Farken
do or de rï,oever

blz. 20
.'I

rn een aantal parl<en ( vondelpartr, Eeatrixparhr 0osterpark, l/esterpark,
Sarphatipartrr, alsued.e op Frankendaal ) zi.jn van Gemeentèwège eenctreir uiigezet,
die niet aLLe tot de Europese f,auna behoren. Deze zJ-jn geleewietrrt en trevinden
zictra in open vi,jvers, die sleeh.ts tloor een laag gaasheli zijn omgeven. Behatrve
eenden bevinden er zich ool.r enkele zwanen en ganzen.
IIier volgt een li. jst van de voorl<omend.e soorten, waaronder oo]r de wilde
echter daar op eigen r,rieken is gekomen en ook later niet gekortwieht of
is, m.a.w. d.ie echt rrwildrt is,

eend, die
geleerriekt

Naast deze soorten ziet, nen er cok boereneen,len en hastaarclen, bijv. tussen
bergeend en casarca, in het Sarphatipark; tussen cinnanon en blue-vJ-nged teaI,
op Frankendaal I verder j.n het Oosterpank een cend die 'r nj.et bestaatr': f iStt 

"g- írconveni!r_n0&or is LrJ"einer, net een puntige sfaart, groene glans op de kop,
blauwe vleugelspi.egel r:ret wi'tte rand.jes, gri jze snavel àn poten.

Zuid-Ameri!.ra, zuidelijk vanaf Zuid-BraziliL;
FaI trrI and-e i Ianl-.en.

n

I

Voor zover inr de subspecies niet net zekerlaeid kon vaststetr len, j.s het aanta1
subspecies en de totale verspreidi.ng verrneldl indien cle subspecies vaststaat, zijn
de overige subspecies met verspreiding tussen haak.jes verneerd.
Behalve van de Europese soorten zi.jn naast de Latijnse nanen vrijwel uitslu1tend
de Engelse verraeld.
Bii cÏe deterninatie werd voornamclijtr uitgegaan van rt.A. coloured hey to the
rri.Idfowl of the rrorldrl by Feter Scott, published by The i/ildfowl Trust, S1-irabrigde,
een niet duur boekje ( t f 6.-).

1 tslaclc Swan - cygnus atratus
Zrvarte zwaan : witte vLe ugelvletrr, rode snavel.
Aus tral i ë en Tasmani ë .

Jlack-neched Swan - cygnus melanocoryp_lus.
Zrrrartkal szwaan vit, zr^zarte hals en kop witte oogstreep.

en Faraguay;
gri jsblauwe snavel met rode hno-bbeI.

3 l,Ihqqpe-L §weIr -
IÍiIde Zrvaan:

cygnus cygxlB.s
zie VogeLgids.

Usland, van Noord-scandinavj_ë tot i{arachatka.
lr ifhite-fronted. Goose - ander albifro Its

ï(olgans '. iíe Vogelgicls.
4 ondersoorten: arcti.sshe nrusterl v^_n Rusland, Siberië
irloord-Àncniha en :Icst--rroenland.

5 Canada Goose - Branta canad.ens i s
0anacï.a Gans: zie Vo ge IgiCs .
L2 óndersoorten ( roaarvàn é6n uitp;estorven i-s en
- de Giant Canada Goosc - ui"tgestcrven gewaand, in
.A.Iasha, Canada, Noord- cn i,{idden Verenigcle Staten.
fi.ed-hr_easted Goose - .:-'iranta ruf icol Li.s.
Roodhalsgaris z zíe Vogc}gids.
iÍestelijh Siberië.

een twcede
L962'nerontdelct werd).

6

7 F;uddy Sh_eJduck - Tadorna ferrugi.nea.
0asarca: zie VogeLgíds.
Zuid-Spanje; vanaf, Balhan en liid.clen-Oostcn tot voorbi j Baikal lleer.



L(J Co'"r'.r611 Strrelduch - Tadorna tadorna blz. 21

i(usten.van Europa, ïíaspisch'^ [ee oosteJ-i jle tot Oqst-Siberië en Tihet.
b jvíarhl ed Teal"

i',iarrEereend a

- anas angustirostgis
zíe VogeLgíds

Zui.d-Spanj e, No ord-Af riha, . lij.c"iden 0o s ten to'L ;r.Ie st-Paki stan.
10 Ca e TeaI - ltrna s capeItsLsT.

l icht rL i :ven 'onder §rÍjs, donhor gevlel«t1
van boven grajshruin.
af.ni.ka, zi-licrraarts vanaf evenaar.
li.e;l-hj.l"Led Pintaj.L - .Anas erythno.ti I
grijsbruin, gevLdtrrt,

srode' snavel- gríjze poten.
,- ,Zuid 0ost Afríka, irÍaaX.agasaar.

12 Bahama lDi-ntai"L - linas hakaamensis
ro odbruin :g,e\rl, lst 2. witte l{anÍqen.

rlayncha
ro mn<l euri. e wan CN

i:.,r
en spiggei., donleerbr,uine kop-kap,

met rode h
J ondersoo

asi-s, gee,lbruine pu.nti.g
rten: l'Íest-IndiscXl.e ei.1

p-kap, ErI.l z e snave I

eLe s vel inet z rte .bov
unbi.a' en Zuid-Braz i.l

anden, reoorde,l, í;jk Zuid-Amoerika ;n Oos't- Àrgenti,nië, nidden-ChiL i

bruine- X<o

e staart,
Zui.d-tsrazj.1i.ë, Paraguay, Noord-
Galapagos ei.Landen.

1,3 Chilean or Brown Pi. nt,aí L - Anas georgica spinicauda

G

geheel bruin,
Zuid-Ànerilia,
( verdcr nog
Zuid-Georgië,
Northern Pint

gevl enit, puntige s t'aart,
zui.delijli vanaf Zuid-Col

§ost
0cba

ail - Anas acuta &cuta.
; zie Vogelgids.
delen van Surop6,,
twee onclcnsoörten:

twee ondersoortera.:
Zuid-AtLanti. s cnre

eli,jk And.es in OoLumbia en }iet eiland
an).

r.4
Fi,i 1s taqrt

Indisclqe t)ceaan).
L5 Chilean Teal - Anas f l-a

Itlein, gri js, gevLckt,
Zuíd-Ancri.ka, zui.deJ. i. jX:
( verd.er nog d.rie onder
Ànctros van. Fertr. - Bol-i,vi
Venezuela).

16 (European Gr een-winged) Teal
1 zíe Vogelgids.

Europa, No.orcLeIi.jk 6'.2íë, Japan,
( verdcr nog twce ondersoortem:
tiLeoeten eÍ 1-anden)..

rl.zÍë en Nooíd-.{nerinra
I{ergueLen Ellanden en Crozet Eilanden-l

virostris f, Lavi:i.ostri-s .
e e snaveL inet zlyarte nkant
vanaf l:lidJen-ChiIi èn Zui -Btazsoorten, waarvanr twee met grijze

a, von Columbia - Equador,en van

Noord.eLijke
(verder nog

i/in terta I i ns
- Anas crecca crecca.

Noordeli. jk Noord*Amcrilea en

l7 tsaika} otr Forrnosa Tea_I_ - .linas Í'onirrose
i.be ni s ctre taI i

o : wit-orali-jncle groene vlek op achtcraijde lrop, roomnr,itte zij6op -

rnet ver.tj,cale zw-p.rt'e streep ondc.r het oog, donkàre x.iruin, ronà-gri;ze horsten,-griizgi ,gndordeleirr,-'zirr.àite ondcrstaarr.tl bnuine rug uret Egle aÍ'hangendeveren over vl-eugelsr. groene spi-cgeJ.. 
:

g.: "l: g zouaertaling, maar met richt vlerrje voor snavelhasis.

l. I t:.i ir ;

korte staert.
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Chestnut-hreasted TepL - anas castanea
blz. 22

6 donherl groene kgp, kastan.ie-hg-_g.i.ne ïrorst gn huik, uret witte.
ylek,qp achterflanlr, ,gvarLe onderstaartl zsartachtig van boven.
g donnrerbruin, gcvL ekt.
Lustralië ( Uefrilr'" Noord-); lasnanië .

l,{a11ard - qpas Platyrhfnchos lalatyrhync}ros.l/iIde eend.: zie VogeIgi.ds.
Europa, Aziö( niet Zui.d- cll Zuid-0ost ,{ziö), noorcleli- jh en centraal
Noord-Àmerika, Azoï.en. i

( verder nog vÍjf, ondersoorten: Zuid-Groenland, trtrawaii eilanden, Laysan
eiland, Zui.d 1/" S. en Centraaï. liÍexico )
Indian rbil I - anas poecilorhyncita poecilortralrnöha;-"''2A
als g wiJrle eend., iltaar lichten en sternrer gevlektr' van actr
met grote witte vtr eugelvleir, groeÍIe spiegei. I orsuje poten,

teren zr.rart
zwarte snavel

met Eel"e punt en rode basis.

(vercter nog twee onfler.soorten - geen r,god a?n. snavel.basis -:Birma, aàngrenzend' Claina en .0ost-Siber:ië, Noord. Chinap Japan).
luzonica.
bruinc kop rnet dönliere bogstreep en l<rui.n.

22

PhiLiP,Pi4e Duck - a.nas
ITri.'i s, groene spi.egeJ",
Philiiopijnen.
(r.frican) Yetlowbill - anas unduLata.
Qroot; zvrart-grj.jze kop, gele sn&veI met zruarte
vencler @orT@'ïd.2 ondersoorten: Àbessinië en Àfrika, zuidryaarts

23

2A

25

26

vit van ondor met oran-ie fnanken
d-:ineriira, Falkland eilanden.

qa EIue-win edT al - anas^ d.iscors.
t donlcere kruin en neh en witte- hglve-maanvormigeo purperen kop, me

vlek voor o I verder rood.bruin- zrrart gespi,lhkeId, zwarte ond.erstaart
net rritte vleh ervoor, grote blauwe. vleh op vleugels.
g onge\reer cIs g zonertaling.
trvee ondcrsoorten: centraal v. s., zuid-canacla en Ncord-west v. S;

Oinnouron TeaL - anas cyanoptena (*cinnamon = kaneel)
c geheel bruinrood * reet d.onhend.er ru.g, zr,rarte anaalstreek, lichtbruine
staart en vleugelvcren, groene spi.ege1, rood oog.

,:
bovenkantl.

vanaf , lingo.l a-Kenye.

9ggyalf - anas strepera strepera
Krakeend i zíe Vogelgids.
Noordelijtr<e delen vÀn Europar:\zië eu Noord:Àmerika. '

(verder nog óén ondersoort.-- uitgestorven --:I/ashington eirand -
New York ei.land ( Grot.. Cceaan).
Eglotqa4 'Iigeon - an&s penelope.
Smient: zi.e Vogelgids.
Noord-Eu.ïlo pa en -§oord-r'lz i ë.

*mericaï ltige,qn - &n&s omen:icana.
o aIs Europese snient, maar rossiger; gelige kop met lileine zwarte
streepjes en groene veeg achter het oog. .

g als g Europese snient.
Noord-.,Iest en Noord-rhcrika.
De rrEunopeantr en de rrlLneri-canrr hastaardereri gemakkcl i jlt in levangenschap,
Qbiloe iÍigeon - auas sihilatri x.
Groene ko D raet witte vLek en ryi.t om snavclbasis, wi.t-zrrart gestreepte
borst en rug,
Zuidel i jk Ziri.

28
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( rijf, ondersoorten: Zuid-Amerika ( niet het Noond-OosteLijtr deel)
Fa}kland eilanden, I'IesteIi jk deel van V. S. )
Garganey .- Ànas querqueduJ"a.90

=)

3A

3L

zó)o

39

Zomertal in,q : zíe VogeLgids.
lJidden strooh van Europa en Àzië.
Shoveler - &nas clypeata.
Slobeerad: zie Vo gelgids.
ididdenstroolr van Europo r ,"nzí'ei en Noord-,'"ureriiia.

Bed-crested Pochard - l,ïetta rullina.

van Zuid-Frankrijk tot tÍest-Siberi.ë.
32 H,osy-hÍ.1"1 - Netta paposaca.

o als o huifeend, na€1tr giÍjs iirD.v; rrit, witte onderstaart,
geen kuif, rode snaveL rret hnobirel,.

))

g aIs grote bLotre wítoogeend.
j,íidden Chili, midden en noord. ;irgentinÍë.
Pociaard - ,,r,ytiiya Í'enina.
Tafeleend: zie Vo gcIgi.ds.
liiidden strook van Europa en rizië tot tsaillaL meer.

34 Ferrusinous Duck - &nas nyroca
I{i-toogeend: zie Vo ge lgids .
Zuid- en Oost Eunopa2 Lzíë tot Zuid-Ti,bet.

35 Tuf,ted Duck - Aythya f,uIigu}.a
ILuj.Jeend: zi-e VogeX"gi,ds.
Noordeli jlc Euroï)a en |gíé,

76 Greater Scauir - :\ythya nari.l-a.
Toppereend 1 zíe Vogelgid.s.
trree ondcrsoorten: IJsland, Scan,,linaviö tot Kanchatka, Àtreoeten
ei.Landenr,Noord.-.rl,nerilea tot tr{uQson Baai.

37 tsraziLian Teal" - Anazonetta brasiliensis brasiliensi.s.
o grijsbruin net roodhrui.ne borst, Iichte "w&ngeïI. zwarte staart
witte en groene vleugetrvlek, rose-rod.e snavel, rode pote
g als o , naar met grij
snave lhas i. s .
0o ste I i j k Zuíci-Àr.rcrilsa.
(verder nog 66n onclersoort: Zuísl-0ost Zuid-,ineri-ka)
ldandari.n Duck - ,ii.x gal eri culctq.
{41de1i jn eend: zi.e 'ïoro geJ. gi.ds .
0ost-;izië
North-;iurerican 'i,,Iood Dmctrr - i.i.x sponsa.
Caroli.na eend:
o bont getekend: paarse vangen en aflaangencle kuiÍ', geeJ-wit om}ijnd.,
kruin net groen, witte kceL, donker van boven net witte streepjsg
op de vleugel, paarsi-ge ond.erstsart en borstr gri jze f lanl<en met aan
"r^rcerszi jden vertiaa1e zrrarte en witte streep, oranje snavel.
Q als
minder +

b
mandari jneend, na&r grotere r',itte oogring en nind.er oogstreep,

ruin.
Ccsteli.jlt N.A. en Zuid-Canad.a; llestclijk Noord-Amerika.
Goldeneye - BucephaLa cLanguLa.
Br_i-l-duhlier : zie Vogelgids.
(ffi" oÏ6rsoorteni NàordeIi-jn< Europa, Azie en Noordelijk
Noord-Ameriko).

Kfoq{}cend:
Ncd.er land,

zie VogeIgi.ds.
0ost-Europa en tszí'éi

ze snavel en wit vleirie om o os en bi.'i

l*0
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Sovenstaande li jst geeft een oireizícrtl van cle soorten, 'die ik in de parlien heb
rraargenorten. i.iet is mogell-jk, dat een soort in een parl; onopgenelrkt is: gebleven,
claar de eilanden niet altnjd te overzien zijn. ( liet verdient aanbeveling orn een
le i jtrrer te gebruilsen). Ook het aantal exenrolaren is moeiliilí te telf en.

!

In het Lieatrix ?arl,r zijn de zvarte zwanen buiten.de eendenvijver gëplaatst,

;:-il"íï*.i:":*::.ï::ï:""3ïË3;" hc:hen zericr ooie Europese s*ienten ars voorouders.

)e eendenvi jver bi j lrranhendaal, - r{aar zich ook f lamingo t s ( fhoen.icopterus ruber
ehileàsis I gri jze poten, rode ger,,richten) r5".rtoden -, is gelegen aan ctre ingang
iiamerlingh Oiineslaan J. De eendenvijver van Frauleendaal zèlf, van waar uit cte

eenden over de pan;en verdeeld worden, bevindt zich in een niet voor het publiek

In atle parleen zijn korvcn aengebracht, die.'d.e eenden voor iret broeden lrunnen
gebruiken. l-lit broeden word.t echter ook eldcrs geriaan en sores Iiggen eï'zonaar
Iosse eieren op de.;ronci

A j,{S? Eil,. .AM, iler-,1,?-67

dafvltrf ,i.i,.

J;1.I. de H,ocver
'i.e i zersgr aeht 7 l:!.4

.trusterdail - C.
TeIf.222638

. weeiiend.: iiilletstraat 26,
-lunsterCam..- [.
Telf . 126265
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'Ie sterpcrk
SarphatiPanXr
lia,"rerl ingh 0nne s I aan 5
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32. f.osy-bi11

33. ?afeleend

34, '.!ít:o1ee::cl

J5. -' -''.rif eënd

36. To1:pereefld -

37. )raz-Iean teal
38, líaridari jn eend

39, Carolina eend.
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Overzicht ontvaneen litteratuur
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(Ad l.leaedeli-ngenbl ad. 195? -TI)
CJN - Amsterdam, trDe Dwergsternerrí , !e jaargang no, 4,
14 april 1967,
Verslag ganzenkamp t67 Ooltgensplaat (samen met llJN),
door Tj. van der Meer.
Ganzen in Friesland, door Tj. van der i4eer
riuilde vogeljacht (vogelvangerij) vooral in Limburg en
Noord-Brabant, door Henk ter Bor55.

196?
1967 ,

1967,

v.rn Di jk,

putter, '

12 blz,

21 blz.

22 blz.

6 atz.

9 bLz.

1 blz.

b blz.

2 blz.
5 blz.

C{I__ygglglwelkgrgep ( landeli jk )
12e jrg. no. 11 jan./feT:r. 196?.

rtDe T.irft j af"

Verslag gezamelijk wÍnterkamp V,JGrs CJIi en l\JN van
2 tot 7 januari ,67 te Ooltgensplaat.
uiaarnemingenrubriek. Separaat gegevens over roofvogels,
uilen en ganzen (Buurma)

i'De Tjiftjafr?, 12e jaargang no. 2, maart/apriI
GànàenweeEend Kampereiland, 1B en 19 februari
door J. v.d. Kamp
Vi:íG-weekend-te Oudega (Sr;), '1O tot 12 maart
dooro Axel Zí1p
';t 
aarnemingenrubr i- ek .

Verslag rvintergasten,fenologie in 1966.

Vr/G het Gooi en omstreken De KCRHÀAN , jrg. 1, no. 1
C ontac t-adr essen diverse commissies , o . a. :

Commissi-e Zuidelijk Flevoland:
J. van Dijk, Dr. 'i,íartenalaan 14, lrioesp.
commissie Eempolder, Dr. J.A. srnits, Burg. van Lambooylaan j5,
Hilversum.
Voorlopige ledenlijst.

De Korhaan jrg. 1) no. 2.
Programma nestkastencommissie .
Resultaten met gevarieerde nestkastjes, door J.
op het landgoed Boekestein te ts-Gravcland.
Overzicht í'Regelmatige waarnemingenti; sperwer,
pes-tvoge1, appelvink, goudvink.
Overzicht andere veldwaarnemingen

V',iG Haarlem. Rondschri jven d.d. 3O/1/t6Z; oproep tot
rnedewerking a.r.n inventarisaties e.d.

KNNV V;JG,rÍDe Blauwe Rei er tt, t s Hertogenbosch
Het DONS E , 1e jaargang, nummer J, rnaart 1967
Verslagen van gehouden excursies Bossche Broek (19/Z),
de Geelders bij Liempde (25/2), naar het bosbroeklandschap
achter kasteel irDe Strijdhoefi bij Udenhout (4/,,
Hurwenense Ki1 . (g/1), IJzeren i{an (t2731
Het Donsje, nr. 3a, april 1967 - excursieprogramma

4, april 1g67, nr.Het DONSJE
Excursieverslagen Erapelse Eendekooi $/i), plantroon bij
Drunen (1/4), Bossche Broek (B/4), Eendekooi HedeL (16/b:
Opro.'p tot medei',rerking aan onderzoek vogelrijkdom v/h Bossche Broek.
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( ontvangen litteratuur, 2e bIz. )

Het DONSJE , nr. 5, mei 1967
De kemphaan, door i.H. van Thiel
Flantloon, korte beschrijving van de beplanting
Verslag fietsexcursie riXlshoutse Zeedijk't (22/4),
excursj-e landgoed De Utrecht (15/4); excursie naar
Vlieland met KNNV afLj.. Cost (4-Z mei).

, De PIEPER

blz. 2E

7 blz.

1à blz.

en ei-
ijk

V';,iG Noordho llandr s Noorderkrvartler
6e - jàày' ., 

" s-;"-;m a # t -ï-q 61- --
De KLeimeerpolder Ln 1966, d.oor K. de Vet Jr.(figt in het Geestmerambacht)
De grutto in NHrs N.kvu., telling 1966, door Th. Mulder
De broedvogels van dc Staatsnatuurreservaten (SllB) op
TexeI van '1963-1966, met zo mogetijk een terugblik op
het verleden, door G.J.M. Visser.
Terugmeldingen uit ons rayon, verzamerd door chr. van orden.
De meerkoeten j-n het Geestmerambacht, d.oor B.J. T j . Keiser.
Reactie op artikel van K. de vet Jr. in de Pieper van febr, t6?.
Ralreiger, een waarneming aan de vïieringerrandweg op 11/9/166,
door H. trijnja.
Fourageergebieden van dó Lepelaar, reactie op artikel in het
decembernummer van De PJ-eper, door K. Jonker.
Koekoeken en'kl-eine 'karekieten, door_van Orden en Klever;
waarnemingen van koekoeksvrouv/, díe/-ei stal uit nest van
kleine karekiet en clit opat, en in 1._geva1 daarna eÍp;
in het nest deponeerde. /hoogstwaarschijnJ-
ï'/aarnemingen nr. ,6, 1966/be1in t967, door E. Top,
o.a. in 1Jdoorn: (waarnemer Ter Laak)
31/10/'66 J buizerds
19/9 en 17/12 1 bruine kiekendief,
4/2 2 blauwe kiekendief.

De PïEPER, 6e jaargang no. 4, april 196T 12 bl-z.
. De broedvogers van de Ei-Iandspolder, door I{. vlug en p. veel:

a) rnventarisatie van het poldergedeelte tussen De Rijp, Groot-
Schermer en Schermerhorn. Broedvogels o.a. sl-obeend, tafeleend",
r,'ratersnip, zv,rarte stern, wi-tte en gele kwikstaart .

b ) \Iilaarnemingen be tre f f ende niet -broe clvogels .
. Terugmeldi-ngen uit ons rayon, verzameld door chr. van orden.
. Broedresul-taten met torenvalken-kasten, door li. Reyzer en A.Mooy.

2 kasten, geplaatst in de Limmerpolder in december ,65, waren
beide in 1966 al bezet

. Gierzwarulven-concentratie langs de fJssermeerkust. vervorg op
een artikel- in De Pieper 19661 nr. 9.

. 'uiaarnemingen nr. 57, E. Top. Betreft 19661 begin 196?.
.rrr'íesterhoutÍi-verslag , broedseizoen i966. De Hr. p.H. tslekendaal

bezocht dit landgoed, gelegen tussen Beverwi jk en [/i jk aan zee,,
op 11 en 17 april, 1, 14 en JO mei, en nam !O soorten lvaarr ge-
deelteli jk broedvogel.

Z.O .Z
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(ontvangen litteratuur, Je bJ.z.)
De PIEPER, 6 e jaargang no. !, mei 1962 12 bl.z.
De Twiskepolder, of het hartzeer van een vogelaar,
door B. Iiuusers. Bedreiging van verandering in recreatieterrein,
het irTwiske-bosrt. Broedvogels waren o.a. bruine kiekendief
grauwe lciekendi-ef, ransuil, velduil, torenvalk, boomvalk,
roerdomp, waterral, porselej_nhoen (niet jaarlijks), snor,
sprinkhaanrie r-zanger, baardmannet je .
De verspreidíng van de Kleine Barrnsijs, door chr. van orden.
De l(leine.Barmsijs.op Texel, door C. Eyerman.
Niettws in vogelvlucht, o.a. gegevens over de vogelvangst i-n
Belgiö , uÍt Elsevierr s ,/eekbirà ,.r, 22/4/ 196? ,
Terugmerdingen uit ons rayon, (waaronder ook de Diemerzeedijk
sch[jnt te va]-]en ! vDr), door Chr. van Orden
rriaarner,tingen no. 5'r, door I. Top.

19 bLz,KNIIV Vogelwerkgroep Vlaardj_ncen-Schiedam.
------__*___y__à______9.;-_:::-:::::,De KEIvIPHAAN, nummer 13 - 1967,, ,,rintàrealtie van de

Financieel overzicht t966/beeroting 1967. ph. .v.d.
vierde
'Merwe

jaargang.

ïïaterwildtelling 4/lz/'66, in de Broekpolder, door.J. .,inte.r
Ringoverz:-clnt 1966, d.oor D. Boeije.
680 vogels werden geringd, behorende t,ot 37 soorten.
voorts nog 474 vogels tijdens nestkàstond.erzoek, koormees,
pimpelmees, ringmus, spreeuw, alsmede 1 kreine bonte specht.
vogels en zoogdieren, d"oor s. Braaksmal 66i-à;ïIk-eI-oË;:--
genomen (met permissie) uit De Levende Natuur van januari ,66
o.a- Sooo xtuten èn een'vosl Leven i-n een soort symbiose van

Hebben andere Vr;Grs hier misschien gegevens over ?

meeuv/en en zeehonden
Voge.lwaarnemingen 4e kurartaal , 1966, door p.

vraterwiLd-tellingen 1966-, 6?, door C.J.
Twee spreeuii,/en in één nestkast, door D.
slapenrr van ringmussen was hem bekend,,

Brief ui L Twente, vraarin
soorten dÍe hier broeden
Kort overz:-clnt, met rvat ,

gehouden Jaarvergarlering van
Vogel jaarrr , clooÈ R. Leunis.

van der Lee
A. boei je . Het tf samen-
van spreeu!ïen niet.

o.a. r;vorden,-opg.esomd
Zegers.
dlveSse vo§e1-

en die hier op de trek i,verden \r/aargenome.n.
op- en aanmerkingen, over de d. cl. 25/2/ t 67

Vogielbescherming. Critiek op,rHet

Cntvangen van de Heer Braaksma::----
De:
do

van het vroudaa e als broedvo €1,
::.tuur e ou van het Staatsbosbeheer

YCTS eidi

in samenwerking met het RIVON).
NB 60 bl-z., inclusief 8 Utz. literatuuroverzicht. I

Ontv . irriesinri

or r sma è

J^.

Gebruik van gereedschap in de vogelrtrereld., door
Overdruk uit liet Vogeljaar, .1!e jaargang no. 1,

en van d.e l-ir 3 b\2.
Joh. J. l-rieswi jk
januari 1967.

vDr/vDr

Jamengesteld door:
l.iej. l,lr. J.H.U. van,Drooge
Corn. Dopperkade B Vï,
Amsterdam-Zuid

meí-i967--
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