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Mededelingenblad i(NNV Vlrric Al,iSTERDAivl, 6e i aargang no. ,/4
novenrber 1968

BES TUURSI"IEDBDELINGEN :

1. Jaarver derin
aterda 2 an

Aeenda:
....l#

- Bestuursmededelingen
- Jaarverslag secretaresse
- Finantieel verslag pennin6;meesteresse
- Benoeming Bestuursleden ] ,in sub 2.
- Benoemin[ neaactiecommissie)
- Toelichting excursieplannen voor t969, A' Ilartog
- Rondvraag

Pauae
- Het vaststellen van de toonhoogte van vogelgeluiden met

behulp van een stemvork, nadere toelichting op het des-
betreffend artikel in dit Blad, door A'ItI' Swart'

-Reisverslagsenegal,zLehetartikelinditBladvanE.
Veling.l{eerdetailsoverdezereismetenkelediats,
door J .tril . de Roever.

- Sluiting
Aangeziendebijeenkomstgrotendeelseenzakelijkkarakter
draàgt, wordt verzocht geen niet-VrdG-leden te introduceren
dan na overleg met secretaresse'
Echtgenoten vàn Vt,iG-leden vanzelfsprekend .. als steeds -
urelkom "

2. Samenstell rt L967 "Z e ivledede
BBSTUUR
1-a-n-ó?-ueurt van aftreden zi-inz
F., van Zutphen, 2e voorzl-tler
Mej " Mr. J.iI .U" valn Drooger secretaresse
J.i,ri. de Roever ' Iid.
Allan stellen zích lnerkiesbaar'
Eventuele voorstel,l en voorbegencandidaf en t'lor.''en gaarne
v(tör;,5 januari L969 .-.nserracht bij secretaresse. ondertekend
door minstens 2 lecien, vcrgezeld van een schrifteli-jke bereid-
verklaring van de hetroJrhenen om een bestuursfunctie op zich
te nemen.
REpAC T I Eq_OMl'í I Sji r E
Gaarne opgave vl f"C"rr, il.ie belarrgstelliung hebben om in deze

commissie zitting te nc,len, onder vermeldi-ng van de facilitej+'
die elk hunne:. bÀschikbaar kan stellen v,at betreft het verrich-
ilr, "*" deugdelijk typewerk, het op voordelige wijze doen.af-
drukken van stenóir*"ix, alsmede de specifieke ornithologische
capaciteiten om ook andermanrs waarnemingen te kunnen beoor-
delen en selecteren"
Opgave gaarne v$''t LJ januari bi-j secretares§e'
op grond van ontva,ngen opgaven kàn worden bezien, welke huidi6r
,èaà"tieleden door nieuwe zoucr-en kunnen wcrden vervangen'

C ontac tor voor Vo lstudie van de KITNV.

Zaíer 8:1 ecember I uitr, vindt in het Dom.'

hotel' We

ring plaa
de Hr. St
nog een d

sterstraat 2, Utrecht, de aarli kse contactver de*

ts. O:ize Vi,íG zal aldaar wor en vertegenwoordi door

onmiddellijk in agenda noteren t )

, 2 uur, filmzaal Bosmuseum lieerzichl;"
(s.v.p.

, van 1. -1

raatman en )iie j. van Drooge I zo mogeli jk vergezeld va:r-

erde VldG*lid.

3

en
Jrg. no. t



4" Abonnementsgelden
De íiíimum-tarieven blijven gelijk aan die voor

voor werkende l-eden vern de VodG, tevens

bl.z. ?

1968, d.w.z
1-+3_ iil{} n ,

t/n LB ja,ar.
niet in eni erlei o z:-chtonné t s, d.ie

eÍI ve'Ll} dc Vi;iG- 4ygLlt"!.gg-'
voor
leden oudc ." q+q...rl;esr / q.e!_ 4ryiYLlig"

dus:
zijn en ook niet aan de

werkzaamheden deelncmen.

a

b +L-
als
voo
aan

rned.e i curcllederr
r Kiil.V-leden/ab
aïïËÏZiffinea

alsmede
werkende

Dezelfcle
d.ie zich

c. ï 6.-

tarieven geld"en voor leden.JÍan andere vogelt^rerkgroepent
i-ndividueel op ons Blad wensen te abonneren'

voor anderc' bclangst ellen{cigr

" 
t - à sà; t-ffi " Ë;ffi riiii í:Ïi o

Dit zijn d" pl:ggq:Jgli-"-"u+, waarmede

kosten nog sÏlcöE-ts xunnen "vorc1en 
gedckt

l'IJ-ïà" f'tlNv Arnsterdam ontvarrgen ten be

de materiaarf- en verzend-
aanrz-i-i Effit'iff"-E

hocve van de V,jG-Iedent

die tevens KNi{V-lirl zijn'
alsmede orr.r on6 in staat te stellen enkele andere vogelwerk-
g"oupunenlandelijkeornitholo6ischeinstan'biesonsBladtoe
te zenden; hiertegónover ontvan[en wij dan,ook hun publicaties'
zoals U dit in elË lviededeli-ngenblad vermu.ld vindt in het over-
z:-cihL van ontvangen litteratuur'

-B etalinq abonnernentsgeld en oD Biroé-
evèntueel contan t, te;;.en ontvangst
ilr-§mïnïV"r-saíeïing op 2! jatnuari

,. G de excursies
Ganzento cht, E februari ryoe

laatste bladzi-jcr"e),
een kwitantie, oP de

(z..e
van

In navolging van de ganzen-excursie van v
een dergàrijf" excursie gehouden worden o
Start z i :uur 10, bii de kapsalon op het S

66x-eit jaar zullen Zeeland en rrÍest t\oord
Ooqave: vöàr 2) januari dient Í 5'- per 1)

;ï5;-ap Gemeenteg:.ro z l8tó' t'n'v' van 'r
Springèrstraat ]0, Amsterdam, onder verrre
f-n principe worden geen vervoermiddelen b

,antal deelnemers afhankelijk is van het
plaatsen in eigen autors van deelnemers"

orig jaar, zal wederom
p zàterdag, Bi2/L969.
taclionplein.
-irabant bezocht worden'
ersoon ontvangen te
. v.rn ZutPhen, Corne1i"s
tding iÍGanzenexcursierr.
ijgehuurd, zodat het
a,rntal besc -ikbare
,.1i,, het eerst komtt

he L eerst inaalt I

;)L die over een auto beschikkenrkunnen volstaaiir met de beta-

an8 V.Ln 2.fo, onder vermeliiing van het aantal zitPlaatsenI
beschikbaar voor anderc V,'íG-1eden' Uiteraard vlordcn de benzine-

hosten vergoed.
Degenen, die ean bepaalde mcd,e-inzittenden de voorkeur gevent

dienen dit op het girostrookje kenbaar te rnaken"

Nadere inlichtingen worden vËrslrekt op d-e Jaarvergadering' tfie

verhinderdisdezebijteiilonen,gelievezj-chteiefonischinver-
binding te stellen met I' van zutfhen' tel' ?184'3"

- !g::1r 22/21 naart' overni"chten in cigen tenten of jeugdherberg'

- Duitsland, Ll l/n 14 aPril'
mea

de excursÍes van maart e'v' worden, i'v'm' d-e porti-
hts toegezonden aan die V lG-Ieden, cl i-e de wens daar-

maken door toezending van ecn briefkaart met dít ver-

zoek-, evcncens aan F' van ZutPhen'

- ltlaardermeer t

Details over
kosten, slec
toe kenbaar
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Zuideli jk- -n] gyS-ri.41|,/ s-a-m9.n-u-"4+:'S-:13-!--V'ig-r":,I -Gl'il' ^
màÈ*ËJ;fufï=A- 

-"Ër.r"íeà vàí*rós?-. -r-eaen- ían viíG llet Gooi

"à""4*"t""a"* G/it'en en van -t'mèterdamse''V iG-1 eden. aan het

öïri""ïri)àllqj i= ""r, dusdani;; contact qptstaan' dat onze vtiiG

- evenals Het Gooi - ecn verguàning heeft.gckregcn voor vogel-

kundige u"zouxe* aan zU!{gJ-rj$- -+-9-y-"+a-+g 
( in principe maximaal

per kóer voor l- auto m't inzittcndcn) '
Cplonovember_j.l.maakten.:ir.eni/ievr.,Straatman,i'Ievr.iioch
enHr.vanZutpheneenexcursieoverd.edi-jkvanV;jGHetGooimee'
Afgesprokenis,datwij,aancleÍtCommissie..,oorZuidelijkElevo-
land, van genoà*àu v,rc"(secretaris: J. Harcier, reigerstraat 12'

iilr"tul.,m) onze waarnei'lingsdata zullen doorgeven'

Tevens zullen beide groepcn (V,-orzitter van Het Gooi' i1r' J"L'1"1 '
Boe, parallelweg 9, Éruurr*, teI " O2Lr9/LIO2O; secretarcsse i'Ievr'

R. de l-jijs-Tabois, Stalpaertstraat 10' llilversum' tel' O7L'O/

;1Z1ZB) elkaar op ó" froogte houclen van byzondere wa'arneningen' ook

buiten Zuidelijk Flevoland'

Leden van Vi'íG-Amsterd-an, dic van ae l-e5-63g1j4g gebruik.willen
maken, kunnen deze aanvragen bij o'gl;' d-e Vèrgunning dient zo

spoedig mogelijk na de excursie te worden geretourneerd' màt

een overzícht van de wa.argcnomcn vogelsoorten, voor bepaalde

soorten zo mogelijk ook aantallen'
to nog niet via }{uiderberg bereikbaar'
verrassingen als openstaande brug (bij
slagbonen-(Ui3 Nijkerl" en het gemaal De

helaas nog niet uit6eslotcn'

Iiet gebied is Per au
fn d.e weekenden zijn
lli j ke
BIocq van

en gesloten
Kuffeler)

GebruikerSvi]'ndeVergunningmoe.tenermederekeninghoudendat
deze geldt voor a" qiÍElig]tg491r-1. betrecri{8 van de polder ze'Lf '
ook op plaatsen waaÏ-iÏFïö[ffiik zott zí,n, is dus niet toegestaan'

7. ALARiTtSY SfEilvl bvz.;ndere w'aarrremlnB cn.

In de prakLijk (o.,r" noteniira.krr) i-s onlangs gebleken, da

goed is weer eens enige richtlijnen te geven voor het doo

van byzonclere ,oar,'*''Ingent teneinC'e een snelle en ef fj-ci
bericiitgeving aan and'ere leden te bcvordercn'

t hel
rmelden
ónte

liefst1

NuveelV.víG-ledenlangzamcrhandovureigengenotoriseerdvervoer
beschikken, betreft dit ni"t all-een waarncningen in Groot,Ams'ber-

dam, maar . zLi het op beperkter schaaf - ook daarbuiten (voorbceld:

recente waarneming van een grote franjcpoot in Zuideliik !'1evoland) '

I{et a.antal te wrrarschuwen v;iG-}eden z.-1 afhan}relijk zijn van de

belangri jkh eid, alsmede van'r"-mgCglii§1919r -!i3! -*9gf Sl- 99-y9991! 9)
nóg zullen kunncn waa-rn"mÉn '--=-----
ÀMSTERDLI'rS- BOS:
Ë.r*tlt roffidergelijke waarneriringen zo

dus telefonisch, door te geven aan:

3. Hr. J"H.C. de Groot, P/a ix,arrtoor boswachtc
van deteI" O29 ?a

)L I Bij diens afwezigheid
( t1t1 "andere boswachters, bii voorl-.eur'-5n di" t

Brander, ivietzger, Írri jnen );
diege ne van dc heren, die d'e melding aanneemt, zotgt voor spoedige

doornelding aan de andere bosvlacirters (oci; d',' nict-V,rG 1eden) .

Buiten )cantooruren: ( in de we eiienden , nada.t men er zich van ver-
ge\^IïSr-ËöerÏ -diÏ-iret kantoor nict bezet is), aan:

I{r. de Groot thuis: o2964/ttrot4; bii zíjn afwezigheid aan:

spoedig mogelijlct

rs (i.rienst P.vJ.)
aldaar, aan í:ón

,evens VrfG-lid is

Ï1r. Metz -g-e-{_
thuis: 02964/1t284 " vervolgi z.o"z.
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( vervolg Alarmsysteem,
Amsterdamsc Bos: )

J. ï-I " 
u. v.al*_9Lo.g_99., te-L . 710373

7'íi geeft hetzij rc.chtstreeks, hctzi j d-oor inschalceling van
b

andere
l-edcn:
Mevr.
ilr "

leden, de wa;-rneming cloor aan de volgende actieve VIJG-

Brinkers, i{r. Blekcndaa}, i,te j. Franssen, Dr. Hirschler,
Iiol-k, Hr. Luycnd.ijk, iYevr" i'"laasland, río van dcr Schoto
,Sv,iart (tevens ten behocve van d.e overige, leden van irgroep

Zutphen ( tc.vens voor mevr.
Iioch en i{ii. Bii:',ker en v.d.. t?oest), a}sm"'de aan orlze a.clviseur
Swartri) , 'lí. Verhoeve , F.

Hr. Swaab.

lf:-§!fg3!g31, dic o.a. doormeldt aan de andere IïCIU-Ieden/ge-
;6onnóeid-en-o;o ons illad (liH. Hj-nloope,r, Stritter) r en i{r. Reynders.
V'I,,IG Het Gooi

c. §:g!:gSlgggge V,iG-leden kunnen zich mct het verzoek om inscha-
Ëe1ïn§-In-Aiï-st3löemïichtcn tot mej. van Drooge.

cl . Het staat vanzclfsprekcnd cen ieder vrij ook andere V,íG-Ieden
cn niet-Vt,íG-1eden te tnraarschuwcn,

II. GI?OCT ÀI.ÍSTERDÀ}I
a. e Roevei, öf G. oreel, èr ;i. v,lin B, dic het bericht nie'i;

;ï1 een aan -1 -(l r1,l anderc 2 doorgeven, maar ook aan li.:i" Frieswijk,
. llii. Llinloopen en Stritter),

d-e Jong, Th. van L.-nt, F
,^an cen
" Vcra,

l-ién van de volgende leden: J.;rl. de R

die niet alleen clkaar onde-rllng op

de Groot , Straatinan ( tevcns t , b. v
Swaab.
,]:-Eer!gg ör I:-Igr!Ur9, tevens
bii de naam ÍrtrartoEtr aanBegcven.

Ygi:-yg
Vs'rflÈld

n DrooSg, voor dc overige
e personcn, voorzover die

br:richt belang te hebben, alsmede

III " Buiten Groct Amsterdai-n:

" 
1d. de Roevcr, öf G. crc

ïIr. Frieswi jk;
A. Ha.rtog, die op zijn
F. Vers1uys, íén van d.'
l:ieizer, Odink), alsmcde

Íe ze]-f selectcrcn voor
ang han zLJnl cn daaraan

beurt d oormeld t aan i'ievr. iilberts ,
CJii -ledun (Buker, ,Lluurma, de Groot,

van de groep A. de. Jong, F.
en overige jeugdleden.

oever, G. Lrccl, E. Veling,
dE -Eóo gI6- 3ï elÍ enl-dod6-66t<

voor d.e pcrsonen sulc I

sub f als iiactieve V;,r'G-ledenrr
gcacht kunnen vrorden bij dit
voor V.'lG ilct Gooi"

b

c

J
LT

l-

eI, èf E" Ve.Iing,
frÍe ae fràiiiömïfrs

doorgeven (inct"
verder nog van be-
VvíG I{et Gooi)

nie'b voldoet, zull-en
een volgcnd i{ededelin-

' suggesties dienaangaandc

"U. van Droogc
Iilii\iv V'rG Amsterdam

Indien blijkt, dat deze regeling in c1e praktijk
dc gewenste correcties worden aangebracht, en in
genbla.d worden gepubliceerd. ',rij houdcn oiis voor
aanbevolen.

I,,ej. Mr. J.H
S ec re tar css e

el vDr
decemb,:r IP68
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( voorlopig)

Torenvalk (bewerker F. Koni ng)
Na ] jaar onderzoek blijkt dat ons land nog 2OOO tot JOOO broedparen rijk
is. Dit jaar was een goed muizenjaar. Broeden in nestkasten neemt toe.
Nestkasten dienen a1 in december/januari te hangen, met op de bodem een
laagje strooj-seI van takjcs en bladeren. De soort wordt in 1969 niet
meer onderzocht.
Ransuil (bewerkers D.ii. Boeije en P. Zegers)
Over deze soort werd tot nu toe geen rapport uitgebracht. De,ransuil za\
in L969 blijkbaar niet in studie ge,nomen worden.

Gierzwaluw (bewerker N..i. Ferbeek)
Het onderzoek van deze soort stuit op byzonder grote moeilijkheden. Het
lijkt vrijvuel onmogelijk om een enigszins betrouwbare telling te orga-
nj-seren aan de hand van rondvliegende vogelsn gezien de enorme bewege-
lijkheid en grote actieradius vern deze vogels. De soort wordt in 1969
niet verder onderzocht,.

- Huiszwaluw (bev.rerker J. Phili ppona)
ïn L968 werden hoofdzakelijk grote kolonies geteld, terwijl ook enige be-
paalde gebieden zeer nauïukeurig gecontrolc.erd werden. In veruit de meeste
gevallen was het aantal- nesten in de grote kolonies aanmerkelijk gestegen.
Voor 1969 wordt het onderzoek op dezelfde manicr voortgezet.
l'íie aa1 (bewerker ivl. Bouwman)
Deze soort werd in 1!68 voor het eerst onderzocht. Het aantal medewerkers
bleef tot nu toe k1ein. Het onderzoek wordt voortgezet.

- RogE (bewerker H.R. Feijen)
Het aantal broedparen in ons land wordt begroot op 4OOO.
wordt vervolgd.

- Br,aamslurpur (bewerker J. Taapken)
Het onderzoek ontwj-kkelt zich goed, hoewel deze soort tot de zeer moeilijke
behoort. Het onderzoek wordt voortgezet.
Gele kwikstaart (bewerker Drs. J.J. Friesriri jk)

' (Ontvangen van het KNNV Contactorgaan voor Vogelstudie)
'Van het broedseizoen Lg6? werden de resultaten gepubliceerd in Natura
(april 1958) en Het vogefjaar (apri1 1968)
In 1968 wercl het onderzoek voortgezet. Op de lijst stonden 11 soorten.
Het is op dit moment nog te vroeg om veel te zeggen over de resultaten.
Per soort volgen hieronder errige korte opmerkingen.

Dodaars (bewerker Drs. D. Dekker)
Er is over het derde onderzoekjaar ni-et vecl te melden. Op beperkte
schaal wordt het onderzoek nog voortgezet. Er za1 aandacht besteed worden
aan hydrobiologisch onderzoek in de dodaars-biotopen.
BoomvalE (bewerker R. Dantuma)
Volgens het laatste bericht viel het resultaat
zoek wat tegenl de soort blijft voor 196! op de

Het onderzoek

Verslag landeli.ik broedvogelonderzoek - L968

Een klein aantal nieuwe medewerkers meldde zich aan.
gebieden werden waardevolle gegevens ontvangen. Het
wordt in 1969 niet voortgezet.

in het 2e jaar van onder-
J-ijst staan.

Van enige nieuwe
landelijk onderzoek

Geelgors (bewerker J. Rei j nders )
Langzamerhand is een goed landelijk overzicht ontstaan. Het onderzoek
za1 verder ni-et op grote schaal worclen voortgezet

z.o .2.
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(onderzoek Philippona, 2e bl-z.)

Lijst van soorten vooq \969
Behalve d.e soorten die aI 1 of
voor 196! op de lijst blijven,
aan de lijst toegevopgd

De soorten zLJ!-999:
d.odaars

boomvalk

huiszwaluw

boerenzwaluw

roek
wielewaal
braamsluiper

Publicaties:
Van verschillende soorten zaL zo ga.uw mogelijk een ei-ndverslag
word.en gemaakt. Dit geldt ook voor de Fuut en de Grutto, twee soorten
die in 1966 en 1967 onderzochl werden.

Het is niet de bedocling, dat voortaan een uitgebreid verslag over
alle onGÏEochte soorten gebundelcl in Natura zaL verschijnen.
Elke bewerker zal zi-jn medewerkers zelf van de stand van zaken op
de hoogte houden. Voor tussentijdse verslagen zal dat waarschiinliik
in de vorm van stencils gebeuren.
Voor het eindverslag van een soort zal om opname gevraagd worden in
één van de bekende Nederlandse natuur- of vogel-tijtlschriften.

meer
is er

J. Philippona
Noordermeent 2!,
Kraggenburg, N.O.P.
reI. 052?5/257L

jaren onderzocht worden en
óón nieuwe soort (bd*enzwaluw)

r/Lr/t968

^., öiö*id, 
.;";:ï:;., 

:.;;r",;";" : 

.;il:: . 

;'" 
.;";"; 

: 
...''i * * ;r" {' :* * *

Het onderzoek start op bescheiden schaal. Gevraagd worden teI-
lingen van rondvliegende volwassen vogels in bepaalde scherp-
begrensde gebieden. In de jaren daarna kan het onderzoek verder
uitgebouwd vlorden. llen volleclige telling voor I'Iederland rvordt
niet nagestreefd en is warlrscitijni-ijk ook niet uitvoerbaar.

Ad: lfrlIELEi,iAAl,, I,i. Bouwman, .'iarterlaan fO, vjageningen.
Het onclerzoek vlordt voortgczei, met het tellen van zingende manne-
tjes in de broedtijd. Stijgi-ng aantal medewerkers is wenselijk"
Ac'[resserr overi se-!svs15:r:.
Dodaars: Drs. D, Dekker, ,u'alvisstraat b, Jisp, I\.rri.

'R.Dantu;aa, .I.lyacinthstraat 1BO, Groningen.
J. Fhilippona, adres zie boven.
H.li" ireijen, Iiuitenruststraat 6a, Leiclen.
J. Taaplien, Utrech bseweg 42, iiilversum""2r/1

L9

Boomval-k:
Ít-rt*szïaï,rw:
Roch:
Éi-aàils1ui

XXX](XX :iX:(XX)iXX)!]::i.Kï.11XX;í:,(XXÍl'--;r l< L:)lil -1:lixX-:; 'lli].-::X)i:llll:..-l(i{XXX;il(X-'IX)iXXXXXXX

v.Dr
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ilet vaststellen van de toonhoo .s-!S v.+g_ Uo.-s-9]99Àyl d ep
. stemvorl';

AIs we willen weten op welke toonhoogte een vogel roept, is
een stemvork een onrnisbare basis voor dat onderzoek.
De toon die een stemvork aangeeft heet AÏ
oktaaf, 256 trillingen per seconde) " Deze A

met behulp van een

(
-Í
.L

,\-6óngestreept
iS UITJiiA.'.RD

te
de

ond erscheiden
/ r. ZGVe Íl

0Ë Di G,,,.LliLE J:'IR.!LD D,IailLFDE. i{ij is de basis voor he.t op
juiste toonhoogte stemmen van arl-e muziekinstrumenten op de
wereld. Deze Itstandaard-rirr ligb cian ook veilig opgeborgen
in een op temperatuur geirouden kluis te parijs.
Het beste aanschouwelijke voorbeeld om oktaven
is de piano. De A rechts van het sleutelgat is
tonen hoger 1i6t weer een .ii, de A2"

De geluiden van Grote maritelmeeuw en van de baltsvlucht van-
de 'VJatersnip liggen nog net onder d^e stemvork-A, n.l. op G'
en F-. De baltsroep van dc .b-uut ligt nog lager, op A-iíIein,
dus precies een okt"raf lager dan de si:ernvork-L.
Verder links op de piano liggen de bas-oktaven, die we met
vogelgeluiden niet nodig hebben.
rn de muziek worden de oktaven geteld van c tot c, omvattend.
de tonen C-D-E-F-G-À-B-C.

I{oren we elen vogelgeluid dat we wj-lren meten, dan fluiten r,.re
dat geluid na op precies dezel-fde to,.,n. (!'oor ienand die niet
muzikaal van aanleg is, is dit een schier onícogclijke taak;
deze stenrvork-methode is dan ook alleen te gebrui-ken voor muzi-
kale personen).
Hebben we de juiste toonhoogte met fruiten bereikt, dan slaan
we de stemvork aan en tellen af, vaali per oktaaf tegelijk,
tot vre al- fluitend de stemvork-A ber,ikt hebben.
irogr geluiden van t(leine fnaan (D-;2), xocuil (f'-R2) , irorhaan(C2), Koekoek (fis-C2), Turkse ii-'orLeI iC-ll2) of iirauwe Gans(a2) behoevcn r^re maar wein.L3 hele tonen af tc ter-len, daar
deze gelui-den maar wei-nig boven-dc. stemyork-rlr ri5gen, va.n de
I(orhaan maar drie hel-c tonen ; C,2 ^ rlI j I
lil emen r.l; ociite.r Goudhaantjes, Heggemussen,
kruipers e"d., dan moeten we fluitend het
zien te berej-ken, iets wat voor velen van
za1 blijken, maa,r met tussen de tanden te
het vaak wel.
Deze zeer hoge tonen tc11en we natuurlijk
het eventuele gedeelte van een olitaaf dat
terug moet brengen.

IJSvogels, Boorn-
)-gestreept oJctaaf
ons niet mogelijk
fluiten halcn we

per
ons

oktaaf af, plu
op de ttlagerr AI

Mogelijk ten overvl-oede meld i]< hierbij nog, dat na het ilaf-
tellenrr wcer even vlug rropgeteldrt (van laag naar hoo6 gefloten)
moet worden om op deze mani-er het juiste oktaaf en de juiste
noot in dat oktaaf te identifice:ren.
Het lijkt all-emaar erg omslachtig, maar hct systeem is doodsimper.
rk moet er ecirter nogmaals op wljzen, dat een piano in de eerste
plaats HEt instrument is waarop vie ons gemakkelijk kunn..n oriën-
teren.

Sw/vDr

A. I{. Swart
Irresident Steynstraat B

;ïmsterd.an - 5
Tet-. 944625

I
,
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I{EGG'ElrtUS IJSVCGf,L BO.-i"Ii\ RUIPE.d

ilet timbre en de toonhoogte van de roep van deze J soorten
is vrijwel identiek"
Pij 3 van mijn metingen bleeli de toonhoogte van aIle drie rond
:Is-!-gestreept oktaaf te liggen.
De totaal 24 metingen bcvonden zich tussen Cis J en E J,, een
speling van 1à toonl dit verschil is te verwaarfozen, mede
door het Doppler-effect.
IÍet i"s dus in bepaalde onstandigheden zeer gevaarlijk onn dit
trj-o al-leen op de roep te determineren.

DRÀ-,IHI|LS - KLEIiTiE ]iCl,iTli SIECI{T

Het is vaak moeilijk om de roep van deze beide soorten te
onderscheiden. Bij toonhoogte-meti-ngen (ó van de Kleine Bonte
Specht en B van de Draaihals) bevond ik dat het geluid van
de Kleine Bonte Specht op D 4-gestreept tot 1I 4-gestrecpt
oktaaf Iag. Dat van de Draaihals lag tussen E ] en l' )-6e'
strcept oktaaf, een nogal grote narge dus. Toch riep du' hoogst-
r()opcnde .Draaihals nog drie toncn lager dan de laagst roepende
Itleinc Ronte Specht"

De toonhoogte werd vastgesteld met beirulp van lipfluiten cn
st emvork.

DCPP't,]IR-EFlïECT

Het vcrschi]- in \^,aarde dat het licht en het geluid krijgt
als het snel op ons af komt of zj-ch snel verwijclertr noemt
men het Doppler-effect.
De roep van b.v. de Tu.reluur, die we op ca" 15OO rn horen op
B ]-gestreept oktaaf (vast te stellen met lipfluiten en stem-
vork), looptop tot C 4-g;estreept oktaaf op het moment dat de
vogel vlah langs ons vliegt. Terr'rijI hii doorvliegt' herhaalt
het proces zích in omgekeerd.e volgorde.
Ook bij de Schol-ekster is het mooi te controleren. Xii deze
vogel ligt de toonhoogte van de roep onder dezelfde omstan-
dighcden tussen Fis 4 en Gis 4"

Het Do1.rpler-effect van de roep dezer bcide vogcls bedraagt
dus 66n hele toon.

A. u " Svrart

Sw/vDr
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Tun:- t,/m october, inclusief een aantalI
4ovemb er-waarn eml-ngen .

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de
verantwoordelijkheicl van de waarnemers.
iiummering: volgens tlogelSids Je druk"
De nummers tussen haakjes (..) verwijzen naar 'rDe Vogelwereld
van het Amsterdamse Bosrt, samensteller Drs. J.J. Frieswijkt
verder te noemen rrBos-Avifauna't. +(.. ) betekent: bijschri-jven in deze
I'let teken o kan ook rro-kleedrr betekenen. il"vifauna"+ -l-

+(1) 1. Parefduiker (aanvulling Bos-/\vifauna)
lTt/íZl november, I ex op i,ïi'i:
16/LL Hartog, van der Schot; Dooremans
25//ll Hr. en I'tevr. Bakx (meded. Iuiei. van Drooge)
Tussen door, vrijwel dagelijks, door diverse VltrG-Ieden.

f'uut
fE'ioedgeval ot{M; 2 (van J) juvenielen kwamen groot.
2 broedgevallen Amstelveense FoeIr o a.
29/? 1 paar net 1 juv., 1 paar met 2 juv., 1 paar zonder juv.

aldaar (Simner, meded. de GrooL)
Toename aantal futen op l{ivi Per
L6/ll l-O exx op i.ltvi (van der Schot, Dooremans)

Dodaars
ffioedgeval " lta 4/5 pas r{eer
3A/? 1 ex bij Ciemeenteterr. (r're;. van Drooge,
Z6/g I ex sloot bij Jachthavenbos (Verhoeve,
Toenemend aantal per:
l1/Lo j exx U]\l'r (Dooremans) . itiax.:
2O/1A B exx vm. ivtolensloot en sloten OlWi (l{ei.

o)5

Q)e

van Drooge)

( re ) 2L. Purper_r,q,ige_ll
W|--Tex vloog op uít Oiii'i [í eind exc.

mej. Franssen)
1O/B I ex l(leine Vijver, door een boot

rietkraag (van der Schot)

(16) 27. Roerd.gmp
§re^1- ex bij schuilhut in Ci'lM 'I (i'retzger, van Schie)
ZL/LO I ex vliegend over OÏlM O, richting plasje in ONI'I W

(OldenzieJ-, meded. i'iei. van Drooge)
28/lt I ex opvliegend uit Ot{t"i eind exc. pacl (rfr. en r'iievr. Bakx,

meded. i'iej. van Drooge)

pad (me;, van Drooge,

van ï'lií opgestoten uit

iuiej. ;franssen)
GJ. van Bladeren)

en
de Groot,

van half aug.

( 15) 26. l,íoudaap j e

flg-L ex ONlii (van der Schot)
(rB) ,o. Le elaar

)(\ I ex over hertenkamp rj-chting 'Z (víoons)

{_er,,{"1:l,j}-e*e1}g ( orrtsnapt ex)
TZ7ï ---1 fHoornsloot (Pahlsson), ook door anderen Ín deze periode
in'deze ofigeving waargenomen. Zelfde ex van L96?_ ? (laatste L967-
wnB" was ff6, urr"rruurs bij Iloornsloot)
2?14 1 o in het gras voor bovenbos (i'rei. Franssen/V"ic)
30/4 idëm (mej. Franssen/mevr. Voorn)
\/5 idem (Ilartog)

1lil_tS11!"f.gg I terri torium Olii'l ? (Hartog)
G6én waarnemingen tussen
2B/4 1 ö opvliegencl bij exc. pad idt'r (ltartog/v,;C)
L4/Z een aantal op het plasje in Crl{iui W (Brander,

me j. van .Drooge)
Av. van Nederland: doorbrek tot begin rneir en vn1.

(21) t4
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()2\ 35" zomertaling\LLt "' ffiàï"Ë citiirr (c,e Groot/HarLog)
íte i a in prasje oldl'{ ruí (Eartog)
L4/l 2 exx aldaar (llrander' c1e Groot' mei' van- Drooge)

Indienmeerregelmatigl^'aswaargenomenbijdeschuilhutal-
daar,warendewaarnemingenverraoede}ijktalrijkergeweest.
Av.v.lied.: voorjaarstrek tot in april; najaarstrek van eind

iuli af) '
+(Zil 16" W,*3end (aanvulling Bos-A-vifauna)

7Z/? 
*3 

exx 'i"1""'in' 
CNM ri'i bij-schuilhut (Doorernans)

_/, I

B/g minstens 2 exx afdaar invallend (Dooremans)

L6/Ll 1 paar * r iuï' à op cr' Vijver; 1 paar K}" Vijver
(Dàor"mu'nu, van der Schot)

I)/LL1öKl"Vijver,bijgroepwildeeenc.Len(Dooremans'
van der Schot)

L/LzIökanobaanrandiiAmerikait,bijgroepwildeeenden
(i,ie j . van Drooge, mei' Franssen)

Dejuli.,september-óndecember.vlarrremingenvormeneenaan-
vulling oP de Bos-Avifauna"

(24) 77. sinient
L7/ö- 1 ex slootje iilO-hoe]'r Meerpad (Dooremans)

2,/B2exxins}ooto}Ii\t(I{.vanB}aderen).Daarnapasl.Jeer:
tl/to 2 9 ol§'r (Ilooremans)
o"toi"*Trr[ruíïu"'"àà"t nog kleine aantafren (minrer dan 10) '
behalve:
Z/LLToexxrictrtingZoverjitv.Poe}(e.r"vanB}aderen'

van der Schot)
LO/LL + 20 ex>c oveÍ"CliM (GJ' van ijladeren)
L6/LL 2OO uxx op ti,i' "':" 

overzijde tegenover irleerpad; BO exx

fouragerend op vralkant bi!'q;' vi;v"r-,(':o""' vd' 'Schot)

Coknu-vg1'het"oiigl4edeci'i;|ad-weerenigemalenlo
in uïlot3e"cili-r Q?/Lo, Lz/Lt' 22/)'L)

oed;oaren in Ulrlli (t-tartog)
met'4 kleine jongen Crlrlvr bii exc' pag' en 1 paar

aI grote jongen öNL'' Cost (Dooremans)

aarnemingen. Toenemend aantal per-
ïï:*;ïi;E"--(rrootemans ' van der schot)

26/6

Diverse
Lra/Lt

1 paar
met 11

j uli-rv
LZ exx

Q6) 19

(2?) 40

( lt)

*G6) 50

slobeend 2 br

I'rf OOÍIe €fld
11 onvolr,lassen ö oP lia.nobaan achter l(l' itoord"diik (Doore-

mans r vatl der Schot; later ook Ve1ing).
CntsnaPt ex van de eendenverzameling, gehoudrn door een

vroe gere ]ros-wachter aan de Oosteind-er vlef; ?

Tn --a- ö viel in op }li' (lt-ej' .'*:.Droo6e' oeJ'

a4/l 6 "** eclipseicleed plasje bij sc:iuilhut
Groot, mei. van Droc6e)

irt " i. v . 11/LO' stertc wisselend in aantal ' meestal

26/LL "-"f't"" 
minstens 12O exx bij Ciem' Terrein

daarna weer afnencnd'

(zo) 47" Tafeleend lTa 1B/4 pas weer m"i'v'\)vt ''" Z;7s=--T9 NiJi (mevr' Rrinkers)

frranssen)
( Bra'.nder, de

niet meer dan 2Ot
(r'ie j. van Drooge) ,

44" i,litoo end
Vijver (i:lartogr mei' Franssen) "

u*l ? vgl" augustus L96? '
7 1 ex K}.

CntsnaPt

1)L dereend
l1/lO een

( a.anvulling Bos-Avif ar-rna)

ziek o-e*n*pt..t" op Asv ' t'oe} (Dooremans)
+



(Asd l-''os - Je bl'z.)

3D 53. Grote zaagb+ l{a 6/4 pas weer:
l3/LL IöKleineVijver (irLej. Franssen) " t,ok

Lr/lL 2 paar')eind november nog gering in aantaf (max.

3g) 54. iitonnetje
ï9'/tr*T öö vliegend over Nlur richting }tingvaart (lir" en irievr.

ilakxn medeo" i,lej. van Drooge)
(4-o) 55. eq"c.u""g

T77tO T ex Ringvaart bi-j Schiphol-brug (oitter, meded" mei.
van Drooge)

(41) 57. C1ra14^ie_B_?J}§-, c.q. niet nad.er te definieren d.an trgrauwe gansír.
e.v 2?/9 minstens I0O ex:< over !:os richting Z ( irietzger)

+(48) 69.

2O/lO ) exx over Jollcn;:ad ri-chting N (iie j. van Drooge)
l6/Ll minstens lOO ganzen i-n V-vorm richting Z ongeveer over

Vogeleiland. Geen geluid, donkere kop, donkere onderzijde
(Uooremans, van der Schot)

,rrr/rr* J ganzen over olill'l; Seen geluid, groter dan andere Sanzen
en sneller vleugelslag; van onderen wit (van der Schot)

Kleine zwaan Aanvulling Bos-Avifauna.
N/i:,Ó-.*f,'ïx* or." Ccverland Arv. PoeI richting iio, gehoord

en gezien (.,:uter)
Toevoegen Bo.-= Avifauna a-Is rlrecente r,laarnc.-Lingri .

Buizerd Na 24/1 pas weer
T/f,t ex cirl-,eIcnd boven t-lNt"i (Crlrlenzie1)
4/B 1 ex met boomvalk boven Colijnweg (GJ. van Bladeren)
l2/9 I ex richting Zrí over kampeerterrein (Straatman)
l?/9 1 ex richting -O over kampeerterrein (Straatman)
L6/LL I ex boven hcrtcnkamp (Dooremans, van der Schot)
L|/LL 1 ex cirkclend boven hertcnkamp eri Kl. Vijver (Hartog

en andere V.r/G-leden)

(4s) 74"

//. È erwer, Na Ll/4 pas wecr
I ex boven hcuvel, tussen bocren- en huiszr,valuwen
(n. van l',faderen) " Daarna m.i.v. 18 october diverse

$6) 8t 
"

waarnemingen van meestal maar I ex tegelijkr afwissclerd een
ö oÍ' een o, op verschillende plaatsen (Olli'i, Vog'eleiland,
hertenliain$, heuvel , Schinkelpolder) ( cliverse Vr'lG-leden)

Bruine kiekendi"ef

blz, 1l-

den Aev. Poel- richting
enri en vliegend, van
grond (Verhoeve)
n door een torenvalk;
veren eraf (Dooreraans,

( rI)
o

2L/7

6/B

L'/B
22/B
L7/9

$5) Bz" 'vícspenclief
)/e

23/9

2 exx in o-kleed, van oever
SchinkelpËtau" Zuid, inalJ.f z
tamelijk hoog tot laag bij de
1 o boven Cïllt, achterna gezete
tijdens luchtgevecht vlogen de
van der Schot)
I ex jagend boven het riet van hct Oi\l't (van der Schot)
I ex boven Cllivl (mevr. Brinkers, v.d"' Schot; ur"rnder)
1 ex over kampeerterrein richting ZC (Straatman)

lan
WEV

o7) 88. Blauwe kiekendief
kiekendief, met witte stuit, -veruocdeli jk bl-auv're- t29/AO t U

+r kampeerterrcin richting 2,, (Straatman)ov

I ex overzeilencl bi j i,ieerpad, richting I(ouncnbosl ginB
daar ltkringelentr (C,f . en I1 . van llladeren)
I ex mct lichtc kop en schouderlileur langs Bosrandweg
(Verhoeve)
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( Buker,
tiartog)

au6ustus.
(de Groot)

paar) (I{.ar-

=oos waarge-

q inclusief kerk Bovenkerk: 2 x
Noord.leanij ."- I i.-lrngvaart Zuld * I omg.-ving Directiekeet

hr'ul:'i,--v. -..1 -'-r.i '' '''.- r-"cs r

i.oitr;,., t:'.a: i,.:i -',..',: ...j ,. ';., ."

:'i) 98. lgl..:-1.i1:,,ll OrC;r.l,j,rt,L::, ri.: /)-:itS-lt,jr^:.1a:illE;i ;C.j ?
'?- ;,;:.ttt: 1,',rc.j,-''l-.:-Iild :'il. i]1,":, z-'-cht -' .l- heurr -:1

3i) r-02. iJatur'r'.

1 ,schinkelpolder "

.la.e:r góí':n broedvogel ONl{.
scpter;.bc.:'-i.r !,:.,-i;i' '-.;' .','1r-rc-,' ltcr'hir.alCelijlc roepend. exemplaren
1,^J3.í-r.1, É.'!r]í)ir' r: ^ \:.] r'r)l:- ,,.,-t--,llp-l-i,Lr<rir- zi en 1-open r zwemmen en vlicSen;
Ci,l'i, .-,jVcr'5ir:rc,ll ;,1,--i,:.i l'lecrilacl , rietra'nd jil ,, V'i-jver bij
(r!1or-i.()-í)aa..
[i,;et..L l.j.-, :' j- rl.j:.'l: :! ia' ]l--r, ;ils ::,,,:,. ZL'r/ i)' CfL

i:/') i- o:l V,:,;i-:ic'-i,.1,:,ncri (i," rran ila-d.i:Íoir)

. /r8) 10]" Porscl.eineoon

(. r ii)

Guc:-r bt ocd'.'r:llc1 Olrittt

?2/'tit ?,;t{.ti L;9.,n

' ) I1.2. i;chol-e.l.i':be:,.'

in "195t; '"nige I,rIà€tïíIGIiIing na 2L/4:
c}lri,a,r roepencl Oiïi,í-Oost (de i(ruyf )

( i'' )

ir),1)

r.,tr:i-l .,ïl:.ier: lteerr.:-c]hL (5 paar, Hartog) cn vermoede-
-1,.i-;1 ,; o t,r.. ;rli 1,. C i' i; r.:it1ta l:i;.) ( IlranCl: I ) .

L-.t.-"';, . :- i;i.--,'Iia..l-l:ll ;-ílJ.
L't/t.) r r,:-r- r,c,trl; :;rr'1 crvc.r' ltl oordkan.t (rlc.j ., ven .\ljroogc.)

I l-1i , .i:, L."rl .

--" - -t*'
-,j:'oc(i'ii(ir(,lc.l, we-i l.ar-rrr.-:, -'' 

.,,C 
"rj-"hL 

([] paa'r) en ONi"i (2
l-o1,;) , iir ij,'1.-,'1.c f c:-l',1-.-,.: .- .r.lLll ( l'- paarr .--'rand-er) "

l if ,f r,' : i,:1 ,iii'r , ..:, .r-) 1' -. ,.1' ;;L tl ,', grlasl/lakten in if et
nOlll':fi . :.lli,l'
lari/).--t. -', ï.J',) ,-:.irï 4-:'i'. 'L. ,ran ,ioo::aticlvle6 (Vcrhoeve)

l-19 . G()Lr,Lr. f).1.. it Í j. ir:r-.

)Ot l, t.,-L , 
'l 
,;)" ,:.."r :l- -r .'';7" rlccÏ)(rl1(l' ove r jJosrandiveg (Verhoevc)

12/;. r.1.,, lt-,..,;rli-,., (--:=,,,:. i.-.::r'v t3c1. t-)fllri i11 l-968.
.,-:-- 

ïÍr"')i:i l';" par ';i',,., r-,-"::.. 'i . 2.tr/ !r' ',taarg,elf orne-il .

Di:.c-i'tra 1;/,,, r-,,; i..l:c' ' i.-,.;;.,';ltiit,'-r t:i.i, aa.n!"e2l,lPr in Ui\l't (max" t 150 exx)
cil 0()]4

i,/'r) ()

2t/ L1, 2-

\(:/ l l

)?-5" iioutsli-p
7'/í"'-"1,

't

?.+/ iL -L

!j-.(ii i i.tt..):t -.:..1,-; ';.iíi'lee:ll.crrein (s traa-tman)
c;:. i llr: ,(i , vt.í' .31.a-cj e::en, v3n d-er Schot)

i-.-, c.-r(r1 1..'l"i1g'.itr,.:rr", (,,)cl::enra.es, rr:.n cler Schot)
.t.,,?-. i'. 1-, 1--,, '-;; -':rt (,ia-rtc3)
r'-r: :1r ,, 2 .l ry-r -,,r,.i , r.,lic,:;enc', oij Oilenlucifttireatef r en

o.t- ;t\( 1, .i. .j<..i,i . '/ ,orirellvci, op g;r'ond zÍttend (Hartog)
,:t,- i-,:rÍ!.t lrtC i -l.L ',1 c;,irJ- rj-}.rt:c" (Bf:rndef )

., ,u t I23 . l.l il,l P
lLii i
op 9'
)81 t i-

t-
'r (l

'-)

i-:-.i lt(;,:jr,.r:rr.i ,.,,/cr' Losrancl ( tierhceve) " laarna vJaarnemingen
2)., ]C) Lr'.p.;iLl; i:"il.r'r , stee d-e rlvcrv Li-egend, en

:,.:t .- -, ...,r ,.1 ',JL (1;.;}t.'.ve)

- i) L'?-9"

. 8) ut,.

.,§-q c,li-, 1,,,...it-
ílr-r1.:r l- .. .' ,r: l.l

-L-.\2i_,--r!

)+/ 3 ).) ,:t:,,-

G rr;'t i; i>

, i)r'coiij)l.a-'Ii
29/'l .t i::',:

i::1.:.)'- ('r *" -,1, 1r s Lr-rjis ) op 1 , ro 
,

i'cr;;..'.'rrl- o\ic-r' Lii-trs clc Groot,
?, B, 22

in V-vorm

i,:e,l. .r,r:r e:: r,lt erzi.chL (i{artog) " Laatsle \^ra,jrnemingi
j,oc.r)cj..(i (,-.er l\li"j. ( Vcrhocve)



(Asd Bos - !e blz)
(90) rl7. iirt_fJie-'qZ-: L ex - niet roepend - ov€r Vogeleiland' (GJ.

va-n I)]adereÍi, Doore'mans)

blz. L)

en 1'1

I ex rand ttli.r (van der Schot)
2 exx roepend over Bosrand (Verhoeve)
2 exx vlak over het watcr, l?ingvaart bij Schiphol
(Verhoeve)

(91) l-14, Bosruitcr
7§n**ï-ex roepend over I{l{ (Vcrhoeve)
?/B I cx Vogelc'iland (Swa.rt)

(gz) Lt5 Oeverl-o er Na 26/5 pas i^iecr
(de Groot)1 7 L cx Meerpad

root)
gen van meest
Daarna nog

aatriran) cn

I ex ( eenmaal

25/9 1 ex roepend langs }?ingvaart bij Schiphol

Tureluur

( Verhoeve)

(93) tr6"
(Hartog)

(Verhoeve)

2 bioedparen r,teilanden Mcerzich t

(94) r37.
1 ex roepend over lli{ (Vcrhoeve)

over Bosrand (Verhoeve)l-'"/g I ex roc'pcnd

v/B
t2/8
L5/LL

Z6/Z ilB 1_2 exx bij 'rAmerikatt (de G

Diverse juli- en augustus-waarnemin
2 exx, eenmaal ]à 4 exx) t/n LL/B-
t/9 en B/9 1 ex Schinhelpoldcr (Str

Laatste l'taarneming:
t6/g f ex roepend over Bosrand

Zwarte ruiter

OZ) lr8 . ql9j4p9-o-tl-urtil- ín,-m-Lm,22/8,
exempla;ir.
Lz/c; l- ex roepend ron

achtervolgd door

cx over ilosrar,n d/Ringvar.,.rt
l4/LO wecr herhaaldelijk I exr een

als regel oP ton-baken.

I(leinc m,:.ntelmeeuw
L8/A
L4/Lo

vlaarnemingen van steed"s f overvliegend

dvliegend over weil-anden luleerzicht r

een kievit (mej. van Drooge)

( lo5;

(ro6)

(t-08) L61"

(lc9)

+(nr)

149. Iquqt
Tfn' 2 exx ovcr lli'l (Verhoeve)

L62. Grote mantelmeeuw Na 2B/3
(Verhoeve) ; da.arna tn.i.v.
enkefc kcer 2 exx, oP Niíit

164. Zilvermceuw Na 6/Lv wcer wa"rrneirtingcn In'i'v'
lTT- 1-:uv. over Bosrand (verhoevc)

L?4. Zr,rrartc stcrn ( aanvu-l-Ii-ng I;os-Avif auna)' ïr/-S'-'- -2;--{30 exx over tl.,'l. richting Sloterdi jk ( I )
(s,I . van Bladerenr Dooremans)

187'1O 2 exx Ni't (de Groot' van der Scirot).
De october-waarnerning is een aanvulling op de

Visdief Laa'bste waarneming:
ZtT-l ex (H. van uladeren)

I ex boven kamPeerterrein (foo::cinans)
1 ex, tussen kok-, storm-, en zi-lvermeeuwen op speel-
veld omgeving nanege (Veriroevc)

Ros-Avifauna",

(rr51 L79.

(l.Zz\ L93" Tortelduif Laatstc waarnemlng:
ryf--frx over i,roordkant, 2 exx entróe zonneweide,

Turkse torbels (Doorcmans)

(rz4) 194. Bsg-!j,!s], no .Tan Tooro.on= r.x , er)2 Ur-oedpà.ren omgeving Jan Tooropplantsoen (i\ietzg

met 2



(tzr) t95.

(rz8) 2o3"

(129) zo4.

(,Prsd nos - 5e b1z)

Koekoek
7 tcrr: i'ioordkant
Laatste wng: ?L/7

Bosuil

bl,z" 14

rJ ogeleiland - 2 Oeverland- A r v. PoeI '
)lw'-, Mc;r (Verhoeve)

- I terr.
I ex bij

I broedgeva lIen geslaa
! broccisels vcrstoordt
gedeeltelijk ooh cioor

Ransui.l
11 broedscls ge slaagd; van / broedsels aantal jongen bekend:

vcrmoedcir jk hoofdzakeli jk

gd, mct slechts B jurv. Gg6?: 1]àI4 juv')
-vermoedelijk hoofdzakelijk door publiekt
eckiroorns ( rartog,,/Bu}<er)

L9 exx. ! broedsels vcrstoord,
door eekhoorns (Hartog/"'uher)

+(lrz) zo7. Gierzwaluvr iaatste riung:

2ó/ bij Oost. viaduct,( mct

(tll) 209.

enige honderclc'n boerenzwa-
zeàr vreinig oeverz',vaIuwen) '

t na de laatste in de Bos-luwen, enkcle huiszvralul'\'en t

(Door'nans) i deze datum lig
Àvifauna genoemd.e (l8791

].I.pr"g"IÍtïólttcant: na 27/1 weer
2276"Í'6x achter sluiswachter Mus (ttc; . Pinkster, meded. mei .

daarna pas weer m.i"v. van Drooge)

A/B I cx bij Olitti ,rics t gehoora (l'ie3. van Drooge)

,/ B eind exc.Pad Cltii"ir verm' g;hoord (dc Groot' Oldenzicl)
L./ B cNi,i Oost, al]een gehoord (;t " van ljladcrcn 

'
Topsvoort )

B/g slootje bij Gem" Terroin
\

-t'rans s un,

9 ONrvl Oost, zittend langs sloot zijde iio enenbos (mej .v.Droogc)

9 fex

- -- /rr.a"v " L)/

Lr/ crritorium-strij dco/g CIrIi'{ \ríest bij schui}hut, L'

gevrikkeld (r'tetzger, van S cnac /
,',,,/,, vijf maal een cxemPlaar 3 ezien CNi'i (verm. in totaatl max.

2 exx, dezulfdc a1s vorige wng
1O rugclmatig ceI-I cx. waar Esnomen in CilM Lrost, door

cliv e r
soms

Lo/Lt

se V',íG -ls-den. I{r" Cldenziel- za8 hem vrijwel dageli-ji<s daart
me erde rL- malen pcr dag; tob cind october

, gezien (irei.

.itl 2 exx, in t

) (n. en GJ. v. Illaderen)

L2/LL

L'/LL
L6/LL
L7/LL
LB/LL
21/LL
30/tL

bij Grote Sluis, ccrst gehoord, tocn zlen zitten' vissent
wegv}iegcnaaarillSana.anllenoc,]td.aarweerz]-en2itten
(r,ià3. vàn Droogc, mc j. Franssen)
Acn[er gemaaltjc i,ius. ilr. ivius was sloot aatr het ui-tbagge-

rcn; ondanks motorlawaai kr'term clo iisvogel erbij ztLten
Icijí.,en, op de punt van de baggerschuitr-- en vloog ilas weB

toen Mus a" *oíIï""ir"tlr"(1i"1-, medcd. l'iei. v" Drooge)

bij Grote,3luÍs, ook zi;n vissen (tuicj'vqn Droogu)

slootje hoek Kocnenbos, d'at ijsvrij was (Hartog)

hoek iir.gr*ot L/tlce tz:..c;-t (C'i ' van l;1ade ren)
ONl,r (Blekcndaal)
tangs Meerpad, zLicle l'li"i (Strart, Ii' t'iey;r),,
einà excursiepad (Doorenans, van der Schot)

Voge
2q/6
1Ol6 iriei" van Drooge
B/B i{ej. Ao Brander
LO/8 achter de bijenkorven, o!,9en r.le^t3tengel' vis vangend;

geruime tijd lvaargcnomcn (Garrerrs/
Lr/B en L9/8 ToPsvoort
21/B H. van Bladeren, Doorcmans
B/:-o Brander 

">/lo 
ToPsvoort

2?/lAYtei.vanDro'oge,Dr'eni'levr'Hirschler'Brander'e"a'
|L/IO Brander

fciland:
iiran-der mct excursie



(Asd Bos - le blz)
Lj--re.] - -vgJ:-E;
S ; hírËlp o r-a &-lfGr s eh c r sk" È gl IIU : 9 9 g 3 1§- - "ri'v J

#iË-.;ï5 =Ëà;,a 
" 
.í=ii à;ea;il - r; . -16 s- ïàí-pr j, -fr6d 

c d " d c Gr o o t )

iítA Eràerseparli, 
-Amsiclveen (de Groot)

:16/8 van brug I(1. Vijvcr naar Thijssep;Lrk (van de'r schot)
àltT f ex spJrtveiaen e,'iv; (o'f " van Eladercn)
LL/9 Ar',ïJ (t"Íetzger)
L4:/g Amstelveense Poe-L (gutccr)
L5;/9 Landscheidingskade (C'e Groot)
ieih bij huis de Grootl word cioor een koolmues verjaagd

(de Groot)
4/lo bij huis de Groot (de Groot)

,/Lo slootje Zuidkant Rouibaan ter hoogte van F;u (ae Croot);
een cxelïIplaar van de lrl oordkant ?

(rf8) zt? "](leine bonte s echt
TLo { heuvcl .\ilart o ó /

(r4z) 228 "Ceverzwaluw Laats t e' \^iaarnemang :

exx bij Costelijk viaduct, met andere
( Doorei:nans)

hl-z" l,

mej. Franssen; GJ.
v:rn Drooge)

zwaluw-

(}16) 214.Gros}e specht Eni5;'' "vriarneming 
in 19óB:\!)v) --"l|Ë=-l u* rs avonds bij Vogetci-tanO (Harrtog, mevr. Alberts)

(142) 223"l3s!J3-e111-egiÈ--- -Lc 7í rz-&Ifr,cuver (Buker, Harbog)
|f/lL L2 exx heuvcl (Hartog, Vcrsluys'

van -rrlactcrcnr rnc.i "

1o/LL 2 exx hcuvel (Hartog)

( r 4s) 226 .Boerenzwaluw Laats'be waarneming:* t'' --- -; :- rcertcrrein ('Straatman)29/10 2 cxx bij karaP

( 146 ) 227 .§-r$-szwaluw Laatst'e waarnerning:
L1/rc:tï-u* t*ut uo""."r,a1uwen) achter kamp'terrein (Doorcmans)

zTD

( 220) 229Jl:.e1ewaal Laatste waarncming:\LLv ) ""öï;"''ïï""xk.;à ex bij Colijnr'reg (GJ'v':-)laderen' Dooremans)

(2zL) 212.4*e l!{_Bi' flïto f '?I-over Bosrand (vcrhoeve)
z/lt 2 exx Gr' Speciweidc (c'i' v' Bladeren' v'd' Schot)

l'e/t t -x over i'Tl'l ('i'«i' schot)

+ 216. NCrÉ-\iiBlKriB I1::Ï: ";.",';J;31 t;luïÏ;3;'ïi;"r:::',\3': ;ï;:;zi.chL hiaarn'rmangcn e

enkele
s or.rrt en

+ 2\-9. "r'IÀT.11?3 l"i icUt'1.-'SOO rt voor het Àsd Dos

l-1 Om9u".-3ö--13i-tÏ.r
1i6"Ë-i"clipidl-i,,fra trr. ( t ul-';.r)

10 1 cx bij Gemeeirteturrein, rand }.iicuwc i'iecr t

]iwarm c crI exeml:1liar ( onsetwij fcld heizelfde) aanvlicS'n
en streek ncer oP bcschoeiing, waar irij + ! ninuten bleef

(lic3 " van T)roogc, dc Rocv;t', 0rccl)I scharrelcle wat hccn

cn weer in ciic hoekl daarna vloog hij oP: in cen bc'cht

over het i\i;l , vloog zrngcnd over de lva-arncmc rs Ïrc cn ( waar-

'7

Cm lO u.

b
g

Zuarte

ij zich inmiddcls ook Brli,nder mut c>lcursie h;d gevocgd)

n verdrveen ovcr het Iiocnenbos.

mees
Gcen ncst bckcnd; minstcns 1 to rr. aannemelijk omgeving IJi-'lkan/

waarncmingen t,/m 26/r) "

5, d.ocir dit kan het gu-volg zijn
d cran tn 1967.

(:-gr)zt+o 
"

OmoricaPad (zie vorig !icd' 'Iad'
Zeer weinig lvaarnemingcn na 2ro/

van minder bezoclc aan clit 6;ebic



blz" 16
(.q,sd Bos, Be blz. )

Qgt) 24r. U*l.:p
fu]trnog een baltsroepcnd ex Jachthavenbos (v.Drooge, Hirschler)

( rgg) 24J " 3aayqnqnn_,-1tf,e

+(r'sr)

-_* 
- Nà Trl4 weer w&àrg::;Íromcn in Cfii4 rn"i.v.

L4/LO 6 exx roep.:ncl (Vorhocvc)
Diverse october- erf novcmber-waarnemingen, max. :

fi/fi + 10 exx (Bukcr, i{eLrtog)

252. Kramsvogcl Na 3/5 trrucrr
IttT*-Z-.xx Oeverlandcn Atv. Poc1, (Sr..rart) I dcze augustr-rs-

wng. is een aanvul,-ing op de Bos Àvifauna"
Daarna pas wcer m.i.v"

L?/9 enkelc exx voorhcuvel (Euker, Harto6) " rria.ximaal:
25/9 50 exx Ccverlanden Aev" Foel- (B1ek'nd.aal) en
Z6/g !O exx kampec'rterrcin (Straatman)

(r62) 253" Zanglij ster
Zrnfnog [ier en daar zang

Q6l) 254. Kopcrwiek Na lti/4 m.i.v.
( V crrrouvc )

23/e
rL/to

(1551 259. Mcrclm
,L/LO

(166) 26L. Tapuit
W---t

(168) 254. Paapjc
z>JT-+
2?/B 1
t4/g 1
2L/9 3
25/9 2
26/g 1

(1691 265. Gekraa

trck over kamlceerterrcin
afgelopcn r,.r,:ek gcre6eld
p1 eisterend karrtpe(;rt errcin ;
1O lj albino (Stra,rtrnan)

óónmaal- iric.rbij I ex

( s t r,^ír"t,narl)
IO-ta1len tot 10O-en

(164) 258. Be_+r-l§!gl
1ruO-{ I ;imstelveense r)oel (gutcer)
tZ/tO r Ëx heuvcl, alIccn gehoord (nuiier)

1 ex gcruimc tijd subsong, rand c"-rste bos (mej.v.Drooge)
stcrvond. cx aangetroffen in tsos, met Engels ringnummer
C.V. 74.COZ British i,rus.uiir, I.ond.on (me.de d. Brander)

ex vliegend ovcr excursiepad (uoorcmans)

cxx hcrtcn.Lrarnp (tt. van Lll-aderen)
ex hertenkamp ( ci.e Roev"r, Veling)
juv. ex excur-'siepad i,iïir (Buk.'r)
exx Ci\il'{ (H. en GJ. vi:.n Blatderen)
exx olíIi (Ve1ing)
ex Olli"i (GJ. va.n Bladerenr Vcrhoevc)

e roodstaart
/-L ex op kerrtpe erterrein (Straatman)

cx heuvel (Bulr'',r, H. van Bladeren). Laatste wn8.:
ex hi',r,tpeerterreiri (Verhocve)

L7 /9
L4/to

1

I
I

( 171) e67" §eg}lg.re}.
ry*ffiria Amsterdamsc Bos (i{artog, tsuker).

Qz>) 272"

Laatstc waarneming:
6/B 2 exx alarmcrend voor notcnkrakcr op het Vogcleiland

(Brander)

Snor 2 terri-toria (in Oillli) Lai-,tste waarneming:
§T oNtvl, zang (verhoeve)

Grote karckiet 6 territoria Àsd Bos (Bukcr, Hartog) "

Laatste waarneming:
B/B 'Vogc1ci1and, een trekker (niet broedvogel- aldaar)

(3lekcndaa}, mei. van Droogc)

Gz6) zT4.



blz. L?

lL77)

(Asd llos, !e b1z. )

2?5. I(]ei.ne karehieb Laatste waarneming:
8/9, Dooremans

+(f?8) 2?6. Bosrietzanger Voorlaatste en }aatstc waarneming:
qZ- -;iïg."d ex Jollcnpad" bij spoorlijn (mej. v. Drooge)
5/9 1 ex gezíen op Vogeleiland, d.otcrminatio op

pootkleur (Orcel)
De september-i^rng. is een aanvulling op de Bos-Avifauna"

G79) 277 " Ypi-zg+.6-g: Laatste waarncming:
Tn- --Doóiemans

(r8o) 279. Spotvogel Laatste waarnciiiing:
8rl8"'*Tïïuun" (mej " van Drooge)

Zuartkop Twee septcmber-waarncmingen:
5/g-* Z exx Vogcloiland (l-;. van iiladercn)
25/9 i o elzenspeelplaats (v.ting). Daarna nog:
2?/lO L E cincl excursiepad (ii;rrtog)
llwcede fr8fft october is cen aanvulling op de Bos-Avifauna.

Tuinfluiter l,aatste waarn;ming:
fD* ï-6ilvoecleiland, nog z"-.ng (H. van Btaderen)

Grasmus Laatstc waarn.iining:
íi:E- exx Vogeleiland (tt. van Elcrderu-n)

Braamsluipcr Laatste waarneming:
-. 

-

51g-TTTFi-Efj I{c.crpad ( Or'.1 )

Dc september-I,rng. is ecn aanvulling op dc Bos-,'vifauna"

+(r8r) 2Bo.

(182) z9z"

(rB3; 281.

+(rB4) 234.

(r8t) 287. Fitis
TW- zang (Swart)
,/r) Vogclci_land,

(186) 2BB. fb af
20 lO zingend ex ( !u';cr, Hartog)

!Ía 2L/4'pas !'reer n.i"v.(1BB) 292, Goudhaantje
29/9 I ex omoricapad (tt" en CiJ. va1: llladcrcn) .

i,{.i.v. ha}f novembcr vrij talrijkr en op diverse plaatsen
wë.\arSenomen.

(tB9) 293. vuur uclhaant c - - ,|I\rr IU/t+ píls wcer Ir1 .a.v.
L o.lc ciland (van der Schot)
Tl/to 5_ exx Vog.leiland- (llr. en ivievr. Brandcr
iui.i.v. IO/LL herhaaldclijk rvi"rarncmingen va1l m

)
ecrdcre

exemplaren op dezclfde datum, meestal niet op dezel-fde
plaats bijeen.

+(190) 294. §g.qwg_.-v-I-a*e-&g4H§er In septembcr nog:
T ífr" -8f9 -2 exx' tcampeerterrein ( Straatman)
z4/g ) cxx aldaar (Straatman)
Eén october-waarncming, aanvulling op de Bos-Àvifauna:
l/Lo ] ex liampeerterrein (Straatma.n)

+(r9r) 29r. .ilont' vI

9

Lt'.iL t s t c 1{&.1-f Ít uriïlii1 g;[ i

cnkele exx (il" van Bladeren)

Laatste wgarnerning:

].l:ggn-v-qng,-I
o of juv. I(lcine Vi jv'r un
fx dal-letje Pcrzischc iicrelilauw (GJ. van Bladert-n)

4/t3 I
t_

Eersbe hr:lft augustus is'i;anvulling op i3os-Avifauna.
2O/B l- juv. omgrving start (m'vr. Brinhers)
24/B I ex (ncvr. .irinkers)
3l/B 2 exx, herfstkleed, bij nestkastcn Amerika (Sr^rart)

,/9 I ex Vogeleiland (H. van 'iladeren)



(,isd Bos, lOe b1z. )

( 150 ) 299 . -qlgs-p".19.ir-c,rSl".chts viaarnemingun

bl.z. 18

d.i" t,/9, L4/Lo1 ?3/Lo, Lo/aL.

Q>z) ,o4. 'r'rittc }iwikstaart I{a october no5 slcchts:
ex over Bosrandi'ueg

ele kr',rikstaart

(Verhocve )

Q>t) 3O5" Grote

(r54) 306

2t/7
e/B

(t>y) 3oB" Klapekster
"x ziun ov-rvliugen 'oij botenhuiz,-n,'iocibaan (gut<er)
.-x in t)Ni'i (Bu,;'r, iiartog)
ex in (r}:li'i (Harlog)
ex cind excursiepad CNir (KoIk, Old'cnzicl)

l

10 I cx acirter sluisv;achter i',.us op balk in h''t tuater
(rne; " van Droogc)
1 cx clzenspcelplarts (La-rtog) " Veri,r. zelfde ex"

3:O/LL 1 ex over (II1'l ::i-chting eiI (Bulccr, Hartog)
t\/tt t/n
TB/IL 1 ex bi-j Gro'bc S1uis, rlccstal binncn de sluis,

op stcnun goifbr.l;er of in hct water drijvcnd houtt
soms wiukcf.'nd fouragcrcnd tcgen de sluisdeur op'
(Veling, i'iei. v;ir Drooge, en onige andere VL'tG-Leden) '
Verdween vernoedclijk i'v.il1 . het feit, dat olcn op
ZB/tt dc sluis vol had la.ien lopcnl werd slechts
diezc'lfde dag nog in dc omg;.ving gez'en.

G'.1c l"wikstaart
Dr:bicuzc broedvogc 1 van wei-L:'.ird.n iviccrzicht.

(A"v.; .: treht docr tot in mei.)i"a t2/5 nog slechts:
1 paar ovcr Ollivl (Vcrhoc-ve)
I ex bij aanbouw nieuwe Scnipholbrug' cn
I erc mi-i juv'nie} l'lccrpad, o1c p:-'d ( alcl . Franssen)
4 exx trelckend over Oliivi richting r'l (Swart)
driumaal \jen ovcrvlieguud cx (Swart)
La:rtste waarnunring:
1 cx bij lvicerzi-cint (van dcr Schot)

-tt /

)L/

7/e

tl
c)
O

ffrer
';n I

13/to L
ZO/\O t

(eo!) )15. §[o-en-!!ng
3O/Ll Om 10 uur

bovcn ecn
raoedeli j1;.

JO vcrzamcld"c zich ecn Srocp v: n ca-. JOO exx
eilarndjs in i(ltine Vijver; gingcn ver-
daar slapcn (di, Groot)

(206) tL6.

(207) tL? "

Putter
ffioffi"vallen vurinoucl,itijk: Jachthavenwcg - Vogelej-l-and -
omgeving huis dc Groct.

§.ire ^ - \tra-ag/, -(1 zingcncl ux Gro'te Vijv'r - Crecl.)- no6

10/6' L ex roipuncl over Bosrand (Vcrho've) 
"

Daarna. Pas wuer rn. i. v "

t6/g 1 paar Ëamp,rcrterrein (Strai:,tman) cn
c"n troepiè irr Sc-iinlcelpolder (de Groot)

L?/9 jonderd.en exx i\ieuwe Kalfjcslaan (ruietzger)
;; i> a jO exx iiaml:uerterrein (Straatman)

Na L8/9 wecr bePurht i-n eiantal"
23/lo trek van iiiuics c-l vinkachtigen (Verhoeve)
L?'/LL een Sroep rand erf Mi:crzicht (straatnarr' mej"

van Drooge



+( 2lo)

+(2L3)

(zr4) 326.

+(er6) llo. Es.-ej I'{a 1/6 weer:
lO/Z cen constant roepend ex omgcving kinderbad

(mej. van Drooge, mej. Franssen)
!2, 14, L5, L?, fB, 19 juri idem"
l-9/? icLem op elzenspeelplaats (mei. Franssetl' mevr.
6/B 1 ex Vogeleiland (Brander)
De juti-waarnemingen en de auEustus-waarnuming ziin
cen aanvulling op de Bos-nvi-fauna.
Trekkendc exemplaren daarllà wc;r m"i.v.
tE/g rneerdere oxumplaren (Itetzger)

+

(lsd Bos, lle blz.) bl-z. 19

]2O. Bar:ns.-i§
57lo-'- tt cxx kampcerterrein (Straatman)

daarna tot
LL/LO cnlcelc malen ecn aan'bal cxemplarcn aldaar (Straatman)
23/LO + 4O exx rocpcnd over Ceverland Àmstolveense Foelt

Enkclc j-nvaflend (Verhoc.ve)
z/LL tweemaa] een ovorvliegund cx, en wcl eenmaal Ciiltt

de inderc keer Oeverland- Atv. Poel (C.l . van Eladerent
van der Schot).

De october-waarnemingen zijn cen aanvulling op de Bos-
Avifauna.

321. Goudvink
-i o 10 1 ex gehoord op d" heuvel (Buk"r, Hartog)
Octoberwaarneming is een aanvulling op de Bos-Avifauna.

I(ruisbek
Tq*/'T {er.x roepend over Bosrandrveg (Verho"vc)
L9/rc 1 ex gehoord op heuvel (Bulter, Hartog)

Voorn)

fr *;;;x;;;;;Ë;;;;;;x;;;;x;x;;";x;xffi ;;r#;;;;;x;;;x;xi;;;xït;;;x;*§
L71, DRIETEENIIE.SU:í (l,iieuwe soort voor het Amsterdamse I;os)

flïtz/t9'6y--
een stooX6lieslachtoffe'r op herterrliamp

(O. Kars en F. de Vriesl rloor P. d.e Vries gefotografeerd)
Destijds achtte de Redactie de publicatie van deze waar-
neming van een voor het Bos niequ_e_ soort niet r,renselijk
alvorens er gelegenheid zor zíjn geweest om de door de Hr.
de Vries genomen foto te bezichti-gen.

Deze gelegenhej-d deed zich voor op 7 maart 1968, toen Hr,
de vries diats vertoonde voor een publi-ek, vraaronder zich
diverse vl,rG-l_eden bevonden" De día toonde duidelijk aan,
dat hier van een drieteenmeeuw sprake r'tas.

J . .J. de lioever
x1-1(X*XXXXXX-ïiXCí)F-X#lEXXïtt+:xlh.riíxx*-t-itxx+ trXxXï, XxÍXxXxXàÉiEËxXrF-*-x*-XXXxXX*XX

+46 J.iCT3]{KRAKER
C,p blz " 12 zLin a1le waarne rningen van V,,'iG-Ieden verzameld.
Van de Heer Tekke (iV"O.U.) kregen wi-j nog afscirrift van enkele
waarnemingen in dit gebied, door heni ontva.ngen. Deze betroffen
de vogel van de periode 10,/8 t,7'i,t 2O/8. ,

I

J . ií "'rJ . van .Droo

z.o"z.
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(Asd Bos, LZ-e bl-z)

]]OTE}]I(RAKER (nieuwe soort voor het :r\msterdarnse Ros)

- 6/B Voge1ciland, oorspronkelijk J exx (r,le;" A. Brandcr),
Ï-ëi-(i-'i6Jï-4. Erancler, i:ir. Brand.cr; Ic.ter Hïi. Geysse

J.t:i.C. oc Groot)
7/B I ex aldacrr (dc Groot mut ! and-,rc V,;G-lcdcn)

- 1o/B 1 ex 9gg9y11S-?rSl::-I gslt:5g-, : ir§:t r circui-t rutor';.rg

t/n 20/B hier clageli.jks wiiargilomen en vcclrruldig gcf
o.a. door groot aantal VliG-Icdcn"
Dit exeml:laar daa-rna vermocdclijk vcrdtvencn, milar;

- 22/B nieuwe invasie: waarncmingen bij hcrtenkamp, Grotc ,Speehucitic,
kinderbad en Vogelciland, ven in t6ÏiàÏ-Ï-7-cx;-(AIï;;E6-v=id:Íedcn)

- 21/8 n6g-1-ei-kinc16i6àA;-Ï;ïens I .x JollenpaE (nevr" Brinkcrs)
- 24/8 cn enkele dagen da:rrvoor: I ex bïJ-;í;;Ee1i3tr viaducb (bosw;.tchter

Porsius, mcclcrl . de Groot)
- ,,,,/,, I ex doodgcvlog.n tc6ren auto Colijnr^lr:g (mcdcct. dc Groot)
- àri/8 1 cx l'Ë*rtan-k"mp ÏH-... ï;n }Íaae rön)------
- 26/8 1 ex ach'bcr }<wekcrij Schink,-1,;oider (dc Groot)

ZB/8,29/BJr/B 1 ex op giàsïcÍd-Ii-§öËinkelpoldcr,
l/9, 2/9 1 ex ten ,i" van meeuureneilanden (de Groob)
3O/8 L ex Schinkelpolder (bosw" Porsius), mogel-iji; zclfd-e a1s
,,rr/r, I ex bij meeu!",Ieneilancl.,:n (de Groot)
3t/B t ex bij meeur.rencil:nd.cn (Swart)
L/9 en 2/9 zie boven.
Z/g I sterh vermagcrcl .rx gev#a*r, "/a lit. l{oorddijk,
3/9 dit ex overluden (d'' Groot). Hicrna geen waarnciming'n mecr in

dc. iil oord-Costhoek van de Schinkelpold.er

- 3L/B I ex poneyweide bij bred-e rÍjvlicl-pad, schuwer cn mooier dtin een
2de ex in dc naastc omgcving, ciat abnormaal mak was. f'otografen,
dic hcm voor de afirrisscling euns vliegend wilden iriclien, slaagden
cr nivt in hcm op dc wj-ckcn t-' krijgt-:n. (1,";, van Droog,', D'r "
Hirschler; l-irandt r m.t e:lcursic) ;1 cx aldaar (1.{etzger, l{oria)

t/g hct mahke exempla-a-r nog aanwezig (,Sr.r-'.rt,) idrm (it"tzger, irroria)
2 exemplaren (iukc'r)

5/9 2 excmplerrcn (i-]. van .Jladcrc.n)
6/g I ex, som..rige waarncmors tlve"maal -., Ín ilel-k gcval varir hctzclfde

ex sprakc kan zijn gev,re-est (litl . Ka.at c;n i,ioria; mcj. van Drooge;
dc Rocvcr, OreeI)

B/g 1 ex aldaar (bosw;ichter Gocl.help)
L2/9 1 .::x alclr.ar (mevr. Krogcr, medcd" de Groot)

LO/9 f ex h;r!:lEggp (mevr, Poel, mcd'd. i,lej. vrr.n .orooge)

l3/9 I ex bij Meerzicht, zecr mali; keek toe bíj oofeiren van politie-
honden ( b oswi'.ch t er S ir:nlt,-. r

?/1O 1 ex over Bosrandwcg bij Ringvaart (tlcrhouve)
L4/to idem

- 2O/LO 1 ex bij excursicpac. Olir. (,f . v;,rn t,[ersch, i . I{arnburger, meded.

LO/LL 1 ex hoelc I(ocn'nbos, schuw

inc j. van Drooge)
(vcting)

Samengesteld door I'iej. irr. J.H.U. van Drooge
Cornulis Dopperkade B VI,
Amstcrdam - 9

vDr,/vDr Tc1' O2O / 7iO17'

l-ater
n, l".ctzgcr I

( boswachter
\ir"Ia.1Ítefl/

otograïecrd

t



tlr/aarnemj-ngen in en om ;\msterdamt

blz" 2L

excI. Amsterdamse Bos

Juli : octobe-1968.
Nummering Vogelgids 6e druk

2J-. Purperreiger
í7f--T""-Sloterdijk (c.,r. van Bladeren )
L?/8 1 ex Marken (eerste waarnemingl soorten-aantal voor

Marken sf,etat nu op 174) (Swart, Bonten, Blekendaat)

26. 
"rïoudaapje juveniel, Sloterdijk (Friesr,vijk)

ex Bijlmermeer (lt. en GJ. van Bladeren)

27. Roerdomp
l8/lo 1 ex B1ijkpolder bij

36" Krakeend

Nederhorst den Berg (Straatrnan)

6. Roodhalsfuut
6nÓ---1-ei-overgangskleed - Kennemerduinen

1'2. Noordse pfjlelqfmvogel
23/9 L ex Zandvoort, over zee richlíng ZZW

(zeer laag over golven, kantelenC met
vleuge ls )

( Svuart )

(ae rruyf)
stijf gehouclen

met 4 vliegvlugge jongen
elfde sl-oot (Srvart, B1eken-

Íz7T-1
t9/8 1

t4/z
22/B

27/? l- ex in g-kIeed, Diemerzeedijk (Swart, P.C. l,leyer)
4/B ö * ? Díemerzeedijk (de Roever)

37. Smient
$n- I ex Diemerzeedi.jk (8. en GJ. van Bladeren)
24/8 1 ex Sl-oterdijk (Frieswijk)

42. Kuifeend
rr77

43 . Taf ele encl
l3/7 2 broedgevallen op Markenl

en g met 2 donsjongen in de
daal) .

broedgeval op Marken; ? met ] donsjongen (Swart,
Blekcndaal)
o met 8 donsjongen op Laard.er .asmeer (Swart)
6 met 4 Songen, Sloterclijk - lrJesthaven (ae Roever)

o
+
Z

56. Casarca
augustus' begin septemberr ! Bezien op Sloterdijk en in Zuidelijk
Flevol-and nabij Muiderberg, mogelijk zelfde exemplaar; ontsnapt ?
I(on goed vliegen, vrij sehuv'r

44. ulitoogeend
5/7 ö Botshol (H. en GJ. van Bladeren, de Roever, Veling)

50 " Eidereend
2416--2-exemplare-n, Gouurmeer, Marken (Swart)

57. 9tqywe gans
117T--VO exx overvliegend richting O,

(Bonten)

68. uíilde z!ïaan
2O/lO 1 ex i'laterland ( Dooremans )

l,Íaterlandsc Zeedijk



(Groot rr,msterdam, 2e blz . )

79. flperyer2O/lO J exemplaren vrlaterland (Dooremans)

Br. Bruine kiekentLief
l/B J exx Sloterdijk
26/8 t ex Sloterdijk

blz. 22

/-(I rr-eswl_JK,)
(dc Roever, Oreel)

€xr en I
exx, en

24/t

10/z

1/8
tt/8

5/e

101. Kwartel
7D- eehoord. Slotercli jk ( Dooremans )

1O4. tr,Jaterral

7/8 I
24/8 2
4/B r_

t4/g 1

86. Blauwe kiekcndief
2O/lO 1 et Zuidérwolde, u{aterland (iÍ. van der Schot)

91" Boomvalk

ex Diemerzeedi-jk (de Roever)
ex Sloterdijk (Friesvrijk)

4 exx (waaronder J bedclende jongen) boven Vondelpark
( Brander )
1 ex fourilgerencl , achter gierzv,raluwen, boven Vondelbrug,
Vondelpark (Brander)
en lL/8 1 ex Sloterdijk (Ericswijk)
1 ex zwaluwenvangend (met resul-taat) Uithoornse Polder
(Hr. en mevr. Straatman)
I ex Slotercli jk ( de Roever)

lB/TÓ-2 exeuplaren Blijkpolder bij Nederhorst den Berg
(Straatman)

25/lO J exemplaren Vinkeveense plassen (Straatman)

105. PorseLeinhoen
28/E

3t/B
5/e

4/g

L27. Bokje47r
144" Kleine

2 exx Sloterdijk (Frie.swijk, Hinloopen, Niesen ,
Straatnan)
1 ex Stoterdijk (Frieswijk)
minstens 9 exx, waarvan 6 tn 6én kijkerbeeld; ook
roepend; Sloterdijk (cle Roever)
minstens 3 exx, zandput Badhoevedorp (de Roever)

de Roever,

I ex zandput Badhoevedorp (Veling, de Roever)

strandloper
1 ex Diemerzeedijk (de Roever)
enkele exx Sloterdijk (Oree1, de Roever, r,. v.d. Schot)
2 exx Sloterdijk (FrieswijX)

L45. Temminckrs strenclloper
8 en 26/8, 2 eit-Slot<erdi jk (Oree1, cle Roever)
B 4 exx Sloterdijk (Friesv',ijk)

a49. Kromb ?kstrandloper
23/8 2 + I óx Diemerzecdijk (cle Roever)

23/8
26/B
31/B

2/
B/

2
2

verder.eind augustus, begin september, op sloterdijk: bonte strand.-
loper (1 10) I zwarte ruiter (g 3o) I bosruiter (7 z) I groenpoot-
ruiter (+ 10); kemphaan (+ fOö) I watersnip (t fóo);'oI.r."iàp""(+ 2o); ilitgatje (tot 20 6xx) I ture.luur (i rd)



. (Groot dmsterdam' Je b1z')

---. Grote franiePoot'--' 
ï7{-t1;-2"ÏEelijk Flevoland, bij Nijkerk ('''' en J

HinlooPen)
B/B idem (Straatman, Bresser, Bj'eswijk' Dooremans'

Drooge) ; winterkleed, druk fouragerend''
g/S idem"(Siraatmano Hr' en mevr' Stritter' H' en

Bladeren) '

bLz" 2t

Hr. Vos uj-t ;.mersfoort zou d'e vogel
,Joch nog niet als zodanig herkend''

mej. van

GJ. van

Volgens medcd-cling van de

recds op 1/B SezLen zi7n,

r8o.

185.

uriitvleu elstern
? 1ex í- overgangsk Ieed, Bijlmermeer (HinlooPen)

Noordse stern
t3/7

Turkse

1 ex Marken (Sv,iart, Blekendaal)

tgg.
juni- ju Ii: 2 exx Zwanenplein, i{msterdem Noord' (Bonten) ;

waarschi jnlijk broedgeval'

2O2. kerkuil
,/Lo--.. ex in torentje bL-Sraafplaats Buitenveldert (H;rrtog)

tortc I

2OB. bosuil
Íó7fr- 1 ex gehoord, rs

I'imsterdam Centrum
nachtsr voor Centraal Stationt

(de Roever)

225. Llyihals ÍÍ^^,rr^r- 2q78-Í-u* d'oor kat gevrngen, Hoofddorp; op

overleden (medecl' Bonten)
3O/8 i "* i" tuin bij gasfabriek a/d rimstel
íaip r "* Àroterdijk (;f ' van der Schot)

3O/8 tn Àrtis

(Hinloopen)

235. Oeverzwaluw
27/7 ko Ionie j-n bunker kamP Zeeburg (Svrsrrt)

241. notcnkraker
1ex
,,mS te

tL/9 I
22/g 1
27/9 I
29/9 3
29/9 1
L/LO 1

3/Lo 1

7-L7/to
ZO/LO 1

4/ó

Lo/B

t4/B
tr/B
8/B
tt/B
4/B
24/B
25/B
26/B

in tuin Dr. G. ven der lVaI, 'imsteldiik N l-67'

lvecn (meded. I'ie j. vrj'n Drooge) ; ook later daar

nog gczien - clata niet bekend
I ex V1j-egenbos, r'msterd'am N, P ' Re rrd'ay (mededeling via
ilr."-r"x[eï (vgr. n. de Jong, in de rrNoord-nms'berrlammerrr)

rr1 paarirzelfde plaats, J. Donkersloot (med"ed 'tHt' Tekke)

1 ex zclf dc PJ-aats (Bonten) / víe

1 ex Marken (Perc'boom). Tot 22/lO 1 à 2 exx aanvrezig (Swart)

1 ex doodr. Broek ln Ííaterland (meded' Bonten)
'I ex HoofddorP (Blekendaal)
1 ex Broek in \ïaterlancl (Swart)
2 exx Zuid erwourle, lïaterl-ancl (Swart )

1 ex omgeving Huizen (l'1. Verhoeve)

ex Czaar Peterstraatr/Oostelijke Handelskade (Hr' Koch)

ex bij Maartensdiik 
'(t. Erkelcns, m':ded'' de Groot)

ex bos tegenover ingang militaire kailp Stroe (Straatman)

;; ;ii uiÏ0", (toswàcrrter Porsius, me clec1' de Groot)
ex langs zi jkanaral C (Garrelf s, clc.Kruyf )

ex Oosierringdijk, ,.msterdarn Oost (mec1' de Kruyf)
ex langs FlevoPark (ae fruYf)
l- ex Broek in vïaterfand (Bonten)
ex ZuiderwourLe r ir$aterland (Dooremans )
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26O. l<ramsvoge-I
3677

266. Berli

277 , Blauwborst
27/8 1 ex s loter

blz. 2 4

)253. Baardmannctje
29/? *irrd;fiu 11 exx, Akkerswad'e' Diemerzeedijk (Swart

àl/g minstens J exx aldaar (de Roever)
iz/A 1 ex Bijlmermeer (HinlooPen)
25:/, en 2/à;ïesttraven, Sloterdijk; J exx' waarvan 2-de

wekten vliegvlugge 3ongen ie zLTn (Frj-eswiik)
LO/B 2 exx aldaar, 'oo"'àt Í 3uv' ö .(Frieswiik)
í)'/A 2 exx bij spoorbaan, Sloierclijk (Frieswijk)
:-]A/rc minstens 10 exx Blijkpolder, Ned'erhorst den Berg

22:/Lo 2 exx Marken (Swart)

indruk

(Straatman)

en Mevr.

I ex Sloterdi jk ( c1e Ro,,ver)

M:rrken (Swart )

d.i jk (H. en GJ. van Bladeren)
u** Slot"rclijk (Frieswijk)
t, BadhoevedorP ( c1e Roever)
nstens I ex Sloterdijk (Frieswiik)

vopark (dc KruYf, Breidenbach)

2/tt 1 ex tussen Naarden en Valkeveen (Bonten, Breidenbach'
te vlucht; tekcning a1s klapekstert
hoofd.. (Swart heeft ook e'en exemplaar

cle lrlieringermeerpolder gezien, en dÍt
' sterk aan d.enken)

i{eyer, Swart). Rech
maar met zv'rart voor
2 maanden eerder in
exemplaar decd daar

ster

3l/8 minstens 2

4/g I ex zandPu
7/B en t4/) mi

2Br. ql9.!9-Erskiet
t3/? ,irrffiË a, Markenl eerste waarneming voor Marken (swart)

(reeds inbegrep"r. i. totaal van 174 àoorten - vgl. sub 21)

2B'? . l,ilaterrie tzangetcv Í' 
Ëru-=-;ïïl-w"sthaven, sloterdijk (Frieswiik)
lZ/8 I ex zingend, gecieelte bij sfoorbaan, SÍoterdijk (Frieswiik)
22/B 1 ex gedeelte bij spoorbali: .:I?l"tdiik (d'e Roever' OreeI)

?/g 1ex bij \Iiesthaven, Sloterdijk (Frieswiik)

304 Vuur dhaant
'lo exx F

32L. Kleine klauwier

e

ul8. Kruisbekzsn_ voert
voort.
in de

,,anvu11i- !fi-2p--412. notenkraker:

dR/vDr

vliegvlug iong in de Kostverlorenstraat' Zand-

Sr írs àit jaar al sprake van broedsymptomen
duinen aldaar (Swart)

Sàmengesteld door J'lÍ' de Roever
urleesperstraa+- it5, kamer 11' Tel' 230661

weekend i,{illetstraat 26 , tel ' ?26265

lo/LLlexineenbostussenHilversumenBaarn(ltr.
Straatman, mevr. Koch, F' van Zutphen)
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rdamse Bos

!g!Ug: }J april 1968, o8.1o tot OB.2o uur
amsterdarnse Bos, op het pad langs het Nieuwe Ivieer bi jweilanden van boerd.erij Meerzicht.

Víaarnemers:

PLaats:
de

À. Hartog (tZ x 5O
tr.. Versluys (tO x
Mevr. M. Maasland

ïï e ersomstandiEhe den:_____=_____

lffaarnemi ngen:

Gezamenli i5

Persoonl-i JE:
A. Harto

F. Versl S

M. Maasland: Forse ko p
achterzi j de

i,clmiralengracht 2Olhs , hmsterd am
, Geuzenstraat 37 IT, i,msterdam
x 10), Stadionweg 92 IV, Amsterd.am.

),
50)
(B

Direct na de waarnemi-ngsperiode werd. de lichtsterkte gemeten dooreen CdS belichtingsmeter op de wolken te richten en de lichtwaardeaf te lezen voor fir-mgurro"lighc.icl van zl/ro DïN. De lichtwaard.e be_droeg E.v. 1o-r-1. Dit is dus nog vrij donker; m.a.ví. er konden we1tinten gezien worden, naar geen kr-euren. Door ce bewolking heenwas in het o.z-o. no8 een lichtere vlek te zi-en op ae ptaàts waarrte zon zich op dat moment bevond. Eu. stond een zivakke N.o.-wind.

De vogel vloog in noordwestelijke richting over ons heenl opongeveer 7oo m afstand begon hij te kringJl", 
"r, kwam vervor_gens u/eer recht over ons heen (v1oog d.us toen in zuidwestelijkerichting) tot ni; op loo m crraaide, paI naar het westen vloogtot op ZJo n van ons, waarna hij weei afboog en in-zzo-ric-rrtingwegvloog ----o

(vliegrichtingen en afstanclen r-ater via kaart bepaald).De vlieghoogte was eerst Zo_3o meter, later jo-6ö;;;;;; dit on_geveer berekend aan de hand van ard.aar staande bomen van 12_1! m.Eerst v/aren de vleugeruiteinden spits, maar dit veranderde inafgeronde vleugers r waarvan ae gevingerd.e toppen duidelijk op-gekruld waren.
De.vogel vloog zeer ka1ml 4-Z ,Iergels1agen gevolgd door eenglijvlucht die clua tijdsduur langer *." àr'cle periode van d.evleugelslagen.
rn de vl-ucht viel op de .ange, rechte en smafre havi-kachtigestaart. Deze werci zelfs bij het kringelen niet breed. uitgespreid.De gehele vogel was zourer van boven àr" .,r"r, oncrer zeer clonker vankl-eur. De cnderstaartdekveren ï/aren donker.Geschatte spanwijdte 120 - iZ5 cn.

g: Borst donker met lichtere in de lengte-richting verl0pendedroppels. Forse kop en snavel. ichterkant van staartzeer zvrak a.fgerond. Bovenzijde kop iets lichter.
: Handpennen aan de ond.erzijde iets lichter clan d.e restvan de vleu6ge] , van een polsvlek echter geen sprake.onderkant staart iets rióhter dan de rest van het li-chaam en vaag gebancleertl . itchterzijde staart rechtriÍ,cr:ncien.

en snavel. Bovenzijde kop i_ets lichter.
staart zeer zy{ak afgerond.

NabeschouwinA:

De weersomstandigheden in acht
houden, dat cle onderzijcle van
de bovenzijde.

genomen, moet men er rekeing mee
de vogel dus minder licht oniving dan
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Bovendien hebben wij de bovenzijde a1leen goed gezien toen de
vogel kringelde. Vandaar misschien Cat ons geen lichte schoud.er-
vlek j-s opgevallen.
De lichtintensiteit is er dobet aan, dat alle tekeningen op het
dier vaag te zien waren.
De iets lichtere bovenzijde van de kop kan mogelijk veroorzaakt
zijn door de lichtval, toen het dier tegen de vage lichtvlek van de
zon j-n v1oog. Echter niet lichte vlcuge'lrandcn gezien.
Na de waarneming is allereerst notitie gemaakt van de kenmerken
zonder daarvoor enig boek te raadplegen. ,.lleen de Vogelgids was
daarna vcoradig.
Discussie:
Kenmerken 1uveniel donkere fase:
a. bovenzijde geheef donker
b. onderzijde kop geheel donker
c. onderzijde l-ichaam donker met lichtere spikkels
d. beverbing der poten iets lichter dan het Ii-chaam en vaag gebandeerd.
e. onderzijde der staart , rr rÍ rr r, rr ,
f . vleugelboeg donkergrijs
g. vleugel van lichaam tot pols - als onderzijde lichaam (c)
h. vleugel wat betreft grote slagpennen geheel donker en op

overgang met kleine slagpennen enkele vage lichte spikkels.
Kenmerken adult donkere fase:
a, b, e en h a1s bij juveniel
c. onderzijde lichaam geheel donker
d. bevedering van de poten geheel donker
f. vleugelboeg geheel donker
g. vleugel van lichaam tot pr:Is geheel donker
i. duidelj-jke po1sv1ek.

Kenmerken uveniel lichte fase:
b, c, d, e, f, Br h. en i a1s bij adul-t donkere fase
a. bovenzijde donker met lichtere schoudervlek en lichtere boven-

zijde van kop (Uutfy: ongeveer isabelkleur van Casarca)
Verwarring zou aIIeen mogelijk zijn met Zwarte wouur.

',ilanneer we er van uit gaan dat een jong of een vogel in overgangs-
kleed met de sterke zuiclenwinden die in Spanje en in Frankrijk op
dat ogenblik heerstenr - e[ reeds enige tijd heersten -, naar Neder-
land (*) koerste, klopt de waarneming vrij aardig:
n.1. öf donkere fase met nog juveniel kleed cp IÍchaamren vleugels
vrijwel in volwassen kleed, if lichte fase geheeï in juveniel k1eed.
Bij de donkere fase klopt echter de donkere grote slagpennen niet
en bij de lichte fase de grote slagpennen plus de lichtere schouder-
vlek niet.
Naar onze muning is het echter in geen geval een wouw, n.1.:
1. borsttekening wijkt ten enenmale af
2. wouw is slanker, wat betreft vleugels en lichaamsbouw
3. vleugelpunt was niet spi-ts genoeg voor een rrrouw

4. a1le waarnemers hebben cleze vogels op buitenlandse excursies
ind.ividuqel qn i-n groepsverband leren kennen

,. óón der auteurs heeft op B-il-'61 een zwarLe wouw waargenomen
langs de weilanden van boercleri-j Meerzicht en hem toen positief
als zodanig herkend, samen met mevr. J. .\lberts en Mej. T. Franssen.

j

oZ Z
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(roofvogel, blz. 3)
* Nootz deze soort is broedend aangetroffen in de Àrdennen; als

noordelijkste waarnemj-ng vermel:1en wij een ïuaarneming
uit Zweden.

Geraadpleegde literatuur
Àtlas der Europese Vogels
Birds of Prey of the 'rïorId
Handboek of the British Birds
Vogelgids
Les rapaces diurnes et nocturnes drEurope.

Hartog
VersluysF.

'uH/.vDrTv/
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SENEGAI

Op B juli vertrokken G. Oreel, J.1irl. de Roever en ondergetekende uit
Amsterdarn: vijf dagen later waren wij in Casablanca, uiaar vij verder
vervoer probeerden te vinden voor de tweede helft van onze reis, die
Senegal tot doel had. A1 gauw bleek, dat wij daar slechts konden komen
indien wij de boot namen, zodat wij niet het rrgenoegenrr hebben mogen
smaken op de rug van het schip der woestijn, de kameel, de Sahara te
doorkruisen.

Van deze reis hebben wij overigens geen spijt gehad, want hij voerde
ons door wateren, rijk aan pijlstormvogels en verwanten. lilij zagen
d.aar vijf soorten pijlstormvogels en vicr soorten stormvogeltjes, waar-
onder het Wilsonrs, dat in die tijd van het jaar over de Noordelijke
oceanen uitzwermt na in onze ruinter op het Zuidelijk halfrond gebroed
te hebben.

Senegal j-s een 1and, dat ligt op de grens van twee klimaatgebieden.
ïn het Noorden is het negen maanden van het jaar kurkdroog en bestaat
de vegetatie uit meest dorre en doornige elementen. Naar het Zuiden
afzakkend, zj-et men de begroeiing verlevendigen, totdat in het a11er-
uiterste Zuiden, de Casamance, het ]andschap a1 meer het karakter krijgt
van een tropisch regenr,voudl daar strekt de regentijd zi-ch dan ook uit
over meerdere maanden, speciaal juli en augustus. In één nacht viel er
in Ziguinchor 60 mm in een paar uur; de gemiddelde jaarlijkse neerslag
in Nederland is + 7OO mm.

Door zijn IÍggÍng i-s Senegal bij uitstek geschikt voor d.e verbouw van
aardnoten (pindats); 90 % van d.e c'xport bestaat eruj-t, namelijk
gOO.OOO ton. Direct aI, toen wij voet aan wa1 zetten in Dakar, merkten
wij d.e weeïge geur van de pindabranderi jen op, di-e a1s een rr\ri/aasrr over
de stad hing. Het is evenwel de bedoeling van de Regering om uit eco-
nomische overwegingen ook de aardappel- en rijstbouw te bevorderen.

Bij een dergelijk overgangsklimaat is het begrijpelijk, dat er in zorn
land vele vogelsoorten voorkomen, soorten die behoren tot het z,g.
Ethiopj-sche fauna-element (zie VOOUS, Atlas van de Europese Vogelst
pag. ?) . Ik kom uit de literatuur tot resp. 281 soorten niet-zang-
vogels en 186 zangvogels, uraarbij de Europese trekkers zijn inbegrepen;
maar cleze aantallen liggen waarschijnlijk belangrijk hoger in een
dergelijk nog zo slecht bekend gebied.

Het verdient wel vermelding dat de Oostkust van Afrika rijker is aan
soorten. Maar, behalve dat er meer soorten ziin, zi-jn de vogels uit
Senegal , - zoals uit alle tropische gebied€I'l -r veel bonter gekleurd
dan de Europese. Ook dit feit maakt het vogelen d.aar zo aantrekkelijk.
Tenslotte komt daar nog bij, dat er ook kwantitatief meer vogels z,iin
dan in vergelijkbare Europese gebj-eden. Zo geven de aangelegde rijst-
velden bij Richard.-To1l 1n het Noorden aan de livier de Senegal
behalve meer soorten ook meer individuen te zien dan bijvoorbeeld de
Camargue.

De eerste tvyee weken hebben wij in het Noorden, Èt. Louis en Richard-
To1I, doorgebracht. In de laatste plaats is een biologisch station ge-
vestigd onder J-eiding van d.e Fransman I'ioref , die ons I'ee1 nuttige tips
heeft gegeven, en met wiens chauffeur wij in een jeep door de rrbu§hrr

een paar tochtjes hebben gemaakt.

Tenslotte brachten wij een bezoek aan de Casamance, en we1 Ziguinchor.
voor de verbinding tusscn de verschillende plaatsen (Dakar - st' Louis
268 Xm, St. Louis - Richard-Toll 96 kn, Dakar - Ziguinchor 607 km)
zorgt een nog uit de Franse tijd stammend, goed onderhouden wegennet.
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I'{en kan van twee vervoersmiddelen gebruik maken: de rrcar rapideil,
een omgebouwde bestelauto, Dakar - Ziguinchor in l-4 uur, en de taxi
een stationcar, hetzelfde stuk in 7 uur, topsnelheid 120 kmrluur,
alleen afremmend voor overstekend vee en slechts toeterend voor
andere obstakels. Wij'werden een keer verwikkeld in een prestige-
strijd tussen onze en een andere chauffeur, waarbij de snel-heid nog
belangrijk opliep.

Tensl-otte wi1 ik nog enkele van de waargenomen vogelsoorten vermel-
den, die misschicn r,vat meer bekend zíjn en/of waarvan een plaatje staat
in AustinrrrBirds of the Worldtf (verder afgekort tot B!ï).

Hamerkopvogel (Scopus umbretta), BVrl pag. 56

Sacred ïbis (Threskiornis aethiopica) , BW pag. 59.

Kroonkraan (Balearica pavonina), Bin/ pag. lot.
Een byzonder fraaie kraanvogelsoort, waarvan een grote troep in de
rijstvelden bij Richard-To11 fourageerde.

Fj-nfoot (Podica senr.galensis), BllI pag. }12.
Een schuwe en teruggetrokken levend.e soort, die de moeil-ijk bereik-
bare mangrove-bossen bewoont, en daar nauwelijks uit te voorschijn
komt. í,lij zagen.jen van de weinige exemplaren van Senegal , waar de
soort de Noordgrens van zijn verspreiding bereikt,
Zeer kenmerkend zijn de brede, rode zwemvliezen.

Painted. Snipe (Rostrulata benghalensis), BllJ pag. ll?.
Dit is een soort, die, net al-s de franjepoten, een ongebruikelijk
voortplantingsgedrag vertoont. De vrouwtjes zijn fraaier en feller
gekleurd dan de mannetjes, maar overigens zíin zii ín zít byzonder
moeilijk',vaar te nemen door hun vluchtgedrag, dat op dat van het
bokje 1ijkt.

lniest-trfrican Touraco (Turacus persa), vergelijk B!ï pag. 150.
Deze vogels gedrargen zich in de dichte boomkruinen als eekhoorns,
zo llrennt nrr ze over de takken.

Emerald Cuckoo (Chrysococcyx cupreus). Bïrl pag. L52,

Blue-naped Mousebird (Colius macrourus), BVrr' pag. L?4.

I,Isvogel.
we zagen aI de B soorten ijsvogel van Senegal, van de grootste, de

Giant Kingfisher (Megaceryle maxima), die in de vlucht op een juveniele
kwak lijkt, tot de kleinste, kleiner dan de Europese, de

Pygmy Kingfisher (Ispidina picta) | zlerrA new Dictionary of Birdsrr,
plaat 41-r-5, waarbij de fraaie IiIa oorstreek opviel.

Ground Hornbill (Bucorvus abyssinicus), in Artis aanwezig, maar daar
kan deze vogel helaas niet zijn imposante, lichtvoetige draf laten
zien, wat een schitterend schouwspc.I is.

Greater Honeyguide (Indicator indicator)r B!ï pag. 185.
Deze vogel kan het volgende gedrag vertonen: door zijn monotone roep
lokt hij mensen of dieren, en d.oor vervolgens korte stukjes te vliegent
Ieidt hij ze naar een bijennest en wacht tot het is I-eeggehaaldt
waarna hij zelf de rest van de honj-ng verorbert.
Zelf hebben wij lang moeten zoeken voordat wij de vogel konden
vinden, die hoog in een dicht-bebladerde boom onbeweegelijk r.at te
roepen.
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Red-shouldered cuckoo-shrike (campephaga phoenicea), Bhr pag . zl-g.
Paradise Flycatcher (Tchitrea viridis), vergelijk B!ï pag . 26]-.
Yellow-throated Longclaw (Macronyx croceus), BttI pag. 264.

verder zagen wij 22 soorten ïuevers, die gelukkig in prachtkleed
lrrarenr r,vant anders is determina.tie in het veld bi jna onmogeli jk.
Bii deze wevers waren er verscheid.ene soorten, die in Nedàr1and veelin kooitjes worden gehouden, zoals:
i-ndigovlnk, napoleonnetje, blauwfazantje, ti-jgervinkje, Dominicanerillida, roodbekwever.

Dit is slechts een greep, want in totaal zagen wij in senegal in
I weken ongeveer 2OO nieuwe soorten.

Behalve een incidentele ontmoeting met een python, d.ie goed afliep,verliep verder ook alles naaï wens, zodat wij op lj augustus weer in
Amsterdam terugke erden.

E.J.M. Veli-ng,
van Bree.straat 12,
Amsterdnn - |rf. 7935L7

EV/vDr
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283.

(Noordkant 2e blz.)

grasmus
braamsluiper - 284
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noot ad bosuil: beide broedgevallen werden verstoordl daarna bracht
echter I paar toch nog 1 jong groot, niet in nestkast.

n8

net buiten begre'nzi-ng rrNoordkantrt volgens afmetingen aangehouden
door Hr. Frieswijk c.s.
niet geteld
onvolledig geteld wat de eghelg noordkant betreft, maar bepaalde
delen hiervan wè1 volledig.
telling geschiedde uitsl-uitend door ,\. Hartog
aanvullende' territori-a buiten het rrgeluj-dsbereikrf van me j. van
Drooge op haar dagelijkse route, die dientengevolge niet j-n aan-
merking komen bij vergclijking met voorgaande jaren.

nummering: Vogetrgids, Je Cruk.
= ============= ===== = ======= == == == === ===== ==== = == == ==== ========= = =======Totaal aantal soorten, waarvan min. l- territorium 196? 1968

werd vastgesteld 5f fi 2 2
Volledig geteld werden de territoria van 19 4t + Z Z

Onvolledig geteld, c.q. niet geteld 15 IJ soorten
***,t**********-*******+*x*******,Í<'kx*{<**+****:t*+****x*******************,t

De inventarisati-e geschiedde door À. Hartog en Mej. van Drooge.
Medewerking verleenden: mej. Franssen, mevr. Ivlaasland, mevr. Voorn,
HH. BIom, Buker, van der Schot
,f,t*,t,i*:f***>k*****,t***+*****+***+***f+**{.********+*****>k*rr*+*+**,k**+****:f

;iH
ahr
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ii. Hartog
Ad.miralengracht 2Olhs,
i:'imsterdam - 15

l4ej. ivir. J.H.U. van Drooge
Cornelis Dopperkade B Vf,
rrmsterdan - 9
rf. 73o371

I
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Inventarisatie irmsterdamse Bos - Vogeleiland
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(Vogeleiland, 2e bl-z.)

bosrietzanger - 276
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spotvogel
zwartkopje
tuinfluiter
grasmus

braamsluiper - 284
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14 dagen gezongen

1 week gezongen

weinig gezongen

1 i-n nestkast

steeds aanwezj-g; geen
nest gevonden

waarnemingen van 1
zingende ö afwisselend
vrei1. en naaste omgeving
juli/augustus
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Noot ad bosui-1: oorspronkelijk werd ecn eekhoorn in de nestkast aangetroffen
en verwijdcrd. Nestkast bleef onbewoond, maar in augustus
werden I juvenielen in de naaste omgeving aangetroffenr die
vermoedelijk op een oud kraaiennest werden grootgebracht.

**************,r**,t**,tx*r.***,t****+*x***1.***,t*****:k+,k*,t****{.,t**nt***:t*,t***,t*,}*,t

VG,3 = nummering volgens Vogelgids Je druk

ng = als broedvogel aanwezig, doch territoria niet geteld
Pro memorie werden a1le soorten, die ooÍt op het Vogeleiland broedden'
vermeld, ook al wercl. noch in 196? noch in 1968 broerlen vastgesteld
(aangeduid met ttOrr) ' 2 soorten, die er tot dusverre niet broed.den, doch
waarmede mogelijk voor de toekomst rekoning moet worden gehouden, werden
vermeld,r oe t rr-rt. (boomkruipÈr en keep).
De gegeven getallen betreffen het Vogeleiland zelf, met de aan de omringende
sloot grenzende bosgedeeltes töt de eerste paci.en die voor het publiek toegan-
kelijk buiten "leze sloten 1open.

Yan 38 soorten werd minstens I territorÍum vastgesteld.

y?ï,-ï1::llï.1.i::ï:.;.*:.ïill:.::l*.;.Y}ïï?ï,,?:-l:ïï11:ï1ï.ïH:l:}i*****,i,***,.

Samengesteld door: P.vJ. Brander
víillemsparkweg 4,
rimsterdan - 7

Br/vDr



DI\ taat inventarisa 1 eltrer

blz" 35

e.ranaf huls Hr'. de Groot
Pa.d. en Bovenkerk - 1968

wilde eend +
fuut
fazant
waterhoen +
kokmeeuw misschien
houtduif
holenduif
tortelduif
koekoek
bosuil
ransuil
wj-nter.koning
heggemus
zangT-:-jster
merel
roodborst
kleine karekiet
bosrietzanger
ri etzanger
tuinflui ter
grasmus
zwartkop
fltis
tjiftjaf
koolmees
pimpelmees
matkop
staartmees
rietgors
kneu
zwarte kraai
ekster
ringmus

Coli j

aantal territoria
5 waarrran zeker 4 met jongen / . - . ..(moer-J-1JK

telbaar )

O waar.ran lr- met jongen (moe11iik telbaar)
I

(aelrenkerk )

(moei11jk telbaar)
I (moeilijk telbaar)

:,l
2

L
1
_1

1

2
2
1
1
o

B

1
3
a

3
1 I
L
B
2
t1
l+
7)
I
3
1
)+

9
2
1
1

Dus NIET bijv: naehtegaal, spot.rogefr gekraagde roodstaart,
vlnk, meerkóet (wèf in cle directe omgerring: Attr. Poel en
Klelne Poel, slootje bi j huis de Groot) r grauv\Ie vliegenvanger,
torenvalk, gaai"

In het midden was een gr.oot stuk gemaaid, vraardoor het eigenli.jke
door vogels bezette gebled kleiner l'ras geworden. 0p het ge-
maaide stuk zouden vooral- rietzangers en grasmussen gebroed
kunnen hebben.

De te111ngen geschiedden door: C. iirleyer, J "1,'ï. de Roever,
0ree1, E" Veling.

Corr. adres:
J .1:í . de; Roever , I I
'íeesperstraat l)-- ,
kanier 11,
l-msterderm Te1,230661
weekenden: fel,726265

P
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waarnemingen in de peri-ode mqi t/m d.ecember 196?

B"x Zy- I Dr qg, ov. JV !q,
20.

t3.
94.

LO?.

108.
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114.

i64.
t65.
t7t.
w9.
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a^ Itz+.
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251.

254.
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2.8?.
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Stormmeeuw
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Ve1d.l-eeuwerik

Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Zwarte kraai
Kauw

Ekster
Gaai

Koolmees

Pimpelmees

Zwarte mees

'ítlinterkoning

Kramsvogel

Zanglijster
Koperwiek

MereI
Gekraagde roodstaart
Roodborst
Kleine karekiet
Bosrietzanger
Spotvogel
Braamsluiper
Fitis
rjiftjaf
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x

x

x

x
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x

x

x

x
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x

x
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x ?/n.o
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n.o À
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(Beatrix Park L967 - vervolg)

BrV

'292. Goudhaantje

294. Gr. vliegenvanger x

295, Bonte vliegenvanger
298. Heggemus x

312. Spreeuw n.o.
315. Groenling x

]18. Kneu

J26. Kruisbek
329. Vink n.o.
31O. Keep

J46. Huismus n.o.
347, Ringmus

Nummerj-ng volgens Vogelgids Jde

E
v.\t DT lrrc Ov. {g TG

x

druk.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

In totaal 48 soorten 1 waarvan minstens 14 soorten broed.vo eI in het Park zelf "
t,ö

BrV = een soort, waarvan op grond van nestbouw, ei-eren, of zang over
voldoend lange termijn, 1 of meer territoria aannemelijk werden geacht.

n.o. = naaste o_mgeving (netzi; aldaar broedend, hetzij fouragerend, etc.)
ZV = Zomervo§el ('s winters afwezig)
F = fouragerend
DT - op doortrek
rÍ{G = wi-ntergast (ts zomers niet in dit gebied waargenomen)
Ov. = overvliegendr c.e. langsvliegendr .v&r dit gebied uit walirneembaar.
JV - jaarvogel (hc:-e jaar waarneembaar)
TG = toevallige gast, d.w.z. slechts bij grote uitzond.ering (fouragerend,

op doortrek, overvliegend) in dit gebied waargenomen.
,t*)F*********,t****+***,t(*4.*++*********,t****r<*x*******,k*****+***************,t{.***

Voor vergelijking met voorafgaande jaren zie:
Meded.Bl-ad 1963, no. 4, bLz. 9, 1O, 11, voor de jaren J)62-l-963

Ï:111=11il=l?91:=11==11=ll::=13:=::::=1:=:::i:3:=:::::::=:?22=:l:=llll==l 2:===
Nadere toelichting ad periode mei t/n december 196?:

20

94

Blauwe reJ-ger

Torenvalk

108

tl.z
114

207

224

227

Gierzwaluw

Boerenzwal-uw

Huiszvualuw

237 Vlaamse gaai

in de wintermaanden sporadisch
soms wiekelend boven woonbloks of nog onbebouwd
land tussen Pri-nses ïrenestraat en Ringdijk.
Broedvogel naaste omgevi-ng ? vermoedelijk wèI
in Stadion.
in zomermaanden slcchts I énkel ex gezien
Op t4/5 en 20/6 2 exx fouragerend. waargenomeln

Op 5/7 I ex fouragerend. \ilaargencmen; spora-
disch overvliegend 

"

1 nest op Stadionkade

l/J en ZL/J fouragerend
broedend Beethovenstraat en Volkerakstraat
(Hervormd Jeugdhuis)
4/5, 1o en lt/? ,, 25/9 steeds 1 ex

Meerkoet

Scholekster
Kievit



4B
239

^^-l.öI -6raams J-ul-Per

Fitis
Tjiftjaf
Goudhaant j e

Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Kneu

326 Kruisbek

129 Vink

vervorg) 
bLz' 38

Vermoc-delijk broedend in tuintjes Í'Goudkustrt

en Bernard Zweerskad.e. In het Beatri-x Park han-'
gen góén nestkasten en er is practisch geen oud
hout met holtes die brocdgelegenheid zouden
scheppen. Op ?/6 en op 24/6 werd' een koolmees
met jongen waargenomen in het Parkl eenmaal
ook een pimpelmees met iong.
L?/ll 2 exx four. op larix-appeltjes
lB/9, 24 en 25/g t ö gezien.

Broeclvogel tuint jes ?rGoudkustrr. Na maart pas
weer op L7/Ll in het Park waargenomen.

enige waarneming: ?/6/'6?. (un, in L966 rn.i.v.
29/, 2 à ] weken in Beatrix Park aanwezig ge-
weest).
zang ulaargenomen oP 19/6, 2l/6, ?/7

eerste voorjaarswaarneming: 2L/5 ;

laatste waarneming: T7/7 een jong voerend'

eerste voorjaarswaarneming :

weer L4/6 - 24/6.
zang ïvaargenomen van ZJ/J -

4/5; daarna pas

2?/6.
2 territoria.
B/tt, L?/11, 22/lL; 1 exemplaar ?

2 terri-toria
B/S t exemplaarl l?/9 2 exemplaren - zangl

26/J entge zangwaarneming.
19/6 - LA/? + 1! exx ts avonds op slaapplaats
in Beatrix Park.
Verdere waarnemingen: 5/8, 2L/8t 24 et 25/9.

lB/6 I juveniel, van onderen gestreept, zat
te roepen; vloog weg na observatie (+ 19 uur).
geen territorium dit jaar. Na 24/5 ni-et meer
ïraargenomen tot 2L/8; daarna' pas weer m.i.v.
l2/LO geregeld gezien.
2?/3 1 ex horen roepen en ook gezien.

sporerdisch waargenomen.

(Beatrix Park L967 -
Koolmees )
Pi-mpelmees

240

265

269

276

2ro*t /

27, Kleine karekiet

Zwarte mees

Gekr. roodstaart
Roodborst

Bosrie tzanger
Spotvogel

Keep

Ringmus

287

2BB

292

294

295

3LB

330

347

NB:

PH/vDr

d.e waarnemingen geschiedden als regel nie! op het gunstigste uur.
De meeste vÍaarnemingen vonden plaats rond het mi-ddaguur of in de

avonduren. De data van Samenstel-1er werden aangevuld met enkele
waarnemingen van Mej. van Drooge.

Samengesteld door: Dr. P. Hirschler'
Holbeinstraat 23
dmsterdan - 9
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Soort
fuut
wilde eend

fazant
waterhoen
meerkoet

houtduif
koekoek

ransuil
r^rinterkoning
heggemus

zanglijster
mr re1
sprinkhaanrietzanger
kleine kareki-et
rietzanger
spotvogel
zwartkop
tuinfluiter
grasmus

braamsluiper
fitis
tjiftjaf
grauwe vliegenvanger
koolmees

pimpe1rnees

matkop

groenling
vink
spreeuw

ekster
huismus

Broedvo geli-nventarisati e FLjjVOIARIi 631

wr IL6§
1

8

2

1

1
o(J

0

1

1

2

2

20

1

1

2

I
I
2

I
2

5

5

I
1

2

l-?
1

1

2L

2

t6

I
6

2

o

3

6

1

?

4

3

4

t3
o

I
1

1

2

4

2

1

4

4

1

3

2

O

2

2

20

2

20

( v'rstoord)

(niet bewezen)

loor vergelijking met voorafgaancle jaren,
2s- iecrs*§r _ te: _2/\..ee!:!si_ t: q z . 

" zie l{ededelingenbtad

De inventarisatie geschieclcre door i-" Ga*elfs en c.H. de líruyf .
Samengesteld door: C.lI. de Kruyf,

Kortefueghof lghs
Amsterdan _6

dKr/vDr



bLz. +O

1 lJililde eend

2 Boomval-k

3 Torenval-k

4 Patrijs

, [t/aterhoen

6 Sctrolekster

7 Kievit
B Kleine Plevier *

9 Grutto
10 Tureluur
11 Visdiefje *

12 Noordse stern *

lJ Houtduif
14 Ransuil
15 Veldleeuwerik
16 Boerenzwaluw

17 Zwatt,e kraai
18 Vlaamse gaai

19 Koolmees

algemene broedvogel

1 broedpaarl bracht J jongen groot (geringd'
i-B/Z); àp 5 juni een 2e paartje vechtend
met vaste bewonersl daarna niet meet gezíen'

6 broedparen' aIle in nestkasten; 5 broedsels
gelukt, totaal 21 jongen geringd'

rnogelijke broedvogel van het terreÍn1 zeker
in de naaste omgeving.

minstens ! broedparen in vijvers en sloten;
ín naaste omgeving nog tenminste J paar'

/ broedparen op aangrenzende weilanden en

sportvelden in aanleg'

! broedParen' idem

zeker 2 broedparen op aangrenzende sportvelden
in aanleg

4 broedparen op aangrenzende weilanden

2 broed.Paren idem

zeker 15 broedparen op sportvelden in aanlegt
in hoofdzaak noordse sterns

algemene broedvogel

1 broedpaar: !-1egse1; 2 jongen grootgebracht

broedvogel op aangrenzende weilanden

minstens li broedparen bij boerderijen op het
terrein
algemene broedvogell ongeveer p broed'paren

1 broedPaar

ongeveer 20 broedparenr waarvan 16 in nest-
kasLen

ongeveer 6 broedparent Ïvaarven 1 in nestkast

2 broedParen

tenminste 8 broedParen

ongeveer 8 broedParen

algemene broedvogel

ongeveer 10 broedparer]t '\ffaarvan B in nest-
kasten; deze soorl maakt het meest gebruik
van mezenkasten, waarvan door spechten de

ingang vergroot is '

1 broedPaar

2 broedParen langs sPoordijk

zeket B uroedParen

waarschijnlijk I broedpaar; opvallend
weinig zang

7 broedparen
2 broedparen langs grote spoordijk

)

\

2O PimPelmees

21 BoomkruiPer

22 u'linterkoning
2) Zanglijster
24 Mere1

25 Gekraagde roodstaart

26 Roodborst

27 Bosrtetzanger
28 Spotvogel
2! ZwartkoP

JO Tuinfluiter
Jl Grasmus

*

Igyenlariggllg-rC!.Per!-yan het Ggl!!""t.tg D-:.y"'dlecht-- 1968

A, EB9E_DyOGELS.
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l4
,5
36

17

(Duivendrecht - 2)

Fitis
Tjift j af
Grauwe vliegenvanger
Heggemus

ifitte kwikstaart
Spreeuw

Groenling
Putter

4o vink

4r Huismus

bl.z. 41

ongeveer / broedparen
4 broedparen

1 broedparen, vraarvan 1 in nestkast
ongeveer I broedparen
minstens I broedpaar
algemene broedvogel aan opstallen in het
terrein en i-n nestkasten
zeker 1 broedpaar
vermoedelijk 2 broedparenl I geconstateerde
broedpoging mislukt
ongeveer 6 broedparen; opvallend minder dan
voorgaande jaren
algemene broedvogel aan opstallen op het
terrein.

18

39

| = eerste broedgeval in het geinventariseerde gebied.

1 Dodaars

2. Blauwe reiger

in
op

sloot op aangrenzend Industrieterrein,
l4/to/7967 2 exenptaren

in winter, slaapplaats van enkele exemplaren
op het terrein.
op aangrenzend sportve'ldencomplex in aanleg.

in naaste omgeving; slikterrein + water.
waarschijnlijk broedvogel zeer naaste om-
geving; 1 paartje-op het terrein in grote
vijver op 4/5/L968.
regelmati-g groepen gezi-en1 soort niet vast-
gesteld.

naaste omgeving; slikterrein + water

naaste omgeving; slikterrein + water
op aangrenzend sportveldencomplex i_n aanleg.

26/B/196?, 1
het terrein,

exemplaar op grote vijver op

in naaste omgeving; slikterrein + water
idem

idem

idem; aldaar 2 exemplaren

z

4.
tr

6.

Purperreiger
Lepelaar
vïintertaling
Zomertaling

7. Ganzen

rïi1de zwaan

Zilverplevier
Watersnip
Bokje
Wulp

Witgat j e
Oeverloper

B.

9.
10.

11.

12,
L1.
14.

15. Zwart,e ruiter
l-6, Groenpootruiter
J-7. Kemphaan

18. t(Iuut

vggglsoorten die fouragelgnd, overvriegendr_dan ggl-_dgortrebkend
werdgn waargenomen"



19.

20.
2t.
22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.

(Duivendrecht - J)

Mantelmeeuw

Zilvermeeuw

Stormmeeuw

Kokmeeuw

Holenduif
Tortelduif
Koekoek

Gierzwaluw

ïJsvogel
Grote bonte sPecht

Huiszwaluw

Oeverzwaluw

Kauw

Ekster
MatkoP

Staartmees

Zwarte mees

Grote lijster
Kramsvogel

Koperwiek
Befli jster
Tapuit

Kleinc karekiet
Rie tzanger
Fluiter
Goudhaantje

Vuurgoudhaantje
Bonte vliegenvanger

GraspiePer
Boompieper

bLz" 42

in vaak grote Sroepen op het terrein

zeer zel.den op het terrein gehoord''

29.

to.
3l-.
12.

11.

34.
7C

16.
37.
38.
19,
4o.

Broedvogel van tuincomPlex

een paartje tot 3o/4/L968 waargenomen'

2 exemplaren oP L6/4/L968'

2?/4/Lg6B,, minstens ! exemplaren langs terrein
en I exemplaar op Industrióterrein; op ZO/J

nog 2 exemPlaren.

I maal zang op Industrieterrein; 1 maal

zar'6 geril. Duivendrecht '

to/4/1968 I exemPlaar zingend'

sl-echts op 26/8/196? aiverse malen gehoord

regelmatig meerdere exemplaren gedurende
herfst en winter. I tot ]O april f968;
ö van / juni af. Í

22/4 I exemplaarl 4/J paatt.ie, ö zingend;
il:/j 1 exempLaar; ZJ/J nog I exemplaar '

6/4/l-g6} zeker 6 exemplaren op weilanden"

41. Zwarte rood'staart

42.
41.

44.

45.
46.
4t.
48.

49,

50.

5L.
52.
,1.
54.

Gele kwikstaart
Si js
Kneu

Keep

Ringmus

zie vsrvolg ommezijde
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(Duivendrecht, 4e blz)

Totaal aantal uraargenomen soorten: 4l + 54 ='95

Dit grote aantal is mede te ridanhentr aan de sportvelden
in aanleg, onmiddel-lijk grenzend aan het golfterrein.
Gedurende de herfst eir v,rinter vormde dit complex een slik-
en waterterrein met grote aantrekkingskracht voor de boven-
genoemde stettloper-soorten. Toch werd het overgrote deel
soorten braargenomen op of boven het golfterrein.

De inventarisaties vonden plaats gedurende de periode
augustus t96? trlm juli f96B; het meest intensi-ef in de
maa.nden febrïari trlm juni, in die pcriode soms J à 4 koer
per week, hoofdrakelijk zeer 'vroeg cn tegen de avond; in
april- ook overdag.

De waarnemers waren: J.J.r',i. Andriese
E" Brugman
J.ltl . van riJaveren Hogervorst.

Samensteller: J.ií. van !,'averen Hogervorstl augustus 1968.

C orrcs d entic-adres : J.J"1vi. Ànd.riese
l]lauwvoetstraat 1J
Amsterdam - 15

rel. LBB579

III

J .4./vDr



van 15-4-1g68 tot en rllet 10-?-1968 werden in totaal 15 waarnemings-

tochten ond.ernomen door d.íL 29, ha grote natuurgebied. op deze tochten

werden in tot,ai 89 ,ogelsoorten waargenomen, waarondtl 49 broedvogel-

soorten; van ] soorten, te rrvete. prrrpÀrreiger, watersnip en visdief je t

werden geen vaststaande broed.gevallen geconstateerd'

De waarnemingen werden in hoofdzaak verricht door A

Alberts; enkele malen werd ook assistentie verleend
Franssen, mevr. M. i/ta;ts1and, en F ' Versluys '

bl'z" 44

INVENTARIS.iTIE BOTSHOL 1968

. Hartog en tlevr. J
door mej. T.

totaal minstens 7; 1 broedsel mislukt door
sterfte van één der ouders I de 6 andere met

resp. eerst J, 2, 3, 2, 2, en 1 juveniell 
-

""up. 
bi j rt Fort i l(1e-ine uli je Zui'd en Noord i

Grole 'urii je; ] broecl'sels '
Toen de jongen even groot waren als de ouderst
waren er nog resp. 2, 2, 2, lt 1t 1 juv' 

-
onvoldoenae waargenomen; echter minstens J
territoria: bii it Fort, Gat van Bram de Bruin
en luioeras de Boer.
,""*o.auliik 2 broed.paren, n' 1' omgeving I t
Nauv,re en nabij de Zeven Morgen
niet geteld
zeker l, n.L. bii rt Nauwe

tà"*i""ie 6 broeópa""tt, n'1' bii lJsbaan' bii
Putjes, bii PaaÍdespu1, en J op de weilanden'
tenminste ! broedpaien, nil' bij Paardespul' 2

bij Puties en 2 bii de vreilanden'
oniotaoónde geteldi echter minstens 6 territoria;
bij Dunboo**i1rrrd, Putjes, Bokma-eiland' Achter tt
Fort en 2 oP Grote vïije'

tenminste I broedgeval, op eiland in Grote tíije
1 verwild"erd Paar
I paar met ui-teindelijk 2 jongen
1 paa.r, aantal jongen onbckend
minstens l broedpaar, n.I' r'chter rt Fort'
niet geteld
minstóns 2 paat, n.1. bii rt Nauwe en Zuidelijk
d"eel Kleine tÏi je
niet geteld
niet geteld
niet geteld
niet [ete1d; echter minstens 2 tert' in de Putjes'
voorts dan nog oP weiland'en
ni-et geteld; echler minstens 1 terr' in d'e Putjest
voorts dan nog oP weilanden
niet geteld
eieren 2 mazJ door kooiker gera':pt, resp' t 6OO

en + JOO; vall laatste 1egsel kwatnen nog + 2l jongen

groot
óerste kolonie: 22 nesten, verstoord', vermoedelijk
door rattenl tweede kolonie: + 10 nesten, verstoord'
vermoedelijk voornamel-ijk door publiek'
daarna nog een kolonie van 9 nesten
niet geteld
onvoldoencle geteld; echter minstens 4 terr" n'tr'
Grote en Kleine Kooibos, Bokma-eiland, en t'o'
de Po1.
zeer veel aanwezig, ook o

De broedvogels ware4:

fuut

woudaaPje

roerd.omP

wilde eend
wintertaling
zomertaling

slobeend

krooneend

kuifeend
knobbelzwaan
boomvalk
torenvalk
patri j s
fazant
waterral

waterhoen
meerkoet
scholekster
kievit

grutto

tureluur
kokme euvl

zwarte stern

houtduif
tortel-duif

koekoek



(notstrot - e)

rdnsuil
wi-elewaal
zwarte kraai-
ekster
gaai

matkop

w j-nterkoning
zangli j ster

mercl
paapje

sprinkhaanrietzanger
snor
grote karekiet
kleine karekiet
ríe tzanger
zwartkop
tuinfluiter
grasmus
fi tis
tjiftjaf
heggemus
kneu

rietgors

Naast deze
watersnip,

49 broeevogelsoorten, plus de
visdiefje) broedvogelsoorten,

ltLz. +,

onvolledig geteld, zeker 2 broedgevallen
I broedpaar in Grote Kooibos
niet geteld
niet geteld
broedvogel in I paar; minstens 2 jongen,
i-n Grote Kooibos
1 broedpoging in Grote Kooj-bos; mislukt, -
oorzaak onbekend
12 territoria
niet speciaal geteld; echter weI territoria in
Kleine Kooibos en Kloosterkolk
niet getcld
2 terrj-toria, n.1. bij Botsholse dwarsdijk en
bij rt Zwanegat
minstens 1 territorium in Onverdeelde Helft
12 territoria (NJN 1967: 6)
7 ,t (rr il 4)

10 ,, ( rr il 12)
60 ,, ( rr rr ,2)
2 il (,, ,, o)

10 ,, (il n 10)
3 ,r (* r 2)

22 rr (il rr 21)
11 rr ( rr il 12)
1 territorium ( ,, ,, O)

minstens 4 broedparen. n.1. 2 ín De Zeven iTorgen,
1 i-n Grote Kooibos en 1 tussen Onverdeelde Helft
en Ivioeras de Boer

.l:'-::::itoria 
('' " le)

waargenomen, o.
geoorde fuut

J vermoedelijke (purperreiger,
zijn no6 Jl andere vogelsoorten

bij Kloosterkolk
4/'68 aa. 6 in N.O.-richting

aalscholver

blauwe reiger

witoogeend

buizerd

sperwer
wespc.ndi ef

bruine hieke.ndief
grauwe kiekendief

oeverzwal-uw
baardmanne t j e

gedurende de gehel-e maand mei. aanwezig op de
Grote uíi- je, zelfs met 2 exx, zodat reeds aan
een broedpogi-ng gedacht werd.
steeds rneerdere exx (tot 3 exx tegelijk in\^Kleine viije) fouragerend in Botshol.

rs avonds nog altijd slaapplilats in Kleine
Kooibos; geen broeden in Botshol.
Laatste weken mei en eerste week juni steeds
een schuw paart je op Grote lïi je. 5/7 t ö (a* Roever)
gedurend.e winter; ook trek, n.I. 26/5/ r68 I ex
hoog over in O. -richting over Grote Vili je
gedurende winter- t5/4/'68 2 x 1 I
op trek, n.f, 26/5/,68'2 verschilÏende exx in
N.O.-richting over resp. Hoge uïiIgen en Pruilhock
3t/?/,68 adult
op trek, n.I. 2
over Grote víije

o
8t

23/5/'68 1 ex in N.-richting over Grote !ïi je
in winter in groepjes; voorts 2l/4/ t68 ö + g
bij rt Nauwe

z.o .2.



(gotshor - 1968, 3e btz,) blz" 46

voorts zijn in de inventarisatieperiode nog waargenomen:
wulp, regenwulp, oeverloper, zwarte ruiter, kemphaan, zilvermeeuw,
stormmeeulv, gierzr,valuw, vel-dleeuwerik, boerenzwaluw, huiszwaruw,
roek, kaulv, koolmees, pimpelmees, staartmees, rooclborst, graspieper,
vri-tte kwikstaart, ge 1e kwikstaart ( ae 3 1i.:ratstqenoemde broedvogel
langs dijk aan Zl'it-zijde van Botshol, evenals de - eerdergenoemcle -veldleeuwerik), groenling, vink, keep, hui_smus en ringmus.

Samengeste.ld door: /i. Hartog
Àdmiralengracht 2Olhs,
Amsterdan - 15

Lj-tteratuur: Vogelverslag 1967 Botshol - uitgave NJN afd. 9, Amsterdam.
*'l:t,t*'it***********{<***+r(**,t<*d<*,t **,t *****tr<*****+**I ***,t ***:t****************

rrKleine wetenswaardighed.entt: OVER GOUDVINKEN, BÀRMSïJZ,EN en BONTE

Er zijn enkele merkwaar.r*" :ï:;:::::::ï""'iÏ, ;;-, :";::u*,,.",ode soorten.
De eerste overeenkomst i-s, dat de norninaatvormcn Pyrrhula p.pyrrhula
(ttGrote goudvinkrt) 1 Carduelis f . flammea (trcrote barmsijsr) àr, C.tia.i.a. alpina (irGrote bonte strandloperr) alj.e J iets groter zijn dan de
vormen Pyrrhula p. europoea (Goudvink), Carduéfis f. cabarei (Kleine
barmsijs) en Calidris a. schinzii (fteine bonte strandloper). Dezegrote vormen komen, zoars meestal, uit koudere streken.
De tweede overeenkomst is, dat deze grote vormen p.p. pyrrhula, c.f.
flammea en c.a. alpina, alleen maar trekvo8el en/of winlergast zijn,terwijl de kreine vormen p.p. europoea, c.f. cabaret en c.a. schÍnzii
bovendien broedvogel van Nederl-and r.íjn,
De derde overeenkomst is, tiat de herfsttrek van de drie grote vormenlater plaats vindt en de voorjaarstrek vroeger dan van de drj-e kleine
vormen.

We wetcn dat de late voorjaarstrek vr-Ln vel-e alpinars j-n Ned.erland over-
gaat in overzomerenr maar cloor de zeer moeilijke herkenbaarheid van
schi-nzii is het nog niet bewezen clat dit met laatstgenoemd.e vorm minder
het geval is. Hct zou wel eens kunnen blijken, dat het overzomeren vanschinzii een zeer algemeen verschijnsel is.
Dit overzomèren is zo belangrijk, ordat het vaak een aanloop is tot een
of meerdere broedgevallen in de daaropvolgende jaren.
voorbeelden: Grote zaagbek, Grauwe gans, oeverloper, sijs, Kleine barm-sijs' Keep, Bonte kraai. In Duitsl-and en Engeland is schi-nzii evenals
in Nederland een zeldzame broedvogel, vnl. in ce kustgebieclen.
rils wintervogcl is onze broedvogel Pyrrhula p. europoea helemaal ni.et
zeldzaam. Van Carduelis f. cabaret zi-jn mij minstens 16 winterwaarnemingen
bekendr terwijl van de zeer moeilijk te herkennen Calidris a. schinzii
slechts twee zekere winterwaarnemi-ngen bekend zijn (21-1-1901, Iholen
en 1!-1-1940, Terschelling). ook in Duitsland is cleze vorm een zeer zeld.-
zame overwinteraar. 0p 14-1-1912 werden twee exernplaren geschoten op
de broedplaats Priwa1l, in d,e monding vr,,.n <1e Trave bij Liibeck (weràór
Hagen) .

r,.N. Swart,
Presiclent éteynstraat BÏ,
rrmsterdan - ),rF. 944625

Sw/vDr
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Af en toe vinden v;e in de broeclti-jd een paar eierdoppen,
vaak zo maar op ons pad. itiatuurlijk willen we graag tueten
of dit ei uitgebroed is, dan lle1 6eroofd en leeggevreten.

tirle kunnen dit te weten komen afs ne de binnenwand van de
dop nauwkeurig belcijken. Is die glad en glanzend, of ont-
dekt men nat eiwit enrlof restjes eicrdooier, dan is het
e:t geroofd en leeggevreten. Is de binncnwano droog, met
een paar verdroogde eiwitachtige sli-ertjes en/of bloede-
rige adertjes, dan is het ci zekcr uitgebroed"

Die eiwj-tachtige sliertjes zijn de achtergebleven hagel-
snoeren, die de dooier (,,taarvan hct S"G. kennelijk hoger
is dan van het eiwit) met de binneïlriand verbinden en in
het centrum van het ei houden. iulen kan deze hagelsnoeren
beschouv,ren als een soort na.velstreng van een enbryo"

A1s v're een rauw kippenei uit elkaar peutcrcn, kunnen v,le

deze hagefsnoeren duidelijh zien. tic.; broedc'i moct dan ook
elke dag gekeerd worden om doorzakken van de dooier te voor-
komen. Een vosel doet dit met de snavel terwijl zij op de
eieren zi-t.

Bij een doorgesneden kippenei, dat hard gckoolct is, kunnen
we de ouderdom aflezen aan de min of meer cent::ale ligging
van de d.ooier. Consu,rptie-eieren worden zelden iedere dag
3-ekeerd, en krijgen dus d-oorsezakte dooiers en uitgcrekte
hagelsnoercn.

Terloops zij irier nog verrncld, dat pasgcboren kuikcns de
eerste 24 uur geen voedsel tot zich behoevcn te nemen, daar
practisch het gehc'Ie achterlijf uit dooier bestaat. Het
kuiken is dan feitelijic bezig ztchzelf te consumcren.

A.l'I. Swart,
irrcsident Ste)rnstraa-t 8
Amsterdan - 5
Ts'l. 94\{2,

Sw/vDr

T
t



bl-z " 48

ontvangen Iitteratuur (ad Meded.bl-ad |96B-ITT/IVOverzicht

Vï'lG CJN - De TJIFTJi,I , l3e irg. no. 3, mei/iuni 1968 z4 atz.
wËarr.e*:-
Rotganze

ngen--rubriek, Àrend
n op Terschell-ing, i

Timmerman
anuari t 68; voeclsel, dag- en

nachtritnte, -r'renC Ïimmerman'
Verslagen VvfG-kamp op Vlieland, 1967 I diverse tellingen;
getijdàcyclus; t,onte stranrlloper op Vlieland: hoogwatertrek'
Iaag*atertret<, gecrag i.rr"*. ureerssituatie, sociale binding,
wi jze van voedselzoeken, verstoringenr. etc . 14 bLz. (,1;. Tirnmerman) ;

fJulp op Vlieland: ge'bi jilentrek, etc ', 4 Utz: (L' Buurma) '
sternverslag: aard. en fourageergedrag van visdief en grote sternl
slaapplaatsl trek van viscli ef en grote sternl zwarte sternt dwerg-

stern, Noord.se "l"rrr, etc., B Uf zl (1. Buurrna en F. de l"liranda)

De TJIFTJÀF, Lle irg. no. 4, juli/augustus/september 1968 .18 Utz'
Ét""É"ïi-=ïà";i"ffertelling: "i"rrtrijrl*t " Ned"erlancl een ooj-evaarsfarm,
waarom niet ? l,ilaarnemingenrubriek; hierin o.a. de Grote Franjepoot bij
Ni jkerk, d.oor E " Osieck en ii" Timmerman, 'iIe week augustusrt, (vgl '
waarnemingenrubriek van J.rlï. cle Roever in ons bl-ad, vDr) I voorts Kleine
Klapekster, ilieringerlreer , "3e week augustustt fl.oor J. Odinkt e'a' (vgl'
eveneens ons blad, rubriek d.e Roever, ,ro"); beschrijving van een roof-
vogel waargenomen op Amelancl (een arend.-?) op Z-6-t958; het massaal

tloden en vangen van zangvogels j-n België, motie vastgesteld 'loor het
Coörainatie-öomité voor de Beschermi-ng van Vogels, i.v.m. de enorme

mi-sdragi-ngen die nog steeds in Belglë plaats vinden op dit gebied'
Draadslachtoffertelling, over het trajàct^Bijlmerhorst-4bcoud"e' 4 km'

cloor tr'. de Miranda; 1 oct,,6?- l- april '68: 338 exempl-aren.

stookp1etentelling op .Je ,.fsluitdiik, op 24-2-L968; totaal aantal
slachtoffers: 101" Enige opmerkingen over de Voorjaarszeetrek 1968

langs de NZ-HoIl-, l:ust, J bLz' ', door 'í' Schipper'

VrrlG CJN i,msterdam -' De DiíERGSTERNER, 5e irg' no' 3, L2^o.2t' '68 9 bl-z'
Ëà;fr;"ïàe "ààa 

Is t aíilliíï§ïeiArlm s6-ïí at e r 1é i d i ng du íne n 19 67, d o o r
M. Boerman. BeÀcirermingsmaatre6gelen: planten riet langs kanalen,
maaien van stukken d.rrii, (resp, ,"ot futen en karekieten, alsmede weide-
vogels) , maken van nieuvre schllpenpJ-aatsen (voor kleine plevier), het
kaal maken van een .iranrl (voor de visdiefjes), het aanleggen van een

steile wand' (voor d'e oeverzi:talul'ren) I resul-'taten hiervan'
Nieuwe broedvogels : fuu.,u , kle j.ne karekiet , goud.vink, ringmus "

Aantekeningen over enige b.roeclvogelsr c.&. kuifmees, kluut, nachtzwaluwt

kleine plevier, kuir-, tafel-., berg-, slobeend en wintertalingt toren-
va1k, bàomvalk, steenu.il, ransuill veel steriele ransuileieren d'oor

ínsecticiAen uit cle bloembollenstreek. Bra*kbalonderzoek' Vogelringent
o.a. J grote piepers, -1 CvuergSoÏ's' 2 walerpiepers, 1 klapekstert 1

"p""rrurl In tóta;I 4686 ,og"tÀ vraarvan '79? pul]-.., 3729 op de vinken-
;à;; "r, f6O met mistnetten, verclceld over /B soorten.
iq. Boerman maakte bij de sarmenstelling van dit verslag gebruik van

een verslag sanrengestelcl cloc:'H. vader, F. Koning, P. en T. Van sp'anjet

J. rdalters, J. Jongepier, echtpaar Vlaanderen'
De r.msterd.amse tu.cítTluchtverontreinigirrg, H' de Gro':'t'
Meeuwenslaaptrek, d-oor G. Sleeuwenhcek, De1ft"

V!ÏG het GOOI en Omstreken, de KORHTT:iNr irg. 21 september 1!68
vo ,e1s in J maandcn: o.a. een inll.

t6 a:-z.
./{msterclamIn rrpension Iblzenspies

Oost aangereden ijsvo6elt
Broedende i-jsvogels in h"'
De Notenkraker in het Goo

Àvi f auna Oostvaardersdi-eP
d.oor Z,uid . -F1evo1and, 29"'
Samenstellers: J" Harder
Terugmelrlingeri van door C

meer, geringde eenden"

en 1 vewreesde jonge draaihalzen'
t Spanderswoucl . I{r. en mevr' Blonet'
i, door J"L. Bos
(Letystaa - Haven tot brug Muiderberg' di'jk

À-We6 Ëot 1B-9 -Lg6?: loo vogersoorten) '
en E. Osieck.
e Hr" ili. scl-aap, kooiker van het Naarder-

vervolg , zie volgende b1z ' )



( ontv. 1j-tteratuur, 2e bl-z ,)
'. vutar"arnemingen, verzarnehl tot 26-8-1968 . o . a.

zwarte ibis, 76/8, l- ex Naardermeer
zwarte uroutv, 29/4, 2 exx over Jiardjesberg, Hi-1versum.

. Roepende keep, maand mc.i, vele keren, Boekesteyn, en
sums ltlaterleidingbos. I{ogelijk verbernd met rLe in mei
massaal door Belgische vogelhouders losgelaten kepen
no. l--2, 7968. J.L.tl. Bos.
pe KQBILi;iN, jrg. 2, october 1968 .

btz" 4g

in het Hi-l-ver-
L96r.

? vgl. Limosa,

tB utz.
0everzwaluwen I minimaal 680 nesten in het Gooi, op diverse plaat-
sen geringd. Gedragstudie. door J. v.d. GeId en K. Visser.

. De Vogelbocht en het aangrenzend gebied in de Eempolder langs
het Gooimeer. BIijft verboden terrein, afgezet met bordenrr,,Jcten-
schappelijk Terreinrt. Het Gooi gaat er een observatiehut bouwen.
Ook zuster-organisaties zullen bij Vr;íG het Gooi vergunning kunnen
aanvragen voor bezoeken aan dit gebie,i.

. Broedgeval varn een Draaihal-s, bij Huizen. ) jongen (van de 6
eieren) kwamen groot, door E.R. Osieck.

. Kokmeeuw uit Finli,rnd, verkeersslachtoffer in Zuidelijk Flcvoland.

. Àmeland, ViiG-excursie op ! en 6 october, cloor R. Iijnja.
Onder de vuurtoren veel dode vogels gevondenl de kadavers werden
uitgepikt o.a. door enkel-e notenkrakers.

. De Notenkraker, Hr. Bos

. Ontmoetingen met buitenlanrlers, door mevr. C. Holzenspies.
o.a. 1 notenkraker in haar rrpension'?, weigerde aIle voedsel
behalve meelwormen, waar hij cloI op was.

"Commissie Zuidelijk-Flevol-anrl; wil samenwerken mr,t andere VríGrs e.d
(VivG *msterdam heeft reed.s contact)

. Terugmeldingen van in het Gooi geringde vogels.

. Visarend, waarneming bU het landgoed Oud-Naarden, 1J sept.,
J.v.d. GeId. Kiekendief probeerde Bevangen vis af te pakken.

. Veldwaarnemingen, o.a. porceleinhoen, reuzenstern, Blauwborst,
goudvink.

VlíG rrDe B1auwe Reigerrr, te rs Hertogenbosch, het DONSJE, 2e jre.
1 blz.nummer +, april 19bö.

Excursieverslag, 30/3/7968,, naar
Plantloon.
Veld,waarnemin6en, docr H. Spee1.

rlc Moerputten, en landgoerl

Het DONSJE, 2e jaargang, nummer l, augustus 1!68
Oe MdóïfilTten, een moerasgcbied ten Z.'1,]. van Dcn Bosch., 104
rtrvifauna van dit gebied, oudere gegevens cntvangen van
het RIVON, aangevuld met V.lG-gegevens.

MEYENDtrL-ond erzoek , vogSelpopulaties, vogelringstati-on, rapport
Í967;-""Iïangen vàn de Her:r H. van Dongen.

VliG Noordholland I s Noorderkwa:.tier
Dq PïIPER, 7e jaargang nummer ? ,-deptember 1968 (w.?/8 ?) 12 blz.
Natuurbescherming en Natuurbeschermers, door dc Redactj-e.
Een zwak punt is het ontbrekcn van de coörclinati-e in het optreden
naar bui-ten.
v'rlaarnemi-ng van een Phylloscopus Fuscatus op Texe1, door D.C. Drijver
De broedvogcls van de iïieringermeer (dee1 2), door D. iifocts.
Lijst van broedvogels.
Terugmeldingen uit ons rayon, door Chr. van Orclen
Waarneming var] een reuzenstern, Balgzanil , 11 augustus, ,*.J.vÍ. Tamls e.a.
Nieuws in vogelvlucht{f6.a. te11in6 ol-ieslachtoffcrs op Texe1
door NJN op 24 en ?J februarÍ 1968. Redactic,.
tsoekbespreking: een aanbeveling voor rrDe Vogelwereld van het ,im-
sterdamse Bosir van Drs. J.J. Frieswijk, dcor Chr. van Orclen.
Bijlage: ledenliisS - fin. verslag over 1967 - inhoudsopgave irDe
Pi-eperrr jaargangen I t/n V, 196I t/m L)66. 32 bl-z.

6 atz,
ha groot.

38 atz.



(ontv. litteratuur, Je blz.)
vervolg inhoud De Piepc'r'. nummer ?/8 (?).
lïaarnemingen nr. 68: o.a. de notenkrakerinvasie
zwarte ibis, lB/? op Texel; kleine klapekster,
Broedgevallen.
Overige waarnemingen.

De PIEPER, ?e jaargang, numrner !, 99t--q!er-L968
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in dit gebied;
tt/B lrtieringermeer.

12 bl-z.
i.uto I s a1s regulatiefaktcrenr re À

Trek over de Noordzee met zijurindt door D.,,. Vleugel
Oever- en waterpi-epers, door F.J' Koning
Enige aantekeningen betr. de jongste notenkraker-invasie, r:" Smj-t

voedsell veel verkeersslachtoffers'
Gele kwikstaarten 1968, cloor H. Bresser '
Tellingen in polcler ',rïaterland en op Marken (transecten)
Bosuil, door J. Trompl in Hoorn van omgehakte boom verhuisd
naar schoorsteen weeshuis ?

\,rlaarnem|ng van grote gele kwikstaarten, door C.l{I. Nieuwenhuizen'
2?-5-L968, te Bergen.
Waarnemingen nr. 69, o.a. notenkrakers'

De PIEPER
Ààítal-schatti
Blauwe reigers bij Zaandaml cloor M' Roos
i,antekeningen orru, d" broedbiologie van het paapje (saxicola
rubretta) in lïest-Npderland', door F'J' Koning
Gegevens verzameld bii lIJ nesten in J duingebieden, 1962-L967 '
De kleine plevier ronrl.om irlkmaar, door J..Veel- en c.N. venneker
Broedvogels van de liJieringermeer (vervolg) I cloor D. V'Ioeb (Oee1 3)

Grauwe }iti", 22/9/L967 te De Koog Sevangen, rï'L' Pieters'
kenmerken en gedrag. Geringd - vrijgelaten'
'rïaarneming van een kuifaalscholver, door C'J' Ooyevaar'
ilZtWe8l aangetroffen op strand. van Schoorl, na een week bii-
voeden weer l-osgelaten aan zee; heeft zich vermoedelijk weten
te redden.
Waarnemingen nummer /0, c.a. notenkrakers, rooCpootvalkt
reuzenstern, bladkoninkje, kleine vliegenvangert Eriize gors'
Broedgevall-en - Overige waarnemingen'

KNNV V1,ïG Vlaardi en-S chiedam de KElviPHi'i..rN.

Numil6?-l , van zomer 19 to zonrei i968, 4e jaargang.
Resultaten Bro ekPol,1er
Docle vogels, slachtof f ers verkecr, hoogspanningsdradc'nt vergift,

7
o

Vogeltrek door het DELTi.-gebiurl1 J.
Het eerste kÍevitsei, Coor R. Leuni
Vr:gelbeschermingsraad Zuid-Holland' t

Twente zomer '6l-zomer t 68, Coor Hr
o.a. 3l-10-1967 honderd"en kraanvoge
Zeeland.

PS. Dit was het laatste nummer van De Kemphaan, uitgegeven door
HH. J. Yríinter en R. l,eunis.
Beiden zijn overgegaan naar Vogelwacht Rijnmond, med.e.lelingen-
blad en contactorgaan: TRING;i.

,7e jaargang, nummer 10, novembgr I26q 12 bl-z'
ngen, moeilijÉl doch zeer gewenst, red'

o

stookolie.
Overzicht tellingen
V,laarnemi-ngen 2e en Je kwartaal 196
Verslag waterwildtelling en l-966-l-9 ;

Chr. ldedts de Swart.
S.
door R. Leunis.

. en Mevr. Bekker.
1s omgeving Buurse.
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ygëUACI{9..-lLri$-QNo, "LRJ-I|-GA-ï ( vlaardingen)
irc-rsre Jaargan8, numiirer 1 (ontvangen juli 1963) L5 bl:z.Toeh-chting door de Reclactie t<-.n aànziór, ,rr.r. dc motievenvoor de afscheicling va, deze groep van ril,iiii\r vogelwerkgroepVlaardingen / Schieciam.
Dc redactie wordt gevormd door de voormaiige xedactic-]eden van De lieinpharan,. H.j. j. ;i_ntc.r cn 1?. Leuni-s.rets omtrent de orni-thologische waardc ,.^ à" Zuidkust van)-laklcee en Goeree, door p.tui. Zegers"Resultatcn van een 4-ta1 teltin[on ín J96ó/ t o?;ieidevogel-reservaten in i,rorriing: LJuif- en Llommandeurepor_dcrte }laasland, r1t-,or C.J. van der Lee"v'Iaterwildtellingen t96? /, 68 .

TRINGA, 1e jrg., nurnmer 2 (ontva.ngen october 168) t6 A;.z.Slaap-kontrole nestkast "t t96g/Lg(ró, /r.,,í" àen Uoea.ITBOII ljatervlitd-te rlingc,n 1968 7l.969, ,i , ltinierDe itÍotenkratcer (invasic augustus IióS), Jl--,irrt.r.Vogelwaarnemingen le kwartàal- 1968.Herfsttellingen lg62, I.,.i,l. Zegers.rnventarisatie-excïrsie BroeÈpolder, transect-opname op8 septembcr 1!63: óJ soort"nr'ooli op aantal getclcl. J. iíinter.Enige gegevens over i'teeuwen en iendón op de oosterscheldeonder Yerseke , iï. ínke]aar (uit OostUurà), met commentaarvan J. tiintcr.

(ontv. litteratuur, 4e bIz.)

(rrriTVi.liiGtijr vi{_-jjl!l.!i_!_v§!:

Samengesteld door: iviej. i,ir. J.II .tj. van Drooge,
Cornelis Dopporkad.e 8 VI,
Amsterdam - )rf. 7ro373

De Vogcls van v1ieIand, c100r r"L. èpaans en c. swennen.Ídetenschappelijke IIedc'd:Iing Kr{i'rv nà" ?5, r:rei }968 ió+ rrrr.De verspreiding van het ioloudaapje al-s broedvogel,door S. Braaksma, RIVC,ll_mededeling nr. 2gii. 6t Utz.Een concentratie van ruiend., Grauwe Ganzcn 1nllederland, door T. Lebret en rtr.. Timnerman, RIVCIï_medecleling no, 239, gepublicecrd in Liinosa, ,rf , LZ bt_2.no. L-2, 1968 (evenals dc hicrvoor genoumdepublicatie over hct ,,joudaapje)
y:U"li:"rfte door l_andbouwvergiften, RIVi. I\I_mededelingnr' rór" L\r ota van de l'verkgroep vo5els err zoogdiercn vandt-' com-missie TNO voor c,ndurrook inzake i,i cv€flwcï.icingen vanBestri j dingsnidcielen .
overdruk ui-t het Landbouwkundig Tijctschrift, Boe jaar-gang nr" 5, mei t-968 9 b]rz.

vDr/vDr
novenber 1958
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