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Mededèlingenblad KNNV V\jíG AIvISTERDAM, 6e jaargang no. ?

juli 1968

BES TUURSMEDEDELT NGEN :

I. Tot onze spijt zagen wij geen kans een tweed.e - dun - nummer
uit te brengen rn april. Hierbij dus nummer 2 vai-iormale omvang,
met, zoals in het vorige l4edeclelingenblad aangekondÏSdl-àfs bijlage

ITVOGELS V;\N ZEEBURG EN DIEMERDIJKTT, sameng(istel-d door ons lid, de
Heer ir.N" Swarl, maart Lg'oB.

Excu-rsies
6p-2ö-aplil vond een tweeCe byzonder geslaagde VirjG-excursie plaats,
cLitmaa-]- naar het iandgoed Den Treek"
Een derde excursie, naar de Br"abantse Bi-esbosch, op 1O augustus
&. s r I is in voorbereiding ,, Organisatoren zi jnz
F, Versluys, Geuzenstraat.3? IT, Amsterd.am (tV1, tf. tB633O, en
A" Hartog, Admira]en6racht 2O)hs, Amsterdam (t,l).
Ter beperking van administratiekosten en porti wordt een convocatie
j-n eerste j-nstantie slechts toegezonden aan VIJG-Ieden, die op de bij-
eenl<omst op JO maart j "l-,, c.q" daarna op andere wijze, be1angste1..j.ng
toonden voor deze excur.sies.
In principe is echter vanzelfsprekend elk V!ïG-lid welkom, en serieus
gei-nteresseerden, di-e géén oproep ontvingen, wordt verzocht zích zo
spoedig mogeli.jk tot één der organi-sator.en te wenden,

Mochten beiden afwezig zijn met vacanti-e, dan kan men zich met o,g.
in verbinding stellen.

3 " Oe reeds eerder. aangekondig de Avifauna van het r\msterdamse Bos
is versche rrcn, onder de titel trDe Vogelwereld van het Amsterdamse
Bostr, als KNNV lJetenschappeli jke lvlededeling no. 7lt, maart 1968.
Pri j s voor KNNV-Ieden "f 2 ,75 ;

deze prijs geldt cok voor Vi;,/G-Ieden, die geen KNNV-lid zíjn, mits
geen verzending otrer de post noodzakelijk is.
Leden van KItrNV VïíG iimsterdarn, en andeïe Amsterdamse vogelaars, kun-
nen zich ter verkrijging van een exemplaar in verbinding stellen
met o"9., die een aantal onder haar beheer heeft.
ook bevinden zich exemplaren in de rvN-.barie in het Bosmuseum bij
Boerderij Ivleerzicht, doch deze barie j-s slechts geopend indien er
cen natuurgids aanr,'lezig i-s I ti jcle.ns de zomernlaanden is er geen
vaste bezetting.
Mogen wij nogeens hcrhalen, dat het van bele^ng is dat eIk VWG-
lid zi-clt deze Avifauna aans.:haftr aangezien hierin een min of meer
volledig beeld vrordt gegeÍrcn van de vogelwerelcl en zijn ontwikkeling
in het nu ruim io jaar oude,rmste:'damse Bos, wetenschappelijk ver-
werkt docr d.e samensteller, onze adviseur Drs. J.J. Frieswijk.

4 49rg gyr i ?:19]rs9
J.l'í. de Roever
!ïeesperstraa

l,lej. S. Th.
,i. Blok, Vri

q a/Oul-r Iyoo

n:
(van Keizersgracht 124 naarz)
5 TT, TeI. 230661.

(Het weekendaclres, I'1Ílletst-raal 26, b1i jft ongewijzigd).
F . ]/"=B, naar :

Hillegomstraat 11, limsterdam. Geen tel_efoon.
Nieuw l-eden; ,Tf . 42ggo2

van,VLiet, Egelcnbr-rrg 11, i+msterdom -\Britenveld.ert.jheidsl.aan 60 III, *àstertlam-Zuid. Tf . 7ll?45
Mcj. Mr. J.H.U. van Drooge
secretaresse KIINV VI,JG AmsterdamvDr
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ÀvN J.967

4/t
4/5

te69
21/3

27/4

30/3
z/t

t3/4
20/4
tB/4
25/4
6/4

22/4

6/4
29/4

e/4
(29/3)

t7/4

5/5
10/1
24/4
z4/4
13/5

ry/4
B/5

L2/4
21/4

(2o/4)

L9/4

19/4
QB/4)
25/3

23/3
(2t/3)
t8/4
25/4
20/4

t2/l
1L/3
t9/2

Z6? 269 nachtegaal

zomertaling
boomvalk

kleine plevi-er
grutto
visdief
tortelduif
koekoek

gierzwaluw
boerenzwaluw

huiszwaluw
oeverzwaluw

wielewaal
gekraagde roodstaart

sprinkhaanrietzanger
snor
grote karekiet
kl-eine karekiet
bosrietzanger
rietzanger
spotvogel
zwartkop

tuinfluiter

Srasmus

braamsluiper

fitis
t ji ftj af

fluiter
grauwe vliegenvanger
bonte vliegenvanger
witte kwikstaart
gele kwi-kstaart
rietgors

1/t
t5/4
t/6

24/4
26/4

e/4
21/4

7/4
3/5

t6/4

e/4
Q/4)
6/s

t2/4
6/5

28/4

6/5
B/4

6/5
L4/4
23/4

09/t)
2t/4
15/4

*

*

*,

289 29l-

294 29?

295 298

24/s

5/3

26/4

1/5
?/5
5/2
3/4

26/2

104 24l-
*c 1O5 243

341 324
1)

voor verklaring der tekens: zie ommezijde

( )
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Y:rSlsrils der tekens o blz. 2:!
vG.3 = Vogelgidsr Je druk
;ivN = livifauna van Nederland
Ci-jfers tussen haakjes (,./. ) geven aan, dat de zangvogel toen
reeds gszisn werd.
* - deze soort is in het Amsterdamse Bos in 1968 geen

broedvogel.
*Q - op het moment van uitgave van dit Mededelingenblad is

nog dubieus of d.eze soort in 1968 broedvogel is .

De volgende soorten zijn landelijk rrjaarvogelfr, maar zíjn in het
nmsterdamse Bos in het winterseizoen meestal gedurende korte of
Iangere tijd afwezi-g.

Yg.:Z .ivN

112 116 Scholekster
1968

overvliegend
op de grond 9/2

114
1/1

24/2

136 140 Turcluur

118 Kievit
6ï6FïTi"send
op weilanden Meerzicht

overvliegend
op weilanden Meerz,icht

1967

29/t
24/2

4/t
25/3

4/2
z4/l

t/t

Voor een overzicht van de jaren L957 l/n :..962,
zj-e Mededelingenblad no . 3 van 1963.

1961 t/n L965 : Mecledelingenblad no . J van L96r.
1965 t/n 196? : Meded.elingenblad no , 2 van 196?.

Samengcsteld door }tej. Mr. J.H.U. van Drooge
Cornelis Dopperkaae B Vl
rimsterdam - Nieuw Zuid

vDr/vDrj""i 1t6B
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lrMSTERD.IiIISE BoS, 1968-I, januari t/m me,. 1968, j-nclusief een
aantal juni waarnemingen"

De uraarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de
verantwoordelijkheid van d.e waarnemers"
Nummeri-ng: vol65ens Vogelgids Je druk.
De nummers tussen herak jes ( " . ) verwi j zea na.ar trDe Vogelwereld
van het rimsterdamse Bosrr, samenstel-ler Drs. J.J. Frieswijkt
verd.er te noemen rrAvi-fauna limsterdamse Bosrr.
Het teken o kan cok iro-kleedrr betekenen.++

Fuut
ytàÏïmaal- aantal cp ltrM in winterseizoen:
zo/t B exx (oooremà[s)
It/4 nestbouwend bj-j elzenspeelplaats; l4/4 copulatj-e op het nest;
L7/4 nest vernield, vermoedelijk door een bootje overvaren

(lte3 . van Dro,:ge) .
begin mei - vermoed.elijk zelfde paar - nestbouw in slootje ONM

(Hartog/vi,'ic )
geruime tijd aldaar op nest waargenomen.
26/6 1 paar i-n sloot bij Koenenbosr Q met 2 kleine jongen

op de rug (wie3. van Drooge, mejl Franssen)
L/7 het paar in sl-oot ONM eind excursiepad, nu met een

derde, aanmerkclijk kleiner, jong erbij.
3/7 ts middags nog de J jongen aanwezig en door Hr. OldenzÍ-e1-

gefotografeerd I
(rat ? snoek ?)

ll/4 ook nestbouw bij

ts avcnds het kleinste jong verdwenen.

'mstelveense Poel (de Roever, Oreel, Veling)
5/5 2 paar .imstelveunse Pcrel-f,,i.-V"rhoeve)
1l/6 minstens J exx Oeverland iimstelveense Poel (vï. Verhoeve)

(4) 6. Roodhalsfuut
1471-L ei-llllt (Hartcg; later
Geoord.e fuut

oi:k de Roever, Oree1, Dooremans)

L4/1 t/n 1B/2 steeds I ex waargenomen rand oeverstrook bij
Nleerzicht, vermoedelijk steeds hetzelfde ex.

lO/2 echter een tweede ex elders op het NM (de Kruyf, Breidenbach;
Dooremans )

Dodaars
f,t"xifrà6f aantal op NM cf in daarop aansluitende
winterseizoenz A2/2 16 exx (W. van der Schot).
Genefe maand april nog waarnemingen van 1r soms
ex in rrprachtkleedrr.
3/4 en 5/4 I ex Vogeleiland (ue;. ri,. Branderl
6/4 1 ex r.rv. Poel- (Dooremans)
Laatste waarnernlngsdatum :

4/5 1 ex j-n sloot ONIvI (ttartog,/Vr,ïG); 1 ex NM (Dooremans)

tialscholver
L4/L 1 ex op ItlM, vloog later vreg (lu. Verhoeve); daarna over-

),o/2

vliegend cok r,vaargenomen door Brander met excursie.
(;.v " .fimsterclamse Bos: zef den in januarÍ) .
6 exx richting NO (groep Pahlsson; cle Kruyf , Breid.enbach)
over NM.
en l?/4 1 ex Nl"t (resp. de Groot - I'Iej. van Drooge/V'rïG)
eerst 2 exx langs Gern. terrein; later 1 ex invallend
bij lrl\l-hoek l,leerpad (lte3. van Drooge)

(6) B

(7) 9
sloten in

2 exx; gé6n

G.J. van Bladeren)

(10) 18.

7/4
tL/6



(r*sd Bos, 1968-ï , 2e bLz")
(11) 20. Blauwe reiger

915-1Tj[ven:-efen geringd (Àrentsen, B1ok, de Groot)
(f6) 27. Boerdomp

1 ex over Gr. Vijver richting NM (CJ en H van B1acleren)
I ex Omoricapad bij KL. Vijver (Hartog, L.H. Blom)
l ex bij Omoricapaa/Kl. Vijver (t"le;. van Dr,i-roge, L.H. Blom,
v.d.. Schot); daarna, hetzelfd.e ex, bij Vilestu.lijk vÍaduct,
waar hij zel-fs in een boom ging zitten (Dooremans, GJ. van
Bladeren) .

l- ex afwateringsvijver heuvel (Hartog)
1 ex K1eine Vijver (van der Schot)
1 ex over Roeibaan (Straatman)
1 ex ONM Oost (OldenzieI)
1 ex Kl-eine Vijver (Simmer)
een dood ex gevonden in de BaLkan (de Groot)
en + een week daarvoor: 1 ex in rietkraag langs Roeibaan
(meïr. Brander).

Begin februari tevens diverse waarnemingen in ThysseparK en
De Braak:
3L/l en L/2 [hi j ssepark ( L.g . B1orn)
)/2 en 6/2 De Braak, zelfci.e ex (l,.tt. Bl-om)

l2/2 dit ex d.cod aangL.troffe.n in Thijssepark (l,.it. Blom)
(via Hr. de Groot naar preparateur voor Bosmuseum)

In dezeLfde peri-ode nog een ex in slechte conditie, afkomstig
uit ÀaIsmeer, bij de Gruot gebracht; niet in leven kunnen houden.

(rB1 30. Lepelaar
Tffi-Z-exx, 22/4 4 exx over ONM (GJ van Bladeren)
4/f t ex over Noordkant (Brander met exc)
25/, I ex overvliegencl bij Dienst P!Í (Kri3nen, Vera)

(21) f4. Wintertaling
Max. aantal- in winterseiz-oen:
2l/l + 20 exx vliegend. over ONM (de Kruyf/VWl)
De enige aprilwaarnemingen waren:
lB/4 I paar ONM irïest bij schuilhut (ae groot)
2B/4 7 ö opvliegend bij excursiepad ONM (ttartog,/VUG)

(22) JJ. Zonertatíng
frààFi6ilïil[Ën, meestal oN1vi, soms
max. 1 paar (19/4, de Roever).
Eerste voorjaarswaarneming: 23/1
Laatste waarneming ?
26/4 t ö oNM irïest (Swart)

(24) )7. smient
|7T-énige honderden,:verkant NM (Dooremans) .
lO/2 en 4/J + 6O exx ald.aar.
Overige waarnemingen: max. 40 exx op NM.
Enkele rvaarnemingen van max. ] exx op Grote Vijver en bi-j Koekamp.
27/2 20 exx Grote Vijver op het Í-js (v.d. Schot)
Na 9/3: J7 exx NM (Swart/VWC) nog slechts:
11, 19, 2) nei, steeds I gr in sl-ootje ONM c.q. op het NM.(resp. Dooremans; Hartogr-Moj. Franssen I Dcoremans)

(25) 38. Pijlstaart

,

tll
6/t
20/r

1/2
tB/2
t9/2
6/t

Lt/3

27/1
29/t

o,.;k weil-anden Meerzicht, van

1 paar ONM (gui<er)

\/t r
27/t L

ilNtti (Verhoeve, H. en GJ van Bladeren)
ex vliegend omgeving Meerzicht (de Kruyf /V\itG)
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(Àsd Bos, 1968-I, 3e bLz)

(26) ,9. slobeend
M.i.v.
aldaar
25/5 3

I4/I rgJput'r
G5) 49. Zwarte zee-eend

/J waarnemingen van max. J paar ONM; eind" mei nog
aanwe zr-8 "6 i+tv. Poel (Swart)

tegenover werk 24 (de Roever, Oreel)

(29) 42. Kuifeend
Mlinterwaarnemingen meest niet groter aantal dan + 20 exx.
t'rlaarnemingen van 1 paar, alsmede 1 niet gehecl uftgekleurde ö,
in april èn mei; begin juni dit drietal nog steeds aanwezig.

Go) 41. Taf eleend
Grootste aantal, in dit deel van het winterseizoen waargenomen:
3/2 + 75 exx Grote Vijver (Dooremans)
in april no61 slechts:
6/4 1 paar bij Gem. terrein (mev. Brj-nkers)
1B/4 t ex Nll (GJ van Bladeren)

G2) 45. Brilduiker

(]4) 47 .

Zes januari-, zes februari- en vier maart-waarnemingenr max.
6 exx, meest g of juveni-eI, behalve:
23/L 1 aclult ' ö NM (H. van Bladeren)
21/, 2 6 en I g over Meerpad naar NM (van der Schotr mevr.Voorn)
Laatste v'raarneming:
25/3 2 o Nl't bij I'{ee:pad (Verhoeve)

Grote zee-eend

1/1-

o/L
L1/L

t4/t
27/t
3/2

o
!

t.
v
2
1
2
2
2
1

NM buiten Meerpad
Bladeren)

(mevr. Brinkers; Verhoeve, H. en GJ

NI,1

NM

NM

NM

NM

N14

o
+ex
o
+
o
+
o
+
o
+

(ltartog L,H. Blom; H en GJ van Bladeren)
Vel-ing
Oreel-; de Groct; Dc'oremans, G.J. van Bladeren)
de Roever, Oree1)
I{artog)
Docremans )

(
(
(
(
(

G7) 53. Grote zaagbek
Grootste aantal in dit deel van het winterseizoen:
+ Jo exx (4 ZB/Lt Lo/z, 2/3, 25/3)
2/t NI"l bij werk 24: copulatie (§wart/VV,lC)
L9/3 L paar bal+.send bij brede betonbrug (Hartog)
Laatste waarneming:
6/4 NM 1 g (de Kruyf, Breidenbach); 1 ö 2 o (mevr. Brinkers)

(J9) 54. Nonnet je
f1'lf f e e
l3/l d.íver

in to
14/1 meerd
2)/tl-7o

(40) 55. Bergeend
ex op NM (vetins)

n 1 o NM (van der Schot)
sc v,rài:rnemingcn van 2 6 en 2 gr

taal mogelijk 6 exx (vetine) 'r

ere waarnemers namen 3 exx ïuaar
p NM (U. van Bladeren)

(meerdere Vv{G-leden) ;

op NM.

1311
Lt/4

1
l-
i

paar /"'v. Poel ( de Roever, Oree1, Ve1ing) ; april-vuaarneming
s een aanvulling cp de r'rvifauna v/h irmsterdailEE-Bos.



7(,rsd Bos, 1968-I, 4e blz)
(4t)+ 52. Grauwe iqans

Trekwaarncmi
februari; 2
M.í.v. t9/1
Sterke trek

( 4g)

( 51)

februari;
t/L 15

Bla
2o/2 2 e

- zo/t

2/3

(55) Bz

26/5
,, /r,

O6) Bl. Bruine kiekendief
Lt/4
t5/4
t5/4

25/4
30/4

B/5

c.q. niet nader te definieren dan rrgrauwe gansil.
ngen op 6, L2, t9r 20, Zlr 2f januari; L2, 19,26,
en ! maart; W, fB, 21 april ZJ ne:-; I juni.
trekrichting Ncord.
op 2O/1, 27/1, 2?/2: tussen de 1OO en 2OO exx.

Over aangrenzend Thijssepark:
9/1 40 exx richting Ztr,Í - t6/t BO
W/L 20 exx richting N (f,.U. Blom)

1(

(42) 58 Kolgans
Wf-7 exx richting Z
2O/l BO exx in V-vorm

(l'te; . van Drooge,

exx richting NO

cvor wr,.ilanden Meerzicht (Har
.-,ver Kl. Vijver richting NM

L.H. Bfom, J. van der Schot)

tog t

(48) 69. Zwanen
ÍVï-Zg exx over NIvt richting

(GJ van Bladeren)
t6/l 8 kleine zlílanen over ONM

Z';l , te ver af vclor determinatie

richting NO (Dooremans)

24 maart.

7/,

74. Buizerd
',,ïaaineilingen van steeds slechts 1 ex cp:
:..5t 23, 29 januari; B, 11, 18 februari;

77. §pelwer
!ïaarnemingen op f r 7, 9, 20, 28 januari; 10, l7 t

behalve:
eve, H.

V erh, l evc )

20, 29

en GJ van
2 en 4 maart. Steeds sl-echts
en 1 g resp. NM/weiland.en Mz

d.eren) *
xx boven ONM Oost (Oldenziel) ,

1 ö d,ood aangetroffen i-n de Schinke1pol,Jer; was naar
schatting a1 + 2 weken durd (Straatman)

een doocl juv. ex aangetroffen in de kwekerii; ïuas naar
schatting aI + l- rreek d ood (de Groot).

1ex,
(Verho

Na 4/3 nog slechts:
l?/4 I ex bij Meerzicht (GJ van Bladeren)
1rïespendie f7j/f-* 75

(r'
I
1

uur, 2 exx boven spr:rtveld
Vera, J. Krijnen)

tegenover Pltl

ex boven /imstel-veense poel (;J . Verhoeve )
ex laag over elzenspeelplaats (ll. van Bladeren)

1
1
l_

B1
1

ex over iirv. Poel richting N (de Roever, Oree1,
ö overvliegend (t,t. Verhoeve)
g- ONM: l- ex Kleine Vi.jver (de R,rever, Oreel, G
act er en )
ex over OItiM (GJ van Bladeren)

dito (GJ van Bl-ad.eren met Z niet-VrrÍG-1eden)
1 ex Noordkant (C. van Duin, meded, mevr. Brinkers)

Veli-ng)

J. van



27/4 1 ex overvliegend bi j Bosrandweg (Verhoeve)
29/4 I ex b.:ven ONM 'vï (GJ-van Bladeràn)
4/5 1 ex bij lvteerzicht (GJ van Bladeren)

(66) 101 Kraanvugel

(asd Bos, f968-f, )e btz)
(61) 89. soomval-k

2ö/l laatste lvaarneming van het
sedert zl/tt/ '6f verbleef,
(ae Groct)

(68) lol PorseleÍnhoen
25/2

t9/4
20/4
2t/4

B

ex bij huis de Groot, dat daar
en mee at van het vcgelvoer

8/s -r__ex hoog over kampeerterrein richt,íng z/zií, gezien
en gehcord (Hr. en mevr. Straatman)

Zeer waarschijnlijk een ontsnapt ex, aangezien op
7/5 I ex vrerrl waargenomen, staande in de ookmóerpolder,
9/5 1 ex wcrd aangetroffen op weilanden van Meerzícht,die zeer mak was (p. van Duynhoven, meded. Brander)

(62) 102 !ïaterral

l- ex slootje bij plank naar schuilhut ONM W (Dooremans)
februari- rï!.arneming; is een aanvulling op de ,ivifauna
van iret i.ms'berd.rmse Bos.
1 ex ONM il in 5lemaaide deel (de Roever)
dito ( d.e Rocver, Veling)
dito (Me;. van Drroge, mevr. Cal-and, mevr. Brinkers;
0ldenziel-: H. en GJ van Bladeren)

Q4) 1l-2 Scholekster Eerste víaarnemin(r:
972 - 8_e-iï cp cem. to"r..irr-i§immer).
913 op weilancl Meerzicht (Swart/VUIG)

ivi. i .v

QS) 114 Kievit
1,-T en I
Meerzicht;
Bosrandweg
fO exx (op
Tussen B/I
27/t I ex

janfi;rri v'raarnemingen van enkelinge_rl _ op weilanden
in deze periode + 2OO exx op weilanden ten Z yan
(,1,t. Verhoeve) cn-geregeld trek van enkele exx tot
?/l) ove:: kampeerterróin (Straatman).
en )O/2 echter sl_echts 1 waarneming:
op wei-landen ivieerzicht (Brander met excursie)

( 78) l-15 Bontbek I evier
exx over amstelveense poel (cle Roever, Oreel-)

Q9) 116 i<Ieine plevier
5A;1-3--rex rc,epend over oNM (Swart)
l5/4 I ex roepend over NM (GJ van Bladeren

Q7) t19 GouÈp_levier
1 en 7 januari, ll februari, enkele exx bij Bosrand.weg,

roepend (W. Verhoeve)
29/4 2 exx op rveil:.nd Meerzicht (Zowe1 GJ van Blad.eren a1s/ï. Verhoeve).

( 8z; 12J trtatersnip
2 exx Oeverland ,irv. poel (Swart/VWG)
1 ex vlr:og rrleg bij Kl. Vijver (van der Schot)
^2i/3 regelmatig r,vaargenomen ONM. HLrogste aantal_:
B exx ( cle Kru)'f , Brciàenbach)
en 3O/4 balts (resp. Hartog/Vir/G en GJ van B1ad.eren.

1

3/2
4/t
m.1 . v.
6/4
28/4



(Asd Bos, 1968-T, 6e bLz)

(84) t25. Bokje
2W I ex oNM (H en GJ van Bladeren)

(8fl 126. Houtsnip
tL/L
12/t
20/1

1/3
t4/t
t7/3
3t/1

1 ex rietland r-rrv. Pr:eL (de Grcot)
2 exx Poelpad (cle Gr'oot) tl/t t
1 ex Crcge d.rainage (Straatman)

9

oten oeverstrook
Mej.v.Drooge, Blom)

opgjMbi
ES !

t

(

7/6 hcutsnip met 2 jr-ingen, vliegend bii Openluchttheater
(Hartog); houtsnip met I jong, op de grond zittendt
v;orheuvel (Hartcg).

in juni c-rok tweemaal op een avond waarnemingen van een
baltsende houtsnip omgeving kampeertemein (Straatman)

1 ex overvliogend bij rodelbaan (Hartog)
Ís-av;ncls baltsrcep bi j roclekop jesbrug (Hartog)

l-.\
J- cx cpvlj.ëÍ{enLL uat UNlvl w (l'lrerr-ngai
1 ex Vogc-.Iei land (GJ van Bl-ad.eren, d.aarna ook Brander)

rJ\raarnemLngcn op
13, 20 januari, steeds 1 ex.

2 exx roepencl over Meerzícbt (v.a. Schot)
3 exx op vuei.land Meerzicht (Veting)
1 cx íoepenci over Tribune (Hirschler)
12 exx Grote Speelweide (GJ van Bladeren)
1 ex roepend over Tribune (Hartog);
l+ exx over ONlvl? geen geluid (GJ van Bladeren)

exx roepend over kamp.terrein ( c1e Roever, Oreel)
ex heuvei, horen overvliegen (Veling);
ex o'irer kamp,terrein (Straatman)
ex over Arv. PoeI (GJ van Blad.eren. Verhoeve)
ex roe pen<l ove r Bosrand (Verhoeve) ;
exx over NM (It en GJ van Bladeren)

(86) 128. v'rtgtp
7t 11'
4/t
6/t
30/3
22/4
28/4

(87) L29. Regenwulp
1Í74
28/4

29/4
4/5

2
I
1
1
I
6

(88) 111. Grutto Eerste voor;aarswaarncming:
777-Z exx richting No bij werk 24 (Swart/V':lC)
l3/, qp rveiland 1{eerzicht (mevr. Brinkers)

(89) L12. losqe gtqlqtg
(de Roever, 0reeI)

.r,vif auna Asd B«:s.mei- waarneming is een aanvulling op de

1 ex over ONlvi, roep gehoord, cluiclelijk gezien (O,l v.Bladeren)
I ex ::oepentl cver heuvel (lt en GJ van Bladeren)
1 ex rocpend over Tribune (Sviart, Blekendaal)
l ex ONII Oost, bij slootje (<le Groct, Oldenziel)

(92) 135, oeverloper

l8/5 1o exx ovcr Arv. Poel

(90) UJ. 'uïiteatje
t4/l
24/l
30/3
t9/,

vrlaarnemingen ,:p 2i,
24, 12 r Zb mc.l-, max.

28 ., JO april ; 1, 4,
2 exx tegelijk"

617 14, 15, 22,

01) L36. Tureluur Eerstc vcorjaarswaarneming:
472-- I ex roepencl over kampeerterrein richting O,

(Straatman); daarna pas weer m.i.v.
Z4/l 1 ex op rryeilancl l"leerzicht (Verhoeve)

ook gezien



(Asd Bos, 1068-I ,, ?e btz)

(95) 1rB. Groengo_otqqflef

(102) 148. Kemphaan

(ro1;149.

(106) 162. Grote

-10

3 en lO februari;
op NM, van meestal 1 tot

6
I

13t 2L, 24 april; I mei, waarnemingen van steeds slechts
ex.

2; 9, 19 maarti l-1, 15, 18, 21, 22 april; waarncmingen van
cvervliegend"e exx, in aantal varierend van I tot 18 exx;
22/4 1 ex in ONM (tt. van Bl-aderen)
tB/Z 20 exf-cver r+rv. PoeI (dc Roever, Oreel).

Kluut
lzB- 2 exx richting Oost over NM (itartogr/VlrC)

mantelmeeuw
l_,
t1
4

2, 10, L3t 18; 24, 27, JI januari;
', 23
exx.

, 28 maart, waarnemingen, al-1e
Grotere aantallen:

15 exx (ae Groot)
! exx (mcj. van Drooge/vWC);

geluiden.

t3/L
to/2 maakten rr65ansachtige"

(109) 164. Zilvermeeuw
Vrlaarnemingen van zeer kleine aantal-len in januari
Laatste 6/4 2 exx (de Kruyf, Breidenbach)

(11r) t74. ZwarLe stern

t/m naart,.

(ff5) U9. Visdief Eerste vcorjaarswaarneming:
WTa ex Ni'i bij Meerpad (if . van Bladeren)
Verdere april-, mei-, juni-- vraarnemingen betreffen meestal
sl-echts 1 ex, soms 2 exx.

l,8/5
2/6

(121) 191. Holenduif
L4/1 2

9/1 6
L5/4 2
2B/4 2

(t211 J.93. Tortelduif
2O/+ 1 exb

lexh

20 exx ovc.r Àrv. Poel
3 exx cver .r!rv. Poel

(de Roever, Oreel)
( Verho eve )

exx over ONM (Verhoeve)
exx slapen in bomen bÍj rrDe Tyltr (cle Groot)
exx bij excursiepad (GJ van Bladeren)
exx bij excursiepad (Vet:-ne)

Eerste voor jaarsrii/aarnemingen:
ij de J bruggen (cle Roever, Veling)
euveL (de Groot)

(124) 194. Turkse tortel
M.i.v. 2/1 vreer regelmatig waargenomen cmgeving Jan Toorop-
plantsoen/begin Nieuwe Kalfjeslaan. Vcorts:
l3/4 1 ex gezien parkeerplaats start (P. tuieyer)
tO/4 I ex over Noordkant (GJ van Bladeren);

2 exx over kampeerterrein (Straatman)

(L251 195. Koekoek Eerste voorjaarswaarneming:
fr/ry"enenbos (Me3. Franssen)
In meirl juni cck \ileeï een g rossige fase, zowel ONM als omge-
ving Amstelveense Poel) r



( risd Bos , 1968-I , Be b1z . )

Q32) Zo?, GierzwaLuw
Eerste v\-,or jaarswaarneming :

l5/4 1 ex buven manege (C.l van Bladeren). Dit is vroeger dan
de eerste april-waarneming genoemd in de rivifauna van het
iimsterdamse Bos (ZO-4-L961)

(t31) 2o9. IJsvogel
- N.rordkant:

117Í-6Ij-sluiswachter Mus (Mus)
ll/2 afgelcpen week ncg bij Mus (t',tus)
B/l achter gemaaltje lulus, tervri j1 men bezig luas een nieuw

kroosrooster aan te brengen (l,tus)
9/3 bij Grote Sluis wegvliegencl over Banaan (Swart/VwO)
lO/3 t ex achter Mus (Brander met excursie);

2 exx aldaar, vlogen naarr Jachthilven Bj-bo en gingen
daar samen op b:otrand zitten (J. en L. pahlsson)

ll/3 afwi-sseIen,1 bij Banaan (Ue;. van Drcrge; van der Schct)
en achter Mus (Uus)

l2/3 rand Banaan bij Grote Sluis (Me3. van Drooge)
26/1 aito (Mej. van Drooge, van <l.er Schot)
Zl/J achter Mus (i,iej . van Drooge.
Dit was Ce l-aatste v,-:orjaarswaarnemi-ng.

- Yqgeleiland:
671'-1-eï-Ïc; van Bl-acteren). Hierna pas uÍeer:
30/6 Brand.er met excursie
l/7 Mej. van Drooge

- Huis de Groot/Bleekerskade bij Thijssepark / zonneweid.e.
2ö7 1- - ÉlJ -6fr Is -dö -dr;5I - (vö;i -Ë;t -e e-;s E-me e r 6Ifrd§ -Í2 -fr 6v .

(ae Groct)
2O/l ranl Thijssepark, tegenover luchtvaartli-cht, mogelijk

zelfcle ex (lteJ. van Drcoge, van der Schot) .
6/2 en 1)/2 huis de Groot (resp. mevr. en Hr. cie Groot)

+ l9/2 en 2J/2 zcnneweide (resp. van Schic. en d.e Grcrot)
\l/J rand Thijssepark tegenover Heidemy. (van der Schot).
l7/2 1 ex De Braak, ,;mstelveen (l,.tt. Blom). Mogeligk het-

zelfde ex.
T/n 1l maart waren er dus vermoedel-ijk nog wel 2 exx in het
r.msterdamse Bos en naaste omgeving aanwezig.

Q35) 2t3.

-11-

die

Hop
Í974 bij hertenkamp, brug JJJ,, z,:wel om l_luur JO a1s om

l-4 uur JJ waargenrJmen .fo,or boswachter van Schie . Zat
eerst in een boom en ging later op het pad zitten.

Later in de middag alhier c.;k qezien door Hr. Dooremans,
vi-a Hr. Brander - een tip had gekregen.

(;,anvulling cp .rvifauna r\msterdamse B,ts)

(r:8) 2l-?. KleÍne bonte specht
26/j-1 "x-T5-?fg"rien teg;enover kinderbad (de Groot)

(f4o) 22o, Draaihals
2O/4 I ei vliegena over oNM O (p. de Vries)
2l/4 1, ex wegvliegencl uit rand Olrll,i tussen eerste en middelste bos(Hmrtog, Mej. Franssen)i

1 ex over excursiepadl 1 ex vliegend bij sk:otje langs ONM(U. van Bladeren).. Vermoedelijk Àteeds hetzelfde ex.



(r.sd Bos, 1968-I , )e blz)
( f 4Z1 22J . Boom]eeuwerik

6/1 1+4exxheuvel (Hartcg, 1,.H. Blom)
7/l enkel-e exx he.uvel (Dooremans)

( f +51 226. Boerenzrva]uw Eerste voor jaarswaarneming :

6/4 kàmpeeFterrein (Straatman; later met Dooremans)
( 146) 22? . Hui-szwaluw Eerste v:or jaarswaarneming :

22/4 2 exx Kleine Vijver (H. van Bladerc-n)
( 147 ) 228 . oevL.rzwaluw Eerste v,=lor jaarswaarneming :

6/4 4 exi iileine Vijver (Buker, GJ van Bladeren)
29/6 kolonie vcormal-ig militair terrein bij Schiphol-brug.

10 'aten in hoge zandhr:i.,p; vogels aanwezig (Swart)

1 ex boven wei-landen Meerzicht (Oreel)
! ju1i, boven ilingvaerrt bi j Schipholbrug (iute3 .v. Drooge )

(22O) 229. !íie1ewaa1 Eerste vrorjaarswaarneming :
29/4 / uur 2! cmgeving kinderbad (Ue5. van Drooge,
Bonte kraai

,li.J . Blom)
(221) 232

L9/5
Uen

1 ex hoog over Grote Speelweide (tt. van Bladeren)
1 ex over Schinkelpolder, richting NNO (Swart)

ex roepend cver Bosrand (Verhoeve)
ex over B,osrand, 2 exx over Balkan (Verhoeve)

-l.2

waarnemingen, afwisselend
Vijver, en eenmaal

Kruyf,

t/1
28/t

(222) 211. Roek-tft- -t
4/l 1

Q9r) 240. Zwarte mees
l/L 2 eii-Omoricapacl (H en GJ van Bladeren);

2 exx omgeving voorheuvel (GJ van Bladeren)
zo/L waarnemingen bij omoricapad", Kfeine vijver t.o. omorica-

pad, voorheuvell heuvel (subsong- Hartog)
9/3 Balkan, zarr; (swart/Vtrío; ae croot)
Verdere maanden maart en april diverse
Balkan, Omori-capad, hcuten brug Kleine
zonneweide.

4/y Balkan, pad Heidemy. (Hartog/vr,tG)
26/5 Omctricapad, zingend ex (VerÀceve)

Geen nest bekend, 1 territorium minstens aannemelijk.
6/4 1 ex 1angs lvleerpad, van Meerzj cht richting NM (Oe

Breidenbach)

(199) 245. Bagrdmannetjle
lilaarnemingen in ONM van max. J exx op 6,
11 februari; 26, 28 maar.t;
L5/4 1 ö oNM [,t (GJ van Bladeren)

(200) 247. Boomkruiper

7, 21, 27 januari-;

Territoria Nocrdkant en dalletje perzische Bereklauw.
(161) 212. Kragsvogel

rarfijË-G
man) en op
exx.

eker lOO exx)op 6 en 7 januari kampeerterrein (Straat-
and.ere grasvelden (Dooremans). Na 9/l afname tot enkele

zeer talrijk op poneyweiden langs brede fietspad (mevr.
Brinkers).
en 26/J + 2) exx overvl-iegend resp. richting Z en NO
(Verhoeveï *uj. van DroogeÍ.
t/n 3/5 1 ex kampeerterrein (Straatman) (Laatste waarneming).

4/t

z4/l

10/4



(,rsd Bos, t968-f , IOe b1z)
Q63) 254. Koperwiek

1/1, ?71 9/l tarrijk.op alle grasvelden. Daarna afname
enkele exx.
4/l zeer. tar-rijk op. poneywei-d.en rangs brede fietspad(mevr. Brinkers)
lo/3 + 2oo exx 'neuriönd, bij voetbar-ve-Iden (Hartog)
zjfi E exx start, $iaarvan 1 àingend (W. Verhceve) "'
Laatste waarneming:
t8/4 1 ex werk 24 (me;. Franssen)

(164) 258. serlijsrer

( 166)

l9/4 l-ilen ) I Kleine vijver, 1 o Schinkelpolder (de Roever)zB/4 1 ex heuv61, horen oi"r.,rii"gËr, (v"ri.rg)
261. Tapuit

líaarnemingen van steeds slechts 1 ex op:
lQ/4 zandterreiirn tegenover Tribune (Dàoremans)
lB/4 l- ö heuvel (l,revr. Maasland, J.p. Koch)
l9/4 1 ex bij Kleine Vijver (de Roever);

1 ex bij blug 515 - brede paardenpad bij hertenkamp(van Schie).
(re91 265. Gekr de rooJst:tart Eerste v(f or jaarswaarneming:

uchttheater bij I bruggen (Buker)
tereenvol-5iens b;venbos en dalletje
auw (l,te5. van Drocge)

.) \) gezien 0pcn1

(171) 267. Nachtegaal

73-

tot

31
e/4 eerste zang, 1 ach

Perzische Berekl

nacíT-rt/4 op
L7/4 zanq hoc.

(u4) z?o. s inkhaanrietza r
5

Eerste voorjaarsl,i/aarnemingen :
L7/4 2 zingencle exx SchinËelpolder (V,r. Verhoeve)k Ringvaart/Meerzícht (Ue3. van Drcoge)

z]-nge nd ex evcrland Kl . .i I v. Poel (Verhoeve )
(iriq; . van Drocge , mevr . Calancl ,

5
6/5 zingencl ex Vogeleilancl

Brander, Topsvt-,crt)

(t75) z?2.

(t76) z?4.

23, 26, Jl mei zang ONM Oost (diverse V!ÍG-Ierlen)(.i,vN: voorjaarstrek van half april tot in mei)
§4or Eerste v.:orjaarsvuaarneming:
1-dE zingend O]'IM Ii, ! T uur 2! (Swart); + L3.3O (v.d. Schot).31/l dito (Hartog/v,,rrtd) .
Dit waren de eerste maart-waarnemingen in het hmsterdamse Bos Iaanvulling. op de ;-viï,ïiilï van het ,',msterdamse Bos.I'i.i.v, 13/4 2 zangterritoria; in juni beide nog aani,uezíg.
Grote karekiet Eerste v.r..-;rjaarswaarneming:7q74-ffi brecle betonbiug (v"rrrrurr" i' 

-

Vermoecleli jk , territoria:
Klei-ne vi jver bi j ,le banken - brecle betcnbrug/karekíetenkraag -pacrrdenwaadplaats Schinkelpolder
l/6 1ex in ri-etkraag bÍj irrester-ijk viacluct (d.e Groot)

(17?) 2?5. KIeine karekiet Eers
24/4 Któíne Vi.jvcr,

te vocrjaarswaarneming :
zang ( Verhc-, eve )

(178) 2?6. Bosrietzànger
t3/5 Jóf1eípau

(t79) 2??. Ri-etzanger

Eerste v,ci:rjaarswaarneming :
bij spcorbaan (lte;. van Drooge)
Eerste voor jaarswaarneming :
,.tv. Poe1 , zang (Verhoeve)$lq-6everland

zang.



2O/4 gezióa bij huis de Groct (au groot);
( 18, ) 28J . Grasmus Eerste vo..,r jaarswaarneming:

ï9/4-56'rrrut, zans (cie Roóver)

(r8o) 279. spolyqecl
875- tacntna

(r8f) 28o. lwartkop
L2/4 Kienenb

(182) zB2. Tuinfluiter

Eerste vocr jaarswaarneming :
.venbos, zang (mevr. Brinkers)
Eerste voor jaarswaarneming :

osr zang (iute;. van Drooge, mevr. Maasland)
Eerste voorjaarswaarneming :

14-

2l/4 zang aldaar
(de Groot)

Daarna nog slechts:
exr ook gezien (uej.v.Drooge)

zi-jr1e hertenkamp (neijnaers)

(fB4) 284. Braaqrsluiper Eerste voorjaarswaarneming:
ï8zE-1-p;-ui5 huis de Groot, alleen fezien (de Grcot)
l9/4 zang aklaar (de Groct)

(185) 287. Fitis
TSEoNyI
ltl.i.v. 28
m.i.v. 16

Eerste voor jaarswaarneming I
Oc;st, zang (Ue3. van Dr.-,oge).
'/J toegenomen aantal Schinkelpolderl
'/4 pas toename Noord.kant Bosbaan.

i/nt maÍ\rt regelmati-g waargenomen.
lJ/4 ongeving manege, een zingencl
2l/4 zingend ex bij Vogeleiland,

(186) 288.

(r871 289.

(1881 292,

(190) 294. Grauwe vlie Eerste v,.:or jaarswaarneming :
Grr-rot (mevr. de Groot)

tjiftjaf Eerste vcorjaarswaarneming:
ZWx gezien bij huiÀ de Groot (de Groot)
ZJ/J zang, zowel bij huis cle Groot (de Groot) a1s

Noordkant Bosbaan (Hartog) 
"

Fluiter Zangwaarnemingen op:
Ï84;"ste bos ón bij roaàxop5Ësbrug (lte5. van Drooge)

Vroege datum: ZoweI evifauna van het ,,msterd.amse Bos,
a1s ,ivifauna van Nederland, geven aan ,van eind aprilrr.

2l/4 i-en Oosten van het Vogeleiland (neiSnaers)
26/4 uovenbos (eerst Mej. van Drooge, ,laàrna met swart).
Jo/4 openruchttheater, voorbij dubÉele brug (eerst G.I van
Bladeren, daarna leden StiChtin6 V..i.B., daarna ock Mej.
van Drooge).
l1/5 Kleine Noorcldijk, bij huis de Groot (ae Croot)
l4/5 bovenbos (l,te;. van Drooge)
Goudhaantje

(189) 2pJ. Vuurgoudhaantje
Waarnemingen van slc.chts 1 ex op
1, 7, 11, 20, 27, 28 januari;'zAfi 1 ex bij Koenenbos, gehoord en gezien (l,te;.vi Drooge)
,/4 1 ex Vogeleiland (cJ van Bladeràn) "

1o/4 I ex bij Koenenbos, zang gehoord. en gez:iren (ne5. van
Druoge).

ex t- u S

(rgr) 295. Bonte vlie env
bij hu
Vogele
bi j l,ie
,VogeIe

er

S

iland (Brande
erzicht (C.l v
iland (Brande

de Roever, Veling)
r, de Groot, Mevr. Caland, Mej.v.Drooge)
an Bladeren, P. de Vries)
r met excursie)
en L. Straatman)

e Grcct (
2L/4 t ö
29/4 7 6
tr/5 t q
LJ/5 t +ö kampeerterrein (t<.

(,.sd Bos, t968-r, IIe blz)



(.rsd Bos, 1968-I , L2e b:-z)
( r4g) ' 3oi .' Boompieper

Blekendaal, H.
van Bladeren,

van B1aderen,
Brander, de

L5

dan I exx.
J0 april;

20/4 1 ex Oeverland ,imste.lveense Poel ({g-,Rogver, Ve1ing)26Í4 1 ex-Trïruàenas,'róèp se-hàöïd (s*ài:i)
lB/5 1 ex over ,imstelveense Poel (Ae Roever, Orèel)

(150) 299. glsglieper .,

SGchts ,"arge\ncmen cp 2l/1,. 2/3, 16/4, .Z?/4: ''

Gr2) 1O4. i,/itte kr,vikstaart Eerste voor Jaarsweernem]-ng.: - .

12/3 1 ex bij Meer:zicht(GJ van Bl-aderen)

(r:4) 306. Gele kwikstaart
3L/3 1 ói ó-ea weilandpn Meerzicht (Hartr:g, Buker, VWG)

7q3 1 ex Vogelej-land (Swart,
Dooremansl later dj.to GJ.
Rotlver, Oreel).
1 ex Balkan (Reijnders, Ht5/4

(206) 3t6, Putrer

Vrtitte )

Vermoedelijk aantal territoria: ..
omgeving huis ,].. Gro-t, . Vo6eleiland., Juchthavenweg;
mogelijk -.,ok bred. fietspad bij poneyweiden ?

(2o7) 31?. §!E
Regelmati-g lrraargencnen t/m eind maart. '

Maxima: ZB/t elzenspeelplaats, + 2OO exx (Verhoeve);

te/5 , ,l(i"*.'3: ;ï,:'$ïï"loi;l::.ïi'' '- l

(210) 32o. Barmsijs
6n L 75 "kle
Daarna waarnemi
l/4 1 ex kamp
6/4 4 exx a1d
ll/4 10 exx Oe
t5/4 1öen2
19/4 mi-nstens

(ivIeJ. v'in

ine barmsijsrr vct.,rheuvel (Hartog, L.H. Blom)
ngen varierend van I tot B exx t/m eind maart.
eerterrein (Straatman)
aar (Straatman) -

verland ,irv. Foel (de Roever, Oreel, Veling)
c Dellaertpad (me;. v. Drooge, Mej. Franesen)
1 e-x, vermoed-eIi jk J exx, berm laatste bos
Drooge, Mej. Franssen)

(2t31 323. Gouclvink

(216) 310.

(218) 34?. Ringmus '

Nemen steeds
bij huis de

S amengestel.J

4/2 1-ex rcepqn{, bij, huis de Grcot (Oe Grcot) "
tí aan::.-
danuar"i, vrijwer dagelijks waarneembaar, in aant,arlen tot
max. 10O exx (17/1, mevr. Brinkers).
4/2 minstens 20 exx elzenspe'elpIaats (Verhoeve)
lo/3 en rL/3 40 tot !o exx bij huis cle Grcot (ae Groot).
overige waarnemingen febr. , maart, april meest iiiët meerM.i.v. 23/4 waarnemingen van slechts I ex op 23, 26, 29,
7, L2,, 30 meí. Laatste waarneming:
1/6 , irmerika, een ïoepbnrl ex (p. M*yu")

meer
Grcot,
door:

nestkaste
en cp he

ni
tV

n beslag, zowel in ..rmerj-ka, als
ogeleiland.

Me j . lvlr. J.H.U. van Drooge,
Corn. Dopperkade B VI , "rmsterdam../j unil ju 1Í

rf . Ta4zl.
t968vDr/vDr

Eerste voorjaarswaarneming :



16-
lïaarnemi n in en om ,lmsterdam excL. ,rmsterdamse Bos

J Unl_-iv aarne mI nÉic n .,maar:t - apr me re e e

4

B

Nummering V<-rgelgids 6de druk

Rocdke eLduiker

gans

3a/5- zuidíf6;, rJmuiden (swart) 
.

Geoorde fuut
217ï-T6-; 1 <-i Kleine 'vriasmeer, Hilversum (swart)

Krakeend
V7 "fiO/.4 t ry_"3"; tO/3 e paar, I,{esthaven - Slotercijk

( Fri.e swi j k )
72/5 1 paar in plas aan riiaterlandse zeedijk bi-j Zuiderwoude(Bonten)
4/6 1 paar (copulatie) !r/aterrandsc Zeedijk tussen Zuid.er-. llioude en Ui_tdam (Swert)
9/6 - 1 ö 2 o (p.c. Meyer), uitdam.
10/6 1 ex Di6merzeedi-jk - rnkkerswacle (p.C. Meyer)

Smient
TVft ö Sloterdijk (Vet-:-ng, v.,J. Schot, cle Roever)

Kroune end
178-T-5 Diemerzeedijk bij Buskruitfabriek De Krijgsman (swart)
5/6 1 g Bi jlmermeer- (v"fing, d.e Roever)

Tafeleend
57T- . ào urx Bijlmermeer (Veling, de Roever)

to

4o

37.

41.

q,

1774_

85. Bruine
en

91. Boomvalk
)_5/4
L4/s

115.

Graulve
+ 30 exx overvliegend, Stedelijk lvÍuseum (-Vgfing)

ekendief
I o Sloterdi jk (C..f ; van Blad.eren)

1
en

ex Sloterdijk (Vet:_ng)
71/6 f ex l,eidseplej-n (cle Roever)

lO4. ifiaterral
LAll- I ex trilstelveen, Middelpolder (l,.lt. Blom)7L/} 1 ex amstelveen, Overburg (f,.ff . B1trmjl1/3 l ex in tuin Dr. G. van crer wa1, :rmstelclijk N 162,amstelveen ( i,.{ecle,i . Me j . van Drooge )

§lgppg"Lreyltï/5 l-ei-in polder bij Kalfjes1aan, rimstelveen.
zandkleurig bruin; riuidelijke witte wenkbrauwstreep totin nek; bovenkop zand_bruin.l zeer clonkerc buik.vlucht: kievitachtig, zwarte vleugeÍpunten, witte achter-v1euge1, voorvleugel en rug bruinàrijs; witte stuit enstaart met zlvarte eindband (C.,f . van-Biaaer:-en) - .

ö in prachtkleed 'hee.ft zwart,e bcvenkop
ïn aIle kleclen 'i.s cle zwarte eindband ?an de staart imgevend'ocr een witte rand I d.e waarnemer verl<laarde echter hier nietop gelet te hebben (commentaar ile Roever)



t?

117. tsontbe

(Grcct .,msterilam, 2e bJ.z,)

levier
OO exx Sloterdi jk (verin[, v.d. schot, d.e Roever)5+

Zi-lverplevier
='r=---=->/> I cxx S l-oterdijk (FrieswÍjk)
21/5 1 ex Sloterdijk (Veling, v.d. Schot, de Roever)

L24. . Steenloper
5/, -1=x sloterdijk (Frieswi jk)

125. [atersnip

120.

t27.

t4/4
6/6

2 baltsende
2 baltsende

ocr
oor

Diemerzeedijk (de Roever) ,_l
Bijlmermeer (Ve1ing, de Roever, Oreel)

1 ex, LO/4 2 exx Sloterdijk (Frieswijk)
tussen Durgerrlam e n Uit clam ( C .,i . van Bladeren )

Bokje
6/Tin rcy+
l7/4 4 exx

l-35. lrrri-tgat je
1576--T-ex Bijlmermeer (Veting, rLe Rcever, Oreel, Ilirschler)

136. Bosruiter
5/6 tot, L5/6 2 exx Bijlmermeer (veting, de Róàïer, Oreel)

141. Poelruiter
ÀbccudeisEraatweg, Bi jlmermeer
3/6 (veling),,5/6 (vering, de Roever), ?/6 (oreel) , B/6 (swaab).
In vlucht: iets kl-einer dan tureluur, veriler -?lp..glqunpgot-ruiter, maar d.onkerder
T-n zit: dunne snavel,'1ànge poten; zeer wit van ond.er, wit
voorh..rofdl vir,n bqven bruinig met zwarte vlekken

Kanoetstrand.loper
zr75-TeiiTlot6rctijk (veting, d.e Roever, van der .6qhot")

144. Kle1ne strandloper

!

l-42.

23/'
L/6

4-e'xx SlcteiaiSt
2 exx Stoterdijk

de Roever, van der .§,Ch.-o"t)
dc Roever)

( vcring,
\ Vell-nil ,

145. Temmincks strandl-c r
exx S l_l! ( velins , de Rocver, van der Schot)o

148. Bonte strandloper
L1/4
23/'

+ 50 exx Sl-r>terdijk (Frieswijk, de Roever, Oreel)
4 exx Sloterdij}< (Vot:-r.g, de Roever, van der Schot)

149 . Kr.-;mbekstrand lo'oer
Í7T-Z ;;xTf;EFai5r (ve ring, ,cle, lloever)

l-55. Steltk]uut
4/6 t ei ni3lmermeer (ttinlopen)
6/6 en 7/6 ,,bcouclerstraatweg, Bijlmerm,eer (Ve1ing, 1Le Roever,

Oree]-)



(Grcot rrmsterdam, 3e bi-.z.) 18-
lró. Griel

2777

t75.

I ex Marken.
Op weiland. Korte gele snaveL met zurarte punt; v?ij
lange- poten;. wd_tte vleugelstreep. Vri j tange .vleugàl_s,
rustige vleugelslag (Swart, Bonten, f.C. Màyer)

Dwerqmeeuw
13/4 juv. ex Sl.rterdiJk. (Frieswijk, cle Roever, Oreel)

181. iíitwan tern
7 1ex

Zeer
s tre
F.C.

svliegc.nd, Marken. Forser cian zwarte stern.
donkere buik; zwarte kop met brede witte ïyang_

"l; bt-rvenvl-eugeI gri_ jsbruiir - wit gevlekt...(,$wart,
Meyer )

799. Turkse tortel
27/4
23/5

256.

275. Zwarte

1 ex koerend, Marken. Brcedgeval ? (Swart, p.C. Meyer)1 ex langsvliegend, Sloterdijk (Ve1ing, de Roever, vander SchoL) .-

en 20/6 l- ex koerend Zwanenplein, iimsterdam Nocrd (Bonten)

222. Kleine bonte s cht
lex C 1us ts Graveland (Swart)

21lt. Hui-szr,valuw
2 bewoonde nesten Beethovenstraat l-oz (l,te;. van Drocge, de Roever)

253. Ba?rdmanlqtje
B/q
t4/4
27/4

255. Boomkruiper
-5-é_26/2 1 ex Vondelpark (Ve1ing)

Kramsvogel
27/5 1 ex overvliegend, Laardelrilasneer (Swart)

Be fli i ster
16/4 minstens J exx Sloterdijk (Frieswijk) 

"

260.

270.

t2/ 6

t''raarschi- jnli jk 2 paar broed.encr Broersepark, r.msterveen (u. enG.J. vi"in Blacleren)
19/6 1 ex gezien in Florapark, ,,msterclam N (Bonten)

2-eIÏl6ver IJdijk richting N.O. (Swart)
! 5 exx Diemerzeedijk (de Roever)
enkele exx de Nes bij Uitdam, Waterland (Swart, Bonten,F.C. I'Íeyer)

Tapuit
=?-t-?=--_tó/t r ex l'levopark (p.C. Meyer)

roodstaart
minstens 2 terriToria Buitenveldert (Swart) De Boelelaan:Nieuwbouw VU (Vri;e UniversSteit) en huek de BoeIeiÀà"y'E""op._bculevard.

299, Fl-uiter
TOTE-"rngend ex Huizen

Meyer, Swart)
(Breidenbach, Garrelfs, ci.e Kruyf, p.C



(Groot Àmsterdam, 4e blz.)
1O4 . 'Vuurgoudhaant j e

20/4 àingena-ex-Huizen (Breictenbach, Garrelfs, d.e Kruyf ,
P .C . I,leyer , Swart ) .

118. Engelqe gele kwikstaart
l2/4 1 ö Slotèidíjk-(Frieswijk, G.J. van Bladeren)

319. Pestvogel
1re'-T6x Burgemeester van Sonweg, rrfisteLveen (L.H. BIom)

127. Groenling
mei: verschillende keren enkele exx
(de Roever)

zingend Leidse Bosje

315. Goudvink
176---T-ö Gooilust, rs Graveland (Swart)

Sneeuwgors

_tg

358.

NB
5/4
6/4
?/4

t ilSl-oterdijk (Frieswijk)
I ex Iviarken (B,onten)
1 6 Texel (Swaab, Veling, de Rcever)

too. Rinnmus
-4-l7/4 enkele exx Oosterpark en enkele exx Beatrix Park

( cle Roever, Oreel)

'Een aantal waarnemingen uit .,mstelveen, vn1 . Thijssepark en De
Braak , z,jTn verwerkt onder rr..msterdamse Bosir omdat cle vogels in
kwestie (roerclomp, ijsvcgel) vermoedelijk van het éne g"Èiua
naar het andere vlcgen).

Samengestel-d dcor:
J.!í. de Roever,
líeesperstraat 1)
,rmsterdam.
Tf. 230661

(NS: nieuw adres)

'fleekend: Millets traat 26 , teI. 726265

dR/vDr
juli 1968

II
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Overzicht ontvangen litteratugr (ad Medecl.blad 1968_II)

I{E-E§- D-e. TJIFTJgF,lSe ire. no. at naari/aprit 1968 tg b1z.tlet zrivln: lfat is het zwin en wat is er te zien, peter Geene.Aankomstdata wintergasten L)61, John odink. op een 1B-tai pl-aatsenwerden waarnemingen verricht
oeverzwaluwen. .r.fgravingen, door cJN-ers verricht, leidden in ]196?in Ermel0 en Harclerwijk tot kol-onies van resp. go'e;-iió-"u"t"".
;irend Timmerman.
fnventarisatie veerse Meer; vergelijkend overzicht broedvogels 1965,1966, L96?. P. Geene.
rJsselmeertelling 2J december l-96?. vanuit een twintigtal plaatsenrond het hele rJssermeer werden tellingen gedaan. John odink.Telling van dode vogels, Terschelling j en-4/t/1968, g"a";itelijkstookolieslachtoffers l nadere toelicÉt:_ng t.a.v. de gevond.en eid.er-eenden. Frank de Miranda.
Waarnemingenrubriek.,'rreod Timmcrman.
VWG CJN irmsterdam De DwernstÉI.ffiT?f7768,.w-àu r;;;/
!ïaterwildtelling 23/lZ/, 6? v

erno- de Dwer terner , voorjaar '68 t5 btz.
Boermanstrand Z

an lviui-de
an v()or Jmuiden. Ch.

Verslag Vlir'G-kamp Terschelling 2-l ja
Overzichten v;a;erqenomen voqels ti jde
;iVf -duinen op 2/J/,68 en Sloterdi jk o

rpoortstaticn naar Marken, idem.
nuari 1968, idem.
ns excursies naar
p z4/z/,68.

{[e,3e! qogi-g:]mstrgken, de KoRHÀA[r jrg. Z no. 2, 1e kwartaal ,68.
bescnermrng werdevugels, door Hr. Bos. ,.ctie onrler de veeh-.u- t3 btz.ders van het Gooi, Eemlancl en Vechtstreek. Verspreiciing brochures.Kunstnesten vocr huiszwaluwen en gierzwaluwen.
verzamelen gegevens kust bij Naaràen tussen Ford Rcnduit en oud.-Valkeveen. N.J. Dwars, prinsenstraat 1!, Hilversum.
Huiszwaluwenond.erzoek 196?. In het ]anàelijk overzi-cht, L966 inNatura van maarL 196? ontbrak het Gooi. gehàe1. Ín L96? telae menecht.er 189 nesten 

"De kokmeeuïuen van het Hilversums !Íasmeer (= K1ein tÀtasmeer).Kolonie seclert l-959. D. ji. Jonkers.
Terugmeldingen geringde vogels. Gegevens ontvangen van Hr. a. schaap,kooiker van het Naardermeer, worden bewerkt.
waarnemingen van 2 bladkoninkjes, sparrenlaan, Hilversum, z?-L-r6g,en van een dwerggans, dijkvak Lelystad-Muiderberg, Z4_j_196g.Diverse w,earnemingen eerste kwartaal 1968.
!Íinterwaarnemingen van Tr:renvalk en Buizerd. in het Gooi.over meer dan 2 kn werd op de dijk van Zuidelijk F1ev,oland een schoon-maakactie georganiseerd, waaraan Bo Seugabonders deelnamen.
V.iIG rrDe Blauwe Rei rll , rs Hertogenbcsch, het DONSJE-, 2e jrg.
nummer , maart 9 blz.Ganzenwaarnemingen in en om Den Bosch , winter L)67-r 63. In hetBosscheBrcek pleisterilen vcoral rie tganzen: op t8rl1 zef,fs 3?O exx;kolganzen max. 70 exx , oP 7/l; grauwe ganzen, pleisterend alleenop 6/1 1OO exx. Deze v'rcr Den Bosch ongekende aantallen, warenvermoedelijk te danken aan cLe omstandigheid, dat begin januari devorstgrens over het mitiden van ons 1and liep en de noordelijke pro-vincies door een dikke 1aag sneeutv bedekt waren.
Knardijk-excursie op 2 maart 1968. Dankzi j Vcgelbeschermingswacht
f rliloord-Veluweir , afd . I(NNV, moc
Oost-Flevcland en Markerwaarcl
Flevoland en Markerwaard (rich
Veldwaarnemingen.
(zj-e vervolpg op vu1gende blz.)

hten ook de nieuwe di jkgedeelten tussen
( richting Hoorn, 1O km) en tussen Zuid-
ting Muiden 2O km) worden bezocht.
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(Het Dcnsje, vervcl5)
Excursie Haagse Beemden op 11 februari L968.
Evenals op de excursio van februari L96? was er geen gans te be-
speuren ! Volgens plaatselijke bewoners ïvaren ze er in januari wel
eni6e ti-jd geweest, en i-nderdaad bevc_rnclen zich Ln het grasl-and ta1-
rijke ganzenuitr,verpselen. Schrijver betwijfelt of dit gebied, vraar
in vrocgere jaren ko1- u.n rietganzen bij duizenden plei-sterden, als
gevolg van de ,,Àreersomstandi8heden za snel verlaten wertl . Eerder lcken
hem cle ruilverkavelingsv,rerkzaamhed.en, die aan de gang zijn, er de iJoï-
zaak van. Ganzen vertonen vccrkeur voor ecrn terrein van enig formaat
waar ongestocrde rust heerstI zodra er met machines wordt gewerkt aan
aanleg van nieuvíe wegen en waterlopen, is het gedaan met het ganzen-
bezoek. iiangezien in de Haagse beemd.en vermoedelijk góón doorgaande
Yuegen worden aanqelegd, bestaat de kans dat de toestand er zal ver-
beteren na vol-tooiing van de lverkzaamhed.en. p. Raad.sen
Excursie land.goerl 'rDe Utrecht,r op t6/3/1968. J.M. Speel.
VtJG Noorclhclland I s Noorc.Lerkwartier
De PLBPEB , 7e jaargang no " 3, maart 1!6B t4 utz.
ïn ganzenvlucht: een
futo6;rafen rm niet om

waarschuvrencl woord aan vogelaars en vogel-
cler wil-te van een iilaarrreÀing c.q. een foto

de rust van de vogels te verstcren: tr!ïl-j dienen ertegen te waken
dat wij zè1f een gevaar gaan vormen voor cle vc.rgeIs, clie wij a1len
op onze eigen wijze, cirekt of indirekt, trachten te behoeden vuor
de vele gevolgen van onze maatschappij".
rrvifaunistisch overzlcht van het Balgzand en enkele or.rliggende
terreinen, door P. Boe:r Jr. en G.R. Monsees.
Recensie: rrvi.fauna van Texel, door chr. van orclen, ...J. en L.J.Dijksen, 1967. uitgave stichting Texels Museum, giro STBoBo. prijs
Í 5-55 (Í 4.75 indien ter plaatse gekocht), Tweàde cruk (eerste-t964),
cpzet en uitgave geheel gewi jzigd en r:p cliverse punten verbeterd.
Nestkastverslag legerplaats Nunspeet en ..rmIiggencle terreinen L)61,
clL.,or E. Hamstra en ,r. Smit (Lugtenbergvreg lB, Nunspeet).
DS PIEBEB' 7e jaargang no. 4, aprit 1!68 12 bl-z.

Enkhuizen, Chr.v.Orden.De vogels van tr Het Veni? en het IJsselmeer bij
Voge1s i n notrd, dccr r.F. Fleurbaaij. verslag van derfKommissie
v.,,,--,r vol{elvoedering Hei}olf en omstreken, die o.a. de wintervoedering
verzcrgt voor geheel Noord-H.:l-1a.nd bencorden het Noordzeekanaal, en
een onderkomen beheert vccr zieke en verwaarlooscle vogels, d.it laatste
met assistenti-e van leden cJN, KJN, NJN. Gereinigd, en verzcrgd totze zich v,ieer in de vri je natuur kond.en reclden, werclen o.a. futen,
zeékoeten, alken, en zelfs een Noord.se stormvogel.
Verslag lede.nvergadering op, t2/l/1958.
urlaarnemingen nr. 65, najaar 1967 t/m voorjaar 1968.
De PIEPE§r ?e jaargang nc. 5, qei 1968 LZ bi-z,
Eni
too
Ont
ï)

ge gegevens van en over de Fitis- en Tjiftjafstand en de bio-
pkeuze van beide soorten in het rexelse Bos, ...J. Dijksen.
mceting met sen bri-tduiker, 24-Z-,68, Texel nabij de BoI,
en J. Steenhetrt.

,/interwaarnemingen lepelaar: B/t/t96T en 9/t/L96?. H. VIug, J. polman.
Korte mededelinEen: iíaarnemiÍIgt?n varr een doclaars il1e een kikvors eet,J. Polrnan - Interessant gedr."g van de kemphaan, zomer 1,967t afleidings-
manoeuvres i.v.m. aanwezige jongen, R.R. visser; polder irde Mosn tenN.0. van Haarlem en ten Zi,r/ van Spaarnd.an:; 2 kemphàrn_orurrars alclaar.Broedgeval-len van d.s- wilcle eend in dennebcmen, c.J. ooyevaar
oude schol-ekster voercle jonge v,,.r.r5el nog in febr., chr. van ordenvervorg ,ïaarnemingen nr. 65, najaar tg6? t,/n voorjaar 1968.
v'Jaarnemingen nr. 66 (vocrjaar 1968)
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De PIEPER , 7e jaargang nc" 6,, juni 1!68 12 blz.
De broedvcgels van de rÍieringermeer, door D. ïríoets
Bonte vliegenvangers, door r,. Smit. Nestkastonderzoek van deze
soort in de omgeving van Nunspeet: eerste broedgeval in 1959,
grote toename voorar sedert 1963. In 1967 2O broedgevallen.
Enige malen werd geconstateerd, dat 1 mannetje er twee wijfjes op
nahÍeld in 2 dichtbij elkaar gelegen nestkasten.
Verplaatsingen van koolmezen, dJor i:i. Smit. Onderz.oek naar de trek-
nei6gingen van de Koolmees in de jaren 1959 t/m L962.
Enkele veranderingen in de broedvop;elbevolking rondom Den Helder.
Verslag excursie naar Delden (O) op 28 april 1968.
uiaarnemingen Nr. 6/ (te trettt 1968)
Ontvangen van de Heer S. Braaksma:

VOGEL'IVIr...RNEMïNGEN OP GRIEND 101 b1z.
door S. Braaksma, H.T. v.d" Meulen en J. Veen.
Waarnemingen sedert 1 juni 1954.
De laatste jaren siechts B à 9 broedvogelsoorten , doch d.oor de
samenstell ers werden ;'iet minder dan 19 byzondere soorten waargenomen,
die vulgens de trvifauna van Nederland mogen worden gerekend tot rrd.waal-
gastenrr, tronrelSelmatige gastentr en rrdoortrekkers in klein of zeer
klein aantalrr.
rn de afgelopen 18 jaar verminderde het aantal broed.paren van de
grote stern er van ruim l2ooo tot minrLer dan 1ooo, vermoedelÍjk
aIs gevolg van de watervercntreiniging d.i:or in de landbouw ars
b e s t rij d i n g s mi d de 1 

" "l gt:I+; re e r d e k c o lvu a t er s t o f ve rb i ndi ng e n .

I g 
- v9 

=r 
g g l9s - : v s r * rlEE g l -'{ e r g e t- 3U g 

- 
g l! y3ts e 3- yel-! s ! -EIY9§ 

:
ïnseèticidés às à-FàóI;i-I[-t6ó-Mo;ï;1iïÍ-6I-IËe--§a;AfrIAË-Í6rn 14 urz.
(Sterna sandvicensis) . RIVON-ccmmunicat:-on 2?4. Overdruk uit
Mededelingen Rijksfaculteit Lanclbouwwetenschappen Gent, 1967,
XXXII, nr " 3/4.
vo8elsterfte docr landbouwvergiften, Drs. J.H. Koeman e.a. 6 aLz.
Landbouwvocrlichting 24 (195?) t_I (november)
The conservation of Marshes and liitetlands in The Netherlands, 8 utz.
by Z. Salverda. RIVON-cornmunication nr. 2?t.
Reprinted from: Proceedings 2nd European Meeting on i[rildfowI
Conservation, Noordr,vi jk 1966, L96?.
The importance of Ccastal Habitats for European Vrlader Populations,
by J. Rooth. RIVoN:conmunicaticn nr. 2?2 8 Utz.
Reprinted frcrn: als voorgaande.
Value anC Significance of Nature Conservation, by Prof. Dr. M.F. 10 b1z.
Morzer Bruyns, RrvcN'-Netherlands " overdruk uit rNature and Manrl
La Protection de ra Nature et l?Enseignement aux pays Bas 12 bl-z.
Confórence de M. 1e professeui I,i.F. Mörzer Bruyns.
RIVON-communication no . 26t.
Reserves for migrating cranes - Grus Grus L - in the Netherlands 3 blz.
by ivl.F. Mörzer Bruyns ancl S j. Braaksma.
Reprinted from tho Internatj-onal Council for Bird Preservation
X Bulletin, 1967,, pp. f44-f46
The census of the collared Turtle Dcve in The Netherlands, 8 ut-2.
by H.N. Leys
Reprinted from: a1s voergaa_ncLe, pp. 14?-L54.
Short report on the d.ecrea.se of the rilced.ur atthis Kingfisher .Z b]-z.in The Netherlands, By ii. Tj_mmerman and M.F. Mörzer Bruyns,
RIVON, Zeist.
Reprinted fr,:m: a1s voorgaande , pp. l.42.J4t .

e
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- De Raad van Europir; Europese samenwerking op natuurbeschermings-
gebied. Pr:-,f . Dr. M.F. Mörzer Bruyns

- staatsbosbeheer, Persoverzj-c]nt 19 decembcr 1967, 8e jaargang
no. 91: rs lïater I{20 . r. ? - fJsselmeer of wad ? - vogels ver-giftigd nabij st. rigatha - Men verclwaalt niet meer in Drenthe,
maar rcma.ntiek is er n)g niet geheel verdwenen - zorg om open-luchtrecreatie, treen verzame.ling van gemiste kansenil - Natuur-
mc-.,numenten is de 70.000 lcden gepasseerd - Negen kunstmatige
eilancljes in veerse l,leer - Ffan v.,or verbetering vaarwegen tus-
sen Utrechtse plassen.

4 b:.z,

10 b]z.

6 atz.

b bIZ.

5 blz.

!ïadvcgeltelling in het gehele Ne.derlandse ,Ir/adclengebied in
d.ecember 1966, cLo-r ;..L. Spaans (RIvoN-mec1ede1:_nf nr . Z?1),
Limcsa 40, nr. 4, 196?.
Het i.mstelmeerr een reservaat met vele k,rraliteiten, J.J.c.Tanis (RIVON), overd.ruk uit De Levende Natuur ZO (l..96?)
vogeltellinsen 1"199, a" spo,.,rri jn Haarrem-rimsterdam/sloterdi jkin de jaren 1958-1964, docr G. Londo (RIVON)
Overdruk uit dc Levende Natuur
Itlog minder o':i-evaars in Nederland in 196?, docr H.L. schuilen-burgr RrvoN. overcruk uit Het vigeljaar 1967, nr.6, december)

0ntv:lngen van hct Ne,jerlandse ilVoor
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lichtingscentrum vcor-Í,T .-2462-12;-fr;;ïdï-J .; . Zweeres
NITTURE ]N FOCUS 16 UTZ.Bulletin cf the Eurcpean rnformaticn centre f,r NatureConservation, No. 1, Spring 1!68 (Council ,_rf Europe _
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'Eurcpean conservation Year L9?o, R.E. Bc'te and Edgar Kesteloi_,t.
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