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Mededelinsenbl-ad KNNV VI,r/G AMSTERDTTM, 6e jaarBanBr no. 1

maart 1968

BES TUURSMEDEDEL]NGEN :

1. Het volgende nummer verschijnt in april: een d.un nummer met
een dikke bijlage (rapport Diemerzeedijk, van Hr. Swart).

2. Niet iedereen heeft nog het abonnementsgeld voor 1968 voldaan;
sommig en voldeden het oude tarief; wil1en zíj f 1.- suppletie
storten op het bekende gironummer (zie slotpagina).
Gaarne actie !

Nieuwe leden:
L.H. Blom, Joh. Calvijnlaan J6, Amstelveen.

o2954/51514Tf.
H.

2

de Groot, Fred. Thomasstraat 46, Osdorp.
van Lent, Vi-jverhoef 48, Buitenveldert.
4ztz44.

!V. van der Schot, Jacob Obrechtstraat 14hs
rf.725O8o.

Th.
Tf.

*msterdam.

4

5

- Mevr. F. Voorn, van Nijenrodeweg 813,
rf. 426643.

De Hr. A.N. Swart (tr. thuis 9446251,
bereikbaar op de volgende nummers:
tot 19 uur: 6ylggr r& 19 uurz 642t4,
Bestelling Pakketpost Westerdokdi jk.
Er wordt naar gestreefd
tarisati-eseizoen een Bos
Belangstef lenden kunnen
6 en ?, Mej. van Drooge
het tijdstip van vertrek

6. Erke zondagmorgen

Buitenveldert

is tijdens dienst

bi- j

elke zaterd agmorgen
-excursie te houden,
vrijdagavond, bij vo
QSolZl) bellen om t

in het i-nven-
op de fiets.

orkeur tussen
e i-nformeren naar

24 maart
3l maart
7 april

1] april
21 april
28 april
4 mei

12 mej.
19 mei

6.oo
5.45
5.30
tr rÉ

,. oo
4.4s
4.3o
4 .15
4.t5

gaat A. Hartog het Bos in
op de volgende tijden:

Tribune
Parkeerplaats start
Tribune
Parkeerplaats start (Ng: zaterdag)
Tribune
Parkeerplaats start
Tri-bune ( t'lS : zaterdag )
Parkeerplaats start
Tribune

Ook deze inventarisatie-excursies
kelijk. Geen fiets nodig !

zi-jn voor de gehele VïíG toegan-

\nlanneer vertrokken wordt van parkeerplaats start, is A. Hartog eenkwartier eerder aanwezig bij d.e Tribune, zod,at gezamelijk door het
Bos kan worden gereden; dit laatste dus aIleen ,oo* fietsers.

KNNV VuiG Àmsterdam
De secr.etaresse.

vDr/vDr Mej. Mr. J.H.u. van Drooge
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els i;udie C ontac tvergarLering
te Utrechta

Dc Heer Bloe:'r bra:ht v'e.r,.s1

Namens onzc V,tG ivoo:rden
deze vcrgaderir.,; bi;.

dg, Groot, K. Straatman, en o.g

Als eerste rrermeidrj-e P::,rf." de Vries een verslag, over. het, Binnen-
veld bij 

''rageninl5en niJ:Ji-["-;;;;-.f95o tot lg6i; hieruit tfi3rt,
dat o . a "' geI-e kr,viks-uaalt , paap je en graspieper zi jn af genomen,
terwi j1 kicvj-t, .gruut,o, ,ek-ste:', kraai, merè1, spreeuw eh ro'od.borst-
tapuit zi jn'ioegr.-nomen. Al-s mogel-i jke oorzaak vàn de afname van
eerstgenoeinde soorteir z,a,g Prof . de Vries de wepking van insectididen.

ag uit van najaars.-trekvuaarnemingen in
het gehele larrd: kust, Bllthoven, Hengeio, Franëkër, Kriftpen, Schou-
wen. Langs de kr:sL trckkcn rieel- minder l'inken over dah in het binnen-
1and, terwÍj1 het toch soe<i weer was. Dit werd missitrièn veroorzaakt
doordat het een goed beukenoot jes jaar i..ías. 

,

Langs de Oos'l.erscheJ.debrug vuerd. ook bi j ha::de wind trek uraargenomen.

De Heer Bre^aksma hcc,f-; ge.constatee:d, da'L 76 vari de 1OOO kerken,
die hi j bezocht, kerk,-rilen hqrbergden. Atl-e kerken, die.hi j in Noord-
Holland bezocht. tval'en 1eeg" I/roeger. waren waafschi jr.rlj- jk meer kerk-"
torens bezet. I(osters hebben vaak een hekel aan.kauwen en duiven,
maar niet aan ui-l-cn, I{e"L effect van r.estauratie iÉ misschien te ver-
helpen door het p)-aai;sen van nestkasten
De zilverirceeuwenstand is teruggeJ-open,en .tevenE yan.lerschelïing
af Oostwaarts ver;-.cl'i.c",ren, Llogc,l-ijk is de grotere verontreinigi-ng
van de 'vïesteli. jke dan r,.air. rle lloordeli jke wateren een .oorzaak. De
bestri jdi-ng vari dczc .r.eeu!.,,:)lr is gesraal'.t.

De Hee'r P.B" Jar:.rclr ;:erzlirnel,,ie ureer vizr het KNlvlï de eerste aankomst-
àata van blerenzlla-lur,;. .fi-t-rs (vr.i- j -t-aat) , t jif t jaf , en .gierzwaluw I
0-6/4 op, veï.sciril lcn:tc. p-l,ra'f scn ti laens' steónt ,ii"or) . -
Kievj-ten zt"iri c!e gclrr, l-e 'ii-Llier i.n he t l-and geweest, o.a. op ge-
schikte te::rej.ne:r i-i:. 1.1 oor''1--i{o.L-Land en Friesland; het was dan ook geen
strenge wirLt.cr
De stand van d-e t;l rÍ i:;i-rf , vv.^arven cr enkele overwinterd hebben, was

L..2i maal- zo groc L al-: ,,'.e s'ianC in hei; s-ï.echtste jaar" Ook is de boe-
renzwal-uvl iets tcreg<,.i]r:mcn .

P e Heer Phil 1j-pírg.+3, d.ie Ce lel ding heef t vair dc landeli jke inven.-
t.arisatie van bepaalrie soori.en, deel-de rirede dat sommige onderzoeken
10 jaar zullen geran drrren, airdere enkele jaren, en dan later weer
enkcie jarer., :lfhar,ke-i.j- jk v"ru d.e ber,'crker's vaii de soort.
Bij de fuut werd g;i-f rn cl-e- eier:en aangetroffèn en oplettendheid voor
d.eze socrt is gevrenst', e'iena].s voor de plaatsen liraar.huiszwaluwen
hun nesten bouwen"

De Heer Rooth verte-lcte, dat een versla6J viln de. wintertellingen in
[öï ffiAae"- ön )el-ta.-gebied :1.n Limosa àal verschi-jnen.

De Heer Stam , 'brachl ler:slt g rrj-t ."ran zi jn nestkastonderzoek in Neder-
land en Belg:-e, ïuaarJver in het Vogeljaar iets is verschenen.
In België wordt dc koolmces door de pimpelmees in naaldhoutgebieden
overvleugelrl" De borite vliegenvanger neemt toe in nestkasten en
breidt zich uit rraa: het ';Ycsten (Veluwe, Gooi); in Belgiö is deze
soort minder 'ta}":i:ik. '

,I "H.C ,
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De boomklever nam in Belgiö toe, in Nederland af,
De ringmus en.de spreeuw, d.ie men liever uit nestkasten wir weren,
namen in Belgiö af door het gebruik van selectieve nestkasten.
Deze hebben een kleinere vliegopening. Kwamen er nog te veer ring-
mussen, dan gebruikte men superselectieve nestkasten met een nogkl-einere vliegopening.
rn Nederland is een type in ontwikkeling, d.at het midd.en houdttussen selectief en superselectief. Er wordt hier (in oettt) ookge-experimenteerd met afgekeurde p.V.C.-buizen (polyethyleen) .
Er werd een afname van het aantal roofvogels geconstateerd, hoe-
we]- 1967 een opbloei ve-rtoonde van de bosuil. lryèI hebben in DuÍ-vendrecht dit jaar weer veel torenval-ken gebroed. Eén en ander
werd. in verband gebracht met het goede muizenjaar (de muizenstand.vertoont een cyclus van J Saar).
Tenslotte werden enige kasten getoond, waaruit bleek dat spechtenook houtbetonnen modellen kunnen perforeren.

Besloten werd, dat per vogelwerkgroep een bedrag naar 1ed.9naantalzal worden gegeven aan het contactorgaan. voor zeer kleine voger-werkgroepen bleek dit evenwel moeilijk te zíjn.

Àl1e inventarisatie-resultaten komen bij het RrvoN terecht en
kunnen daar te al_len tijde word.en opgevraagd.

J. I,í. d.e Roever

dR/vDr
ï"br"aFí-i9'6"f-
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Vers va de en-excursi-e naar Zuid-'udest Nederland
o

De eigenli jke excursie begon in Moerdi jk, r,vaarheen de
in / autors, waaronder een busje, gekomen waïen. Op
sneeuw bedekt ureiland v,ierden de eerste ganzen gezien:
ganzen en + lOO rietganzen. Langs het Hollands Diep
troèp: + BöO kolganzàn en + lOO Éfra.uwe ganzen

Tot da-n toe was hct nog droóg en tamelijk hclder: geweest, maar van
lÏillemstad af tot Schouwen heeft het gesneeuwd en was het soms mis-
tig. Het was dan ook moeÍlijk om steeds bij elkaar te blijven op de
sneeuwlàag, vraaronder men in:de voorsto auto een ureg vermoedde.

Onder deze omstandigheden werden bij De Heen een smellekenr blauwe
kiekendief, witgatje en oeverpiepers rffaargenomen, terwijl vanaf de
dijk naar St. Philipsla.nd de 120 rotgarlzerL nog juist zichtbaar \rtlaren.

Langs de Grevelingendam zaten o.a. middelste zaagbekken, een parel-
duj-ker, toppereend.en, zilverplevieren, tureluurs en veel- bonte strand-
lopers.
B'ij Dirksl-and Qp Overflakkee werd in het intussen opgeklaarde weer
een korte wand.eling.gemaakt naar een dijk, waarachter + 20OO brand-
ganzen graasden.

.Egn groep van dicht op elkaar s,chuifelend.e brandganzen maakt een
bonte indruk, zodat het vaak moeilijk is een afwijkend.exemplaar
erin te ontdekken. Gel-ukkig zat dit exemplaar, een blaulrre sneeuu,-
gans, geheel rechts aan de rand, zodat hij door zijn geheel witte
kop en hals, donkere bovenkant, borst en buik, en w-itte onderstaart,
metóén opviel. Toen hij Later meer in het middert zat, was hij on-
danks deze kenmcrken niet gemakkelijk meer er tussen uit te halen.
Snavel- en. pootkleur konden nj-et worden waargenooen..
Op d.e terugweg werd nog een dod.e juveniei'diieteenmeeuw gevonden,
en door sommigen een bokje waargenomcn.

Om + 17 uur eindigde de excursie bij Dirksl-and.

J. 'J. dc Roever
februari 1968

l2 deelnemers
een met weinig
I 7oO ko1-

zat een tweede

* * * * * * * * * {< * * * * * tr< * * * * * + * *'3 * + :* * * * * * * + * * * * * * * * * * * * + * *'l * 1. * * * * * * * * * * )F * * *

S neeuwgans chen caerulescens.
Geheel wit met zwarte vleugelpuntenl rose poten en rose snavel
met zwarte lengtestreep.
B]auwe f ase (dus geen iaparte ondersoort):
geheel witte kop en bovenhals; donker blauwgri-jze borst, onder-
kant en bovendelen, deze lichtgrijs afgezet als bij kleine rietganzen;
duidelijk witte onderstaart.
rose poten, rose snavel met zrrarte lengtestreep, als witte.sneeuwgans.
Deze uit Noord-trmerika afkomstige soort wordt de laatste tijd nog-
al eens
evenals
gezet,,

In het
staat
nOmLn

laatste
een foto
langs de

in I'lederland vsaargenomen. Het is niet onlivaarschijnlijk datt
bij de Canadese gans, een populati"e in Scandinavie is uit-

rvaarvan dan enkele exemplaren in Nederland overwinteren.
nummer van Limosa (jrg. 40, afl. t-1, op b1z. 141)'
van een blauwe sneeulvgans, op 11 october 1)66 ge-
Krarrli jk.

* **X.+******r*** i<*******++ -k*+*.&**.r.|*...r-;.r r'r .t***1 : +.' r-**r+{ +-***'È+ r+++*v

dR/vDr
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Jaarvers Lae, 1967
De werkzaamheden van de. vi'íG werden op de oud.e voet voortgezet.
Geinventari-seerd. vrerd :

a. ïn het Amsterdamse Bos:
Noordkant Roeibaan (C,ltrt, voornamelijk J. Buker - A. Hartog met

Mr. J.H.U.enige assistentie van G.J. en H. van Bladeren - Mej.
van Drooge). Dit jaar werden ook meegeteld:

- De Oeverlanden van het Nieuwe Meer, d.e oeverstroken
Meerpad, de weilanden van Meerziciht (A. Hartog).

- Het Vogeleiland (p.1,'t. Brander).
- De Schinkelpolder (ttcroep Swartrr).
- Over het hele Bos: torenvalk (n. Hartog), uilen en

(,f . Buker en A. Hartog)
Buiten het Amsterdamse Bos:

rond het

LU

nachtegaal

F l_evopark (P. Garrelfs en C.H. de
Beatrix Park (nr. P. Hirschler)
Sloter.di jk (gegevens van diverse
A. Hartog)
Golf terrein Duivendrecht (,f .,f .U.
van ufaveren Hogervorst).
In het Beatrix Park r,verden voor het eerst
weer re§eImàtIg-frààrnemingen verricht.

sedert 1963/'64

Op §}9lgigijE rverden als nieuwe broedvogelsoorten vastgesteld:
watersnip, grutto, bosriet zarlger',, terr,,ri j1 - in tegenstel-ring tot
1966 - geen broeden werd. vastgesteld. van porseleinhoen, ste-Ít-
kluut, kokmeeuw, zwarte 'stern, veldui-1. van de ilToevallige gastenrl
noemen wi j : i- jseend, steltkluut, k1e j-ne burgemeester, d.raaihals,
blauwborst, grote pieper, grauvue gors en buidelmees.
op g.glllgllgll_lgiyglglgcht broedden opnieuw ! torenvalken in
nestkastenl het uÍteindólijk resurtaat wa-s 4 broedsels met 18
j ongen

Amsterdamse Bos:

voor het eerst werd een broedgeval geconstateerd van d.e zwarte
mees. van de fuut, dle sedert 1965 al-s broedvogel ontbrak, werd
in de lvueede helft van augustus toch nog een paar met een kleinjong aangetroffen op de Amstelveense poe1, aan de ztjde'van het
Amsterdamse Bos, zod.at, in deze omgeving een broedgeval moet heb-
ben plaatsgevonden.
De torenvalk handhaafde zích - als in l-966 - met J broed.§eval_len(+ 1 op ke::k Bovenkerk met voedserterritorium in rret gosf.
De bosuil nam toe van J Lot 6 broedgevarren, met IJ à 14 jongen;
de ransuil van 10 tot 1J broedgevallen met in totaal JJ jongen,
De Turkse tortel- handhaafde zich als broedvogel met minstens 2 broed-gevallen; van de houtsnip werd.en 2 territoria geconstateerd..
Verder lvillen rvij waarnemi-ngen in het Amsterd.amse Bos memoreren van
roodkeel-d.uiker, roodhalsfuut , ooievaar, krooneend , zwante zee-eend.,
middel-ste zaagbek, kreine zwaan, zwart,e wouvl , klein waterhoen, poel-
snip, velduil, zwarte specht, granskop, oeverpieper, barmsijs, kruis-bek, alle voor het Bos vri j zei-d.zanme soorten, alsmede de ieis alge-
menere wespendief, visarend, boomleeuwerik en klapekster.
Ars nieuwe soort werd aan de lijst voor het Amsterdamse Bos toege-voegd de grauwe gör's. ook in dit najaar werden naar schatting I ij"-
vogels waargenomen. Het totaal aantal waargenomen so.orten bedio"g i55.

Kruyf )

waarnemers uitgewerkt door

Andriese, E. Brugman, J.l,rl .
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plaats'- - -

. Bokma, over zljn reis naar
het Atrasgebergte; een boeiend..relaas.over een verre van gemakke-
lijke voetreis, die niet van rÍsicots ontbloot was,^vooral niet voor
de hem vergezellende echtgenote; . .

7.apri1, Ic'zing van A. Hartog, óvàr heL tsoortbegrip in de ornitho-'l ogierr, een niet zo eenvouclige rnateríe, dle echter e1k ornitholoog
wel- moet interesscren.
2l- novernlcer: K; Straatman belichtte de moeili jkheden ilie zich voor-
doen bij het beoordelen, selecteren en publiceren van \iuaarnemingenl
A. Hartog vertelde eert en ander over het uilenonderzoek j-n het Amster-
damse Bosl P.í/. Brande:: vertoonde een fraaie collectie natuurhisto-
rische dia!s.r met de toelichting zoals hij d.eze voor Oud.en van Dagenen andere l-eken pleegt te geven, welke toelichting,cchter ook voor
een vsat verder-gevorderd publiek de zaak ten zeerste verlevendigt.
De december-vergadering van het i<ryiíï qontact-9rg.",lygg._vogelwelk-
groepen in utrecht, op L6/l.z, weid-6':-jgewoonA-AooI-f:ET:ï-G;66ï,
J.r,v. de Roever e.n K. st.raatman, terwijl ook ons lid L.-Buurma, - die
echter de CJN vertegenwoordigdc -, aanwezj-g was.

Op 6 mei ontvingen wi-j bezoek van een aantal'l-eden van rlVi'iG Het Gooi
en Omstrekenrt, aan wie we iets vatn het Amsterdamse
toonden; op 17 juni werd ecn evcneens geslaagd tegc
aan het byzonder uitgestrekte werkterrein van genoe

Bos en Sloterdijk
nbezoek gebracht
mde VÍG.

J.ljl/.- de Roever.
Redactiecommissie-

Het Be,stuu , dat tot ,dusverre uit 4 "Ieden,hCd bestaan, werd to| 5
ui- tgebre d door de benoeming tot bestuursl_id van
Overigens traden nocrh j_n de Bestuurs-, noch in de
s.amenstclling, wijzigi.ngcn op. .;
Door de dood verloren wij ons. trouwe lj_d, de Hr.

Hèt Mededel-i nblad versche.e
nummeril, met resp. 24, 70 en

P.C.H. Brokke.

n-J ma.al , het laatstc:.aIsrrdubbel-
36 bi-z. . De voorpagina werd - als steed.s

door F. Lobel fraai en kundig geillustreerd
Behalve de normale overzichten van waarnemingen in'het Amsterdamse
Bos (samenstelling Mej. .van Drooge) en in de rest van Groot Amsterdam(samenstelling J.,{. d.e Roever),, ón Oe resultaten van de verrichte in-vcntarisati-es (met een afzond.erlijke toelictiting t.a.v. Duivendrecht
van J.;.U. Andriese), verschenen artikelen over:
rrvr/eer baardmannetjes bij Sloterdijkir (,f. Lialters) enriDe eenden in de Amsterdamse Parkenri (,f .vrt . de Roover') ,' betref fend.e
de aldaar van . Gemeentewe ge r,ritgezette ; geleevuiekte ; eendensoorten.
Voorts werden de resultaten van hct Landelijk Onderzoek rrPhillipponan
over 1966 qepubliceerd
Mei. van Drooge stelde de gcbruikelijke overzj-chten samen van d.c ont-
vangen Litteratuur, vn1. van andere Vogelwerkgroe.pen en het RfVON, die
oQk ons Blad regelmatig ontvangen; belangstelfendc leden kunnen deze
ter lezing opvragen bij mevr. .van Kelckhàven.
Een a.antal ledcn verleend.e medewerking eran onze adv:Lseur, Drs. J.J.
-t"rieswiik,, bij zijn sam.enstelling van. een Avifauna van het Amsterd.amse

stende bezighe n
i,ledede1ing. worden ui-tgegeven
rmen tot ver buiten de gren-
J.l{.U. van Drooge

Bos, een onvoorstelbaar veel tijd en ent:r,
196ö zal deze al-s KNNV Wetenschappelijke
en ongeturi jfeld een boeiend. nasl-agwerk vo
zen van Amsterdam' Mej. Irr.

vDr/vDr
Secretaresse KIINV WrJG Amsterdamjmsterdam

ï------?T
J anuarr- 1ybö t



"Het beoordelen en publicer
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en van. waarnemingen
over dit onderwerp sprak ons Redactielid K. straatman op onze
Contact-btjeenkomst óp 21 november 1196?. Aangezien ni-ei aIle ledenaanwezig'waren, en hei mogelijk voor de wèl- aànwezigen ook prettig
kan zijn het besprokene nogeens te kuànen naslaan, ["run wij hier-onder een soort résumée

verslag van de Commissie
jaren t957-1967, zoals
in Limosa, Jaargang 40,

aan wete_nschappeli jke publicaties,
aan deen bevatten, die niet

K. Straatman gebruikte als handleiding het
vo.o.r de Nederlandse Avifauna (CNA) ovÀr dedit werd uitgebracht door prof. K.H. Voousaflevering l-J, t96?, blz. LZJ e,v.
Hoewel v'ri j een bescheiden plaatseli jke vuer,kgroep zLjn, is het goed
om ons te spiegelen aan de richtlijnen van de hoogste landelijke au-toriteiten, vooral omdat ons ivled"edelingenblad regóImatig wordt toe-gezonden aan de N.O.U. (Nederlandse orn,ithologisóne unià) en belang_rijke gegevens eruit word.en verwerkt in het kàartsysteem van de HeerIvi.J. Tekke I zod.oend.e komen zi j ook terecht in de jaarli jks in Limosagepubliceerde ïrornithologie van Ned.erlandrr, samengesteld door de Hr.c.G.B. ten Kate. voorts ontvangt ook het RrvoN ons Brad.
II.a.w. \,vij dragen ons steentje bij
en ons Blad mag dus géén waarneming
hoogste eisen voldoen.
De cNA heeft een subcommissi-e voor een eerste beoordeling van ge-rapporteerde waarnemingen van d.waalgaslen. voor z.g. ,oÍluaig"waarnemi-ngeniÍ eist deze tenmi-nEEE-Esg ggggg wgaïnegerg, alsmed.evol-redÍgg ÈggEgg+talie. Daarnaasr Ë;T m.*;.a. ïï#Eevestigde ïuaar-nemingenrÍ: door de commissie als juist aanvaarde óónper"ooi.r**.r-nemingen.

Deze zelfde eisen zouden wj_j o
voor dwaalgasten in ons rayon,
waarnemi ngen.

hanteren, niet alleen
min of meer exce tionele

i. ook moeten
maar voor a}le

Degenenr die de waarnemingen van onze Ieden beoordel_en (het drieman-schap Brander, de Groot, Àtraatman voor het Amsterdamse Bos; J.W. deRoever voor Groot Amsterd.am, - wer-ke personen au"g.*"ist nog ui3andere locare ornithologen te rade gaan, c.q. waainenningen ter sprakebrengen in een vor-ledige bijeenkornsr ,r.,r, orrr" n"aactie 
-Ij,- 

*orden ge-acht dermate op de hoogte te zijn net de hier aeÍnwezige biotopen ende daerrbij behorende normale waarnemingen, dat he.t voàr hen geen pro_bl-eem i-s de exceptioneïu-Efuit te l-ichIen. oit gerdt niet alleen t.a.v.in Groot Amsterdam uitzondenlijke soorten, maar.ook t.a.v. afwijkendeÈrt" van waarneming

rn dit verband beveelt de'Hr. straatman de leden aan zich derrAvifaunavan Nederland (7962)", uitgave E.J. Briri in r,.ia"", """"te schaffen.rn deze Avifauna is vastgelegd de Íravifauni=ti;;;;--ut.t"",ï van elkevoge rsoort ( j aarvoge l-- zomc.rvàge 1- j aargas t-wintergast-door trekker-onrege'lmatige gast-dwaalgast, aI deze begrippen vanzelfsprekend nadergedefini::"9), terwi j1 de rf tar-ri jkheid.'r fu i,u".gegeven op grond vantoenterti jd beschikbare gegevc,ns, zor,ver t.a.v. broed"vogels a1s van dein Nederland doortrekku-nde-of overwinterende soorter, 
"r, ond.ersoorten.

vooral ook t'a'v. vroege c.q. late data van verschijnen en verdwijnenvan zomervogels, wintergasten, doortrekkers, gee'ft àe Avifauna eengoede handleiding, en aan de hand hiervan zal ook door onze Redactie-commissie een waarrneming van een vrij algemenc ";g;i;;";ïT.v.m. hettijdstip van waarneming extra critisàh ,rà"aàn b";;;;;-iioo"u"nra, eenwinterwaarneming van een tjiftjaf) .
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'rÍe1 rno-et.."9.L1n9e*-r-ele ning W.ot den gehouden, dat...inmiddels alweer de
nodiSe correcties'en aanvul-lingen nodig bleken; deze zijn gedeel-te-

! -..lijk gepublièeerd in Limosa J7, L964, pp. 299-303, terwijl voorts'correcties kunnen worden afgelcid uit ten Katers "ornitholgie van
Ned.erf and,rí betref fende de ;Àren L964 e"v. . Het zal- echter nog tot
lpfo dureà, alvorens een geheel nieuwe editie van deze avifauna het
licht zaL zíen.
Vanzel-fsprekend zijn de hi-erin vastgelegde landelijke gegevens ni-et
zonder meer van toepassing op een lclein d.eef, van Neder:land (a1s Groot
Amsterdam, of sterkLrr nog : he.t Àmsterdamse Bos ) . Landeli jk is bi jv. de
scholekster rrjaarvogeltr, maar in het emsterdamse Bos ontbreekt hij
in de winter, Daarentegen wordt de r,-.raterral (o.a.) t'wintervogel in
vrij'kIein aantalir genoemC, mar-rr in het Oeverland. van hct Nieuwe Meer
is hij in divc'rse winters nic.t zotn zeldzame verschijning; vgl . bijv.
Qe wj-nter 1967/,68.
vía-t betreft het Amsterdamse Bos krijgen wij nu gelukki-g in l-968 onze
eigen rÍAvi-faunatr, samengesteld door Drs. J.J" Fnieswijk. vooral ook
nieuwe, al of niet jeugdige, rimstcrdamse vogelaars, dic' dikwijls
hun eerste sclr.reden juist in dit gebied zetten., zullen daaraan een
g-oed houvast kunne.rr hebben: kunncn nagaan of hun vèrmeènde waarneming
normaal of exceptioneel is, en in het l-aatste geval de waargenomen
vogel(s) een tweede blik gunnen, a]-vorens zij hun waarneming op
wel-ke wi j ze dan ook openbaar . maken .

Resumgrend wi11en wi; stel-l-en 1 ;"
dat de Redactie hot iraar taak acht om te voorkomen dat:
een in ons Blad - zonder voorbehoud:-:,.opgenOmen .w:aarneming, later
do.oX dC CNA wordt afgekeurd;
een waarneming uit ons Blad wordt erkend, in het vertrouwen dat
onze Redactie de waarneming publiceert op grond. van ge§.etailleerder
§e§e"ens 

'dan in he t B1ad opgàrro*"r.
Het Ëtaàt'tcnslotte een ieder vrij
b.:stemd.e kaarten rr,raarnemingen door te geven aan de H,eer Tekke, en
het zal onze Redaótie a.J-leen rïaar. verheugen indien e,en,:waarneming,
die zLj voórzichti-ghcidshalye nre! opnam, op grond van een d.oor de
rJt/aarnemer 'ingezonden kaart door de Commissie voldoende gedocumen-
,tëèrd .word t ge'ach't , , ep dus ve.rworkt wordt in wclke l'{ .0 .Í . -publicatie
dàn ook

Mogen wij er vexder noge
Redactie Commissie aanme

. oyel. exceptionele waarnc
de detail-s nog veis ïn'h
de Hr. Straatman voor wa
Roever voor dàarbuiten;l'het aanbeveling op korte

lÏii hopen hierrnede te hebben aangetoond, dat de Redactj-e besl-i-st niet
vo.or haa:r plezier, en arlerminst gernakshalvc, soms twijfel uit ten
aanzien van de wcnseli jkheicl om bepaal-de vuaarnemingc-n i-n'.ons Blad op
te nemen' maar vóór alles omdat zi j er'pri js op stelt vretenschappetiSt<
zo gefundeerd mogelijk uit de bus te komqn,. en daarmee de naam van
onze V,íG hoog te houden

i

februari 1.968-_-ïírnD"-_

b

om rechtstreeks op .de daarvoor

ens op,.wiiAen, dat he
rkelijk vereenvoudigt
mingerr ttgc\efl gras lat
et geheugen zích spoe
arnemingen in het Ams
indien dit problemen
termijn telefonisch

t het werk vern de
, indien waarnemers
en groeieni?, m:lar met
den naar --bij voorkeur
terdamse Bos, de Hr. de
zou opleveren, verdient
contact op te nemen.

l,Iej. I4r" J"H.U. van Drooge
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DE HOLENDUIF (Columba Oenas L.)

De ongerustheid over cle afname van het aantal exemplaren van be-
paalde vogelsoorten strekt zi-ch in voge.lwaarnemerskringen ook uit
over bovengenoemde soort ,. bi j Dr . P . G. Buekers nog rl(1e j-ne Bosch-
duiftt, en i-n het vogeltrekwerkje van van Nes en Sluiters e953)
f rKIe'inc Bosduif ir, gu.heten.

Recente negatieve conclusies werrlen getrokken in het Verslag over
de"herfsttrek l-962 van Th. Belterman, fr. Bloem-Margadant en F.
Bloem in ,rHet vogeljaartt, t3e jrs. nr. 1, febr. 1965, waarin ge-
zegd wordt: trtrekkende holencuiven z:-jn er haast ni-et gezien; dat
liikt elk jaar wer minder te wordenÍr. rn de vogelinventarisatie
1967 van de binneniluinrand te schoorr iloor i"lej. G. v.d. Baan infrDe Pi-epevtt 6e_jrg. nr. ?/B jvl-i/sept" 196T staat vermeld: irnog
2 holenduiven (vroeg;er veel meer)tt. Ook in nDe Vogels van de Dui_nenr
door irri. verkerk wordt cver cen duiclerijke achteruitgang gesproken.
fn de tt.r,vifauna van Nederlandrr (tg6Z) wordt de Holandui_f ilta}-
rijker', in de verdere literatuur wat Ned.erland betreft t'algemenerr
broedvogel genoemd. Die talrijkheid en algemeenheid komen irel het
meest markant tot uiting in het frFaunj-stisch overzLehL van de
Nederlandse broedvogelstr c-1oor 1vlr. Fr. Haverschmidt, uitgave. E.J.Brj-11, Leiden, 1-942

van clat jaartal , l942, af dateert mi jn vogerjournaal- en ornd.at ik
op niijn tochten aen Holenduiven, wanneer ik cli-e ïuaarneem, artijdextra aandacht schenk om na te gaan of het ind.erdaacl wel Holen-
duÍvcin zijn, heb ik tot nu toe al-Ie waarnemingen van de soorttrcuw genoteerd.
Bi j het voor deze gele;;enhei_d opnieuv, op schrift stellen
blijkt mii, dat de 41 waarnemingsdata waarover ik beschik
maandcn van het jaar bestrj-jken. De reeks wordt geopend
12 januari L)42 op een bouvuterrein in :rmsterdam-vïest een
van ca. lO exemplaren. Kom rlaar nu eens om !

verder blijkt, dat ook na 1!42 de soort nog al5emeen is, zekerin het Noord- en Zuid-Holandse en utrechtse polderlanclschap, totvoor kort. Nog in 1966 neem ik op B clata in maart, mei, augustusseptember en oktober in totaal 14 exemplaren waar, 2 broedpareninbegrepen- Iviaar in 196T vind ik, die àr zeker elk weekend, enals het even kan nog vaker, op uit trek, in mijn journaar slechtséón waarneiring, nf . op 15 *pri-t, J,exemplaren i-n polder uEendrachtn
te r'r,msterdam-'víest. lk ben ervan overtuigd, dat het mede-voge1-
waarnemers nlet beter zal zijn vergaan met d"eze soort
Een eerstg maatre6cl om tot het behoucl van Ce scort te komen lijktmij dat de Hol-enduÍf, waarop nu nog de jacht geopend. is van 1 julit/m 1l januari, onverwijlcl tot beschermàe vogel in de zin der Jacht-wet 1936 wordt verklaarri " Verder zou ik het Contactorgaan voor Vogel-studie willen vrafien de Holenduif als nieuw te bewerkJn soort inoverweging te wÍrlen nemen. Hierbij teken i-k aan, dat bij een mild-crj-tische beschouwÍng van de 12 soorten in het Philipponalonderzoek
een mi j-bevrionde vo,qelkenner de rake opmerking maatil, dat cle Holen-duif mor4elijk niet in hc't onclerzoer- is ópgenomen om dezelfde redenwaarom ik bii ontmoetj-ngcn met de,ze soori*alle vel-dkenmerken opneem:
N{'a..rv. de Hol-enduif is door zijn gelijkenis met de van de Rotscluif af-
stammende tamme (post-) duiven, waarmede hij evenals de Houtduif inhet winterhalfjaaf wel- i-n gezelschap p;ezien word.t, een voor velen niet-gemakkelijk te herkennen vogeI. Dit moge een red.en te meer zijn om metal-1e ter beschikking staand.e middelen de soort voor het veld te bewaren
Tf. t92473.

daarvan
a1le

met:
troepje

Bl/vDr
P.H. Blekendaal ! Grasri j kL3r I OsclorP-



bLz. 10

-"0VERZIC}IT SLOTE.IDIJl.i, vi-,n 1 octobr:r L966 L/rn decemb .r__L76_!

Vj1. vircr v,ri c ovurzi-chti:n:
1962/1963
jan. t,/m sept , 1964
sept. | 64 t/n sept,
sept, ' 65 t/m.sept.

MeLl.b1. KNNV V,,/G

il9ttl
it ll rÍ

llfiil

,65
,66

,.sd 2e jrg.
Jr :i.
-.; - .-Ja :,.
in -.Jr 5 '

, 64,
,65,
,65,
, 66,

It
il
!l

2^
)c

1e
4e

nr:' bl-z".
l, ö-12
1, 18
L ,l-A
+' +->

rn de periode van I october 1966 t/n Jr december L96T zíin d,e
spuitvelden achter Sloterdijk nogmaals uitl;ebreid en is veel
rein bouwri jp gemaakt, tervui j1 veel vregen aang.elegd zi jn; het
bied is d.us ste'rk aan veranderinrg onderhevig. ook vanlege het
oppervlak (+ f6OO tra) is het niet mo:.telijk, Cat óén r,raarnemer
t.a.meli jk compleet beeld van de vcgelbevolking kri jgt.

op-
ter-

Cà-
t; "

enorme
een

vandaar dat ik voor het eerst sinds het publiceren van deze over-
zichten vele wirarnemers heb verzocht mij hun wà&rÍrctïling;en te zen-
den. Daarnaast heb ik, zoals gewoonli jk, de rubriek il,,iaarnemingc.n
van Groot -msterd.amtt uit 'het ii{ededeli-ngenblaci van KNNV ViÍG amster-
dam geraadpleegd. (voorzover in het volgende aangehaald, afgekort
tot rrMeil . b1 ,jt)

Mi jn harteli-jke dank aan de volgencle u/aarnemers, clie mj- j cloor het
zenden van waarnemin6en behulpzaam zj-jn geweëst, n.1. de Heren
Blekendaal (81), Buurma (eu;, Dooremans (Do), Friesrvijk (Fr) 

roclj-nk (od), optram (op), orecl (or), de Roever (an), swàrt (svr),
Veling (Ve), ,rialters (,,ja).
'líaar noodzakelijk 5eacht, wercl cle afkortin,j van de naam van de
waarnemer(s) achter cle waarne,ming geplaatst. (..,rt. = Hartor:).
vanzelfsprekend brijvc-n al-l-e vu;rarnemj-ngen ten volle voor de ver-
antwoordeli jkheid van c1e waarnenrer(s) .

lqgyqllige Gasten 1tt16it )
Opnieuw vuéideí de
lVaar:)enomen:
Geoorde fuut

Rotgans
Roo dhal-s fuu t
l,liddelste zaagbek
Visa.rend
Sperwer
Poelsnip
S teltkfuut

Grauwe franjepoot

D,,vergs tern
Tort el-dui- f
tsöomleeuwerik

Baardmannetj e

Blauvrborst

volgende 16 a1s lrTGir gequrlificeerde soorten

6/5/'67 2 exx op onder5lclopen wciland"en
(aut. + exc. V iG rt Gooi) .
87t+7'6? L "* zi-ttenir,, echter lezonde in.fruk (,ïa)
lg/Ll/'67 t ex op Nieuive Haven ts futen (^ut.)
2/L2/,67 ö in Nieuwe Haven (,.ut.)
6/5/'Q? l- ex overvl-iegend (op)
2/lO/'66 t ex overvliegenci mct spreeulenbal (.rut.)
2?/B/'6? 2 exx zlttend ts vele watersni_ppen (Do)
einJ mei/be6in juni ,67 I ex afwissclend foura-
rlerend op Sloterrli jk (Fr, -"ut. ) en in Zan,lput Vi jf-
huizen (81, Bu) op ongeveer 4 km afstancl.
juli '67 v"rschillende malen 1 ex, eenmaal in
prachtkleed
3O/7/,67 ? exx op slaapvlucht (Oo)
mei/juli ,6? af en toc L.en enkel èx.
lO/% 66 t ex zittend (mcd. Sw; cie (ruyf , tvieyer,
Breirlenbach)
winter ,661, 5, + ZJ exx; 2l_ exx 8evangen op
L7/lL/ t 66 (t,iea.bÏ 5e jrs, nr. I, bÍz . y) ;tot 19/2/16? 2 exx (,Ja). ,ij-nter ,6?/ '68 van 1o/gaf 2 exx (fr); Z6/lZ/t6T lZ exx g€vangen (,ia)-
13-25/9/ r67 mi-nstens 1 ex aanrvezi[ (tr.r, ,.ut.)



(Sloterdijk, 2e btz.)
Oeverpieper j/17/,66 I

25/3/1 67 L
10/12/67 1

Klapekster 26/tZ/,62 L

blz. 11

ex (sw1; ZZ/LL/,66 z exx (an),
ex (sw) , Lg/Ll/ t 6l z exx (,,ut. )
ex' (..ut. ) , 24/L2/67 r ox (lia) .
ex 3anwezig (pr).

De vol ende soorten zi n nieur;ue a;rnvuinsten in de cate orie rr16rr . ( 1! ).È j i,

::'alscho lver
ïJseend

Eidereend

Kleine zwaan
Kl.burgemeester
Lachstern
Draaihals
BuiCelme es

Grote.pieper

Gr,ge1e kwikst .

Barmsijs
Grauwe gors

16/9/167 1 ex overvli-egend (Fr) . l

l2-2O/ï1/,66 1 ex i-n g-kIeed op on,,lergelopen
weilanden (Dr, Fr en Bfcsscr)
LO/12/ t 67 + tl-o exx + 4 ad. öö +.. 10 juy.. 60
ovcrvli.e8end (,"ut. + il. en GJ. va.n glàAeren)
LO/12/t 67 3 exx overvtie ,3end (iaem)
L/5/'67 l- ex (dR, ve) (l4c.ri.nt. 5e jrg., mx.Z,b1z.1B)
2o/5/ t 67 I ex tussen u.n,lere sterns 

- (óa)
l1/9/'67 1ex in berm Spaarnwouclerdijk (f'")
28/12/16? - L/l/ '68 1 ex in ruig en drassig riet-veld (eerste ï\raarnemers Niesen en vÍin spanjerdaarna vc,Ien)
to/9/'67 1 ex (Fr, Bresser) (iq"a.rr. 5; j;c.
no. 3/4, btz. 30) . :

3/9/'67. 1 ex tussen velv' gele kwikken (Oo;
5/1/'67 + 10 exx (or, dR, ve)
vanaf 24/L2/t6l steeds I ex lang;s Hornweg (eerst
rle Roe ver, Oree1, daarna velen)

1. De bosrietzanger verand.erde reecs in 1966 van TG tot regelmatig
waargenornen; in 1!6/ was deze soort broedvogel.2. De kwartel verancr,erd.e van bro.e_dvo.qel in ,621165 trt rG in ,6?.

3. De steLtkruut veranclerce va,n broedvo{:el in ,66 tot, TG in t6?.
4. Dwersstern , t9/6/,66 i "" (,,", ;-;;;'iJr,'nro, sepubliccerd .!- EngeI:e ce19.kwi-kstaart, r ex tó/g/'66 (meo. sr; de Kruyf, I"reyer,Dito l- ex 26/8/ t 6T ( r,ut. ) Brei,lenbach) 

-

Noordse 6e1e kwikstaart, t ex 22/4/,6? (Fr, Bresser) ,o
:: werden. g:Él-y::,I19gi3$g! Beclaan vr.n cle onLlurstarndZnrl46sls als
'1'G qeque-lificcercli: soorton :
Kuifcluiker, parelduiker, ooievaar, kleine zilverreiger, flamingo,wil-de zwaan, brandg;ans, lcolgans.,. vrritoogeend, topperàenà, krcon-eend, grote zeeèend, zlarte zeeöerrcl, smelleken,-kwarter, kwartel-
'koning, breedbekstrandloper, poolruiter, houtsni-p,,3rote jager,grote burgemeester, dvrergmeeuw, tlrieteenmeeuw, reuzenstern, groenespecht, wielewaal, beftijster, grasmus, ijsgors.

Enkele. o!rerElssen omtrent de cate O orie iiTGll:

Broedvogels: De JI soorten van L967 tvarent
Fuut (z-paàF), wilde eend, v,rintertaling, sl-obeend, kuifeend, berg-eend (rnax. 2oo exx aanwezig; z4i6/67 tt4 exx + 4'paar en 2à puríi),knobbel-zwaan, patri js, f azent, v,iaterrar, waterhoen, meerkoet, schor-eksterr kievit, kreine plevier, strandplevier, watersnip, qruttolk.Iuut, tureluur, visrlief, vefdleeur,vel-iË, kuj_fl_eeuwerikrloeverzwaluw(kolonie van \J paar), kieine kareki-et, bosriet zenger, "i"tiàí;;;"graspieper,' ge1.e kwikstaart, witte kruikstaart, ri..igors.
T.c'.v .1966 u/ercn aanwinsten:
watersnip - freí-5n-Juni r67 vcle malen baltsend (veren)grutto - ca. 6 broeclparen op vochtige zecaster-velclen (ve1en)bosri-etzanger - minstens 2 broedplaatsén in .r"uige delen (ve1en)T.o.v. L966 werd gecn broedc,n vaslgesteld van: ';
porseleinhoen' stSTtËIunïl-[or<meeurrr , zvrarte stern, vt Iduir.

I
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lrpart zou ik wiIlen vermelden 15 broedvogelsoorten van de naaste
omgeving, waaronder te verstaan: ee.n strook van 1OO m breed rondom
het gehele gebied, waarvan m&g worden verviacht, dat zij in het
onderzoekgebied kunrien worclen vraargcnomen:
torenvalk (2 paar), houtdulf, kerkuil (eerst een paar, later soli-
tair exl veel zwervend), steenuil (eerst een paar in nestkast, later
I adult ex ,lood gevonden), ransuil (f jong), boerenzwaluwr zwarte
kraai, ekster, spreeuiff, winterkoning, koolmees, mere1, roodborst,
huismus, ringmus.

Feuragerend gn_op_-Èggffg§ ,

1À,erden-b[:-t"n a" "oS"fs van beide vorige categorieön
de volgenae 69 soorten wa-argenomen:
Dodaars (6/r/,67 + 60 exx, r,uj.) r blauwe rei5;er, roerdomp
ivanaf ry/ao - 3i/Í2/ r67 steeds I ex), Lepelaar (3/4-21/9/'6? van 2
tot 30 exx), Zomertaling (mei '67 tLentallen exx), Krakeend
Go/to/'66 ö + 9, 5/Ll/166 1exx,.5/L/'67 l paar), smient (ui;v.
B/4/,6? 5oo exi, oct " L96? Jooo exx), Pijlstaart (oct. 7967
50 exx), Tafeleend (oct. t96? 1!o exx), Brilduiker (5/1/167

o - dR), Grote 'Zaagbek, Irlonnetje (19/2/'67 ö + 4 q - dR), Grauwe
ofi. GB/4 r ex - Fr; 2?/5 47 exx - Bu), Buizerd-(6/5/'6?, l- ex

1
G

op), Bruine Kiekenrlief (2o/B - 29/9/166 l-1 exx, 6/5/'67 1 ex,
22/7/16?-24/9/167 t-3
Do), Boomval-k (mei-sept
1 ex, van Tilburg; lr/l
Porselei-nhoen .(12/ B/'! 67

auwe Kiekendi-ef (lt-zo/Ll/166 2 exx -
en toe 1 ex), Slechtvalk (4/tt/'66

ex - ..ut.+ alberts);
Fr; L6/9/'6? I ex - Bu; 29-rl/a2/

exx), 81
. '67 at
0/'67 t
l-ex-

'67 L ex - dR), Bontbekplevicr (mei'L967 loO exx), Zilverpl.evier
(25/3/'67 t ex - Sivl oct.-de.c.'67 meerdere exx); Goudplevier
Q/5/'6? I ex i-n prachtkleed - rrut.) r Steenloper (zg/+/'67 I ex -
Fr; l/5/,67 2 exx - dR, Ve; 20/5/,67 l ex - or1; 26/5/167 l ex - Frl
2/6/'6? t ex ,- Bu) , Bok je (clec. l-96? i--8 exx) , :Íulp, Regenwulp,
Rosse Grutto (apr. cn mei L96? 2J exx, 8-9/10/'6? 3 exx - dR/Ve),
lrlitgatje (qoms tot 40 exx), Bosruitcr, Oeverloper, Zwarte RuÍter
(tot in dec. '67 3 exx), Groenpootruiter, K1c-ine Strandloper (mei
tot dec . | 67 lO-l-5O c-xx ), Temninckr s Strand.Ioper ( mei , 67 6 exxi
1/B 1 ex - Bu), Bonte strandloper (v,rinter 1966/'67 75 exx, mei '6?
5OO exxl 2L/I2/167 2AO exx), Kanoetstranclloper (tO797,66 2 exx -,ia;
9/fo/,66 , exx - cr, c1R), Krombekstranclloper O8797166 20 exx,
9/5/'6? 2 exx - Bu), Kemplnain (mei '67 JOO exx), Grr:te Mantelmeeuw,
'Br. + Scand. KIein: ivl::ntelrneeuv,r, Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Kokmeeuw,
Noordse stern Q/9fi7'I exve), Zwarte Stern (ltei L96? 5o exx),
Ilolenduif , Koekoek, Velduil (sept.-clcc. ,6?, l-3 exx - Fr, aut.),
Gierzwaluw, stranrlleeuwerik (winter 1966/r6J 2J exx, winter 1967/t68 20 exx), Huiszwaluw, Bonte kraai (wintermar.ntlcn 1-20 exx),
Roek (5/ll/,66 I ex - Sw), Kauw, Gaei, Pimpelmees, Kramsvogel,
Zanglijster, Koperr,riek, Tapuit (lt/l-q/tt/,6? ste.eds minstens 1 ex;
l6/9/t67 lo exx - Fr), Paapje (24/B - 24/9/,6? 2-3 exx - rfr, ,iut.)
Heggemus, Grcenling, Putter (vanaf juli '67 4 exx), Kneu, Frater
(rvinter 1966/16? en 196?/ r68 aanwezig; t1/Ll/166 2oo exx - Dol
13/l/|67 50 exr; 29/12/t67 lJ' exx), Vink, Keep (soms tot IoO exx),
Sneeuwgors (,nkel-c inrlrukken t 2O/tt/' 66 f l-O exx - Do; t1/l/, 6?
1BO exx - Bu; 1/L2/16? !o exx - Fr; 29/t2/167 1Oo exx - dR).

Ii g ! -v*trg: 19g:r-z1-i!:puiÉeiréiÉèi;-diIetèéístrand.Ioper, grote lijster, roodborstt,puit, .

grote karckiet



blz. L3
(Sloterdijk, 4e blz. )

De grenzen van het waarnemingsgebied zijn nu als volgt vastgesteld:spoorli-jn Hmsterdam-Haarl-em vanaf station Sloterdijk tot Halfweg,
dan spaarnwouderdijk tot ter hoogte van d.e Nieuwe Haven; langs
de Nleuwe velserweg naar de brug over zijkanaal E1 vervolgens
Noordzeekanaal- tot aan Fordhaven I clan door as van Forclhaven tot
aan Nieuwe velserrlieg en deze volgen tot coentunnelweg, en zo naal^Station Sloterdijk.

t/n 1l december 1967
ren door in totaal 20
bezocht heb.bcn..

oor het eerst in dit
rten sinds 1 januari
op r8l). ,i: '

Semenste ller : i;' Hàpto,§
i,dmiralengracht 2olhs,
l.mster.dam.\gLv»-r

niaàit-1968--

In de periode van l- october 1966
totaal 14J vogel-soorten waargcnom
die ongeveer 2)0 maal het gebied

fn cleze periode zíjn !2 soorten v
gczÍen, wat het totaal aantal soo
177 byengt, (met onclersoorten mee,

zijn i.n
1Íaarnemers

gebied
L)62 op



lïaarnemi en in en om ,imsterdam excl. .tsllllS

période eind ]-9 - begin 19
s 6e druk.Nummeri-ng Vo4elgid

4. Roodkeelduiker'
(Buurma)
Oreel)

t9/lL 1 ex tussen I tr futen op Nieuwe Havent
( Buurma)L1/2 1 ex Sl-oterPlas

16. ErekegnÈ

o

71/2 '1'ex, SloterPlas
LB/Z idem (d" Rocver,

Roodhalsfuut

bl-z. 14

terclamse Bos

Sloterclijk (Hartog)

Oreel, de
Roever)

2g-ei-1l/:.z, ö + g )'ordhaveh, Sloterilijk (Ve1in;,

Toppereend
-à+-----ryfr--T6 Kinselmeer (veting)

41. Tafeleend , februari, 1 ö op i\mstel tussen Ceintuurbaan
Berlagebrug (oree1)

49. Zwarte zeeöend
Jsselmeer tegenover Kinselmeer (Vc:-ing)
Sloterplas (Buurma)
rplas (de Roever, Oree})

,o Eidereend
overvliegend, SloterdiSk (Hartogr v' Bladeren)Lj/LZ + lJo exx

52. Middelste,zaagbek
Sloterciijk (Hartoq)-27É--6-óp wi euwe Haven,

Casarca
297Í7--t
Kolgans

ex geschoten, Diemerzeed-i jk (,1 . Rozendaal , med . Swart )

58.
L3/L
20/t

20/L

64. BqanQgq4s

+r.

56.

b9

104.

109.

LL/2
tB/2

2 ,
o
o

2J exx over SIotercli jk (Hirsch1er, Veling, Swart)
lOO à l-50 exx, 45 exxr 70 exx en 20 exx over Flevopark
in diverse ri-chtingen (llirschler, Swart)
44 en !4 exx in NNó richting, Sloterdijk (Oreel, de

Roever )

en

over Sloterclijk (Buurlra, Hartog)

4/1' een ex op de remmÍng van de Benzine-
IJ. Kvram er bijna nooit af en vond daar

10 exx Sloterdijk.
(Buurma, Hartog)

oo++en
DJU

o'
t.

2r7T-
68. v'li1de

+ )OO exx

z\Íaan

zwaan

20/t
KIeine

1 exx overvliegend Slotercli jk ( cle Roever, Oreel)

lO/12 J exx
tïaterral
ïer§c6'6ïa"no
vlaterhoen
Vanaf 3O/1L tot I

overr,liegend Sloterdi jk (Hartog t van B1;ideren)

cxx overwinterend oP Slotcrdijk

haven, midden op het
zijn voeclsel (Swart)

1.27. Bokje
tot hal-f januari, I

ex Botsholzo/t r



L35.

168.

].77.

blz. L5

(Groot Amsterd:tm, 2e b),2.)
tií i t.qat 1ez7/l 2 exx Haarlemmermeer (Blekcindaal, Meyer, Swart)

KIeine mantelmeeuvl
en f1, bas'taard van intermedius x argentatus in

Benzinehaven, w'esterdoksdijk. Mantelkleur als van graellsii,
rose poten, grootte van zil-vermeeuw, vri- j zwak gevlekte wj_nter-
kop. Voor Nederl-and is slechts óén vondst bekend (15/6/1962
Makkumerwaard) (Swart)

Vorkstaar tme e,uw,
24/2 1 ad. ex IJmuiden., Zuidpier (Bonten, Breidenbach,

Garrelfs, de Kruyf, Swart); klein, witte gevorkte
staart 1 zwtrt e ij.riehoeki-ge vleugelpunten; gri j ze rug
en voorvleugel; witte driehoek op achtervleugel.

199. Turkse tortel
Jan.-febr.. 2 exx irrtis (OreeI, Velj-ng, de Roever).

229. Boomleeuwcrik
7/L 1 ex Flevopark (Swart)

21t. Strandleeuwerik
+ 2O exx deze winter op. Sloterdijk.

253. Baard.mannet je
4/lL 4 èxx-boven Flevotrark (Swart)
Deze winter op Sloterdijk 12 + 2l exx geringd.

29O. Zwartkop
4/11-- I ö Flevopark (Swart)

315. Oeverpi-eper
Z4/t2 I ex Sloterdijk

3L6. rf itte kwikstaart
( de Roever)

16/12 2 exx Sloterdijk
29/12 2 exx Sloterdijk

(Hirschler, Veling, Swart)
(Oree1, Velinp;, de Roever)

3L7, Grote ele kwikst,:rart
Iex zen onten, Breidenbach, Garrel_fs, de Kruyf,
Meyer, Swart)

32O. Klapekster
2/t2 1
26/12 1

331. Frater
Deze winter ! 75

Kruisbek
exx op Sloterdijk

fi8.
257fr--ïJ exx Bikbergen, bl j Bussum (Bonten, Breidenbach,

Garrelf s , de Kruyf , Iileyer , Swart )

344. Grauwe_gors
247I2--T ex Sloterdijk (de Roever, Oreel)
Verder verschill_enCe malen waargenomen tot Z5/1.

358. §neeuwgors

ex Flevopeirk ( Garrel-f s , de Kruyf , Swart )
ex Sloterdijk (Frieswijk)

Deze winter + l-l_O exx op Sloterdijk



bLz. 16

(Groot ;imsterdam, 3e il,2.)

Buidelmees
287LZ7T§T 1 ex sloterdijk (u. Niesen, T

zeker tot
van Spanje)

KIein; bruinr.Brijze kop met zwarte oogstreek en
voorhoofrl; lic.hte vleugelstreep (aLs bi3 matkop) ;

bruine staart met lichtere streep in midden;
van ond,er isabelkleurig, bii keel wit (a1s bi3 grasmus);
pcten cionk-rgri js, sflavsl gri js; -
geluid r langgerekt, clun rie tgorsachtig "tsii-ierr .

Eerstc: vuaarpeming v,rn Neclerl-and:
V-LL-1965 rle Peel-;'
d,aarna a}leen in najaar 1967: J exx de Pee1, 1 iuv.
.,.rd.--dui-nen, en I ex Zwarte Mecr

fn deccmber L962 ís in clt, Biesbosch een nest gevond'en.

Samengesteld door:
J.lÍ. de Roever,
Keizersg rachL 124 , ;-rmsterdam .

Tf. 222638
Weekend.en: Millets.traaL 26,
rf. 726265.

c1R/vDr
màtFt__r968



bLz. L7
AMSTERDAPISE BOS, -ru. oc tober t/m d,ecember t967
De waarncmingen, hoewel critisch beoordeeld door HH. Brander,
de Groot en straatman, blijven voor d.e verantwoordelijkheid van
de waarnemers.
Numme::ing; Vogelgids Je druk.
Het teken o kan ook rro-kleedil betekenen.

4. Roodkeelduiker
7/71 1 ói-Zuremmend op NM; vloog weg (Vet:_ng)

Fuut

1967

,
ririaarnemlngen op het
29/Lo 4 exxi z4/t2
Àmstelveense Poel:
217ÍÍ Irriör..

8. Geoorde

9
Op NM

22/Í1
77/t?
23/L2
22/tO
9/L\
21/Lt

19/Lo
21/ 1o
29/Lo
10/L7
14/ 12

24/12 1 ex op NM (vu-oons)

Dodaars

lexa
fuut

NM in klej-n aantal, meestal f à 2 exx.
, exx.

in october nog enkel_e waarnemingen ven 2 exx;

exx.en daarop uitlopende slootjes en waterpartijen:, I à 4
B. exx (H. van Bladeren)
mi-nstens. 15 c.xx (lU. Verhoeve)
7 exx (lte;. van Drooge, L.H. Blom, !i. van der Schot)
2 exx op Grote Vi jver (ff . van Bl-aderen)
1 ex op [liil§:yiJY§I (o"r' van B]aderen)
1 ex op Amstelveense Poel (9. en GJ. van Bladere.n)

Een dodaars, die op LO/11 werd gevonden op de Middenweg (!Vater.
graafsmeer) en gebracht werd bij mevr. Brinkers, werd àpLL/12 door mevr. Brinkers losgàlaten op het NI,{

2?. Roerdomp
'ríaarnemingen Oevglltlq_ryU , vnl . Oostc.li jk gedeelte :15/io Brandei/VïG-------
22/10 H. en GJ. van Bladeren; D. Kars.
1/12 Rietmaraiers (meded. Brander)
16/12 excursiepad NM, overvliegend naar oNlvl-o (v. Zutphen, liÍ.v.d.schot)
20/12 tweemaal I ex (C,f . van Biaderen)
30/12 ONII !Íest, bij poeltje (de Groot, forsius)
KIeine Vi jygr-el_9rs9yttg:

Kleine Vljver (H. van Bl-aderen)
Gagelveld (Godhelp, porsius)
Klcine Vijver (C;. van Bladeren)
in kanobaan tussen Oost . en rriest.
bij houten brug KLeine Vijver (1

viaduct (Straatman e.a.)
jongens, meded. de Groot)

§g!i$g1pe1ger:
2?/lO tweemaal gezien door bosarbeid.ers van Keul-en en Kro.egman(meded. de Groot)

30. Lepelaar
Tí71d--A ex over erf Meer zicht richting ZW

start IVN-excursie)
( diverse ïtraarnemers , bi j



:
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bLz. 18
( rtsd Bos '-'"a96?7AÍï , ze btz .)

. t,/intertaling
Regelmatig waargenomen in klein aantal (f-Z.exx) vnl-. ONM_Oost,
Enkele waa::nemingen op Kleine Vijver.
Grotere aantaiten oNiut op 19/lo (1 30 exx), z5/1o.,(t ro exx),
31/to (+ 35 exx) (n" vàn Btadurö.)
2O/t2 -20 oxx (Ct. van Bfaderen)
Voorts op 7/lO t 10 exx Noordzijde Koekamp (Döorèmaàs)

16. Krakeend

lïaarnemingen op NM en diverse waterpartijen.in het Bos,.. in kreinaantal (max. 25 exx)
Gro-+ere aantal-l-efl ve.r,iloederijk ïueer overkant Nivl in de N'0J-hcek,buiten normaal ki jkerbereik" .--

Pi j istaart
772^Tf7-6xx over Balkan, richting Amst" poel (g. van B1aàeren)+/11 2 exx Kl-eine Vijver (Dooremans, GJ. van Bladeren)5/ll i ex over ka.mpeerterrein (Straatman)
27/12 I ö Kleine vijver; rater -zerfde ex- Grote vijver (GJ.v.

Bladeren)
39. Slobeend

.14/to 2

J7. Smient

)8

Oc tober-
soms oplo
L4/to +
t5/to
zB/Lo +
29/70

pend tot
BO exx NI,Í

6O exx Nl,I

lO exx NM
l+! exx NM

exx Klc-ine Vijver (Dooremansl A. de Jong, GJ. van Blad.eren)

en november-waarneminglrnmeestal kleiner dan 10

Noordkant slechts in october en november:
7|1!ó--1-40 exx, op-u-ries"r,àt.,r:_t olll (f'. ,r.r, Bladeren)+/II 2 exx over NM (c1e Kruyf /Breídenbach)
Iiiygf:: een aantal v/aarnemingen van 1-Z exx.
§gqf qZ-i; de ko eka np./ íaliriscnpt is :
77 Íö-' - 

* 
;-25 - ;;; .. 

(04 ;;;;;i6;' :-'-
Z9/rc 6o a 70 exx (Dooremans)
tl/lo 6 exx (C,f . van Blader,en) i,1/LL 1 ex (H. van B-t-ader.en)
2/1L 20 exx (CU. .ran Bl-aderen) l

. in december slechts:
1/72 (Hartog/rcevr. nlberts) Grote Vijver.9/12 1 ö over star.t (Hartog; H. en Cí."'"-"r, Sf.aeren)L7/12 I ö ec-rips-kleed Ntvt (Ëranaer) - .

42. Kuifeend
Slechts bij uitzr:nd.ering wat groter aantallen, n.1.4/to t Bo exx NM (Ooo"nru.nui
2B/lO t :O 'ixx NM (Doo""rar,.)
12/tl," 6O exx NM (rye;.rvan Droogc, mevr. Caland)2/12 honderden l,lM (Dóoremans)
3/L2 49 exx Ni{ en 22 Grote Vijver (Hartog, ,*r". r\lberts)23/12 di-verse groepen NM (V,tO)

41. Tafeleend

+ 2J sy:x; Grotere aantallen:-( Dooremans )
(C,f . van Bladere n)
( Dooremans )
(C,f " van Bl-aderen)

exx,



blz. 19
(Asd Bos -. t96?/rl:, 3e blz")

4g . Zwerrte zee-e end

tr2

23/LZ 1 9 verbreding Ringvaart bij NM (tute;. van Drooge, L.H. BIom,
yii.'van der Sihot)' (later dito J. Reynders)

30/12 2 o Nil-hoeli ivleerpad. (Brander, de Groot, ViíG)

Micldelste -zaagbek24/12--rí-Nr,r-'(Har tog)

6/4 pas u/eer:
op NM (mevr" Brinkers)
over NM (tl. van Bladeren)
en gcregeld, in klcin aantal.

51. Grote zaagbek

Grootste aantallen:
a|/P 2! exx NM (;lt. Verhoeve)

. 24/tZ t1 ö en 21 o op NM (Hartog, H

54. Nolnetje

en GJ. van Bladeren) .

9/12 1 ö Grote Vijver (H. van Bladeren)
I q NM (IÍartog)

+

58. Ganzen'-- 747ïc-,-4! grauwe ganzen richting Z over kampeerterrein (Straatman)
2 maal'ee'n groep van + 50 exx over Bosbaan naar Z (O,l .v.BI.)

' 'B/12 een groep van ?5 exx"oveF Schiphol Oost richting 'tl/ZW; boven
Schiphol Centrum gingen ze aarzelen, uit formatie I kwamen
van richting Bos (tte;. van Drooge)'11/12 22 kolganzen richting Zi,Í (mevr. Brinkers)

30/12 I 60 exx richLíig Z over exc. pad NM (Hartog)

69. Kleine zi^Íaan
26/ÍL -Teii over Balkan richting ZO (Hartog, Oree1, mevr. Alberts)

74. ,:.

B7ïo,14/ro,Z7/to. Z/Lt (2 x 1ex), 4/tt (2 x t- ex), 5/lL,
L7/Lt, 3/12 (2 x 1 ex), Lo/lZ, 28/12.
Daar afv,risselend ven l?Ii-chle'r en, trdonkererr vorm wordt gesproken, mag
uuel worden aangenomen, dat er waarnemingen waren van meer dan l- ex.
De meeste waar.ncmingen uraren in de Schinkelpolder en o,mgeving herten-
kamp "

77. §pg"ygl
§ófrint<efpolder t | , 2a., 28 october; 5 , 19"rrovember, ï6 r' l? d.ecember.
öNM;---16 ,-1?-'november , !, l-6, l? , 20 , Jo december, steeds '1 ex,
66Ëàfve 2O/),2 I exx bi jeen ONM (GJ.. van Blad.erc.n).
Voorts enkele waarnemingen Bleekerskade, Kleine Víjver, Omoricapad,' voorheuvel (m.a"w. Kleine Vijver en omgevlng), alsmede Vogeleiland.

94. Torenvalk

Na
Z7.n:.-1-o-6n r 9

De c emberwaarn" mifig

I

De meeste waarnemingen betreffe.n l- of 2 exx. I
B/tO hertenkamp (Vers1uys,. GJ. van Bladerenf
22/lO weiland van iuleerzi-cht (C,l . van Bladeren,
22/LL Noordkant (H. van Bladeren)
27/LZ hertenkamp (C,I. van Bladeren)

exx tezameï] op:

mej. van Drooge)



bLz. 20

(Àsd Bos - 196?/ITr., 4e b1z.)

98. Patrijs' 87tr4 exx hertenkamp (0. Kars, GJ. van Bladeren)
25/lO 4 exx voorhàuvel (tt. en GJ. van Bladeren)
16/11 4 exx heuvel (f. van Lent, GJ. van Bladeren)
17/12 | exx bij Radar (rlV. Verhoeve)

102. uïaterral
In october bleven de r,iraargenomen aantallen nog beperl<t; er werd

g9?\gn, een enkele maal 2 of J gehoord.ï- -.= =-ij Kleine Vijver; 1 x Oeverland-Àïïl-Foel.
U:i.r. begln n,ovember nam het aantal in het ONM enorm toe, o.a.:
57fr--2;;x g".zfenïn diverse andere horen roepen (de Roever, oreel)
?/lL 12 exx gc.zien in oNM oost, waarvan 6 in éón kijkerbeeld;

tegelijkertijd meer horen roepen (de Roever, oreer, veling,
H. van Bladeren) .

B/ll B exx gezien (oldenzie1)
LB/L\ op meerdere plaatsen langs de slootrand rond oNM fcura-

geren rallen; ze glibberen vl_akvoor he.t vrij talrijk pu-
bliek (o.a. fotografen) over het i js hcen en \reer, en
zijn helemaal niet schuw.

25/L1 nog steeds veel exx (minstens 8) aanwezig; I 1i-èp over
het voetpad/excursiepad (Swart/VitC)

ïn november/dcccmber ook herhaaldelijk vliegenà en tegelijker-
tijd roepend waargenomen, alsmede zwemmend.

Ook in decembel v/aren nog dagelijks ral1en te zien, o.a.
6;;x op-TÍT-;n 24/tz (H. oí c,r. van Bladeren)
17/12 minste'ns 7 exx, 2j/12 minstens 1J exx aanwezig,' slechtsten d-e le zichtbaar (,V . Verhoeve )

Behalve

niet meer dan 1 ex
Meestal in ONM en b

het V
ae-Sc
27711
30/Lr

1/12
M.i.
was

in
elei
nËaI

9g
hi

en om het ONM vonden waarnemingen plaats op
lglg (tZ/tt, mej " van Drooge), en in
polder:-öeïeifand Poel (H. van Bladèren)lex

enkele exx, o,a. 1 ex zwemmend in sloot Noordzijde
koekamp (de Groot)
1ex roepend Oeverland l.mst. poel (d"- Groot)

v.-.21/-\l- l- c.x bij huis de Groot; eet mee van het vogelvoer.
16/2/ '68 nog steeds aldaar aanvrezig.

Klein waterhoen
421Í---1-x--dfr'M (cle Kruyf , Breidoirbach)
van excursiepad af kunnen ïuaarnemen; liep gedrukt tegen riet-
kraag te fourageren.
Zeer voorzichtig kunnen benaderen -met sluipen- tot + 15 m.
Het licht was gunstig
Het was een ö. zeer prachtig de rode snaverbasis kunnen zien.
veel kleiner dan waterral, die zich even tevoren had laten zien
op bi jna dezelfcle plaats. Pootklcur groeri. ..I}een bi j het staart je
enkele dwarsbandjes, veel minder dan kleinst waterhoen.

112. Schol-ekster
Geen rryaarneming meer na l?/9:
ri-chting Zïi (Straatm:rn)

I ex roepend. over kampeerterrein

105.



bLz. 21

( Asd Bos

1I4. Kievit

L96'7/I]I, Je bLz")

liilaarnemingen in het
Meerzicht. Op jO/LZ
op weiland l4eerzicht

hele laatste kvrartaal, ook nog op weiland
enige honderden overvl-iegend; deel ingevallen

(Doorcmans )

119. Goudplevier
Tnf--ï-6Ï over ö'NM richtrng Z (H. en GJ, van Bladeren)
lO/12 + 60 exx, lvaarvan enkà1e roepc.nd.,, ín 3 groepen over

Bosrandweg (;1. Verhoeve)

123. !ïatersnip
oNM; hele maand october nog groot aantal, varierend van ]o exx
tot:
1/LO ca. ]-OO c>(x (Dooremans) ; ?/LO t-5O exx (aito)
l5/lO ca" t-OO exx (Brand,er/VïJG)
4/n ca" BO exx (de Kruyf,/Breidenbach)
Daarna minder waarncmingen en ook aantal afgenomen.
Tr,vee december-u/aarnemingcn-:
!O/.12 ca; 1O exx ro-epenfl over Bosrandweg (:i. Verhoeve).2o/L2 t ex weilànà-rqà"--[a" c;r;;i^

124. Eoelsnip
4/ll 1 ex ONM, van excursiepad" af waargenomen (de Kruyf,

Br ei dc.nbach )
r,fstand + 30 n. verbLeef op het veld waar ook Bo watersnippen
zaten, doch bleef op zichzeTf, sloot zich nlet aanl op deze
wijze rías vergelijking goed mogelijk.
rs vorgens vogergids maar i cm groter dan watersnip, rnaar deze
voge-l deed" f.o.rser aan. veel- donkerd.er en zuiaarder gestreept.
v'/it op buitenste staartpennen, dit l-aatste niet doo.r d.e Kruyf/
Breidenbach waargenomen, maar door Dr. Hirschrer, die even rater
de vogel ook y'raarnarn en inem zag vliegen
*.angezien echte'r ook watersnippen enig wit op de staartzijden
hebben, en Dr. Hirschler het vlicgbecld van de watersnip on-
voldocnde in de herinnering had om een ve::gelijking te treffen,
acht hi j ztcLt niet capabel om zich als medeu/aarnemer. van een
poelsnip te quarlif i_ceren "

126. Houtsnip
571T---T ex overdag ( I I bij circuit botenhuizenl vloog ureg naar' van Nijenrodewcg (cle Groot, porsius)
7/\l 1 ex te.gen schemer, vloog weg uit Koenenbos (de Roever, Ore.el,

1oftt 1 ex uit oeverrand ,rmste1v. poer over Hanu*"*'ïàil3la*"rl
1o/ll + 12 exx opgestoten schinkel-polder (meded. aà croot)25/ll f ex o,r." óult (Dooremans)
16/LZ 1 ex op Vogeleiland opgestoten (C,1. van Bl_aderen)
17/L2 I ex voorheuvel (Hartog, GJ. van Bladeren)
, ', 

1 ex opgestoten Vogeleiiand (Brander met excursie)
23/12 1 ex omgeving Klcine Vijver (Dooremans)
r:r.-a _ 21/12 14 exi opge stoteà (me.decl. de Groot)wurp
öïEftret<kend.e exx waargenomen op Lg/tO, 2Z/lO, Z4/lO, ZB/hO,
29/LO,2/l-21 l-4/l.2, steeds I ex, behalve:
24/lO 4 exx over Bosrandweg (W. VerLr-oeve) en
14/t2 3 exx over Bosrandvreg (aito)

128.



(tsd Bt:s - lg67/T]'t, 6e blz,)
162. Grote rnant e Ime euw

blz. 22

Groot, daarna + Hr. de

behalve op

19f. Holenduif E nige waarnemj-ng:
\O/11 1 ex bij excursi-"p.à Uli (Vetine)

194. Turkse tortel
L/tt 1 ex bij

209

Groot);
ïJsvogel
Noordk.:lnt

t/Lo

2/1o
6/to
7/Lo ONM Oost, eerst tr,veemaal

over slootjr,. (Dooremans)

Steed
4/tt

s maar 1 ex waargenomen,
en 3O/l? 2 exx.

huis de Groot (mevr. de
vloog vueg naar kwekeri j.

11 u 45 achter erzenspeelplaats (ltej. v. Drooge/nevr.carand)
12 u 45 I ex bij ONM-'iÍ,t (*"5. van Dróoge)slootje langs Koenenbos (meded. me j. .,rrn Drooge)excursiepad (Olaenziel-)

I ex, daarna 2 achter elkaar aan

B/to
9/ao
tt/Lo
t4/to
Lr/to
t6/to
20/to

2t/to
22/LO
26/to
28/to
29/),o
3t/1o
2/tL
4/tt
5/LL

ONM Oost (O]denziel, Mej. van Drooge)
achter sl_uiswachter iilus (me3. van Drooge)
van Boeierspad naar Jachth.venbos, roepend (mej.v.Drooge)
ONM (Dooremans)
ONM Oost (Swaab, de Roever, Oree1)
excursiepad (O,1. van Bladeren)
7 t 30 achter Mus (mej. van Drooge)
7 u 50 excursiepad, op ilprikplanÈ'r (mei. van Drooge)later op de dag aldaar door óldenzieI fefotografeerd..achter elzenspeelplaats (me;. van Drooge)
OMl Oost (Oldenziet); rs middags 2 exx aldaar (fofX)
achter sluiswachter. Mus (me;. vanSid6ge) :

ONM Oost (Oldenziel)
excursj-epad ( C.l " van Bladeren .en t/tL dito
achter sluiswachter Mus (me;. van Drooge)
ONM (de Roever, Oreel, VelinS)
achter elzenspeelplaats (de Roever, Oreel);
Oltllvl Oost (Hartog, H. en GJ van Bl-aderen)
Banaan (Swart)
ONM Oost (Oldenziet);

10/tt
t3/Lt

wordt hier nu mind.er d.oor hem waargenomen dan tevorenlheeft blijkbaar niet meer vaste zitplaats a/d rand van het
14/J-L oNIv, oost (oldenziut-)
LB/IL ONM Oost (c.i,i. KoIk en Oldenz:reJ)25/tt ONM Oost (Oldenziel). 26/t2 ONI,{ Oost (Luyendijk)
16/72 achter sluiswachter Mus (1,t.3. van Drc;,.rge, van Zutphenr e.&. )ïtlaarneminsen in december mogerijk àede go"i.gu, dror minderBosbezoek i.v.m. weersomstandigÀeden.
Vogeleiland:
17Íö- - - dJl-van Bladeren
\4/lors mor*ens Mej. v. Drooge; rs midclags Hirschler/de Roever e.a.2B/lO Brandór met óxcursie.
17/,1-\ Mej.. A. Brander, GJ. van Bl_aderen17/12 },tevr. van Zutphen
2O/LZ en z?/tZ cJ: van Bladeren.2ö/L2 Eerst IIej" A" Branderl daarna Hr. en Mevr. Brander.op het vogeleiland vermoedelijk meer waargenomen dan genoteerd.



2/lO ivle.rr. de Groot
12, 24, 28, 30, 3L octcber, 11 en
22/lO horen roepen, vfiegend over

(.isd -tsos

velvoi-g
BÍj huis

Kantoor PvrJ:

371ó--- Ae-Grc,ot ,

Ilijsrgr
mede de l-i
neemt oo
i'ioge Ii jk

- 1967/TII, Te bLz.)

ljgvgeel:
de Groot:

blz. 23

12 november (de Grcot)
sloot aldaar (t'te; . v . Drooge )

j e ts., Lindelaan en Balkan:
(ReisIens;-meA;Al-d6 croot )

dj-e daar r,verkt,

van Drooge)

S loot
2g7rÍ 1ex

ark
n§-ttr. Mus d.d. 2/3.:-l- een neef van hem,
k regeLnatig een ex waar.
zelfde ex van bij huis de Grcot (mej.

223. Boomleeuwerik
9/ll 1 ex over kampeerterrein (Straatman)
5/12 3 exx heuvel (Oreel)
2O/L2 j exx heuvel (C,f . van Bladeren)
27/12 5 exx heuvel (C.f . van Bl_aderen)
3O/L2 4 exx heuvel (de Roever, Oreel, H. van Blad.eren)
NB rrvifauna virn Ned.erla"nd. rtdoortrek september tot in novemberl

wintervogel in klein tct zeer klein aantalil.

224; Veldl-eeuwerik
Ïn october en november vrij regelmatig roep van trekkend.e exx
uiaargenomen; l_ december vlaarneming:
16/72 1 ex over excursiepad NM (van Zutphen, Iviej. v. Drooger e.a.)

226. Boerenzwaluw
\/.n L)/IQ nog regelmatig waargenomen,
Daarna nog slechts:
7\/to I ex oNM (otaenziel)

227 . Huiszwal-uw

vnl. omgeving Meerzicht.

I/n l9/LO nog regelnatig vraargenomen omgeving Meerzicht. Laatste wng:
19/lO 2 exx boven luleerzicht (H.'è,n GJ. van Bladeren)

228. Oeverzwaluw
Na 2/) nog slechts:
7/rc minstens 2 exx bij Meerz:.cht (Dooremans)

232" Bonte kraai
vraargenomen op 1! i:ctober, I en 19 november, J, 9, LTr 2ar ZT
en JO december, steeds slecht 1 ex, behalve:
l9/lo 2 exx fouragerend. tussen zrvarte kraai.en (H,en GJ.v.Bladeren)
1/Ll J exx over ONM (C,f . van Bladeïc.r.)
9/L2 2 exx bij Grote Vijver (C,f . ven Bladeren)

231. Roe.kTre2
j"4/10 1
?/tt 1

24O. Zwarte mees

9yg*g:lsÈ :

11, L3, l-9, 21, 30, 3L
in aantallen varierend
21/ll minstens 1! exx
1/11 2 exx in d6nnen

exx over Ringvaart bij Schiphol (W.
ex roepend over Schi_nkefdijkje (l;.
ex ONM (de Roever/Veting)

'\v c"rnoeve l
Verhoeve )

octclber, 1 en 2 november, 2/ december,
van I tot 4 exx (H. e.n GJ. van Bladeren)
Omoricapad (H. en GJ. van Bladeren)
bi j Bleekerskad"e (tt. van Bl_ad.eren)
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vervolg zwarte mees

Balkan:-187ï1- 2 exx
19/11 14 exx

2 exx
21/17 5 exx
26/lL 2 exx. :

(Oree1, H. en GJ. van Bladeren)
(Orcel, H.'en GJ. van Bladeren)

(Brander met excursie)
(H. en GJ. van Bladeren) + 15 exx Omoricapad
(Hartog-; OreeL, mevr. elberts)

(zie
boven)

Kampeerterrein:
1371ó-éí-1671ö- t

242. clanskop
5/72 -I ex achter start (oree1)

245. Eaardmannetje
l5/LA minstóns 6 exx ONM (Swaab, de Roever, Oreel).
Vervolgens regelmatig waarnemingen alhier, in aantallen varierend
van 2 tot 14 exx (diverse VïG-leden)

251, Grote lijster
Slechts op 11/tO, j/tt, T/Ll steeds 1 ex waargenomen.

2J2. Kramqyogel
Vele waarnerningen maanden october, november, december.
Grotere aantall-en bijeen op kampeerterrein op:
19/to ]O exx,, Lg/to !o exx, - 

5/tt Jo exx-, Lz/tt 150 exx;
daarn;r liep het aantal hÍer terug tot 18, zowel op )/12 als 2B/t2
(.straatman) .

251. Za.\glrjqtqr
'uíaarnemingen in november .en dece.mber gering'.
26/12 1 ex volop zingend hoek Kleine Noorddijk/Bosrand.weg

( S traatman)

lgrcrgl"E
Grote aantallen in october en eerste helft növembor.
l/\L en z/Ll rrn_euriönde'r exx (me;. van Drocge)
4/tt zeker 2!b exx Noordkant (àe Kruyf, Breidenbach)
Op kampeerterrein:
I october 60 exx, / octi.iber 2)O exx, 15 october 150 à 2OO exx,
18 en 19 octcber + '1OO exx. :

5/tl honderden 6xx; afgelopen weken geregeld vele exx kampeer-
terrein cn avondtrek (Straatman)

Be flij ster
7 /Lo 3 exx omgeving voormalig U-pad (Dooremans)

1 ex Kleirie Vijver (H; en GJ. van Bladeren)
1 ex bij Koenenbos (de Grootl Dooremans)
dito (De Groot, Simmer, d.aarna nog di-verse and.ere V:,,iG-leden)
dito ( de Roever/vet:.ng)

265, Cet<raagde r.lodstaart,:.Laatste

254.

J58;

(waarnemingen K. Straatman)
ex; l8/tO ! exx; 21/tO 1 ex; 5/tt J exx.

waarneming:
(Straatman).

4/rt
5/\t
7/Lt

4/ló fiuv;-E xampeerterrc-in
28O. Zwarlkqpje

$nó--TEx gezien rand eerste bos (swaab, dr Roever, oreef);
1 o kampeerterreln (Straa.trnan).

TO/LO 1 +g achier park"""tà"""i" eo;b"rr, (e,r. van Bladeren)
5/lL 1 ö- gczien op kampeerterrein (Straatman)
|/Ll 1 g begin eerste bos (de Roever, H. varn Bladeren)

287. Fitis t/LO I zingend ex huis de Groot (de Groot)
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2BB" T ift [r-ï Nog regei-nertig een zingend ex waargenonen L/m
r.161n 1)1.,gge

)o)

4/tt 1.oklr:ep gchr:o.r:.d en vogel .gezien ONM (de Roever, Oreel,
rI-.ï.: *-, -.r rrg, Ii " 'ran Bladeren)

7/!l- 1 ex gc'zj-en achti:r slar,b Bcsbaan (tt. van Bl.aderen)
(\/ t.t rros- zi-r:gr,-iicie. tjiftjaf Flevopark, Swart)

9sg-{}.-ell-t-ie
Regelmati-g yÍë{.u.'g€)nonlerl -i-ir l<].ein aantal , niet alleen bij
naaldhout (Bal.l;aii, hu:-s de Groot), maar ook aan de Noordkant.

Ivvr"sgg9.Leel-r;g22/LO 4 erx brj bebonbrug (U. van Bladeren)
7in. ) exx acl-tcr s-Lart Bosbaan (H. van Blad.ererl)

) A/lL 1 er m-l r,sten; 1(oeirenbos (Veting)
):2/1! 1.ex i'.a:lpe erte;re:-n (K. en L" Straabman)
lB/71- -l- ex el-zenspeelplaats (Hartog)
^ / t- -26,/Ll J exx a,:hr,e:: start Bosbaan (tt, en GJ. van Bladeren)
24/L2 1 ex trsch:-e::c.i-Iandje'r bij Grote Vi-jver (VrIoons) 

"

Vocrts rlraarnemi.rfser.r. van steeds 1 ex door H. of GJ. van Bladeren
op 9, i6, 3.! n..rrcnr'rc, , 2, )-6, l?, 20 d.ecember.

9, "gjo = -rllg-g-"n* r{::.g {
öe ;;,r"rn;mïnÈ;n*ti".'í," t5,'9 en l?/! waren nae! de laatste (zoals
in heb vori-. 1',1eciecicJ-rngenblad was aangegeven) I hierna nog:
26/Lo t./tt 29/lo l- e:x kampeerterrein (Straatrnan).
NB: Avi-fauna v::.n l'tred"erland: najaarstrek tot begin r:lct<;berl

l-aa'ustr: cLa'urr.ni 2O oct. 19L7; Eén novemberwaarneming: irenige
Ca6cn -"'óór 2/l novembeï' ]914tt "

291.

294.

1O1. Oever

10 mej.

c
o -l-

:)

1Cï';

ox--": (-,|,1i,1 (Ol'r'.', ei )

1O4 . . i'u i. e .l'';' ,: : i- a r: r' 1.,

Dj-ve.rSe oe'1oi:t.:;..i. i,ra.,.tlct'. -ir:,getr: o, &

LriTO 6,rg 2 i'c.,:1.-; .)r\, ) jr-', .:. kar,peerler:rein (Straatman)
la:rt;r- ,' rr'.'u: - :"
25/)A l- ,,t: i.\ L:,' :i-,r' :,,iciLl; (.tf , cn GJ. vt-:.n Bladeren)

,oB. []CpeEp!_9-:
2qLO-- "i- l-yi: l. er. Oeverland emstelveense Poel (it.v.Btaderen)
À1le anderc !'re^al'ne rri'i ngc+n v.onCen pJaats aan de I\oordkant bi j het

107 . 3-!rgs
17/L2

cNM, n
1b dec
5/tt

115. Groenl

eul

?

i

. oi: il,) ..:,:i;ei- ;, -., 2) 4, 5, B, 12, 16, 22 november,
ber ( di-.re r -:c V,iC-Ie<]en) , steeds 1 e x, behalve :

exx ONI{ ( itre Roever" , Oreel , Hartog, H . en 'GJ . v. Bladeren)
:l1leen maair lvaargenomen op:

ex l'lcorclkant (dr: Kruyf , Breidenbach)
ex rcepcnd. cve:: T:'ibune (Sv,rartrlV,dG)

1r- I
25/1t :1-

l?/L" \rogele i-l.arnd (BrienC,er, de Groot, VIJG)

316. PutteI
Vocral in novernbc:. en deceinber waarnemingen talrijk, vrijwel
uitsluiiend bij c.izenbcplant,ingen, als Jollenbosje, Jachthavenbos,
elzenspeelp-'l-aai;.s. Oe.,-er'-l-and /imstelveense Poel, kampeerterrein,
in aan'ual varierend rran 1 tot l-! exx.
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iSijsje
ffi-ry
Kneu

blz, 26
(.itsd gos t967/]IÍ, loe btz.)

ex kampeerterrein, gehoord en gezi*n (Straatman)
exx ki:.mpeerterrein (Straatman)
ex kampeerterrein (Straatman)
exx fouragerend Oeverland .r,mstel_veense PoeI (U.v.Bladeren)
ex rocpend over Bi:srandweg (samen met 2 ringmus) (,,1 .Verhoeve)
exx Oeverland ,+mstelveense Pcel_ ( ri . Verhoeve )
ex Balkan (Hartcg, Oreel, mevr. l-rlberts)
ex kampeerterrein (Strarrtman)

7 pas lveer m.i.v. Ll/lO, zelfde plaatsen a1s putter.

3l-8.
Geen enkeLe waarneming in
(mej. van Drcoge)

dit kwart,:a1 , v,rorzover mij bekend

32O. Barmsijs
az/Io- t
t4/to ?
Lg/to 1
zt/LO 2
22/tO 1
23/to 2
26/tt 1
t6/tz I

326. Kruisbek
29/.lO 1 ex gehoord, roepend over Omoricapad (C-f . van Bladeren)
zl/Ll enkc,le exx gehoord., over omoricapaà; + zo exx roepend,

over Balkan (li. cn GJ. van Bl_aderen) -

llo. §eqp Na 23/92
l?7]tO. 1 ex kampeerterrein (Straatman)
Ilier:n.l m.i.v. 23/lO diverse waarnemingen, de meeste van 1 à 2 exx,
mear:
21/lo ''vrij veel-ir oeverland nmstelveense poer (w. verhoeve)
29/Lo J exx 1-angs corijnweg, met vinken (n. van Braderen)
25/12 1 ex kampeerterreinl sindsdien geregerd 1, soms enkele,
exx kampeerterrein (Stri..atman)

143. Btetgors
Geen waarnemingen na
4/tt excursiepad Ni{ (de Kruyf/Breidenbach)

34?. Ringmus
J october- en J novcmber-waarnemj-ngen.

S arnengesteld dr.rc.rr : Me j . l'ir. J.H.U . van Drocge
Cornclis Dopperkadc B Vf
rimsterdam - Nieuw Zui_d.
rf . 73 03 73.

vDr/vDr
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ING van het ORN]THOLOGISCHE DEEL van het rapport
qyEB_gE-T_q I tglP§!trRZWL_w el :]2_6 6 .i s h e t _ÀU§.!gEp AU§.E B os

rn febru art 1961 begonnen r;. Hartog en F. versluys in het affister-
damse Bos met een braat<ballenonderzoek, dat tater meer het karak-
ter,kreeg van een algemeen uilenonderzoek. Het onCerzoek geschied-
de Ín hoof dzaak bi j d.c Ransuil (,.sio otus (Li-nnaeus) ) , in àindere
mate bij de Bosr-ril (Strix i_-rluco (Linnaeus)) " Bij dit onderzoek zj-jn
wij geholpen door de DÍenst de.r Publ-ieke ,,jerken en d.oor cle Heren
H.F. Íirentsen, P.'r/. Branderr,l'.1. Frieswijk, J.H"C. de Groot, ir.
de Jong, F. de Jong, V. van Laar en F. Vera.

rn de door ons verzamel-d: braakballen van de Ransuil zaten zT39
prooidierenl deze zi jn ,e1s volgt verdeeld:

;i.H. en F.V. Uttendörffer
ïí o e lmui- ze n

;Yare muizen

Spitsmuizen
Voge 1s

Overige prooidieren

l-863

519
),

292

14

68"o %

19"7 %

1 
^o/

to.? %

0"6 % +

4t.652
4 "229

2A2

4.4?6
268

Bz,o %

B.t %

o.4 %

B.B %

o"5 % +

(ter vergelÍ jking dienen cle
Prof. Uttendörffer)

,,1s iloverige procidierenrr
en 4 slakken. Dat slakken
literatuur onbekend,

2719 tOO.O %

resultaten van de

50.827 too.o %

Duitse onderzoeker

von<len wij B insecten, 1 mol, 1 eekhoorn
door uilen gepakt r,vorden, wé1s in de

1?i:""I wij.fgt percentage vogels bekijken, is het ni_et verwonder-
1l-Jk, dat wlj rvogelringen gevonden hebben, n.I. I duivering, zlrvalsetr ringen en 4 tre.chtett'ringen. De twee rrvalsetr ringen vonden
urij in april 1961 )-n een grote partij braakballen; ztj zljn ver-
moedelijk afkomstig v1n Clandestiene vogelringers. De vier rrechtetr
ringen zi j n de ' volgencle ;

9-L2.L961

]-9-4-l-963

L -2-t964

1B-4-1964

RansuÍl -
Ransuil- -
Bosuil-
BosuiJ

ri-n55 van aCul-t ,ö keep (Fringilla montifringilla), ge-
ringd op 2B-1-.t)6?- op de Dlemerzeedijk.
ring van adul-'b ö vink (Fringilla coelqbs), geringd
op 11-B-.!962 op clc Diemerzeedi jk.
ri-n61 varn adult I groenlin8 (Chloris chloris), geri_ngd
op l-10-L963 i.n'het Sparregat nabij iVassenaar.
ring van cerstejaars
geringd op 11-8-:-96)

groenling (Chloris chloris),
p de Diemerzeedijk.

cï
o

In de jaren 1963, 1954, L965 en t966 neUben wij het ;,
Bos geinventariseerrl op uil-en, De resultaten zijn a1s

L2§2

msterdamse
volgt:

1966

voltooid
niet voltooÍrt
voltooid
niet voltooid

w! te65
14 L6
öt
23
11

I1 IO
2

4
1

1

I

^a
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..rn. <l-eze 4 jaar- zíjn er dus i-n totaar 62 nestelpogingen van d.eransuil geweest, verdeeld over JB nesten. van àeZe 62 pogin6enzíjn er 5l- effectief geweest en volgcen er per keer gemicldelcl
3 jongen. Gedurende de laatste vi-e:: 3aar hetben rlus zotn ]-Jo
i3"q" ransuilen hun bedelroep cLoor het Bos laten krinken, tegen23 jonge bosu11en. verschi,llenrle nesten zi jn meer d.an eenmaalals broedplaats gebruikt, n.1. B driemaat àn 7 tweemaal.

len aanzien van de nesten kan het volgende op55emerkt worden:ongeveer Bo ol van de nesten waren oude kraaienestc,n in bomen -meestal esdoorns .. clie hoger lvaren dan 1! m, en waarin het nest4.5 - 2.5 m oncer de top I.rg; ongeveer 20 o/o van cle nesten r/varen
oucle eksternesten in bomen - meestal zomereiken - di_e lager u/arendan B m en waariïr. cle nesten op 5 - 7.5 n hoogte lagen.
rn hoeverre hier vàn 'nestkeuze* sprake is, is geheel onbekend.rieliswaar is het a.rntal- nesten door uilcn bezet bekend, doch niethet totaal aantar beschikb.:rc nestenl ook niet hoeveel- nesten
ber;'roond zijn door kraaien, eksters, duiven, 61aaien, torenvalken,eekhoorns, etc. Evenmin is bekend in welke mate de ou,Jerdom ende samenstelling van de bospartijen v,:-.,n belangi zijn voor d"e nestel-wijze van kraai en ekster. rn de komen,le jaren zulren ,,vij ons meerop deze oecologi_sche aspecten toeleggen.

Het braakbalon,lerzoek veranCerde langzamerhand
uilenonderzoek. Vandaar rLat er ook iets ult de:de Ransuil verteld kan worden.

in ce.n algemeen
levenscyclus van

ríanneer de jonge ransuilen nog in het nest v.rblijven en zi, jden verontrust, dan vorgt als reactie daarop o.c. het bekendeknappenrr. Dit rrsnavelknappenrf kan beter ,rtongknappen, genoemdomdat zi j dan, naar v,ii j hc'bben waargenomen, met cle tong tegenbinnenkant van de snavel- tikken.

wor-
lrsnavel-
worden,
de

Nadat de jongen het nest verr-aten hebben, blijven zij nog ongeveer2 maanden in het nestbos; mogelijk worden zij gedurentle deze hereperiode nog door de ouders gevoerd.
Daarna verlaten zij in famir-ieverband rleze omgeving. Dit verbandwordt in de ruipericde van de ouders verbroken.
De jongen van dc diverse nesten vormen een z.g. rfwinter6lroepn enbevinden zich dan meestal- in n:ralclboomcompl-exenl echter ook injong' dicht opec.nstaancl l-oofhout met grote .tekking door nog nietgevallen bladeren àf in ,-lj-chtopeenstaand Ioofhout zónder diedekking in gebied.en, rivaar het pubtiek nj-et kan kcrmcn.Naar onze menin6 bestaan cleze ftinter6roepen later niet meer all-eenuit jongen, doch ook uit trekkend" ,iturrl c1e 1.;roepen worden 6an aan-gevuld met oudere vo51e1s.

Pl: regelmatige. contróles op verschillende roestplaats.n, ook buitenhet limsterdamse'' Bos, is n.1 . gebleken dat de aantallen roestendc.uilen variaber- zí7n, eenmaal zerfs van / naar 4J tirrrror-àor, *"uL,terwijl de aantatlen op de andere roestplaatsen constant bleven.
op de roestplaatsen hebben wij het uitvliegen van de Ransuil-enregelmatig gadegeslagen. lrls regel ontwaakl het mannetje het eerst,u,aarna hij begint te roepen. vervolgens wordt het wijfje wakker enbegint ook te roepen. líij hebben de indruk gekregen dat het roepender beide sexen op de rocstpraats geen 

"u,."Iiu veroorzaakt vanmannetjes tot wijfjes of omgekeerd. zij roepen dan als het warelangs el-kaar heen.
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( ua.Len - b]-z. 5)

ontlvaken volgt onvermijdelijk het fatsoeneren der vleu-Op het
ge1s.
Vlak voor het uitvliegen vliegt de ui1 steeds naar dezelfde boom,
vrijwel steed.s een loofboom, waar hij een braakbal deponeert.
Het tijdstip van uitvliegen, evenals rlat van het ontwaken, lijktrs winters afhankelijk te zijn van de lichtintensiteit en rs zomers
min of meer van een inwendigle klok.

In het begin van het onderzoek werden de braakball-en altijd cloor
de eerste auteur verzameld, die toen in een fel- blauwe jas ge-
kleed was. ;,anva.nkelijk vlogen de uilen weg, maar later bleven
zij rustig zitten als hij verscheen. Hetzetfde gebeurce a1s zij
reeds eerd.er op de dag docr érnde-ren urarr)n opgejaagcl . Dit zou het
gevolg kunncn zijn van het feit, dat hij altijd op ongeveer dezelf-
rle ti jd en met regelmatige tussenpozvn braakbarl-en verzamelde.
Toen hij echter in een qroene jas verscheen, vrogen d.e uilen weg.
Het bovenstaande gelct arleen voor één bepaarcle roestplaats.

Een ander geval van mogeJ-ijke herkenning is het volgende.
0p een keer maakten F" versluys en ri. de Jong geluidsopnamen bij
een ransuilnest. Het ouderpaar reageercle byzonder fel-, toen F.
versluys met een microfcon bij het nest kwam, maar allengs wer-
den de reacties mi-nder fef totclat tenslotte het geluid góhee1 ver-
stomde. Hij kon weggaan en teru4komen, het gaf alremaal niets;
maar toen;r. de Jon6 met dc- microfoon naar boven klom, alarmeer-
den de beide uilen ineens weer.
;lrs het eerst5enoemde geval indr:rdaad op herkenning berust, clan
zou dit drie verschillende zaken bewijzen, n.l_.
dat dezelfde ransuilen gedurencle lenge tijd op dezelfde roestplaats
zi-ttcn;
dat de ransuilen kleuren kunnen onclerscheitLen, te meer daar d.e
beide gebruikte kleuren zeer nauril vc.rwent z:-jn; en
dat ransuilen een rrherinneringsvermoge.nrr bezi_tten.
Het tweede geval zov zeer misschien een aanwijzing kunnen zijn,
dat ra.nsuj-len in staat zijn verschill-end.e personcn uit elkaar te
houden, op welke gronden dan ook.

Hoewel wij ons ongeveer een beeld hebben gevormd vs.n de levens-
wi-jze van de ransuil, duiken er soms vreemde mysteries op. Eón
ervan zu11en wij hiercnder vermelden: rn é6n nest troffc=n wij
achtereenvolgens aan:
6-S-t9e4 4 eieren

23-5-1964 2 eieren en I pullus
30-5-l-964 2 l-evende en 2 onthocfcle pulti
6-6-tg64 2 levende pu11i

1.2-6-1964 J levende pu11i
L3-6-1,964 2 levende putli "

,ifgezi-en van het feit, cliit ,Le aantall-en op de tweede en vi jfde
v'raarnemingsdatum niet kloppen, brijft het geheel- toch,r"."Àd;
vandaar dat wij ,1it nest niet de normale 3 keer bezochten, doch6 maal. over dit mysterie zull-en wij slechts ten aanzien van jo
mei 1!64 onze theorie uiteenzetten.

-a
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( u1len bl-2.4)

Er zi jn vi-er mogeli jkheden, n.1. :

de andere jongen hebben ,ieze pu1li onthoofd.
Opgemerkt moet worden dat het oudste en het jongste
het eigen ouderpaar kan d.eze jongen geclo,Jd hebben in

Een laatste opmerking over het roepen der uilen.
fn het ,:Igemeen roepen zij het meest ten tijde ven het
en vlak da"rrnal vervoll4ens vanwege de jacht u-en stille
tot omstreeks middernacht. Dan roepen zij weer veel,
tweede stille periode in te qaan tot de tijd van het

LiteratuuropE'ïve:
Hosking, E.

Birds of the Night.
Husson, ii,;M .

Zoologische Bijdragen no. 5.
Uttendörffer, Or

Die Ernàhrung rler Deutschen TagraubvögeI und EuIen.

r{ . Hartog,
r'rclmj-ra1e ngr;cht
F. Versl S

Geuzenstraat
rimsterdam. í
rf. t?.61 to

blz. 3O

gc.dood lvaren.
verband

uitvliegen
periode
om een

invliegen.

2O)hs, ,.msterdam. 1ir/

IT

met eventuele voedselschaarste.
een andere ui1 kan cleze jongen gedood hebben.
het eigen ouderpaar kan andermans pul1i al_s voedsel hobben aan-
gevoerd.

Omtrent dit geheel dient nog te worden opgemerkt, dat koolmezen(Parus major) in gevangenschi:.p a.ndere .rolièru,rogels de sched.clsinpikken, r-rmdat zij de herscncn blijkbaar als een lekkernij
beschouwen.

Ook individuel-e gedragi_ngen spelen een grote ro1_.
ïiuij hebben opgemerkt dat als wij een nestboomvan een ransui_l
beklommen, in het argemeen het wijfje wepgvloog, - soms zeer laat -,dan naar het mannetje v1oog, iÍaarop beide op tamelijk grote
afstend soms af en toe enkele geluiden lieten horen. Tijd.ens het
maken van geluidsopnamen bij een ransuil-nest is het eenmaal voor-gekomen, dat het m:nnet jL. enkele malen op t1e onderzoeker dook,waarbij hij hem eenmaal met de klauv,en in d.e haren greep.

uj-t de literatuur i-s _bekend, dat .de Bosuil ee-n zeer agressieve
vogel is. op 3-5-1966 wirden wij J bosuilbroecsels rin54en.Bij het eerste nest konden vrij het wijfje van de jongeà till_en
en óók ringen.
Bij het tweede nest vloog het wi-jfje weg en riet zich tijdenshet ringen niet meer zien.
Bij het dercle nest viel- cle oude Bosuil_ tot tweemaal toe aan; detuleede maal zo fcl- dat van ver,ler ringen geen sprake meer konzijn en de eerste auteur zich ond.er doktersbehandeling moest
stelIen. De waarschuwing van Eric Hoskinl3 kan nu door hem volle-
dig onderschreven worden.

zn
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Overzicht ontvangen l-i.tteratuur
bl-z. 11

(ad Mededelingenblad 1968-I)
- V"íiG CJN - Du"*IJ_II!:l,i{, IZe jrq. nD" 5, oct./nov,/dec. tg6? 26 bLz.' Fs;i;ersiïti*i;öïí-ói.rrouf, i*i"i"i,-"íJ.ii *.r. pharr
' rnvloeo rran cie pie::un vi'-, rimuiclen op de'trek, Luit Buurma
",Vogeltrel< Jangs cic i(rrardijk, JetIc. vin Dijk. 

*ï11:rraluur-onclcrzoct; Lg6T, gerneente ,,1i""J.n, Geert de Vries
' versrii'geI] van enig;c i;:r'ckcxcursies uit d.ez,e vochtige herfst, John odink' over -de slaapSewi"::rtcn v:rn c-e k'aaien. siegfried ,r/oldhek. Waarneni.ngen:rul_r.r.i_ck, sar:renge.stelcl door .lotrn Oclink. lnvasr-e van OcsrLr,-lr'r}.cse en. srberi-sche vogels, Jelle van Dijk enbladkoni-nk j e, blau.w st..:.art, brtilne buszrngE;;-Tilii"r"ï",r"zwarte i.bis; grotr; pieper', r,,aarnomingcn ï*rr'a*öil;";;-;uid.e1mees,klei-ne vliegcnvnirECi, rcllzenster,, uf"rr"rgrssmus, oostelijket jif t jaf , vorks.La:::,;neeuw, clwergmeeuw 

"' Bespreking inverrtarii-s..ticversJ-agen Houdringen L966 enlandgoed Oostbroek, L" Buurma
. stookpietentelling (en anclere docd aangetroffen vogels) Àfsluit_dijk, 4 mei :!67, .ian postma.

DeI rft af r:'9. no . 1^ Sanuari/ f ebruari 1968tiCht eruitgang Tur.k se Tortcls op de N.,/ Veluwe, Gerard. van Dijkn cie praktijk, door piet rilkema
Vogelbescherming; i
vïintervoede.ringsac :'einiging van stcokoliesl_achtof f ers.Op een bi jeenkor.rst cp 22 janria.ri van de Stichti ng Vogelrampen-

díverse zeer nuttige aanbevelingen ge-
daarvan. De prakti

s to oko Ii eslachto ffcr s en de behandeling

t3e j t6 atz.

ti-.:

fonds, te }Iaarlem, werden
geven over het .lerroct: van

beste resultaten ir
jk hccft uitgevrezen, dat
ccf t cpgo-Lerrerd -

Biotex tot nu toe de

Invasie van grote piepcrs ? .irjan G. Lindenbergh, Jan van der Kam p"Uit het Àlgerneon polii;ieb1ar1 valr 2O/i/,68 haatcle Àb de Vrije dedata aan van geopend .iachi,sei z,oea t..-l.v. dive::se vo gelstrorten.
I:rngzamcrhancl zeldzaam r,rrordende

O.a. bli jkt op rle thans toch
ol-enduj-vcir dc .tachL

niet alleen c1_a vrc.ter.s
h

van l-B august.us L,,
Inventarisatic v.r:^

gcopcnd te zijn van 1!.inlcn- rnaar ook o
jttlj- t/n 3t januari !p poelsnippen en bckjes,fi j). jarrue,.:i 

"
e c..i

door Gert .Sleeulvei:hc:.k
getrof fen me'b cle i'r:s,r.l t,:r

stuk viLn het Orderbos te
,[:i hct .rersl_agje wordt e'1;i",t in hct .+msterdilmse B

bei', Jan van

Apeldoorn, 1967,
en vergelijking
os van e.en stukje

dc-,r;r;-o.rn UrUer gepubliceerd.
der Kamp,

ui-t Buurma.

van eveneens ca" -15 h:,, a1s eerd.er
Trekwcekend .be LTrit op 2l u.n 22 octo
Zeetrektel_1-ing op I i_:n 8 ,:c.l;cber:, L
cJN - Amsterd*m, Í'Dc D;Í--RGSTE_RNER:Ir 5e jrg. rro: 6/6e jre. no. 1a;a:-76-Ëpt;ilË;, l_§67"' "''.''' 20 btz.. De fuut benoor.d.en rrc,; fJ- Jg6T.. Tjalling van der Meer.. iiantal -br'oedp:ren Z) il_956 32). Natuurbeschernirrg -. I;rti;rekscl_ uit Vogetwet 1936, c.nMoll_en-, egels_ etr k,.hvorsenwet, door ,Iarry de Groot(vgl- het vclgendc r.L:'t'tmt:t', T,'a,areit blijkt dat laatstgenoemde wet verviel). rnventarisatievers' :rg cl'e r. /i,sterdarnsà Bos, :.96? , i; ;;;;"werkingmet KNNV vlrG ;rsrr, crr-,r'J.. Bu,iter (vgr. u"a.er ,'wàz-itilíh

' Zomerkamp ferscherr-;-rrg j9b'r,I{enk;;" ts;;à en cor ïvouda.. ïnventarisatj-e Vl_icgunbos Àrnsterdam Noord" 1966, p";i-;;urrar.. Krantenbc.richt o-.-e:: Oo:ie1'.r.ars conbra ii""rraur, Istanbul, Roel_ Kluiver.. !ïaarnemi-ngenrubrj_ek, sanengestelC dor:r-ff."t ter Borg.

-/
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. blz. 32

(overzicht ontvangen Litteratuur, 2e birz.)
ffDe DwergEternerrr, 6e jaargang no. z, ianuari 1968 6 al.z.
vïees wiJs met de iiiaddenzee, dccr Harry de Groot
Reactie op arcikei r.,an Harry de Grorrt in de vorige Dwergsterner:
De rrlviolre,-, egel.s- en kikvorscnwet, is in l963 íerva:-Iàn.
Eni-ge bescherming van cleze clieren evt. door de I'nuttige-d.jsrenwetrt
en/of artt. 2J4 et \55 van het r,etboek vctn strafrechtl waarbij
dierenmidhancleling verbodcn is (Gcert Runhaar)
Ledenlijst CJN afd. Amsterdam * I op t/t/L968.

VIVG KNNV DORDRECI{T en i.rmstrcken. 1 bl-2.
Jaarover zich'c 1.967 "
Lepelaars en waterwild werden geteldg medegewerkt wordt aan
de ganzencensus va:r hef RIVCN, alsmede aan het oniierzoek r?Philipponan.

VlilG het Goci en Omstrekcn
ncvembcr I 967

jaargang 1, no. 4
l-1 b1z.

stel-Len door N.J. Dwars.

, de KORH/iiiN

Avifauna van hct Gcci/t vifauna Midden-Nederland, door Hr. Bos.
Ganzen-avcnd (2J1'L!) en -excursie (t6/l-Z) o.].v. Hr.
H.T. van der l'Íeulen uit Joure.
Jonge uilen in november.
Een Eemnesser kerkuil: eerste broedsel- 4 jcngen, tiveede J jcngen.
Landel-ijk onderzoek door Hr. Braaksma (Hr. Bos)
Bonte-kraaien tellingen Eemp,:Ider.
Gierzwaluw, grootgcbracht met een theerepeltje, mevr.c.Holzenspies
Kraanvo€ie, ls bcven o"e Eempo1d.er, 42 exx, op 15 octcber 196?,
Veldwaarnemingcn 

"Inventarisatie eenclenk,;oj- Tienhovens kanaal (eigendcm Natuurmonumenten),
door F" irllcyn in 1966; vorr_ge telling dateerde van L953.

D9_EQ&EÀ!N., jaarsarrrg 2, no. 1, f ebruari 1968 12 btz.Ervaringen opgedaan in het eerste bestaansjaar van vuíG het Gooi.Speciaal op het terreirr van bescherming van verdwijnende soorten(korhoenders, hei-wulp, boomleeuwerik, geelgorsl nachtzwaluw
reeds verdwenen) ligt een bclangr.i jke tàak v,:or deze Vl,rrG. i{edein dit rrerband is de snmenstellirrg van een't.,vifauna van het Gooirt
van eminent belang (Ur. Bos)
Rapport kuststro,:k Oud Valkcveen, samen te
Contactavonden en excursics.
Gesprekken mct vcgels (wrl-cie zwa.an, kauw, dodaars, roodkeelduiker)
door mevr. c. I{olzenspies. ook een door haar cpgc.kalefaterde
blauwe rc.iger kreeg, met succes, clc vri jheid terug.
Ei-dereenden en de st,:ukoIie. ook zwarte zee-eend.en érnstig ge-
troffen. Tellingen door vrïG cJN op Terschelling (E.osieck).
Draadslachtof f e::s, clcor G. Buhr
Sperwer vlo'tg zich di:od tegen een ruit, te iluizen, 26/1.
Àanbeveling qm r,vitte rrmotief jestr of dergeli jke op het glas aan
te brengen (U. Osieck)
Landelijke inventarisatie fuut 1962.
Vcrslag ganzenexcursie naar Friesland, t6/12/, 62.
Terugmeruingen van in het Gooi docr J. Taapken, J.G. 'riïurster, en
K. VÍsser, geringde vogels.
Veldwaalnemingen, tot 1".2-1968



? b1z. 33
(ontvangen Litteratuur , Je b]2.)

Vogelwacht ERr-llEKER c. o. , october 1!6f z4 atz.tn Z§ ,"yoË;ïarï6rena in grootte van 5 tot JOO ha, werden
nesten geteld van ki-evit, grutto, tureruur, scholekster, wilde
eend., slobeend, zom+:rta1.ing, waterhoen, meerkoet. Behalve inoverzichteiijke 1..nbelien, urorclen de resul-taten ook nog per soort
toegelicht, e.n ve.rgt:Ieken met die van l-966.
o.a. irordt cok aangegcven in welke a;intalren en coor weLke oor-
zakeh nesten vuerden ve::nd:eld (kraaien, vee, maaien, landbouw-
machj-nes, wezels, uitha't en, verlaten) .
rncidenteel aangetroffen broedvcgels waren nog: kuifeend, patrijsl
kleine plevier, visdiefje, veldleeuwerik, oeverz\iualuw, graspieper,
witte kwi-kstaart, rie tg.rrs.
Voorts we:'d medewerking verleend aan het onderzoekrrPhilipponan,
en werden trekr,vaarnemingen ged.aan van eind september tot begin
november in de ureekenclen (spreeuw, vink, ,graspieper, verdleeu-
werj-k, kievit) .

Een overziclnt ivordt gegeven van de samenste.lling van het Bestuur,
met huisadressen c.n,-:nkele telefoonnummers.
Hoofddoel van deze V1lr/: de daadv'rerkel-ijke bescherming van de nesten
van de weidevogr:ls.

Vu/G Hgarlgg, !C_{IU§., jaargalg 3, afl. If , december 1967
Kruisbekken in h" t rrN*ticnale park de Kennemercluinen*.
vÍaarnemingen van I april- i/n 28 nej-. Geen nest gevrrnden,
maar we1 o.a.:

15 blz.

ll mei z L2 kruisbeklcer:"
20 mei: 10 kruisbekiien,
/r. KooiJ en P. l/oortman.

+ l_juv. r eD
I bedelend .iong, evoerd door wi.jf .je.

Brcedvogel-inventarísatj-c van het Jachtduin c.a. in het Nationale
Park De Kennemerduinen, broed.seízoen L96?.
Het aantal- sourten steeg van 44 in r.966 tot 46 Ln l-96?, het aanta]
territoria van 18? tct 265 I

Behalve de kruisbck (zie boven) worden kl-eine bonte specht, boom-
leeuwerlk en kuifmees apar.t gemc.moreerd ,
Geinventariseerd v,'erd 1 x pcr r,veek, fi. j-.v. 1 apri1. Kcoi j e.n Woortman.
overzi-cht van de bi'cedvoEerstand op het landgoed rpenrod.e , L96? .
1!4 paar vogels, verd"eel-r1 over 40 soort e" Qó66: Zó]7 - fi) .
Ni-euwe soorten: hcutsnip, kl-eine bonte specht, grasmus, maar de
spotvogel verdweeri. Geínvcntari-seerd werd eens per 14 dagen ( t ).
T.M. van Spanje en H. varr der I'1eulen.
Broedvogelinvcntirrisatie iiDc i/ieringentt en het |tH.outglopil in de
Kennemerdulnen, Opva1lcnd goecle zilvermeeuwstand.
L.P. Gieskel l'"P. Schrikl.,cr., J. van Stigt, C. de Groot.
Fenologische waarnemingen Kennemerland 196?, samengesteld d;or
L. Gieske. rr&ÍI CJN ter beschj-kking gcsteld voor hun landelijk onderzosk.
December-víaarnemi-ng van ecn Noordse stern, op z6/t2/166, door vijf
leden van vvrlG Haarlem, bij rJmuidenfs Zuj-derpier, a. Murder.
Veldwaarnemingen Kennemerland no. l.
yug "9E EW{g__BEletrR", te I s Hertogenbosch
Het DONSJE le jaargang numme:: 8, octobói Íg6Z 5 bl-z.
Lijst van vogelsolrten jn het verleden waargenomen rond Den Bosch,
opgave Hr. Cremers.
Het mierenbad vatr vogels, na:ir aanleiding van een verhandeling hier-
over docr Dr. Hans Löhel- in het Zwitserse weekbrad rfsandoramati .
Een biologische functie van dlt zi-ch inwrijven met mierenzuur is
in ieder geval: vcrminde::ing van het aantal veermijten.
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(cntvangen Litteratuur, 4e bIz.)
Het D9§S:l§r 1e jai:.rgang nummer !, november 1967 11 Airz.overzicht van de in de'afgclopen ) jaren gehouden excursies enbijeenkomsten (n. Jansen, secretariÀ)
Excursie naar de Kampinaheide, wanrneming cp 5/ll./r62 vErn eengroep van Bo kraanvrgu,Is, ee. tweed, grrJp irrrr' urguveer 40 exx,een derde groep vir.n 20 exx. (f . en J. SrrókUerna)lExcursie nair vlieland.p J, 4, en ! november 196?. rn totealwerden 79 soorten wa.rgenomen (HH. speel, Murder, Kok en Jansen).Een vergelÍjkend ovcrzicht wordt gegeven met de waarnemingentijdens een mei-excursie, eveneenÀ i" ry6?.Excursieverslagen Ospelse peel (ZZ/LO), Haarsteegse \Àtielen (l 4/l:O),Biesbosch (Lz/l-t).
Het D9NSJE, le jaargang nummer 10, december
Excursieverslagen Kil van Hurr,venen (LZ/l.2)
Ledenlijst met adressen en telefr..ronnummers.
Het DONSJE
Bossche Broek

bIz. 34

1967 3 btz.
en Kampina (26h2) .
In totaal 16 Ieden.

1968 2 btz.

l7 bl-z.

jaargang, nummer 1, januari
.. ganzenpleisterplaats.

Excursieprogramma februari t/m begin aprj-l.
I§l-lg§ggg, 2e jaargi':.ng, nummer 2, februari L968 4 btz,Beschrijving van rtDe Leemkuilen, te udenhout/Haaren, ei_gendcmven de stichting IrHct N,:ord.-Bra.baltsLandschapr, K. lturàerLoevestein. Prei-sterplaats voor ganzerr en eendcn ? K. Mulclervïaterwildteltingen rond Den Bosch in januari l)68, À. K;;.Haarsteegse eend enkr.roi , e igenrlom staaisbosbeheer , gebruikt voor
wetc.nschappu.li jk oncl.erzoek ( o. a. ringen van eendenl .rn deze cmgeving liggen nog 4 kooien, die echter grotend.eels
worden gebruikt voor het vérngen van eenclen voor consumptie.
Hi-ertegenover staat het voorCeel, dat iedere kooi- ziTn rpaalrechtr?
heeft, d"w.z, dat binncn een straal van cLr.. ?5o m uii hel middenvan de ko'-:i de rust ni-et mag wcrden verst,Jerd. Voorzover de eendendus niet in de val lopen in de kooi, hebben zij een rustige pleister_plaats, waérr ze nÍet word.en bedrei-gd door landbouwers 

", 
j"g""u.

K. Mulder.

Vrl,ic KRIMPENER!í.:ÀRD

,2e

T ransec t-onderz,.-rek i
Mededeling 17, cctober 1962
n de Krirnpenerwaard, p. Duiven.

11 transecten werden uitgezet, zo goed rnogelijk over de
Krimpenerwaard verspreid. rn de jaren 1964 en 1965 werd erktransect zo mogelijk mÍnstens 4 keer afgelegd bi-nnen en zo kort
mogeli jke peri.rde; proefondervinderlijk bleken hiervoor de tweede
en derde week ven mei het meest geschi-kt te zLjn,
,ianvul-Iend werd gebruik gernaakt van gegevens van and.ere excursie-data, en ven inl-j-chtingen van boerc.nr ko,JikgTa, broorlvissers enandere belangstellenden.
Eén en ander resulteerde in 2 inclrukwekkend.e broedvogeltabellen,
6ón vo.-,r 1964, óón voor 1965, beide met in totaal 60 soorten.
De - ongoveer lO - leden van VlïG Krimpenerwaard, kregen medewerki-ngvan leden van NJN-afd. Goud.a, alsmede van prof. 

"r, À"rr. de vries.Uit de frConclusiesrr citeren rrij: ïía.nneer geen a1 te hoge eisen ïrror-
den gesteld aan het exacte aantar, geeft de transect-màtnode bijbroedvogelinventarisaties van uitgestrekte, homogene gebieden redelijk
betrouwbare resultaten
Ter verkrijging van naulÀ,keuriger uitk.rmsten dient over een langertijdvak te worden u/aargenomen."JJant het voor l_OO % trtTeffenn navijf transect-opnamen is c.i. zerfs voor bosvogels een utopie; een
mening die vele anderen., die zich ook met inventarisaties bezig houden,
met cns zullen zijn toegedaan,il.
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(ontvangen Litteratuur, Je btz.)
V'IIÍG Noordhollandts Noorrl.erkwartier
DeF

bLz. 35

t4 b:-2.
1967

januari 1968)

L2 blz.
rdzeekanaal,

r Chr. van Orden
z.o.z.

6e .iaarpen no. 10. november 196 7
De broedvogels van het
en vorÍ-ge jaren, door.
De oeverzwal-uwen van ií

Zwanenwater te Callantsoog in
D. vícets ( correctie in pieper
ieringen, door E.Jj'/.IJzendoorn

De bl-auwstaart - Tarsiger Cy;lnurus (pattas) _ nieuw voorNederland, door 1i.L, picters en Chr. van Orden.
op 16 octobe r L96z in clc Helgolanrl-trap op de Korverskooite De Koog gevangen.
vogels van de Duinen: :ivifauna van het Noordhollands Duinre-servaat, door iJ. verkerk en andere leden van viiG castricum.
KNNV.MeCedeling no" /O (f l.- vcor leden KNNV of Vogelbescher_ming). vriordt cLoor van rJzenrloorn warm aanbevoren.
vangst van Blacikoninkje en lvlorinu-1p1evier te castricum,, 13/lo/16?.Víaarnemingcn nr. 6f , samengesteld" àoor ErJ.!/. Top

De PIEPER no. 1I december 1 6
Dc broedvoilr:ls
( Ge corrip;tr errl

v:ln het Zwanenwatei, ceI
in Pieper van Januari 1968).

Het voorkomen van cLc braamsluiper in Noord-Horland boven &het Noordzeeicanaal , door p.J. Zomerdijk.
De Houtsnip als broecvoi3o,l in Noordhollandrs Noorderkwartier,door E. J . van IJzcndoor.n.
verslag Texel-excursie. op 21 en 22 october 196?, door,r.. Dijkstralll/aarnemingen nr. 62,, samenElestelcl door E.J.[í. Top.
De PIEPER, 7e .jaar , januari 1 968

t4 atz.
door D. iiVoets.

L2- bl-z.gang no. 1

De Boomvafk in Noordhorrandrs Noorclerkwarti.er, door p. veer_.Inventarisatie 196?: minstens 1.2 à 14 paren.iïaarnerningen vogels in de staats-natuuireservaten op Texel inL96?, door G.J.l',1 . visser. Gegevens verzameld door cle vogel_wachters in de diverse reservaten tijciens cre bewaking vin deterreinen, van ongea/eer medio maart tot IO september.Een waarneming van twee bruine boszangcrs (efrlffoscopus Fuscatus ( Blyth))op 12 0ctober 1967, inrrDe Donkere Duinen*, een complex clatdienst doet al-s park voor d.e inwoners van Den Helder en Huis-duinen, met een .rri j natuurli_ jke vegetatie.
zaten met vel-c andere vogels in een vogelkers, die ,leefd.err vande bladlui-zen. (it. !,rijnja en Chr. van órden)
De rr/ivifaunarr vrrn de Elspeterweg, cloor ,t. Smit.rnventarisatie gecrurence clagclijkse fietstocht van Nunspeetnaar Legerplaats (5 tm), 2?/2 tot en met 28/4/rg6?; tabàI mettoelichting. rnventarisati-e nict mogelijk bij regen en/of t,eveel lawaai vi.n het verkecr.
Terugmeldingen uit ons Rayon, vcrzamelcl door chr. van ordenVerslag Zwanenivatcr.-excursie op 10 december 1962Oeverpiepers bi j cle van Ewi j cksluis , H . van ,ipeldoorn.Rectificaties op rrBroeCvo6eJ-s van het Zwanenwater[, pieperrsli

Vïp.arnemingen nr, 63, samengesteld àoor E.J.rí. Top.

C omrnissi e Onderzoek Br-r.Igzand..

De PIEPER, 7e no. 2, fcbrua.ri ]-968
De Blauvue Reiger als broedvog.;11 enoorden het Noodoor P. Boer ,Jr "
ï nvent arisati e -mo ge li jkhe den c.n rno e i_li jkhecl.en, doo

6e

t
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bl-z. 36
(ontvangen Litterntuur, 6e b1z.)
(vervolg inhoud De PïEPER, februari 1968)

. Inventari-satie-mogelijkheden en -moeilijkheden,
door Chr. van Orden:

1 . Zanginventarisati e .
frÍÏ-;I;cËpioe;;n-6ri3rt, rr.ert men met hetter-ren van zangterri--
toria soms te hcog ui-tkomt t.o.v. werkelijke broedgevallen(vb. in ,.pelcloorn gaven 12r zangposten srechts 82 werkelijke
!59e.dggval1en t_e zien; blijkbaar veel- ongepaarcie mannetjes.

cngekeerd resulteerden bij d.e Braamsluiper rzï zangposten in
121 nestvondsten, terwijl .laarnaast nog lB nesten gevonrlen werden
waar geen vogel gezongen had.
Bij Rietzangers bleken er steeds I à 4 maal zoveel nesten ge-
vonden te word.en a1s aanwezige zangposten.

2.!1Jt:l1y91tar1satie. (ae transectmethode van Prof. de vries)pioeï-i;-1:967-ín-d6 piranclsporder, waar C. Eyerman inventari-
seerde aan de hand van gevonden nesten, en chr. van orden cloor
mÍddel van lijn-taxatie: de gegevens van Eyerman kwamen 5 tot ro
maal zo hoog uit.
Het is nog te vroeg om hier vórgaande conclusies uit te trekken,
verder onderzoek i-s nodig.

J;TelIen van nesten.
1I erïeweg Ae-meesI betrouwbare method.e. Bezwaar: licht een ver-
storend element het gevolg. rn terreinen clie zich daartoe lenenechter incidenteel nuttig, om cle waarde van d.e anilere manieren
van inventarisatie te toetsen.
ïurkse Tortels, door J. Tromp.
Enige aantal-l-en betreffende de roofvogeltrek in herfst
door R. Slings.Overzicht samengesteld uit de Begevensvinkenbaan van WvG Castricum.
Huwelijks- en territoriumtrouu,r bij koolmezen, rLoor ri.
Verslag ganzenexcursie op 4 februÀri 1968.
Laat jong van de fuut, L2/n/a96?, Hargergat, iloor J.
C. Nieuwenhuizen.
!ïaarnemin8en nr . 64, cind l96l/begín 1968, door E.J.vt/.

KNNV Vlaardi en - Schi e dam, ItDe KEMPH,uiNrr
3bL den tekst alsme e een aantal overzichtskaarten.

Gegevens van Vogelvrerkgroep èn plantenwerkgroep.
Inventarisaties vnn Commanrleurpolder (hoofdzakelijk weidevogels) rDuyfpolder (1966), vlietlanclon in <i.e Gemeente Maaàrand (L96é);'iiaterwirdtellingen ten behoeve van het rrBoN in c1e MaasrandseVlietlanden (1966) en i-n rj.e Broekpolder (1966) .

rnventarisatie Broekpolccr, perio.le 1 sept, l-965 t/n Jl au6. ,66,
door J. 'vilinter, met vele tabellen.
vogelinventarisatie Beatrix Park in schied.am, cloor ii. van Às enC. van der Tak.

l-967,
van de

Smit.

Gl-orie en

Top

9l!yslss!- y:l1-!e!_BIY9I,
l'taar Kwartels huizeí, door D.I4. c1e Vries cn
(nfVCU), Overdruk uit De Levende Natuur 70

G. c1e Vries-Smeenk
Q967 ) 4 utz.

Hoevee} voge,lparen broeden er j-n uw gemeente ? Door ivl .F. Mörzer
Bruyns (RrvoN), overclruk uit vogeljaar, 15e jrg. no. z. 6 utz.dat moeten v,rij verstaan oncr.er natuurbehoud ? cloor prof . Mörzer
Brui jns, Bi jdrage n..r. 7 ,, Nederlandse commissj_e voor rnternationale
Natuurbescherming. (Cverdruk uit Natuur en Lanilschap,
t967, nr. 2.

21e jrg.
17 bLz,

aI 59 blz.Jaarversleg RIVON L966 - ;,f,.1. Ornit e 2 blz, tota
Samengesteld door Me j. l{r.
vDr/vDr

J.H.U, van Drooge, maart 1968.
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