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Mededelircgnll3g_[I§[ VItlG AMSTERDaM, 7e .jaarg ang no. 1

Ieoruarr lyb9
BESTUURSMEDEDEL]NGEN

NB vriide.g_21 maert 1969 (clus N]ET 11 maart, zoars op de Jaarver-
gadering vras afgesproken) CONT^CTBIJEENKOMST, ZO uur Meerzicht.
I'fS_tSSfS, - voorzover zij e
naar Meerzícht te rijden -,
]9-sgr-19-ycp-ds-.Ttilurre, o

r niet d e voorkeur aan gelren inoividueel
vertrekken om

.I.v. À. Hartog.
De Heer J.H.C. de Groot vertoont diars.

eel-: Bestuursmededeli!gen_ en excursiegegevens.
,te vríG-ex",rr"i"lËïI"f3";inat in he.t weekend van z?/23 maart,

de contactbi jeenkomst van d.e 2Ie vroeg ueilinaiga. :.nd.ers
het rrcontactrr na de dia-.r,'ertoning nog wat voortgezet hetzijrzichi, hetzij fietsend door het Bos.

Eventu

. Indien
wordt
wordt
op Mee

2. Professor Dr. I(.H. voous was zo vricndelijk o4r ,_i.e Redactie een
complimenteuse brief te schrijven, d.d. 20 januari L969, rraaruitwij aanhalen:

rrvoor de toezending van rie 6e jaargang, hr. J/4 van het lvlede-delÍngenblad zeg ik U van harte dank.
urlederom heb ik met vreugde vastgesteld dat vorm en inhoud vanclit Blad stimulerend. en uÍtstekencl zi jn.rt
Het spreekt, van zelf, dat dit complimànt op zijn beurt voor r1eRedactie een stimulans zaL zijn oà haar werkzaamheden ín 1969 zomogelijk op dezelfde voet voort te zetten.
iviogen wij au,lgggt nogeens verzoeken om mqqg1gIElIg, door hetvlot en regelriàtís spgglaan tloorgeven vai-,,,1ààii6frrígen, alsme6ehet inzenden van artit<efe[-f I

3. Van biol. student Sytse T. T jallingii, Zoï1ogj-sch Laboratorium,
Haren, Groningen, ontvíng onze V,ilG }ret verzoek om mecle te werkenaan een door tellingen op de opspuitter-re]-nen r halen uit het betref fendà-ro-nc1---schri j

rrN . a. v.
l,Vef § Ze
en naj
seerd.
invent
de N!í-
jaar d
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ven d.ci" januari -t_969 net volgende aan:
bedreigingen van onze belangrijkste klutengebieclen (Lau_

e' Ventja.qersplaten, Do1lart, e.a.), worclt àr in voorjaaraar l-969 een international-e kl-uten-inventarisatie georgani-
^an de ene kant wordt er i-n het voorjaar een uroeÀvogàr-ari-satie geor3aniseerd. van een zo groot mogelijk deel van

Europese populatie; aan de andere Èant ryoràen in hot na-e belangrijkste pleisterplaàtsen gete1d.il

*+g-X::8133IÈ_:t, ons bereid tot medewerkine, 1l_g3f9lg9l5llg_gg!yjq_qJN-àfA:-öfre;ssÏörn: ---'------='
=---ï---'l'.2.t. zu1len rvi-j formulieren ontvangen, l,vaarop alre gegevens opeen overzichtelijke manier vermeld kunnen worden.
9ggllg-gpg3yg van crie 1eden, die, regelmatig opspuitterreinen be-zoeken - onder vermel-cling van r,-róIke terreiien - en die hun med.e-werking wi-lIen verl-enerr. rn het voorjaar zu11en d.e waarnemingenvnI. in de maand. me-i moeten geschiedàn.
De coördÍnatie voor Groot i{,msterdam berust bij J.ll. de Roever.

Correctie in het vorÍg Mededelingenblad:
bl-2. 7, regel 4: tt256tt moet ziji rr2t19rr

Op zaterdagmiddag, 25
vond de Jaarvergad.erin

nuarÍ 1969, 2 uur.,
pLaats:

Bosmuseum bij Meerzicht,Ja
có

- secretaresse en penningmeesteresse brachten hun jaarverslagen over1968 uit. Beicle vierden-'ioedgekeurd en cle rrrr"tioffiFà;;;"-ffii-";-"'plaus voor hun werkzaamhedeà bedankt.
Het Jaarverslag van .secretaresse treft u aan in cit BLad.
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De aftredende bestuursleden: lvie j. van Drooge, HH. de .loever en
van Zutphen, werden herkozen.

Tarief Jeugdleden t/n 18 jaar. d.eze betaalden tot
a1s de KNNV-leden die actief aan de werkzaamheden deelnemen, als
minimum I f 3.-.
Het werd minder juist geacht dat de KNNV op deze wijze de V\íG
niet alleen subsidieert voor KI{NV-Ieden,. maar.ook rloop _d.eze jon-
geren. Besloten werd voor de re'eds lid zi jnde jongere VilG-leden
dit'minimum desgewenst te handhavenl
voor nieuwe jcugdleden het tari-ef te verhogen tot -i 4.-,
met dien verstande dat het Bestuur gemachtigd is hierop uit-
zonderingen te maken vÍanneer daartoe aanleiding is "

f . v. m. de steeds sti jgende materiaalkosten (BT,,i ! ) en porti ,
rverd een beroep gedaan op a1le leden om zo mogelijk meer dan het
minimum te betalen.

Re dac tie-C ommissie
a dienstjaren heeft de IIr. Andriese de vrens

nu toe, even-

te kennen gegeven
j aarvergadering
zijn zeer ge-

nzen-excurs]-e

zich terug te trekken. AangeZÏe;-Ëíj-íÍ6t op ae
aanwezig v'ras, lverd hi j schrif teli jk bedankt voor
waardeerde activiteiten in deze functie.

F. van Zutphen gaf nadere toelichting omtrent de
die op B februari zou plaats vinden.

Mevr. I'i. Koch verklaarde zich bereid de opengevallen plaats in
E;-n;me;l-f66rts zullen de Redactie-vergaderi-ngen in het vervolg
zoveel mogeli jk vrorden bijgewoond door e en lid van de CJN-V iG,
hetgeen de toch reeds bestaand.e samenwerking ten goede-Eàí-Edmen.
. .a. naar aanleiding van ondershands ontvangen critiek, werd het
Beleid van de Redactie-Commissi-e aan de orde gesteld.
De aanwez Ise-1; n, ongeveer 3ö-in getal , '!ïaren unaniem over
het Blad tcvreden. In dit ver.band verrvi- jzen rij tevens naar
de l-ovcnde woorden van Prof. Voous (zíe bi-z. 1, sub 2).
Dit neemt niet u,reg, dat de Redactie ook in de toekomst gaarne
op de hoogte blijft van critiek, c.q. suggcsties tob verbetering
van de zijde van de leden, bij voorke-ur schriftelijk, wel bij
voorkeur mèt aanwi jzi ngen t.a.v. d.e mogeli jkheden van uj_tvoering.

Drie ter vergadering aanwezige irlJN-leden verklaarden zich berei<l
de nestkastcontröIe o hot Vo e1e i1and, o .1.v. Hr. Brander, op
zich te nemen. De Hr. de Groot chtte toe om welke redenen de
nestkastcontröle in het overige Bos in handen van d.e Dienst p.!í.
dient te b1i jven, zij het dat u,rat betreft de uilenkasten dit in
samenvuerking met cnkele VIJG-Icden g;eschiedt.

s3

I.v.m. de zeer negatieve u,eersvoorspelling van hct KI{MI (sneeuw,
hagel, gladde hregen, windkracht 9 à 10) ryerd deze inmiddels in de
vroege ochtend op de plaats van samenkomst afgelast, waarna 1 rrploegrr
afzwaaide naar Friesland, een andere naar ZuidelÍjk Flevoland, ter-
wijl de overige 4 autors koers zetten naar cle Amsterd.amse lïater-
Ie idingduinen
Cp 22 februari iverd de ganzenexcursie alsnog uitgevoerd, met volle
medewerking van het KNMI èn de ganzen.

De mogelijkheden t.a.v. excursies naar de Harz en Texel werden
door A. Hartog toegelicht, die de moeit6-[àd-§unom6i-ffiverse ge-
gevens o.a. wat betreft vervoersprijzen te verzamelen.
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Adspirantleden
Besloten v'rerd voor nieuwe reden, die zich melden, een adspirant-
lidmaatschap i-n te sterlen,.met de bedoeling om te bereiken dat:
zij (voorzover zi7 deze nog niet bezitten) onder deskundige
leiding de nodi-ge elementaire vogelkenni-s kunnen opdoen om zelf-
standig waarnemingen te verrichten en bijv. ook inventari-satie-
werkzaamheden uit te voeren;
zij worden geanimeerd om aan diverse werkzaamheden d.aadwerkelijkdeel te nemen;
er contact tot stand komt met meerdere ,oud.ererr vluG-reden;
mede aIs gevolg van het bovenstaand.e,

en zull-en voordoen bij de beoordeling
zenden waarnemingen.
l-. de Redactie van het llededelingenblad
n waarnemingen niet op te nemen bij ge-
endheid meit de vJaarnemer zelf .

voor de adspirantleden vuordt een programma opgesteld van de ac-tiviteiten rÀraaraan zij kunnen deelnemen, waarbij steeds een be-paald vwc-rid a1s gentor optreedt. Het is heel go"a mogelijk datdaarnaast andere v,lG-leden aan d.ezelfde activiteiten màeaoón.AIs reger zullen n.r. geen aparte excursies voor de adspirant-leden worden georganiseerd.; voornamelijk word.en zij in àu gu-
legenheid gesterd excursies, die de mentoren töch Ëouden, à"ute maken,

er zich minder problem
van de door hen in te
In het verl-eden was n.
herhaaldeli jk gedwonge
brek aan voldoend.e bek

De volgende vlsïG-1eden hebben zich bereid verklaard om,incidenteel, hetzij meer regelmatig, als mentor op te
Mevr. Brinkers; mej. van Drooge, HH. Branà'ëElE'artog,
de Roever/Veling/Oreet, Amsterdamse Bos

Hr. Blekendaal Haarlemmermeer
Hr. Buurma / CJN Sloterplas
Hr. Frieswijk Sloterdijk
Hr. Ivleyer 'vri ater]and
Hr. Swart Oosterbegraafplaats,

D*merzeedi jk, Iuiarken.
De coördinatie g eschiedt door

Versluys, Geuzenstraat 3T tt. Tel . l\fi3o (tussen 1-?.rO en 19 u)

hetzij
treden:

F.

Het zal o s worden esteld indien ook andere VvíG-Ieden,
yzonder egenen die e tste jaren werden en eendergelijke introductleperiode misten , zo af en toe eens met

excursies a1s bovenbedoeld mee gaan.
ïndien men zich vrijdagavond wir oriönteren omtrent de mogelijk-
heden van het komend.e weekend, gelieve men dus F. versluyó tebellen (t8$191 , b"S.e. mej. lrrn Drooge (?3o3?il
De excursies van A. Hartog zijn reeds in dit Blad gepubliceerd.

Na afloop van d,e Jaarvergadering werden , na de pauze
diars over de Senc alreis vcrtoond door J.t:rl . de Roever,
na een l_ ng hÍerover in vervolg op het artikel van E. Velingin het vorig B lad. Ook Senegalse vogelgeluid.en krege n we te horen,terwijl gei11ustreerde litteratuur, door hem mee
worden bezichtigd.

gebracht, kon
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met behulp van een stemvork.

AIs 'rbladvullingrr vertoonde Hr. Brander een selectic. uit zLjn
fraaie dia-verzameling, 'met o.a. waterspreeuw en notcnkraker.

Tenslotte gaf de Ilr. Susart een mondelinge toelichting op zi jn
artikel over het vaststellen va! de toonhoogte van vogeigeluiden

Bij zi-jn demonstratie bleek weI, dat zijn aankondiging dàt deze
methode alleen te gebruiken j-s voor muzikale personen, nog eenilunder-s tat.ementrr
voor de toepassing

is: men moet werkelijk rgpg!-mg?i-kgal zijn
ervan.

uit de levendige discussie resulteerde wèI do- concrusie, dat cle
methode mogelijk nog meer perspectieven biedt dan door de Hr.
Swart voorzien, bijv. wellicht dc herkenning van een
divÍdg van een vogc.lsoort.

bcpaald i-n-

6. Vogelwerkgroe'p rrNoord.holland t s Noorderkv,rartierir heef t aan hct
KNNV Contactor aan voor Vo elstudie het april-nummc,

eschikbaar g S e voor de publicatie van
r van rtDe

korte ver-eper
slagen over 1967/1968 van de bij dit contactorgaan aangesloten
Vogelvrerkgroepen. Onze V!ïG heeft hiervoor een verslag van de
aangegeven omvang ingezonden.
Op de jaarlijkse vergadering op 14 dccember 1968 werd de Vr,íG
vertegenwoordigd door HH. straatman, Hartog, en mej. v. Drooge.

?. Onze VIUG nam het initiatief tot het verzenden van een verzoek-
schrj-ft aan d.e rrstuurgroep Recreatiegebied Spaarnwoudeil om :oo-
mogelijk in dit gebied bepaalde reservaten ï56íïG.f3 te be-
houden c.c1 . te scheppen.
Tot medeondertekening lverden bereid gevonden:
Prof . Dr. K.H. voous, de Heer J. swaab (l,l .o.u. , secretaris cl-ub
voor Vogelkundigen), de Heer J.J. Zweeres (HoofA Voorlichtings_
centrum voor 1\atuurbescherming); namens de cJN, Afd. Dwergstern,
L.S. Buurma; Drs. J.J. Frieswijk, als adviseur van on?e groep,
tevens de KNr'íV vertegenwoordigend.
Va.n de NJi\, waaraan eveneens een vcrzock tot mede-ondertekening
vrerd gericht, v'rerd 'gee n redctie ontvangen.
Het verzoekschrift werd d.d. 25 februari 1969 verzönden, met
copie aan v'íG Haarlem, a1s andere naaste buur van-dit gebied.

i'iej. 1,1r. J.H.U
sèe re t are ss e

van Drooge

B- .Iq -.eende Qontact-avond;
Vri d l-öa I irUI i ilosmuseum Meerzicht.
Lez
m;I 3g

l.:uf ^t

over het
senge luIA §opnamen van rans- en

1 en-onderzoek in het Amsterdamse Bos,
Eo;uïIgaÍuidón,

door F. Versluijs.

vDr/\rDr
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1. GANZEN-excursie
De i.v.m. de weersomstandigheden uitgestelde ganzenexcursie
vond plaats op 22 februarj-.
Doordat een aantal auto-bezitters, die .zích voor de oorspron-
kelijke datum opgaven, verstek lieten gaan, moest er op het
laatst een auto bijgehuurd worden.
Hierdoor zijn de kosten aanzienlijk gestegen.
ondanks het royale gebaar van een wèl deernemende autobe zíttet
die afzag van de vergoeding voor benzine- en andere kosten -blijft een defici-t van:

Excursie

extra kosten huurauto
ongedekte kosten F. vaÍ-
Totaal

f 24.5o
Zutphen Í 3.5O

7-28.oö
l,liIlen de deel-nemers aan de excursie van 22 februari
de autobezitters - daarom f _!_:72 puppIetie stort en

z 1866).
op

behalve
de giro-

rekening van F. van Zutptren-(seiledt;giFo
Hoewel- dit abusieve\.k van
aan degenen di-e zich voor B
de excursie niet meemaakten
bij te dragen in de adrni-nis
eens op gemeente-giro Z 186

zowel de betaling van de / 1.75 al.s d.ie van de f o.!0 kan des-
gewenst gecombi-neerd v.lorden met de girostorting voor de Texel-excursie, indien men daaraan wenst deel- te nemen

x
2, TEXEL weekend 22 en 2J maart dagexcursi-e op 22 maart.

tevoren niet was aangekondigd, rryordt
februari opgaven, doch uiteindelijk

, verzocht alsnog i O.5o_per_pgrsogg
tratie- en organisati-ekosten, even-
6.

q

x

c

Met de leiding van de Cursus Opleiding
is contact opgenomen, aangezien op ZZ
voor deze cursisten zou plaatsvind,en.
geregeld, dat onze V,.,G-1eden/cursisten
kunnen nemen aan de Texel-excursie.

Natuurgi-ds van het fVN
maart ook een excursie
Dit zaL zodanig worden
zonder bezwaar deel

0m de deelnemers, die dezel-fde dag weer huiswaarts keren, eenredelíjk lange dag te bezorgen, 1s de verzameltijd gestuid op,8 uur 20 aan d1\ade in Den Herder, zod,at de overtocht gemaaktË;ï&aen-ffiïï ", s-iil" 3o naal Texel vertrekt.
Elke auto vertrekt dus op e.igen gele.genheid uit Amsterdam c.q.Amsterveen op de door de chauffeur te bepalen vertrekpraats entijd.
Aanbevoren route: coentunner - Zaandam - Alkmaar - Den Helder.
De chauffeurs zull-en worden ingelicht over het eerste deel_ vande route, zodat zLi, indien zij - door welke oorzaak dan ook -de boot van B uur JO mis'sen (volgende boot: 9 uur JO), kunnentrachten de excursie in te halen.
De rrdag-chauffeursrr bepalen i-ndividuecl
keren (uurdienst, laatste boot vertrekt

hoelaat zij terug willen
om 21 uur van Texel).

Ter
Den

voorkoning
Helder zèlf

van adniinistratieve moeilijkheden koopt
,te

men in
weten:kaart.jes voor de retour-overto cht

chauffeurs een
+

kaartje voor
kaartje voor

pggg3glgrs e1k een kaartje
De_l 2r5O is voor iederrs
de auto-overtochtkosten
betaald.

de auto (f U.-)
zichzelf (f Z.5o)

voor zichzelf (t Z.5O).
glggn rgEgrlrg,
wora;n ïàTEfïan ae chauffeurs terug-

Z.O.Z
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De excursle-commÍssie, met name dc Ilr. van Zutphenr zal in
overleg met de autobezitters de passagiers over de diverse
autors verdelen; .A-an de deelnemende chauffeurs wordt daarom
verzocht op hun giro.strrookje hun eventuele voorkeur te ver-
melden

Voor de weekendcrs het volgende:
Er kan tegen gereduceerde prijs gelogeerd worden in
Hotel Beatrix de Koog, teI. O2228/2O?.
De all-in prijs bedraagt
di-ner op zatcrdagavond.,

er rsoon. Dit24, houdt in
stromendovernachting warm en koud

water, centrarle verlvarming), ontbijt op zondagmorgen en lunch-
pakket mee
Een andere - uiteraard. aanmerkelijk goedkopere - mogelijkheid
is het overnachten in een Jeggdherbergl de exacte kosten zijn
nog niet bekend.
Tot slot is er de mogelijkheid om zelf voor logies tc zorgen
zoals kamperen, Iogeren bij kennissen, e.d.
Iiet degenen, die zich - op het girostrookje
logies j-n een Jgggglgl!gfg t zal tussentijds
genomen om mede te delen wat de kosten zijn
moet worden.

I . v. rÍr . de noo_dzake-liike hotelresglve-ng
Hotel Beatrix wiIlen overnachten,
voor telefoni.sch op te geven bij
ui terli JË:;iljaàgavond , 7_maart ,

- opgeven voor
contact rvorden op-
en wat meegenomen

dienen
de Ílr.
voor cu

voor degenen die in
gegadigden zich hier-

van Zutphen ( TB4f)
uur lO.

die
be-

Zij dienen zich wel te real-iseren dat, indien zij ztcYt na
datum terugtrekken, kosten die Hotel Beatrix daarvoor zal
rekenen, voor hun eigen rekening zijn.

Kosten óóndags-mensen :

chauffeurs f 6

passagiers Í 1o.5o

(+ de zel-f te betalen bootovertocht
à i 2,5O)

( iaem)

Kosten weekenders:

chauffeurs f 7.5O (evt. + .f 24.50 hotel) + de zelf te.
betalen bootovertocht à j' 2.5O.

passagiers Í L2.rO idem.

P g 
_! 
gli gc9 t= g9i g:3= 9119 94_gee 9!!: 9Ig=19!=gi!9r= gg:=11 g!= g gl! gl! .

fflJze van

aantal deel-

Deze dj-enen in iedc.r geval binnen te zijn v66r_zaterdgg,_f5 maglt,
12 uur, op Gemeentegiro Z t&6:-.n.v. à. H'i. r. van Zutphen,
Cornelis Springerstraat ]0, rnet vermelding rfTexc.frt,
overnachting, voorkeur voor passagiers, etc
In principe worjen gó6n autots bijge.huurd, zodat het
nernende lesssglers beBerk! is. De _!3993S iers v,rorden i g9gs19-il
VO rde van ontva ts:!-y31_qe ro-overmaki lgl
fró s dus van ang om snel -si;;ien-T-E;Ilegti

?g1
te

qf;|_vefhindering van deelname ontvangt rnen z
terug, na aftrek ïan .f O.5O per pcrsoon voor
en f '1 .- per persoon voor de weekenders, al_smede
Hotel Beatrix in rc.kt-,ning te brengen kosten voor
degenen, voor wie hotel ivas gereserveerd.

ijn
de

girostorting
ééndags-mensen

eventuel-e door
riat betreit



7

rilorden meerdere stortingen tegelijkertijd ontvangen, dan zal
bij een te groot aantal- opgegeven passagiers d.e anciönniteit
a1s Vogelv,rerkgroeplid de voorrang bepalen.

3 lt !/_y_Ltt "ptllDeze gaat door.
, I{ARZ-excursie

Deelnemers, die zich reeds opgaven,
krijgen nader bericht. Verdere inlichtingen slechts op
aanvraag bij À. Hartog, Admiralengracht 2o5hs, Amsterdam-15.

4 en 4 mei, lviariapeel (Noord-Brabarrt )
oorzover er vervoersgelegenhei_d zal zijn, kan men kiezen

tussen weekend, a11een zaterdag, alleen zondag.
Te verwa.chten waarnemingen o.a.
i jsvogel, blauvrrborst, 5 uilensoorten, wespendief .

5. 31 ,=1, Naardermeer.
Vroege-ochtend-excursie naar het Naard.ermeer.
Aldaar o"a. broedkolonie van blauwe reiger, purperreiger,
aalscholver, die men rvè1 te zien krijgt, en broedkolonie
van de lepe1aar, die niet benaderd mag worden, doch deze vo-gelsoort za1 ongetwijfeld overvliegend worden r,vaargenomen.
Voorts broedt er o.a. ook d.e zwarte stern.

x x x

om porti-kosten zoveel mogelijk te vermijden, zulren nad.ere
gegevens betreffende de sub 4 en ) genoc'mde excursies worden
uitgedeelcl op de boot naar Texe1, 22 maart a.s..
Andere belangstel]ende vL{G-leden ontvangen d.eze nadere in-
lichtingen slechts op aanvraag, te richten aan:
A. Hartog, Admiralengracht 2Olhs, Amsterdam - 15.

Ha/vDr
namens de Excursiecommissie:

A. H a r t o g
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INVENTARISATIE NOORDKANT o. i.v. A. Hartog
Vertrek nt steeds bij de Tribune

zaterdag
B maart, 6 30, lopen

L6

1o

S tadi-onplein,
korhoenders

39!q3s

maart, b u J-r,

maart, ) u 4).,

2/ april, 4 u 45,

11 mei, 2 uur,
uilen-excursie

u

! apriI, 3 u 10
excursie.naar de

19 april, I uur, lopen
26 apriI, IJ uur,
stati-on §lg!gf{llr

17 mei, lt uur, lopen

3l mei, 4 uur, lopen

14 juni- , 4 uur, lopen

28 juni, 4 uur, lopen

B juni, 4 uur,

22 juni, 4 uur,

6 3uri, 4 uur,

fie ts
lopen

fiets
lopen

fiets

fiets

fie ts

De excursies naar Sloterdijk (26 april) en d,: uilenexcursie
(11 mei) zijn voor aIle V',iG-leden toegankeli jk;
de korh«nder-excursie (l april) alleen voor adspirant-Ieden
en andere VLíG-leden die meewerken aan de inventarisatie van
de Noordkant; i.v.m. het autovervoer is aanmeLdj_ng van te-
vorennoodzakelijk. A. Hartog

Piej. van Drooge
inventarisatie,
zaterdagmorgen 

"

zal- ook lvecr medewerken aan de
o.a. door fietstochten in dit

liloordkant-
gcbied op

Degenenr dic haar willen begeleiden, kunnen vrijdagavond te-
voren bell-en om te vragen öf zij gaat, erL zo ja, hoelaat. (ZlOlll)
Afwezig van 12 t,/n 26 april; op 19 en 26 april za\ mevrouw
Brinkers de leiding op zich nemen" (?235OO)
Vrijdagavond opbel-Ien, bij voorkeur tussen 6 en Z.
=============== -
SLOTERPLAS:
fndien jongere Vr.ïG-leden (aI dan niet adspirantcn) belangstelling
hebben om aan de cJN-inventarisatie. ter plaatse med.e te werken,
gelieven zij zich rechtstreeks in verbinding te stelren met
L.S. Buurma, Grasrijk 1, Iï, tf. 190681.

-X-X-X-



I L"- g tg 15 ;11=.11 
g I : É! .. .t

tus 19oo , vair.r-cxcursic in d" Brr:bants.: Biesbosch10 :.

l'l ugcn /,ii-l-cd-n strrtt:n voor ,lez,-- cxcursi. in tvr,, rouibclrn
mut i;,anhangirotor v,inuit )rirnl.Icn.
via de Amer en de voor flat gc-bied karakteri-stieke ilpoldervaar-
tentr - di-e van dijk tot dijk zeer breed. zj-jn, doch waar het
vaarrvater slechts vrij smal en kronkelig is door dé brederietkragen aan weerszijd.en -, voeren wij naar het hart van d.eBiesbosch, dat wij met doodtij bereikten. Behalve dat v,rij vanhet overweldigend randschap genoten, zagen .vuij ook nog oid""*"g1 buizerd (ongebruikelijk), 2 Uruine kiàkendieven, woidaap;e(iaem) en zrvarte stern
Het hart van de Biesbosch wordt gevormd door een tweetal ge-
i-nundeerde polders, die gescheiden zijn door een breed water.Daar werd onder de - zerfs hier - gebruikelijke publieke be-langstelring I der aanhangmotoren igereviseerdrr, :n dat terwijler een troep van ongeveer 2!oo oeverzwaluvren zeer langzaamover ons trok in Oostelijke richting.
cvervliegend r:n in de polders werclen de gebruikelijke eenden-en steltlopersoorten gezien. Dit r,varen:
wintertaling (+ 250), zomertaling (g 4o), slobeend (+ 1oo),pijlstaart (2)l krakeena (j), berge6nd (i:), kemphaan (+ z5o),
grtl.tto lt ?21, sroenpootruiter (+-40) , ,*urí" ""i1"" tài,-ilo"_
::.r:u: (*^1?),..witsatje (+ 20), oeverloper (+ ro) en water-snr-p (+ ,oo). voorts vlogen !'r nog een ? bruïne kiekendiefen ver weg .ecn tweetal kíakken over:
Met het weer opkomende tij voeren wij terug naar het vloed-bos, waar wij, onder het genot van eàn kom-soep en zang vanzwartkop en zanglijster, wachtten op de voornaamste attracti_evan een excursie naar di! gebied.
Uiteindelijk zagen en hoorden wij ze d.an toch nog volop:de kwakken. Terrvijl wij d.oor het doodstille vroedbos
terugdreven, vlogen er J kwakken tcgelijk over en hoorden
wi j er nogeens vj_er.
Zonder al_ te veel vcrtraging
sche dag, - met 64 socrrtàn I,
rj-vier ons uitgangspunt weer.

bereikten wij, na een fantasti-
over de inmiddels nachtelijke

A. Ha
Brabantse

rtog
21 december 1969 nogmaals Biesbosch , nu te voet !

via de' secretaresser van KNNV Amsterdam, ontving onze vogelwerk-
Sroep een uitnodiging van vogelwerkgroep vlaardingen-s"hi"du.*
om. hen te vergezellen op hun ganzen-excursie naar de Biesbosch./r1's afgevaardigden gingón F. Íersluys €.n o.g. er op af .
Het uiteindelijke doel van de excursie was de afgesloten,
! 3 15 km lange strekd.am langs d.e Nieuwe l,,Íerwede. Aan het eindevan deze strekdam rigt de Anna Jacomina plaat, - een klein ei-landje -, precies op de plaats waar het Èorrand.s Dj-ep splitstin Amer en Nieuwe Merwede.
Tussen dcze beide laatste stromen liggen d.e meest r,vestelijkemondi'ngen van d.e Biesbosch, het vri j Ërede Noorder- 

"rr-à,rià""g"tvan de Visschen.

9-
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Samen met 6 leden van de rrgast-VliíGrf en 4 door hen meegebrachte
kinderen, werd de excursie gestart.
Onderweg zagen wij + 2OO grauile ganzen en 4O kleine rietganzen.
In het Noordergat van do Visschen en op de strekdam tussen
Amer en Zuidergat zaten + l-IO aalscholvers en 9 zeer luidruch-
tige kleine zwanenl voorts nog 6 grazende grauwe ganzen en
2 futcn.
De nu volgende waarnemingen zijn gedaan vanaf het torentje
met het bakenlicht op de Anna Jaconinaplaat, tussen L2.3O en
L3.3O uurz overvliegend o.a.
I5O grauvre gans, 2O kleine rietgans en ] kolgans 

'
t 60 pijl-st,aart, ! 10 smient, + 2OO wintertaling, + 100 kuifeend'
; 150 tafelecnd, en 4 nonnetjes.
Op de Amer zaten nog 2 nonnetjes, 2 brilduikers' 15 kleine
zwalen en + 20 bergec-nden.
Op het eilïndje hoorclen wij nog baard.mezen en zag o.8. een ö

zomertaling vliegen tussen tientallen wintertalingen.
Op de terugweg zagen wi-j nog i-n cle polder rrHooge Hofrt aan de
basis van de strekdam een ? bruine kiekendlef en 23 wíLde zwa'
nen streken er neer.
n1 met aI een goed

Ha/vDr

bestede dag, met 4I soorten.

A. H a r t o I
**,***,k+****:*******+***r<í**.*,C**************+*1.*,È******,F**t,1.***,i+{<

22 februari L969, ganzell-excursie naar Zïï-Nederland

I.v.m. de rrueersomstandigheden 'rverd deze excursie uitgesteld van
B/2 tob 22/2. Uiteindelijk waren er 19 <leelnemers in 4 autors.
Reeds bij de Haringvlietbrug werden herhaaldelijk groepen brandgan-
zen, kolganzen en grau\ile ganzen gezien.
Bij Den Bommel zaten groepen grauïve ganzen en brandganzen, die
tenslotte aangroeiden tot + 20OO exx.
Tussen de grauwe ganzen bevond zich een bastaard van een Cana-
dese gíLns en een grauwe gans: uiterlijk ongeveer al-s een Oana-
d.ese gans maar met minder zwarte halsr €[ rnet rose snavel; gro-
ter dan grau$re gans. Dergelijke exemplaren zijn ook in Limosa
(jaargang JB, L965, nr. 1-2) door van'der Lee beschreven.

Na enige omzlvervingen, waarbij ö en o blauwe kiekendief, sper-
vJer, middelste zaagbekken en rotganzen ( 2 exx Grevelingendam, +
20 exx di jlr naar St; Phil-ipsland) gezien werden, kwam de excursfe
biJ !íilIemstad. terecht;
Hier zaten de eerste kolganzen aan cle grond.: + 1O.OOO exemplaren,
lvaartussen enkele honderden grauwe ganzen en brand.ganzen.
Na enig turen kon de kleine rietgans eruitgehaald worden (2 exx +
+ 15 exx) en even verder ook de gewone rietpqans (enkele exx +
29 exx).
Tot -aan d.e Moerclijk toe bleven de weil-anden bezet met ganzen-
concentraties.
Van de laatste ! soorten werd ook goed het geluid gehoord:
nasaal gegak,
schoothondengekef, .

fagotklanken.
In totaal werd.en 6f soorten ganzen gezien, een halve meer dan
vorig jaar' J.ri,rodeRoever
dR/vDr



"i.vifaunistische Ii st van de Polcler EEITDRT+.CHT 11
Samengesteld uit

Inleicling:
De polder Ee.ndracht, een oude
gijvormd door de llaa.rlemmerweg
weg aan de zw-kant, en in het
Osdorper binnenpol-der.

veenderij, is gelegen in de driehoek
aan de noordkant, de oude Osdorper-
oosten tuinstad Geuzevcld en de

De polder is rel-atief erg gevarieerd en gc'kcnmerkt door deels
nogal slecht onderhouden akkerland en slechts enkele stukjes
weiland, welke voor vogcls weinig betekenen"
De polder wordt doorkruÍst door een 4-tal rechte secund.aire
wegen, met hi-er en daar bomen erlangs. Tevens vinden we langs
deze uregen een 10-ta1 klc.ine bosjes; Íi€;t een doorsnee van ge-
middeld cnkele l-O-tallen meters. Het vrij open loofhout met
veel vlier crtussen dateert gedeeltelijk van de l-aatste wereld-
oorlog, maar is meest nog veel jonger.
À1le andere in d.e n.-raste omgeving liggc.nde polders bestaan uit
v'reiland en hebben nauwc.lijks bomenl ze dragen een heel ander
karakter.
Het aan de overzijde van de Haarlemmerwcg en spoorvíeg gul_egen
Sloterdijk (spuitvelden) heeft ongetwijfeld z'n invfoed op het
voorkome.n van bepa'+lde vogels gehad.

De excursies naar het betrokken gebied hebben zich doorgaans
specia.al gericht opirhet meertjer', een oude veenplas, met de
eromheen li-ggende smalle strookjes Ioofhout en de stukken akker-
land in die buurt. Eigenlijk is alleen dit gedeelte van de po1-
der redelijk frequent bezocht, maar het is, of liever wasr dan
ook het meest karakteristieke deel. Op de lijst zijn daarom wel_
aanvullingen mogelijk.
De bedoeling van het publiceren víLn een samenva.tting van een
J-tal jaren vogelwaarnemingen is dan ook nj-et het voorschotelen
van een comple-te avifauna, maar het geven v:in een indruk van een
gebied, zoals er veel meer te bedenken zijn, dat door de tegen-
woordige vogelaar over hc-t hoofd gezien, rvellicht zelfs a1s waar-
deloos bestempeld, wordt
Het gebeurt gelukkig menigeen nog, dat hij persoonlijke waard,
gaat hechten aan een bepaald terreintje, hoe eenvoudig ook;
juist dan leert men een gcbied en z I n ontv,rilikeling echt goed
kennen en voelt men des te meer de dreiging van bijvoorbeeld
de alles verslindende stad. ,/as ecn 5 -!:aL jaren geleden de pol-
der Eendracht nog een rustig, tamelijk uitgestrekt aandoend, ge-
bied met een rreigen karaktertr, gedurende de laatste jaren na de
komst van volkstuintjes, sportvelden en een bijenstand, plus
nÍeuwe weg, mèt nirtuurlijk bijbehorende gazonberm en kal-e sIoot,
wordt de invloed van de naderende stad steeds duidelijker. De-
half-verwil-derde bossages langs de oudc weggetjes en het rustie-
ke rneertje passen niet bij ar die nieuwe dingen er vrak tegenaan
en bijna rondom. ,,e zijn verworden tot een halve afvalstortplaats
en autokerkhof. De tuintjes zuIlen ongetwijfeld nieuwe voggls aan-
trekken, maar het rrfijnerr vLn de oude pold"er is weg.

Het betreft hier geen mooi natuur8ebied dat verloren gaat; velen
zullen de schouders ophalen en de nieuvue benutting prefererÈn.
Maar het bl-i-jft een zoveelste vingerv,ri jzingl vandaar toch de na-
volgende lijst a1s een schamel beeld van hoe het was.

Bl-ekendaal
Buurma

waarnemingen van 9 m 8

a

P.H.
L.S .februari. L969



Y grqYr:

(Eendracht,2e bIz.)
Opmerkingen:

a;:ntallen: naast in getallen aangegeven a1s volgt:
(een) enkel(e): 7 t/m 5
diverse (= div.): 6 t,/n lO
(vri3) veel : meer dan 10.

:-Lf ko r. t i en: brv = broedvogel
(br)p - (broed)paar
dtr = doortrekker
wg = n,interga5t
jv - jaarvogel (gehele jaar te zien)
tg -. toevitllige gast.

Osd"b.p. = Osdorper binnen-polder
vt = volkstuintjes
Std = Sloterdijk (spuitvelden)
aanw. - aanlvezi-g
conc. = concentratie
Làx = exempl3a.r, c.q. exemplaren
four. - fourageren,
gez. - gezien
seiz" = setzoen
S1.p1. - slaarpplaats
verm. = vermoedelijk
vgf . = vergel.ijk
we iI. = lrciland
ws = rr/:ràrschi jnli jk, etc.

Bij de samenstelling zi-jn een aantal gugcvulÍrs van rr.
verwerkt, waarvoor dank.

Hartog

LIJST:
Dodaars:
tgï*gË. i-n jan. en febr.l weinig geschikt biotoop aanwezig;
wel brv in Osd.b.p.

Elev"ge-r-"-gs9r:jv maar geen brv,
soms muizenjacht
sages van P. rond
soort slaapgrocp
Lepelaar:
ts; 1014-' 66 t ex four. í :na

steeds een enkel ex aanw.; rs winters bij vorst
op akkers'(eenm:.a1 mol zien vangen tussen bos-
vt) . In juti '68 in gcboomce rond meertje

(max. 1O ex).

12

broedtijd ('65-'66) enkele keer
vlark na de broedtri jd op Sloterdi jk

*:li,k***)k***,i:*{,'*+:t*****x}*r.:r<vÉ*rkrÉ*:r,l*r<*****)k**********+,i.***,í<******,1.

overvli-egend: vogels van de
huizende groep.

ril-l-de eend:
jv en brí (veel). In herfst
op gejaragd)
( ts er ook f ourl.getrck van

4s{srlq}rry:tgi-in-Ig65 t broedgeval.
:ïintert.rling:
tg na broe<iti jd
Slobeend:
6iï*in sommige jarcn, een enkel
verder tg; broedde langs welig,
öö bij elkaar in trocpje (t965:
polders.

soms tot 1OOO ex op akkers (er

overdag i-n stadswater zule,mme.nde ex ?)

paar. In L965 viellicht diverse I

half dichtgegroeide, slootjes,
8 ex). .,lgemener irr aangrenzend.e

wordt



(Eendracht, 3e bl-z.)
Smient
fi2:5-1965 en t3-2-L966, 1 ö op meertje.
Kui fe cnd
ffiÏil;T en april tot max. I $ p
met zekerheid broeden yastgesteld
in Osd.b , p. en ook op Std. Irleernt
vergelijking met de jaren vóór de
Tafeleend

. ) op mc.ert je. 'ii1Ieen in 1964(f p. met 6 pulli); div. brp
ook hier in aantal toe (in
beschouwde periode).

13

al-l-emaal halftamme stade- of

tg, 11-1ó-1968: 1 ö op meertje
ItGanzenlr

iillluari overtrekkend waargenomen

Knobbelzwaan
ll-2-L96?a-4 ex overvl. , toch ws
plattelandsvogels.
Kleine zwaan

Buizerd
ïs-feur. tg63
vinde-n.

riui o tbui ze rd

l-2-1963--3-"* overvl. die in Osd.b.p. gefour.
nog enkele waarnemingen van een overtrekkende

1 ex aanwezig, geregeld. toen houtduiverestcn te

tg - 11-1 , I ex in gevecht rnet sperv/er.

§pe-rwertS 7-11-1964, zie ruigpootbuizerd.
Boomvalk

in wintcrmarnden cloorgaans
grote koppcls).

hadden. ïn winter
troep (Std)

(op

mei, juni, iuli _1965 geregeld four. Heeft tocn mogelijk invlakbij gelegen Lutkemeerpolder gebroed.
Torenvalk
jv en brv mi-n. 1 p (broeden vastgesteld in i(ruithuis aan Haar_lemmerwegl - zo niet broed.end in polder, dan toch in ni-raste om-geving. Normaar- I à 2 four.,in 1p64 tot z ex (oct. ) . i,ra afn.rmew..arn. frequentie lijkt de soort weer meer te verschijnen.
P_.*"iag
brv, een enkef p.; verdwi_jnt
Std. dan juist soms veel en
Vilaterhoen
v en brv, di-verse p., soms kleÍne conc. four. G96B tot 20 ex)votr'els bui-ten br.seizoen.

I,le erko e t
telkens mec.stc broed.sels verstoord.
enkel exl ook geen conc. op ak-

jv en brv op meertjc 2 à j p.,
(uitgehaald). fn winter slcchts
kers c,n weiI.
o cholekster
in maart
geen brv.
Kievit
brv, vrij veel br.p.1 dtr: max. troep van 2oo exltot in dec.waargenomen (bij zachte winter). Enige steltloper voor wie deoverwegend ui-t akkerland besta;rnde polder een redelijk goeclbroedbiotoop vormt.
vgI' osd.b.p. waar div. scholeksters, gruttoIs en turer-uursnaast kievit voorkomen.

en april bezoek v:rn naburige brv (OsA.n.p. _ Std)_
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(Eendracht,4e bIz.)
Goudplevier
Bt z8-tz-7965, 50 ex op akkerl-and. VgI. omliggende vueiland-
olders: ied.er winterhalfjaar tot 10O-en !

atersnip
oct", nov., dec., jan. steeds slechts enkel_ ex in sloot of
drassig stukje akkerfweil-and.
Houtsnip
heel nov.
gslP

t/n 15 d.;:c. L964 t ex i-n klein loofbosje. tg"

na broedtijd dtr (enke1 ex) juni-juli; geen brv. in omgeving.
Grutto
Uiv-in fg6: (enk.,l paar); geen dtr.
0everloper
dtr. fn juli en aug. steeds een enkel ex.
Tureluur
brv in sommige'jaren ?'(1 p.) - toevallig bezoek van naburig
terr.
Groenpgot.gtlgl
tg, in april en mej- overvl. (rx van Std.)

Kemphaan
ts,-Í3:E-r968, troepje (atr) .

Zilvermeeuw

14

3 ex; 3-9*L964: 1 ex; l-t-4-t9652 2 exxl
cx.

1 ex, Z4-4-t966: t.ex

apr. tot beg. ju1i, meestal enkele öö roepend.

enirel
std.
Grote

ex van Std, bove.n polder, veel slaaptrek over polder
(geldt ook voor storm-, kok- en grote mantelmeeuw)

mlntelmeeurrv
zíe zilverme euv'r I slaaptrek r gegn f our .
Stormmeeuv'r
zie zilvermeeuw

Kokmeeuv,r
jv, over- en rondvI., div. tot vele vogels van Std (daar soms
brv). Op natte stukken akkc.r soms four. troepjes.
Holendui f
tg, 3-6:1g
15-4- L967 :

atz
z
-)

Houtduif
brv, div . paren. jv, bu.iten broedti j d soms troepc.n op akkers ,

max. 15O; geen sl.plaatsen
Turkse tortel
ts,25-4-t9652

- Koekoek
6iïl-ïàn eind
Steenuil
tg, auE.r sept., oct. l-9642 geregeld 1 ex
22-5-1965 in wilgen bij meertje. Broedde
Gaat nu sterk achteruit rond Amsterdam.
Kerkuil-

j:gund. Verder
vroeger langs Os

op
dorperweg.

Ïg;ilt . 1964 geregeld 1 ex jagend " Cp 21 en 28
in vervallcn schuurtje, d;.er ook op 25-6-t96j.
Broedt nog stee-ds in naaste omgeving

nov. 1964 I ex



(Eendracht, 5e blz.) - 15 -
Ransui-1
uiï-ïl-mi-nstens 1 paar. 1964: broedsel uitgehaard. L965r 2 broed-sels v,raarvan 1 verstoord. 1966 en 196? sucóesvo1 broeden niet goedbe'kend. 1968z 3 jongen groot in kraaiennest in vrijr,vel losse boom,nadat traditionele broedplaats wegviel door kappen.,/intergroepen gemiddelden: tg6l/' 64 4; t9647;i, T;(nex.2-l-1965: 9); 1965/'662 J. Daarna onregelmatige waarnemi.ngen.
Gierzwaluw
Geen brv,
IJsvogel

Io"ö t t3-3-t966 2
biotoop gebonden
dc itangrenzcnd.c-

Veldleeuwerik
brv in veel broedparen.
troepen op ahkers, tot
"S 

trandlei,uwerik
tBr 2-7-t9652 70

eXr waaruit blijkt hoe sterk deze soortis en hoe weinig hij ,*."it. Komt veeltuinsteden, typi.sche stand.vogel.

wel in directe omgevi_ng" (zie vervolg na '?ijsvogel)

tg, ,0-10-1960, 1 ex boven meertje.
9lqtZyqlqq, vervoig:
louragcert vrij veel boven polder, voor.,l veel langs d.e Haarlem-merwegJ {irect na de broedtijd. (rret grootste deel van de troepenvan vele loo-en vliegt dan boven de spuÍtvelden van std).Er worden dan lrngs de Haiirr. weg veel verkeersslachtoffers ge-vonden. op 16-7-1968 om + 2r.oo was een troep van 2oo e,x druk be-zi-g vlak boven de bomen vÏiegende insecten weg te vangen; waarbijde vogels i-n óón gesrotc,n, íénrichtingsverkeors-circuit vrogen.Het betrof vog.els uit ,rmsterd.am.
líieleivaal
tg, in-rget+ gedurende broedtijd. zecr veel waarnemingen, ook van2 ex, broedgevral ?

Groene specht /,..- ^tg, 27-4-1964 , 1 ex bij rnee.rt j c: ovtjrstckend
Grote, bonte épecht
van eind sept. tot einrr. febr. aanwezig, meestal 1 ex, masr sornsme'erdere. Geen brv, ook nooit in bróeàseizoen gozien. De soortverschijnt in winterhalfjaar vrijveel op het platteland.
Kui f l-eeuwerik

aan zijn
voor in

fn herfst en
1OO-en ex.

wi-nter soms grotc trek-

Boerenzwaluw
Geen brv, we1
na broedtijd
Huiszwaluw
geen brv; ook broed.end aan
weinige four. vogels.
Graspieper

boerderijen langs Osdorperwegl sl_echts

brv in-enkele paren, soms
een enhel_ ex aanwezig.
Oevelpieper

wel veel dtrek. Veelal ook hel_e winter

as, -1ËI-tg6g:1ex.
lÍitte lcvrikstaar t
b rvr enkele Lot diverse paren langs riinden, verder weinig aan-wezig.

niet-
ex op /.geploegde akker (ws. voge.ls van Sloterdijk.)

langs randen vo.n pold.er . iiere ge.ld f our . ex. I n , 68bij meertje s laapplaatsje v.rn 1O_taIl_en.



16(Eendracht, 6e bl'z.)
Gele liwi-kstaart
brv enlccl-e
'bot mÍdden
S 1ot e:"park

iíinterkoning
jv en brv in
Heggemus

paren. Na broedtijd wat meer aanwez:-g ? \ran begin aug.
se.pt. roepend overvliegcndc ex naar slaappl,aats in
- in aanfeg - tot na zonsondergang.

diverse pa.ren, hier en daa.r in kleine bos jes.

jv en
in lrat
Grot e

brv in diverse paren, hier en
jonger hout dan winterkoning

]i j ster

bosjes, somsdaar in kleine
(brv. vt)

jv err brv in diverse paren. rs
gestelci (tot enkele 10-talIen)

.r'irrters slaapconcentraties v;lst-

BosrietzanAet'
--:*tg, Ll-5-L964, 1 zi_ngend ex bij meertjc.

!-1q1t "4ngc 
r

tg, broc.dt wel in directe
23-5-1965 2 zingende ex.

fu"o-!yeee_1-
typische broedvogcl
stad (omg. Àmsterd.am

omgeving (ilalfweg).

loofbosjes Ín open 1,:nd of tuin-
loofbosjes van een zekere minimale
paar.

voor kleine
overal in
brv. + Ltgrootte) " max" eantal'

Zygllt.opbív-in slechts een enkcl paar, bij meertje, en in vt. Laatste
v,r:;.arncming: Lr-lO-L96j (1 ex)
TuÍnfluiter
brv in vvijveel ex, vooral in vt, ook in bosjes rond meertje"

dtr en wg in enkele ex, meestal bij meertje,.

Irgrp:gsglvooral dtr in variabel- maar soms groot aantal (gem. enkele 10-
tallen in bosjes en in troepjes op :.kkers en weiland).
wg in klein aantal; tot in april waàrgenomen.

5glelsleEdtr in meestar groter aantal- dan kramsvogel, meer in bossages.
Ook heie v'rinter door en tot in april aanwezig.

Zg.selJererbrv rrr enkele tot dirr. paren, voorar rondom meertje en in vt
(na aanleg vt meer brv), vooral dtr in geringe aantal-len, ookrs winters we1 aanwerzig.

E.€ri;glgl
d;r in voor- en najaar tot max.3 ex (L-5-L96j), steeds bij meertje.
Merel-
Jï-öri urv, veel br.paren. ook dtr. Toename in aantaL br.paren
na :-'airleg vt.
LZPII:Ictr i-n mei cn sept; betreft sl-echts een e.nkt r ex op akkers of
plaatsen van tvegen-aanleg.
gs5riueÈe-rseggl:er!
brv in enkel ex, verm. nict iedei. jaar ('65 Ui j meert je) .
v.t ',vaarschijnli jk nog te jong voor deze en diverse andere soorten.
Roodbors L
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Braamsluiper
as;-18:9:19661 1 ex bij rneertje
Grasmus
brv in vrijveel ex, in wat minder oude bossages dan tuínfluiter.
iitlg6'iï-Ï" veer parc-n in eiit bossages.

Tjiftjaf
brv in enkele paren

:

Goudhaant j e

(tot diverse), in ouder hoger hout dan fitis.

r,:rg in klein aantal in sommige winters.
Vuurgoudhaantje
tg, 5:l2al964z 3 ex. in loofbosje
op zelfde plaats.

Qrauwq i4t-Íege4yq4gqf

(vrij hoog) | 3-10-1965 t ex

brv in een enkel p. Ook enk.le paren langs randen van polders,
bij boerderijen.
Bonte_vliegenvanger
tg (dtr) | 4-9-L965 lex,
(ws zetfde).
Koolmees

26-9-196J 2 ex, en J-IO-196, 2

jv en 6iv diverse broedparen, ín 1965 J kool-mees- en 2 pimpel-
meeskastjes bij meertje opgehangen. Direct belangstelling,
echter kastjes na een maand verdwencn. Buiten broedtijd soms veel
vogels in troepen (1965/'66 !) 'In 1966 15 kasten in vt-complex
(PW-strook rondom); I of 2 kasten bezet, na 1 jaar kastjes weg-
goheald.
Pimpelmees
jv en brv slechts
schijnlijk dankzij
pijpen e.i. ) .

Zrr;arte mees
E& 14:16:í96?, 3 ex.

!qetgoqs
dtr, slechts weinig opgemerkt.
Groenling
brv enkel br.paar, vooral vt";Buiten broedtijd soms troepje.
dtr, zal ongetvrijfeld steeds meer op vt komen

Putter
frE6fï-mogelijk in L965 of 11966 gebroed. ,:11-een een enkt-,Ie keer
in broedtijd gezien; maar óón u,rÍnterwaarnerningt 10-12-1681 2 ex.

§.iie
Onrego.lmatige rvg in klein aantal, m{ix. 25-2-1967. 50 exx.
Kneu
,,aarschijnlijk brv, zingende öö moge.Lijk afkomstig van naburi-ge
tcrreinen. vt zul-len ws meer vogels trekken.Bc;in i..ug. tot midden
rsèpt. roepund ov(,rvliegende ex naar alaapplaats in Sloterpark in
Vink aarnleg.
ë66í Urv. Soms zeer veeL dtr cn ook v,rg; troepjes meestal niet
groter dan ca. 10 ex.

enkel p (zie:koolmec.s). De mezen zullen waar-
vt toencmen ( allerlei- kunstmatige holtes a1s
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[eeP
wg in vrij groot, maar variabel
1o-t-1966 I5o ex.
Huismus

aantal. Niaxi ma : 26-10-1965 1OO,

jvr brv op sport- en vt-complexen en r:nden van terrein. Be-nutte ook nestkasten van vt. Geen grote aantallen buiten broed.-soizoen "

El$sge
dtr, event. ztiuerver in kleine
van oct . -febr.

troepjes, soms velc lo-ta11en,

§prsegg
brv van bebouwr:le randen van polder. soms grote, op doortrekzfinde, troepc-n van vel-e honderd.en op akkers. ook wg.
Veel slaaptrek over het gebied, naar het rríesten.
Zwarte kraai
j v en brv in enkele
het Àmsterdamse Bos

Bonte kraai
ts, t7-11:1963, I ex.
Roek

paren in l-osse bosjes. De vogels slapen in(in ieder gc.val buitc.n het broedseizóen).

slechts af en toe.
van 1! ex.

L.S. Buurma
Grasrijk 13 ll,
,+msterdam - IB
rf. rg.o6.81

t§-i" klein
z4-to-t96j z

Kauw

a.',nta1,
tro epj e

jv' geen brv. líer veel br.p. in Halfweg. iiltijd slaaptrek langs
Osdorperweg nilar rrmsterdamse Bos.
Ekster
Jï;6.F" in enkel-e paren in losse bosjes.
Vlaamse qaai
--.-_--+tg, een enkcle keer in winter, 1 maal in apri], steeds 1 ex.

t .i{. Blekendaal i
Grasrijk 1J f,
;rmsterdam - 18
rf . t9.24.71

r e Druarl- L9b9
Bl/Bu, vDi
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V voor v

SLOTERDIJK, 1 januari ï/n 3L december 1968

overzichten:
1962/t961 lvied.b1.
jan. t/m sept . 1-964 ,;
sept. '64 i/n sept. '65 ii
sept. '65 t/m sept. '66 ,
sept. | 66 t/n d"ec. L967 rr

KI\I{V V,íG lr,sd 2e jrg.
jrg.
jrg.
jrg.
jrg.

III .

' 64, -ï;
'65,, I,
' 65, 4,
'66, 4,
t 68, 1,

bl-z,
Bïz
1B
z-8
4-5
10-L3

it

il
Ít

it

il

?t

il

il

it
ii
tl

3e
1e
4e
6e

fn de periocle van l- januari t/n 31 december L96B zíjn de opspuit-
velden achter Sloterdijk vrijwel niet qua oppervlak veranderd,
doch we1 qua structuur. Er is opnieuw opgespoten; ey zíjn opnieuw
terrej.nen bouwrijp gernaakt, nieuwe wegen aangelegd en oude verbeterd,
etc. . Het gebied is echter minder sterk veranderd dan de voorgaande
jarenl weI is er een droger worden van het gebied te merken.

Om een zo compleet mogelijk beeld van de vogelbevolking van cij-t
1600 ha grote gebied te krijgen, is evenals de vorige maal gebruik
gemaakt van waarnemingen van andere Sloterdijk-bezoekers. Dit zijn
de Heren Blekendaal (BI), Buker (gk), Buurma (Bu), Dooremans (lo),
Frieswijk (pr) en Odink (Od). liraar noodzakelijk geacht, werd de af-
korting van de naam van de waarnemer(s) achter de wa.arns6ipa oo-
plaatst (.tut = auteur = Hartog).
Daarnaast heb ikr zoals gewoonlijk, de rubriek tti;Íaarnemingen van
Groot Amsterdamïr uit het i{ededelingenblad. van KNNV Vi/G Amstertlam ge-
raadpleegd, voorzover in het volgende aangehaald afgekort tot MB1.
Helaas zijn hierin tot nu toe slechts ',vaarnemingen gepubliceerd tot
mëdio november t96B; eventuele aanvullingen uit deze rubriek gelieve
U aan onderstaand overzicht toe te voegen.

De grenzen van het waarneilingsgebied zi-jn t.o.v. de vorige maal niet
veranderd, n.1.': spoorlijn,rmsterdam-i{aarlem vanaf Sloterdijk tot
Halfweg, dan Spaarnwouderdijk tot ter hoogte van de Nieuwe Havenl
langs de Nieuv,re r/clservueg naar de brug over zijkanaal F; vervolgens
het Noordzeekanaal tot aan d.c Fordhavenl dan door de as van Ford.-
haven tot aan de Nieuwe Velserureg, en deze volgen tot de Coentunnel-
!íeg, en zo naar station Sloterdi jk.
Tot slot wiI ik iIH. Blekendaal, Veling en Verkerk bedanken,
enige correcties en aanvullingen op voorgaande overzichten
Zii zijn vermeld aan het einde van dit verslag.
Vanzelfsprekend blijven a1le waarnemingen ten volle voor de
woordelijkhcid vun de ryaarnemers.

Toevatlige gasten (rrTGr')
Opnieuw werden de volgende
genomen:

r,Jilde zwaaíL 2O/1
Brandgans 2O1l

18 als rrTGrt gequalificeerde soorten waar-

die mij
toe zonden.

verant-

Kolgans

,t{iddelste zaagbek
Smelleken
Kwartel
Houtsnip
Dlvergme euvir

Tortelduif
Eng. gele kwikstaart

7/t

7/4
22/12
5/7
3/7

L3/4
27/6
t2/4

j exx overvliegend (Itel-)
ongeveer 5OO exx overvliegend richting NO
( lrB1)
10 exx overvl. (Bk); L3/7 2) exx overvl.
(mf ); 2O/l 44 en !4 exx overvl. (MBl);
2O/l JO exx overvl. richting 2,,' (Bu+,+ut)
o + o (JJo,,
I ex*(Fr)
roep gehoord (MB1)
I ex (no;
I juv. ex gezien (MBI)
I ex (pr)
I ö gezien (rv:nt)



(Sl-oterai jk 1968,

Draaihals
Buidelmees
Baardmees

Be fli j ster
Blarrwborst
Oeverpieper
Grauwe gors
IJsgors

De volgende soorten
lrtoudanp j e
Casarca

Turkse tortel
,'aterric t zanger

S po tvoge I

-2.O-
.2e b1z. )

l/L/' 68 nog aanwezigl daarna niet meer.
v,rinter '6?i'68 en uuj-nter '68/' 69 verschillencie
groepjes van 6-15 exx aanwezig; 3/2/ '68 ll exx (od)
L6/4 minstens I exx aanwezig (fr)
Z/B t/n L4/9 t-z exx in zultevelden (Fr,.Bu,MB1)
3o/LL ) exx aanwezig (BI)'
'L/l t/n ZJ/I 1 ex langs Hornweg (t"igf )
7/L l- + 4 exx (.'iut, gk+Aut); l3/L I ex (er(+Od)

zi jn nieuwe aanwinsten i.n de categorie rrTGrr '

L2/B juv. ex (Fr)
aug . en beg j-n sept . steeds een o r o . &.
2r/B (Bk). In ,le.ze periode is ook een ? gezien
in Zuj-delijk Flevoland.
Opvallend is dat in de winter '6?/' 68 ook steeds
een o rondzwierf, o.a. Flevoland, Muiden, rÏater-_ -+land.
23/5 1 ex langsvliegend (Unf)
B/8,, Lz/B en 22/B steecls t ex (i,tBt)
Volgens mededeling Hr. iI. Verkerk (uit Castricum)
reecls 1 ex waarge nomen op 6/8/'6? .
2l/5 zingenci "* l-rrrg" spoordijk-(Bu)

Er werd.en geen wailrnerningen gedaan van cle onderstaande 4J inmidcleis
a1s rrTGrr gequalifj-ceerde soorten of ondersoorten:
parelduiker, roodhalsfur-it, kuif duiker, geoorde fuut, aalscholver t

ooievaar, kleine zilverreiger, flamingo, krooneend, toppereenclt
ii,ritooge end, i jseenct, grote zee-eend, zwarte zee-eend, eiCereend t
kleine zwaarl, rotgans, sperwer, visarend, kwartel.koning, morinel-
plevier, poelsnip, poelruiter, breedbekstrandloper, steltkluutt
grauïve franjepoot, grote jager, grote burgemeester, kleine burge-
meester, drieteenmeeu\rir, lachstern, reuzenstern, dwergsternr groene
specht, boornleeuwerik, wielelvaal , grote pi-e pcr, grote gele kwik-
staart, noordse gele kwikstaart, rouwkwikstaart, klapekster, grasmu§'
barmsijs.

Broedvogel-e1
De-]7-EroeiLïogetsoorten van 1968 waren:
Fuut (X) (1 paar), wilde eencl (X), zomertaling (2 paar), slobeend
(x) (3-4 paar), kuifeend (x) (f paar), bergeend (x), knobbelzwaan
(X) (2 paar), patrijs, fazant, waterral, porseleinhoen, vuaterhoen (X)'
meerkoet (X), scholekster (X), kievit (X) 

' kl-eine plevier (X), strand-
plevÍer (X), grutto (x), kluu.t (x), tureluur, kokmeeuw, visclief (x),
veldleeui,verik (Í) , kuíf l-eeuvuerik, oeverzwaluw (X) , baardmees, kleine
karekiet (X), bosrietzanger (X) (2 paar), rietzanger (X), graspieper (X) 

'gele kwikstaart (X) (Z: paar), rietgors (x) .

Door (X) achter d.e naam van ile vogel is aangegeven, dat het broeden
hier pösitief is vastgesteld door nestvondst en/of waarneming van
jongen. ïn totaal is clus van 2J soorten het broeden positief vastge-
steld. Zoncler dit teken is het broeden aangenomen op groncl van rrol-
doend lange aanwezigheid, al of niet zingend.
T.o.v, 1,96'l uraren de aanwinsten:
Porseleinhoen - geclurende de inaanden april t/n augustus in he+-zelfde

gebied steeds meerdere exx gezien en gehoord.
Kokmeeuw - vermoeclelijk , pa+r op geïnundeerde weilanden.
Baard.mees - veel april-waarnemingen; vervolgens 25/5 en 2/6 !n

hetzelfde gebied J exx, waarvan 2 de indruk gavgn
juvunie=1en te zíjn (Fr).
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Zomertaling - tot eind mei steeds 2 paar, rrervolgens
dezelfde plaatsen nog 2 ö.

T.o.v. 196? vuerd. geen broeden vastgesteld van:
wintertaling, watersnip, witte kr,'uikstaart.

_2.t_

an juni op

(rn

/rpart zou ik willen vermelden 11 broedvogelsoorten van de naaste
omgevingr - waaronder een strook van lo0 m breed rond.om het gehele
gebied te verstaan is -, lïaarvan mag word.en vel:wacht clat zij in het
onderzoekgcbied kunnen lvorden wairgenomcn:
torenvalk, houtduif, boerenzlvaruw, huiszwaruw, zwarte kraai, ekster,
spreeuw, winterkoning, kooknees, merel, huismus.
T.o.v. 1967 is een aanr,vinst oij d.eze categorie de huiszv,raluw (f
T.o.v. 1967 zijn van ,l.cze categorie afgevallen:
kerkuil, steenuil, ransuilo roodborst, ringmus.

paar).

Fourggercnd en_gp doortreE
werden buiten de vogels van beide
65 soorten waargenomen:

vorige categorieën de volgend.e

dodaars (7/l 2 exx aut, 3/2 r- ex ,lu, r2/5 I ex Do t l6/Ll J exx Bu,
3o/tt 2 exx 81)
blauv're rciger, roerclomp (7/l lex opv1. Bk + aut),. purperreiger
$/B 1 ex NIBI) r lepelaar G/? 2 exx Do, t/8 e exi i'r) .
wintertaling (ruintermaanden i-n zultegebied tot BlO exx; maanden mei,
juni' ju1i, minstens ) paar daar verblijvendl augustus en begin
september tot 20Oexx), (X) zomertaling (van t6/J af gemidcleld 6 exx;
septcmber tot 25 exx), krakeend G/l 6 + 9l4B1; 3/3 2 exx, i.:O/34 exx, 9/4 2 exx, 7O/4 2 exx Fr), smient+(,r:.niur' i6?/,68 iot
2OOO exx, vuinter ,68/,69 tot JOOO exx Cct; l5/4 - 5/j L paar op rvei.-
randen, 23/5 ardaeir nog een ö1 24/B L ex), pijlstaart (23/2 6,
t6/ll g) , tafeleend (tot 125 exx), brilcluikàr Go/L o Bu),-
grote za:Lgbek (2O/l 2 o Bu + aut , T/4 10 exx Do), nonfretje (T/l
10 exxBk; l1ilL6+7'gOd;2O/L 1o Bu+aut;3/2 2 s Bu).
grauu,e gans (7/L 80+6o+§o+20 exx Bk *3L/5 ]-5+ZT exx oïervl-. aut),

rrgrauuretr ganzen (3O/tt 60 *xx overvl. B1)
bruine kiekendief ^(t3/4 - t6/4 l, g r"iBl; ?/B - 23/9 vríjwel steecis
2 exx, a}leen l1/8 J exx),
blauwe kiekendief (tO/tt 1 ex o-kleed Fr),
boomvalk (L5/4, L/8, Ll/B en 579 steects 1 ex), (x) torenvalk
1968 steecls minstens 2-exxl in winLerma.anden tot max. I exx),(X) porseleinhoen (28/B 2 exx, 3L/B I ex, 5/g p exx, t3i9
1 ex, alle tlBl) .

tsontbekprevier (23/5 2oo exx MBI-), zilverplevier (5/5 2 exx,
1 ex, 2)/J I ex), gouclplevier (3o/tl 1 ex óvervl. Bl, \Z/LZ l
steenloper (5/5 I ex Fr),
watersnip (rar. aantallen: v:rn 1O in janu;rri tot BOO op 1/B),
bokje (tot zo/t 6 exx aut; 6/4 - t6/4 1-2 exx Fr)
wulp (o.a. L3/l 120 exx), regenwulp (o.a. t4/4 5 exx overvf.(x) grutto (1,6/z 4 exx Bu), rosse grutto (Z?/'/ I cx Bu),
witgatje (lt/12 I ex aut), bosruiter (LL/LO 1 ex opv1. aut),(x) tureluur (jo/tL 1 ex Br), oeverloper (3o/3 .2 e.xx Bk),
zwarte ruj-ter (tO/tt minstens 2 exx aut),
groenpootruiter (28/7 40! exx Do, Z5/B JO exx Bu),
kanoetstrandloper (23/5 1 exx t/iBl) r kreine strandloper (o a.
21/5 4àlexx; t/6 2exx; 26/8-3I/8 Jexx),

aut),

temmincks strandloper (21/5 2 exx i 22/8 - 26/8 2 exx; ?B/B 4
bonte strandloper (winter ,67/,68 14O exx; 5/5 260 exx Bu).
krombekstrandloper (L/6 2 exx ir{81; Z4/B - 3t/B I ex Oct, Fr),

12/5
ex Fr),

5/5 -
exx) ,
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kemphaan (?/B 620 exx Bu).
grote mantelmeeuwo kl-eine mantetrmeeuw (Scandinavische),
holenduif 3o/tt ) exx 81),
(x) boerenzwaluw (ll/lo 20 exx),
ransuj-I (o.a. 26/6 3 exx jagend aut)
velduit (tot maart 1968 1 ex aut),
strandl-eeuwerik (winter ,67/,68 20 exx, laatste wng. l\/z 16 exx;
winter ,687,6, 1I exx, eerste wng. ts 2/ll B exx),
koekoek, gierzwaluw (vc.el-; o..: , ,/5 minstens 2OO exx),
bonte kraai (winter '6?/,68 ! exx; 3o/tt 5 exx),
roek (o..a" 9/LO 2 exx op vui-lnisplaats),
(x) koolmees (in wintermaanclen tot I exx), pimpelmees (in winter-
maanden tot 4C exx),
kramsvogel, zanglijster, koperwiek,
tapuit Q/\ - u/4 t ex; 5/5-lj 75 5 exx; B/B - 25/Lo mi.nstens 1 ex,
to/B - 25/B 2 exx, 3t/B - V/g 4 exx)
roodborsttapuit (7/L I ex Bk + aut),
paapje (ru/A - L'L+/g 2 à 3 exx),
roodborst, heggemus, groenling, putter (winter t6?/,68 4 exx),
kneu, frater (winter ,6?/,68 T5 exx, o.a.3/Z 60 exx Bk; Iaatste
wng-en lO/) 2J exx en t6/l 5 exxf winter ,68/,69 JJ exx,
eerste wng" 16/11 6 + B exx), vink, keep (regelmatj_g, o.a. ZO/t
250 exx aut, 9/11 1OO exx Or1),
sneeu.ïvgors (vri-nler ,6?/,68 Il-O exx, Iaatste wng-en lO/J meer dan
JO exx, 16/4 I ö; winter ,68/,69 40 exx, eerste wng. ZO/\O 2 exx),
ringmus.

Bij I soorten in het bovenstaande staat (X) voor c1e naam; het
betreft hier waarnemingen van broedvogelsdrten (zomertaling, toren-
va]k, porseleinhoen, grubto, tureluur, boerenzwaluw, koolmees),
die daaroil niet ook nogcens in deze categorie zijn meegeteld in
hct totaal aantal v:.n 65.

Niet waargenoflen in deze categorie zijn LJ vogelsoorten, n.l.:
buizerd, slechtvalk, paarse strandloper, drieteenstrandloper,
britse kleine mantelmeeuvur noordse stern, kerkui'I, steenuil, grote
lijster, gekraagcle róo,1staart, zwarte roodstaart, sprinkhaanriet-
zanger, snor, grote karekiet, fitis

. )t_ * _ * _ *

Teneind'e U een in,lruk te geven van d.e. nog betrekkelijk grote vogel-
rijkdom van clit gebied, volgt hier een lijstje van steliropers, die
in de maand juli dagelijks aanwezig lruaren op de onclergelópen weilan-
den:

scholekster
kievit
bontbekplevier
kleine plevier
strandplevier
liatersnip
grutto
wi tgat j e
bosruiter
o eve.rloper
tureluur

1-
E

10-
l.5.
5
10-
qn-

IO
200

35

Boo
r50

)^
t,
5o

220

zwarte ruiter
groenpootruiter
kl-eine stranclloper
temmincks strandloper
bonte strandloper
kemphaan
kl-uut

,o
o

t-0
2)
)
1
4
I
I

-8o
-t5
-10
-6

560
4o

3-4-
E

3O

z.o.z.
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In de periode van l januari t/m d.ecember 1968 zijn in totaal
lJI vogelsoorten waargenomen, door in totaal
16 wààinóméis , tlie rlit gebied ongeveer

L65 naal bezocht hebben.

In deze period
WactfgenOmenr W

brengt op ]Bl

e zijn 5 soorten voor het eerst in di-t gebied
at het totaal aantal soorten si-n4s I januar\ 19§?

(met onaótsóóíten meet óp 189)

x x

iranvullinÉlen ejn correcties op voorgaande overzichten:

!!orineJpleyleq, nieuwe soort !

1 ex Grote IJpolder (Limosa 39 - 1966)
2 exx overvliegend Sloterdijk (Limosa 4O - tg67)
categorie ::TG'l u44 L9§lt

20/9/l-964
to/8/L955

Correctie in de
De Hóèi eletenaaal heeft op 6 cn lJ junj- I
zandput Vijfhuizen

967 in ae

geen steltkluut doch een kleine zilverreiger waargenomen.

Roodborsttapuit
Óp 307Í271 I werd l- ex ivaargenomen cloor de Hr. 'uï . Verkerk

-x-x-
Naar ik hoop zu1len meerderen deze voorbeelden volgenr d.w.z.

rfaanstootrr nemen aan eventuele onjuistheden in de gepubliceerde
overzichten, en ondergetekende hiervan j-n kennis ste1len.

Samenstel-ler:
A. Hartog,
Admiral-engracht 2Olhs,
,imsterdam - L5

-:Ha/ \tDr
februari 1969



f n de winter a967/t968 .r s rn

de Gemeente Amstelveen gest
kasten, verdeeld. over een G

or KCCrLivlEEs

Eerste broedsel, ! eieren,
tweede broedsel, 4 eiere-n,

-t+

en bij de r,fdeling Beplantingen van
art met het aanbrengen van !O nest-
emeente-kwekerij en J parken:
de._Break.

Nestkasten in de Amstel-veense Parken

Thi jssepark , van Leer Park
De kasten werdc-n in het broedsei zoen J maar gecontroleerd.
Resultaten i-n l-968

Thijsse park 14 nestkasten
f2 kasten bezet clo
tezar,ren !B eieren,
Dc. rest van de el-e
kapot aangetroffen
jonge vogels dood

tgcvlogen 72 jongen.

2 kastt-n bc.zet door FIMPELMEES
tezamen 21 eiercn, ui-tgevlogen 21

ren irierd gedeelteli jk verlaten,
i gedeeltelijk niet bebroed; ook
aangetroffen.

gedeeltelijk
werden

De nestkasten waren dus voor LOO ,k

iÍanneer men bede.nkt, hoe geri_ng de
is i.v.m. rie geringe diepte van het
bevredigend worclen genoemd 

"

Van de FITfS v,rerd.en f nesten
in t'otaàI-18 eic.ren geteld.
stoord door kraaien, gaaien
49 jorrg"n vlogen uit:
het ecrste broedsel op dè !het tweede broedsel op j van

jongen.

bezet.
afstand nestkast - pubJ-iek
park, mogen de resultaten

. aangetroffen;
Twee van de 7

of eksters.

in 2 nesten werden
nesten werden ver-

nesten was 2/6 uítgevlogen,
deze nr:sten op t4/Z .

Van de GEKRAAGDE ROODSTAÀRT werd I nest aangetroffen, dat
t r,veemeral werd b'-broed:

Lo/5 5
t6/7 2

jongen uitgevlogc.nl
jongen uitgevlogen.

werden ,;erstoord door jongelui,

bezetting mogelijk te wij-
bos, weinig vliegruimte,

maar de
ei-eren).

Parken Dc. Braak en van Leer samen J4 nestkasten.
24 kasten bleven onbezet r c . e,dit laatste vni. in De Braak.
In het van Leer park is de geringe
ten aan het betrekkelijk nog jon[e
te dichte beplanting"
Van de IO overige kasten werden er
9 bezet cloor KO.OIUEE§; 21 jongen werden geteld,broedsels warËï-ï6en-af- ten deie uitgevlo[en (4yI bezet door Pr,tti|glyEE§, I ei.eren,
7 jongen .rtog6Ë-uiil----

Gemeente kwskc.ri i._-.__Lz nestkasten b,-zet door KOOLMEES;
LO/6 Lt jongen uitgevlogSí.-----

--x_x_x-
voor !262 worden naast de in 1!68 gebruj.kte stand.aardkasten (o.a.voor koolmees) nestkasten aangebraónt van meer sc.lectÍeve soorten,t.w. voor pimpelmees, boornkruiper, grote bonte specht, e.a.,die hooelijk zullen leidc-n tot "", ,itbreidi-ng van het aantar-soorten broedvogels.
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Dat bovenstaande gegevens vrij nauwkeurig konden worden. te boekgesteld, is medc' te'danken aan he't grote enthousiasme van eentweetal personeelsleden, werkzaam in het Ja,c. p. Thijssepark.

\-2-Lg69 Samenstelfer: L.H, BIom
Joh. Calvijnl.aan J6,
Amstelveen.
Tel. o2964/5t5t4LHBl/vDr

* * * * * * * 
'( 

* * * * * * * * * * *,F * * * * + rs * * * * {( * )F *,t * *t * * * * * * {< *,t< * * * * * * * * * * * * * * ***
iÍaarnumlngen in de Amstelveense Parken, sept. t/ m december 1968
dodaars 2o/lt 1 ex Broersepark

ttwilde zuiaantr l5/LZ, 16 uur, 1O exx over Thijssepark(geen knobbelzwaan) richting Uest
15/12 IJ uur, ! exx over Thijssepark

richting Oost
waterral IB/ll 1 ex Thijssepark
ijsvogel L?/9 Broersepark

L6/tO Thijssepark
lB/11 van Leer park
L6/tZ Thijssepark

grote bonte specht l1/l2 Thijssepark
klej-n. bonte specht 2/lO fhijssc.park

?/lL De Braak
kramsvogel I?/LZ 2 exx Thijsse park
koPerwiek 

ffiïi"=:";ïiu" wintergast

staartmëes lB/tL Thijssepark, een groep
boomkruiper 6/tZ Thijssepark, 1 ex
putter L2/ll Thijssepark, J c.xx

L2/I2 Thijssepark, groot aantal;
vrij geregelde wintergast alhier

sijs jO/lO Thijssepark, vele exx in groeps_
verband

L2/L2 idem
goudvink LL/LZ Thijssepark, I ex
notenkraker lZ/9 De Braak, 1 ex
fn het bovenstaande zi-jn een aantal waarnemingen van personeels-
l-eden, die in do Parken werkzaam zi-jn, opgenomen.

,/aarnemi-ngen op d.t Gemeente Kl,uekerij l"iiddelpolcler :

Brandgans LO/12 !O exx richting ZiU,Ganzen l2/t2 1OO exx , rr30/72 80 exx richting Z\it,
60 exx richting N,;,1 ,B/t 60 exx richtin[ Nil,
2OO exx idem ,

3O/L2 2O exx richting Ztí,

9
I4
L2
14
8
q

n
t1
t2

9
o

uur 15.
uur
uur
uur

uur t+)

uur JO
door elkaar,
uur
uur
u15
u30

l-2 u.

LHBl/vDr
Samenstellcr: L.H. B1om,

adres, zie boven
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ÀMSTERDAMSE BOS afsluiting 1968 ( -rtr ) , alsmede 1969-I,
januari/ Íebruari L969 .

De waarnemingen, hoe,"veI critisch beoordeeld, blijven voor de ver-
antwoordelijkheid van de waarnemers.
Nummering: volge.ns. Vogelgids Je druk. De nummers tussen haakjes
(..) verr,vijzen naar rtDe Vogelvuereld van het Amsterdamse Bostr,
verder te noemen rrBos-A.vifauna?l .
+(..) betekent: bijschrijven in deze Avi.fauna.
Het teken o kan ook rfo-k1eedil betekenen.++

3) 5. Fuut maxima: (aI]e op Ni,I)
147Íz 17 exx (gui<er) ; 22/L2 t-5 exx ()ooremans)
3l/12 16 exx, víaarvan IO bijeen (v.d. Schot)

- 3/L 1) exx NM, u/aarvan 1l bijeen (Mej. van Drooge)
,/L ! 2J exx lrlfi zijde Jaagpad (Vermaas)
6/t' 1! exx Nili (Buurma)

l3/l 1l exx Nr. (nuter)
L7/1 B exx, waaronder 2 baltsende paren (v.d. Schot)
Daarna afnemend, doch:
2t/2 18 exx (Buker), 20 exx (de Groot)

(4) 6. Roodhalsfuut
(resp. Vermaas en Buurrna)

(6) B

J/l err 6/1, I ex overkant N'i'i

Geoorde fuut
28/L2 I ex op Nï4 bij

dames i3rinkers,
ivieerpad (Versluys, daarna ook
van Drooge , i,iaasland )

L/t
5/2

Dodaars maxima op Ni'I :

WÉ- 18 exx in Eötaal, meeste alleen (v.d. Schot)
l4/LZ 15 exx (gutcer)

rimstelveense l:roel- (onige rarng. aldaar)
237 1ö- - - I - e; - fveiho eve )

Grote Vi
2V7Ít- -
30/Lt
t/t2
7/L2

1 ex op NIri (Verhoeve)
I ex resp. (met 1 uur tussenrui-mte, mogelijk zelfde
ex) overkant lrljui en bij Gemeente-terrein (Blekendaal/
Buurma)

Q) e.

rJI
1
6
2

v9I:
ex
exx
e i(i(

cÀÀ

(Dooremans, van d.er Schot)
(tUe;. van Drooge, Hirschler, v.c{. Schot)
(gut<er )
( Dooremans )

begin l-969 varierend aantal cp Nivi,
L4/2 - 9 in totaal, grotendeefJ-6u

j achthave:rs" ( v. d " Schot )

max. :

iten werk 24 bij de

(10) 18. Aalscholver
2/ll I ex over NM (v.d. Schot)
7/ll 1 ex zwemmend in kanobaan Schinkelpolder (de Groot)

Geen december-, januari-, februari-waarnemingen.

(11) 20, Blauwe reiger
In 1968-ií totaal pB juveniel-en geringd;
t f2 nesten (Arentsen, Blok)

- 26/1/i-969 B exx op de nesten Grote Vijver bij Openlucht-
- -theater (Ce-Groot)



( +rsd Bos , eind | 68/begLn , 69 , 2e b1.z)

(16) 27. Bqerqeq!

-27

L4/L2 1 ex opgestoten uit ONM Oost (van Zutphen)
31/12 1 ex vloog op uit ONM (mej i Franssen)

- 1/1 1 ex bij ONM, z,{en zítten en zien vliegen (Verhoeve)
2/l 1 ex lopend over erf Meerzicht I rlrerd door d.e pauuÍen

verjaagd en vloog ureg naar weilanden (i..v. Duynhoven)
4/l 1 ex vliegend over het Koenenbos (Buurma, de Roever)

+(21) 34. vïintertaling
Ook in de rvi.nter aantallen gering. I,Iax.:
L6/ll en 22/12 B exx op Ni,I (van der Schot/Dooremans)
17/11 7 exx K1eine Vijver (me3. van Drooge)
l1/1 J exx Amstelveense Poel (Buker)

+(23) 36. iirakeend
- VIL---I- 6 Orote Vijver (gut<er)

(24) 37. gqtsn! maxi-ma: (al1e op NM)frre- 2o! exx (nurer)
l-9t 22 en 27/L2 2lO exx (Dooremans,

- januari-/februari--waarnemingen, rnax.

(25) 38. Pijlstaart

van der Schot)

IOO exx (3/t oooremans)

29/tz I
_ L9/t ]23/? r

+(26) 19. slobeend

ex op NM bij exc.pad (Swaab, de Roever, Veli-ng)
ö Grote Vi jver ( me j . f'ranssen)
6 overvliegend (nuker); 12 exx over Nl,i

Noch op NM, noch op vijvers, noch bij koekamp, groter aantal
l,vaargenomen dan 20 exx (L4/LZ) ; L2 exx op 1J en 24/1,2.

- Enige januari-/februari-waarnemÍng :

25/1 I ö Grote Vijver (Dooremans, v.cl. Schot; nrej. van Drooge,
mej. Franssen)

(Zg) 42. Kuifeend maxima: (aI1e op NM)
L2/12 minstens 1OOO exx (Dooremans)

7?/l honderd.en (v.d. Schot), l4/2 + 2OO
Overige vuaarnemi-ngen mincier clan 1OO 6xx.

( i,ie; . van Drooge )

(ro) 41.

(v.d. Schot)

Tafeleend maxima:
23/ll min. llO exx itlll (Dooremans), 12/12 + 2oo Nl,t (iaem)

t7/L
25/t
t4/2

honderden op NM (van der Schot)
+ 60 exx Gr.
! ZO exx Ni\i

Vijver (Dooremans, v.d.Schot;
( ivie j . van Drooge )

me j.
me j.

v . Drooge ,
Franssen)

3?-) 4r. Brilduiker
L2/L2
L4/t2
3L/t2
5/2

ïB/2

l6enlo
1öopNM+
.Loen10

+

overvliegend (Dooremans)
(de Groot, Buker, Dooremans, v.d. Schot)
- afzonderli jk - op NI'{ (van der Schot)

-LO

1o
+

op NM (Blekendaal, Buurma)
(van der Schot) utt; Z3/Z I ö NM (gut<er)

G5) 49. Zwarte zeeöend
L8/2 1 ö met stookolie op Nivi (van der Schotl Dooremans)



-28-(Asd Bos, eind t96B / begin 1969, 1e bl,z,)
GZ) 7. qlele ZCagbek

3e) 54.

In december max. 12 exx (l4rzfe)Npt
januarí/februari: max. 24 exx Nli (tB/2, van der Schot)

I\M l3/1 1J exx, 5/Z en 6/2 12 exx.
5/2 tevens 3 exx KLeine Vijver (Blekendaal, Buurma)

Nonnetje

(4r) iT, Ganzen

L4/tz
22/t2
14/2

23i2

1V712-
),9/L2
20/L2
28/).2

29/!?

1 paar op NM (de Groot, Buker, Dooremans, v.d. Schot)idem (van der" Schot)
een groepje van 15 exx (gemengd 6 en g) overvliegenden cirkelend (van der Schot)
2 ? eind excursiepad (de Groot)

+ 1OO ganzen richting Zuí (de Groot)
I kolgans richting N (Dooremans)
12 exx over NIvl en Ringvaart richting Schiphol (Buurma)
+ IOO exx (over diverse groepen veràee1d) over excursie_pad richting Z,t;t (Versluys).
ook oldenzieT en ilr. en l,levr. Bakx namen ganzentrek waar.J4 Xotgans richtj-lnl it/Zit (Buker)
ganzentr.ëkwaa-rnemingen Buker, van der Schot:

e.v

(49) 24.

(51) 77

9.L5 14 t<otganzen richtine NO
9.3o en 9"45 resp" 6 en 60 Ëorganzen richting z|,t]0.o0 + t"6o kolganzen en + 4o-grauwu g";ràr, richting z,,r;11.oo fdem, rru ii"hting Nfro, zelfde ?10,1, 2 rietgans richting Z',iLL.25 idem richbing N, zelfde ?11.20 4O t<oi-gans richting I{0.
l?.19 4J ttgvsuu/.tt gaírzen richting N72.15 2) iclem richting NO.

1/L l.l9o.grauwe ganzen en kolganzen in óén groep over oNlvjrichting IV - horen roepen (Dooremans)
! -50 kolganzen over voorheuvel richting N (Dooremans)
?:n^"",1"ren narnen ganzentrek r,vaar,richting N-1o.a" Hr" en mevr. Bakx)

!\/,L grauwe ganzen o.ver heurrel (I{artog) + 2JO exx.
:l/,: 2i ,*i?*e sanzen over N'M-"i;;;iË'iv'(,ri, a", s"rrot).L/é o Korqans over ONI,I riclting N (van der Schot)23/2 /+ + r4"korganÀ-"i'."mà, 2 grauwe gans ri_. o (nuter)
Buizerd
Wàfrn6fringen van s,!eeds 1 ex, -meestaL omgeving hertenkampof heuvel, op 14, '22, 24, JO december (giker, Dooremans,van der'Schot)
.,1/,+: ] ex lij westelijk viaduct (de Groot, Straatman)L2/ Lé I ex kampeerterrei-n (Straatman)
eind december/begin januari meerdere malen eenbuizerd SchÍnkelpolder (Straatman)
1L/l I ex hertenkamp ir"r, d"* J;;;;t-'-'
S-pglger
zeven december-waarnemi-ngen, meestal I ex, behalve:2B/t2 I ö + I o (rrxerl Hartog)
27/12 1 ö + I { ONi,i, alsmed.e I"g emerika (Dooremans, v.d.Schot)
diverse januarji-v,raarnemingen, steed.s slechts 1 ex, meest g oNM;
:?/,! I ? cl?te vJ- jver, idem KI. Vi jver, ,r,alr-"i ï;;;rizl/L 1 ex bij Fl,I (de Gr"oot)



2q-
(Asd Bos, eind L96B / begin t969, 4e blz.)

(60) 92. smelreken

tt/L
21/2

3l/12 1 ö boven ONM: kleine roofvogel, gestreepte onderkant,
trekkende v1eugelslag, eerst richting Oost, toen over
Ni'1 door een troep smienten heen (van der Schot)

(62) 94. Torenval-k
o/1 rand laatste bos

(i'ie3 . van Drooge)
bfj weilanden Meerzicht, balts

(6)) 98. ratrijs
77n -to exx voorheuvel (Dooremans)
9/LZ 1 exx kockenp (§traatman)

- LOll IO exx heuvel (Dooremans, van der Schot)

(67) 102. I'r/aterral
Ook in december en januari diverse mal-en exemplaren gezien,
soms horen rocpen, rand ONM en oeverstroken langs ivieerpad.
24/ll 1 ex kanobaan bij kampeerterrein (Straatman)
g/LZ I ex droge d.rainage (Straatman)

m.i"v. 9/Ll l ex bij huis de Groot;
24/l nog aldaar ilanr,rrezig (de Groot)
1O/l 1 ex op voerplaats achter Bosmuseum (Brander)

Q3) 1oB. Ivleerkoet
L6/t2 een gedeeltelijk albino exemplaar op Gemec.nteterrein:

normaal- donkere kop en hals, lichaam J/4 ,nít, gevrekt
(mej. van Droogel later ook Oldenziel en P. de Vries)
nu hetzelfde exemplaar op weilanden Meerzi-cht, (Buurma)
nog steeds aanrvezig aldaar (de Groot) ; 2/3 iaem (mej. v+n

Droo:je )
0r)

+ IOO exx op weilanden vë1n lvieerzicht (Dooremetns)
n 24/t2 I ex ;r1d.aar (itr. en Mevr. Bakxr mej.v. Drooge)

L/1 + lOO exx ten Zuiden van de Bosrancl op weilanden, víaar
no! sneeuur aanwezig is (Verhoeve)
25/L enkel-e exx overvliegend richting Z (v.d.. Schot/Door.)
I ex overvliegend (me-;. Franssen)
l-O exx over het Bos richting C (de Groot)
2 en J exx idem (de Groot, Swart)

f s morgens góén ex op weilanden i'lcerzicht, (de Groot)rs middags (]7 uur) 6 exx op weilanden ileerzícht
( de Groot , me j . van Drooge-)

114. Kievit-77t
L8/r2 e

22/L I
2/2

21/2

/,,

0z) 119. gouQplqy1er
26/lA 15 exx over Nl,l en iuleerzicht, richting Z j (Buurma)
13/12 1 ex overvliegend., kwam vermoedelijk uit OliM (v.d.Schot)

- 22/L 1 ex, tussen een groep kieviten, over het I'INI richti-ng
Zuid (van der Schot)

23/2 7 exx over NM (nuter)
( 821 f 2J . tilatersnip

TjnZ--T-ex over l4eerzicht (van der Schot)
75/tZ 1 ex bij ONM Oost (de Groot)

(8:l 126. Houlqnap
2/t2
9/72

t6/tz

minstens 4 exx omgeving hertenkamp (de Groot)
2 exx opgestoten (meded. de Groot)

en 23/L2 ettelijke exx opgestoten (Straatman)



(Asd Bos, eind Lg6B / begin tg6gr 5e btz.) - 30 -

yeryels !es!:Ep
27/12 1 ex vliegend over Grote Vijver (Dooremans, van der Schot)
lL/1 I ex Bleekerskad.e (Straatman)
17/2 1 ex Poelpad, tegen schemer, opgestoten door hond(de Groot)

( B6) 128. ,u1p
tt/12
t3/t2

27/12
28/12

1 ex roepend overvliegend (Ur.
idem (van der Schot)

en ivievr. Bakx)

+(BB) t3t. Grutto
ZV7- 2 exxr rlr:.tarïan 1 roepe nd, over weilanden Meerzicht

richting lvoord (van der schot); febr.uari-waarneming
is een aanvulling op de Bos-rrvifauna.

+ ( 106) 162 . Ivlantelmeeuw
tt/12 en 12/12 I volwassen exx + diverse juvenielen op NII,

met massars andere meeulven (fam. Bakx, me j.v. Drooge)
50 à 60 exx :p Nli (Dooremans)

! 30 volvrassen exx + vele. juveniele n op NI,{ (tte; . van
Drooge, mevr. Maasland)

( lOB) 16r. Kleine mantelrneeurv
Dooremans )

+173. Drieteenrneeuvr
2/t juveniel ex_bij de Jachthavens, geattaqueerd door

kokmeeurven (Oreel )

(rz4)r94. Turkse tortel
31/12 ,,verden, verdeeld over J plaatsen, B! furkse tortels

losgelaten in het Bos, clie tevoren in Aperd.oorn waren
gevangen en geringd.

A1s

2/t

4/t

6/t

1o/L
L5/t

Omgevin
Ía7t--'

gevolg hiervan:

:*' "T 9139§P99ig1::!:, dat nauriuelijks kon vliesen
o.oor oe s.t-c-chte conditie van het verenkleed (Oree1)
1 dood (gcringd) ex bij Ef:_Ig!?gg:, Jan Tooropplant-

2 geringde exx,'Ín slechte conditie, binnengevlogenj-n volièr.e in tuin' Hr. Metzger; bi jgevoerd,
r,veer losgcl-aten.
e.v, + 6 exx in deze omgevingg
begin-fc.bruari- nog aanwezig.

g
]-
.)

Itieerzicht:-öx-(ööö;emgns 
)

exx (tsrander met exc. )
1 ex (lie;. van Drooge); 6/2 iaen,
erf Meer.zicht.
1 ex in oeverstrook bij Meerzicht

van oeverstrook naar

(Swart )

LB/L
27/t

B/z

Vo
e7

(,o

2-
leiland:---Ï-e;-(me; . Fi.anssen)

+Q271202. Steenuil
'671---'ï? uur 35, c'en scher roepend. ex stiet kauwen op uithet Koenenbos. Vloog l-ater aldaar uit een boom weglangs Roeibaan richting Z (Buurma)



(.-rsd Bos,

(L33) 2o9, rJsvogel

cind l-968 / begín 1969, 6e b]rz.)

Noordkant:
itltà-iiïu""" 'trbinne'nwe.Lte'renrr als plasjo in en sloten rioor

ONivl en VogeleíIand bevroren. De sloot evenwijdÍg met
het Ni'i irij de Nr/-hoek van het Koenenbos v/as nog open.
Alhier:

's morg'ens 2 exx (olaenziel)
rs middags T "*, dat, ond.anks 'rpubliekir steeds v'/eer naar
deze hoek terugkwam en van een elzentak :rf viste (O1aen-
zLeL, fam. Bakx, Mej. van Drooge, lvietzger).
Tevoren ook, . vermoedeli jk zelfde ex; lvaargenomen bi j
Kleihe S1uis (familie Bakx)

l..2/tZ ook deze sloot dichtgevroren;'ijsvogel kwam nog ó6n
keer inspecteren (O1dc.nziel)

ll/L2 en LZ/LZ 1 ex in oeverlanden 1ang" i,t"n"p"d bij Meer-
ztchL (meded. de Groot)

11/12 I ex van hier"de Ringvaart langs (De Gr,oot, v.d. Schot)
i.

L4/12 l- ex laag overvliegend bij l(Ieine Sluis (Dooremarns,
van dcr Schot)

Schinkclpolder:
13711-éí-14/1I ui3 huis de Groot; L4/lL alarmerend. voor

torenvalk (de Groot)
t/LZ I ex bij huis de Groot (de Groot)

- Góén waarnemingen in januari of februari.
(tlZ) 2l-6. Grote bonte specht

roffelend ex in bovenbos, zijde Banaan (mej;v.Drooge)
roffelend in Koenenbos (de Groot) '

( I42 ) 223 . Boomlee uuveri-k
LL/l J exx heuvel

Bonte kraai

(Buker, Hartog)

(22L) 232
3ó/IÍ--T ei over ONli (Hartog, van der Schot) ..:

- 3L/l 1ex van Niul over het Bos. (van der Schot)

216. Notenkraker
Correctie in vorig i4ededelingenblad, blz. 20: de waarnemer
van LO/LI (laatste ex in het Bos) was Versluys irp.yi...Ve1Íng.

09il 48. Koolmees , ' 
.

zangwaarnemingen op I/J,Z, 2f/L2;
- 1/L, Lg/lt 22/1, 26/L, meestal meerdere exx.

(195) 24O. Zwarte mees
27/to
t7/Lt

I ex Omoricapad (lt. en GJ .
1 ex ep het naaldbomenpad,
heuvel loopt (Hartog/V,re )

(196) 242. Glanskop
r97T-

- ?1/L
t)/ t

z1
- )L

van Bladeren)
dat van de manege naar de

1 ex tussen l{eerzicht en start, gehoord en gezien
(Oreelr nej. van Drooge), met andere mezen, o.a. matkop.
achter p"rrkeerterreln start, gehoord (me3. van Drooge)
1 ex in strui-ken westrand erf }leerzicht, gc.hoord en
gezi-en (i,fej. van Drooge)

27/1
6/z

i
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( risd Bos, eÍ.nd. t96B / begin :-969,

(L9T) 249. i,iati<gg
- Baltsroep op zL/Lt 25A; l/2, 7/2,

data ondanks nieuwe vorstperiode.

(199) 245. Eeqt4qannetje
Roep waargenomen in ONi4 op 15
( diverse waarnemers'),.
1 januari, enkele exemplar.en

?e bl-2.)

t4/2,
( oiv.

l5/1, d.e, laatste
waarnemers).

(158) 248. 11q4!elkoning
Diverse zangvíaarnemingen tot eind november,

- m.i.v. 21 januari.

, 19, 22, ]1 december

( Verhoeve )

(160) 25L" Grote li.jster
- ZUf-2 àix voorheuvel, I zingend (de Groot)

1/2 l- ex vliegend van Tribune naar overzijde Roeibaan
(Hirschler, G.J. van Bl-adere n)

l5/" een paar over rodelbaan richting paardensportcentrum
(Brancler met exc. )23/2 1 ex op weiland.en Meerzicht (de Groot)

(162) 253. Za\slijster
+ L7/L zang Jan Tooropplantsoen (Hr. Kaat); daarna zang-
waarnenningen op 25/1, 2?/L, l/2.

(181) 2Bo. Zv,rartkop
4/lA I ex gezien bij huis de Groot (de Groot)
27/TO zie vorig },lededclingenblad.

(r8g) 293. vuurgoudhrantje
- Ook in januari/februari meerdere waarnemingen; talrijker

dan goudhaantje.

(159) 298. Egegemus
- 2ï-eT-26/t, zingend. ex bij huis de Groot (de Groot)

(l-55) lo8. {Epekster
24/t2

_ 22/L

(206) 316. putter

1 ex bij ]uleerzicht (Hr. van den Bi-ezenbos, lid
Stichting V"A.B., rneded. Brander) '

I ex start Roeibaan (van der Schot)

Groepjes putters t/n l)/l voornamelijk fouragerend op
!_eg]<_e:izaad ; m. i
bosje (minstens
v,r;--.arnemers ) .

.v. februari op e 1ze nzaad , o.a. Jollen-
20 exx), Jachthavenbos, Poelp-ad (diverse

(2o7) f17. sijs
november .t/n fabruari, waarnemingen
maximaal lO bi jeen (2O/l\ e::, L4/t,

+(209) 3L9.

van kleine aantall-en:
BIekc.ndaal )

Irater
87t- * 40 exx, in struiken bij ingang elzenspeelplaats

op de grond aldaar (Garrelfs)en
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("rsci Bosr ,,inri L963 t' b'gin 1969, 8c blz.)

( ":1il ) i,:a . 1,'ri.11J:
)5,'L- I .:i . h..rrii o,:,' v--n . ko ,t.r.-,'. (.rtr,.t n,r

. .7 tlLl ,jrl(,r 1! ''x"í ,.,1.2. nsp. .lp1:rr ts ( lo,,.l'.r:ii ,ns )

- l)-i'2 + 3 l:ix r,o;1tir,C ( i. C,root)
L6/ 2 jt 4 -xx Fc.1; -d, l t ltutt:,rs, LrL .,l,L.:n (:-.. t'iroct )

\Llt ) J.J, .,:u-lvink
25/ Lt ] q-i" v n bo-,'..-nbos cv.,r Tri:un.bos .11 ,-1t,, Bosl-, t-r. ,rr

ov-r; ,-z.i rr 'n r;,-hoorJ (juurr ,':)
1-x 11.hoord oingeving I,,l-in 1/-ljver bij pEd..:"-
sto,i l1 (Bur.r::r,,a)
o7.:IV]l.]Ih.-uv.:'1,h,or.-I1IOr;1J;I1(j;,j::oct)'.
1 ö i:, ri;r-,u: ÍtcÍr,;in (ir tr ... ttrirrn)
l i.,r',:r iio;1 :;lii1 lnC, -;.rzicn cn ,jllccrr_l (,r.,.r. ocirrt)

n.'1,-

L)/12
24iLZ

t4/ 2

/ .-a /\

\i.l-u,, ,.)-. i,_-;J.._27=
ri!- uh l.- C -r.iOilI-lV:-.fifllui I-li:) .

- J..,nlt ri7lf ,bru ri stu.,ls kt 1,;tr oil vo:::1-1rt;.ts :.i j
it"uis ric Gr:-,i;t (,-1 .. Groct).
Co;; ari.; .,nij -r-, i)1.i..f,g-n in h-,t jos; rir r_l;t,..1 j_rr .. lzlrt,
ï];,:tin?uD v,.n .i.l,ul-n,.- .,,:rr:ti-1f,,n

( 20Z ) J41 .Iti. t :;ors
livL,.,:-sg ItL,)V..;b-,f-'.i:':,.f:t:t.iin,1r-It, vlil. íjitrr.,fl:.n ,lr -li.i .
Cl,í:i i:,.,cuirlb,-r- cl .] : lu-,i"i-'r r,!Í-t..r ;i'ti;tfi,.rr

!: l: lgrstcl.d door:
-i,ï,,,i. j,,r. J.ii.'1.. V..i1 )rcti;,...:
Icrn,Iis i.,op1 rj<". 1.. :J 1l 

t

-.'st.f';'.ïr -')
lf t:1 . -l)O=;71

i:sr/vDr

lï.rl'i'.r-
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iiiaarnemingen in en om Amsterdam, excl. Amsterdamse Bos
etnd 1968 : uGein-1969.
Nummeri

-Yees
ds 6e druk

7, KuÍfduiker
1/2 1 ex in itbraakjerr ten N.

Geoorde fuut
van .t;dam (Bontcnl

B

Lö/2 I ex zandput Nieuwe l,leer,
27. Roerdomp

Haarlemmermeer (v.cl. Schot)

571---Í-ex zandput Nieuwe Meer, Haarlemmermeer (Blekendaal,
Vermaas )

55. Eg1geend
Ií/LZ ei l5/2 1 ex omval, Amstel, bij gasfabriek (vet:-ng)

Ganzen
771---"" B/1 enkele groepjes richting N, Sl-oten (v.d.,Schot)
Zie ook . de waarnerningen over Middelpolder, Amstelveen, blz. L5,
op t2/L2, 3a/Lz, 8/L, 9/L.
2O/2 JOO exx richting Zl[ over Middelpolder Arveen (etom)
24/2 2, en 70 exx richting NO, idem.

57. Qrauwe gans
3O/Ll ! 50 exx richting d, Sloterclijk (Blekendaa1, Luyendijk,

Meyer, Svuart )
2l/LZ ! exx zittend, Kinselmeer (Buker, Buurma)

58. Kolgans
971T=en íjroep over Presj-dent Steijnstraat (Sv.rart)
28/12 + !O exx (+ 2 brandgànzen) richtiàg Zïi, Sloterdijk (Veting)
4/t 1 Zy exx ovèr i"iarken (Blèkendaa1, Bonten, l4eyer, Sr,vart)
l4/l + lOO exx richting N over Sloten (van der Schot)
26/L t 60 exx richting N, over Sloten (van der Schot)

6f. Kleine rietgans
2L/12 een groep richting N over Marken (Buurma)
2B/L2 ! 50 exx rj.chting ZIt, Sloterdi jk (de Roever,"R.Reinders)

(vlogen zeer 1aagl rose poten, donkere kop, korte snavel
met veel zwarl erop).

64. Brand,gans
IO/LZ + lO exx richting Ziï, kwekerij }iiddelpolder, Àrveen
28/12 2 exx (in een groep van !O kolganzen) richting Zrd,

Sloterrlijk (Veting)

68. :Ji1de zvraan

( erom)

exx richtíng 7,, Iiarken ( gutcer )2t/L2 7

-/'1O. .Uul-zerdzqr-
86. Blauwe

exx Botshol (van d.er Schot)
kiekendief

10lIr r-
t5/t I

94. Smelleke
2Z/12-1-

l-02. Fazant
1- /Àr)/ / o.c.

De

104 . ,rr aterral

loterdi jk
loterdijk

/-
\-t' rr-eswl_JK,)
( guxer )

oS+.,
+
n
ex Sloterdijk (Prieswijk)

29/L2 en 30/12, zeker I exx Sloterclijk (Frieswijk)

eerste 2 op I'{arken (Blekendaal) .
soortenlijst van Marken bevat nu :..75 soorten.
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(In en om Amsterdam, 2e bi.z.)

10). Porseleinhoen

-35

Reinders )
v.:rn viaduct (van cicr Schot)

26/t2 t
9/L 1

t2/g
t3/to,
9/tt

253 " Baardmannet

trlT-
316. witte

ex Sloterdijk (Ae
ex bij Haagse vreg

Roever, R.
ter hoogte

exx Sloterdijk (Frieswijk)
L?7. Bokje

1-qre 1 ex en LI/LL 3

128. Hou_lqntp
f577.--T-ex Flevopark ( Garrelfs )

L35. ,,\\gat je
29/12 zàndput l§ieuwe rr{eer, Haarremmermeer (Blekendaal,

184. Visclief
7ffiTZ dode exx lviarken (Buker, Buurna)

2O2. Kerkuil
Í67f,s.-nachts gehoord, ;Lieespàrstraat (de Roever)

214 " IJsvogel

243.

Vermaas )

2/111-ex Meentweg, i{uizen (Bonten, Breidenbach, }leyer, Swart)
224. Zwarte s e cht

lex Naardon (Bonten, Breid.cnbach, ivieyer, Swart )
23t . S trandl-eeuwerilc

2/11 8 exx-T/lr 6 exx 1. z4/r2 p u'xx, sloterdi jk (Frieswijk)
28/L2 1O exx Sloterdijk (d. Ro".,ru", R. Rcindersi
7/l J exx Sloterdijk (de Roever, Oreel) :

LA/L 3 exx Sloterdijk (van der Schot)
Not.cnkraker

1
2

I

A

ex Park de Braak, rimstelveen (gtom)
5/1O en 26/LO I ex Broek in iiaterland (Bonten)
ex Zandput lIÍeuwe Meer, Haarlemmerrneer (Blekendaal)
I dag voor de. laatste waarneming in hct rjrLbijgelegen

msterdamse Bos)

e
1 enkele
24/10 6 exx,
4/t enkele

272. Roodborstta
1ex ns e lmc er

lO/1 1 ex Sloterdijk
7/2 1 ex RineCijk bi

(van der Schot)
275 " Zwarte roodstaart

exx Pold,er fJdoorn, Durgcrdam (Swart)
2/LL lO exx, 22/t2 1! exx Sloterdijk (Frieswijk)
exx lvlarken (Bonten, Blekendaal, Meyer, ,Swart)
it

(Bukc'r, Buurma) 
-(ïan der Schot)

j Amstclveense vreg, zi jde Buitenveld.ert

27/8 Baoek j.n rr/aterland ( Bonten)
29O. Zwartkon___g

TO/LO l- ö Broek in i,íatc.rland;
( Bonten)

3li. oevelp-ieper

was een urinkel binnengevlogen

Polder Eendracht, Hmsterclarn r,Jest (B1ekenrlaal)
kwikstaart

24/7

3L7. Grote
2 exx Sloten (van der Schot)

Ie kwikstaart
en 17 ex Omval, Àmstel (Ui; gasfabri_ek) (Veting)

319. PestvoEel
--E-ZE/LA I exx :",oesperplein bi j ibautstraat (p,r. Ri jnja, V ,/G Cooi)

t
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128. putter
2211T6 exx, Z4/L2 ! exx, 3O/tZ 2 exx, Sloterdljk- (Frieswi.jk)

331. Frater '

q7ïÏ-B exx, Sloterdijk (Frieswijk)
28/12 + 40 exx, Sl-oterOi;i< (du Róurur, R. Reinders)

335. Goudvink

a

LT/12
idem
2/\

to/2

33O. Kneu -
28ft2 +
?/t ;

zt/L T

I
2

1
1
(r

ex Thijssepark, Amstelveen (gtom)
exx Kronenburg, n"rbij Kalfjeslao.n (gfom), dmstclveÈn.
exx Oud Valkeveen (van der Schot)
exx, w"arvan minstens 2 ö, Thijsscpark, Amstelvee'nmevr. Neutcboomr mej. van Droogc)

341. Ii"t - 342. K"ep . -..

?Oo óiiJfoterdi][-ïd.e Roever, Veling, R. Reinders)
15O exx Sloterdijk (de Roever, Oreel)

ot, 6/2 I lOO kepen langs Haagse weg (van der Schot)

144. Crauwe gors
àVÍTt6I-sroterdijk (de Roever, Vet_ing, R. Reinders)LO/l I ex Sloterdijk (van Cer Schot)

357, ïJsEors?--tu-4/I 2 maal l- ex },larken (B1ekendaal, Bonten, Ivleyeg, Swart)
358. §neeuw rS

20
28/to + 50

**,1.******r<*x

, 22/12 ! 3O exx, Sloterdijk (Frieswijk)
exx, Sloterdijk (de Roever, R. Reinders)
* * * :t( r<,k * * * * * * í. * * * * * * * * )F * * * * * * + + * * * )k * * * * * *. * * *,t +,F * * * * *

12J. . Kleine klauivier
In stri jd met wat is nedegecleel-d in het Vorig BI,ed, blz. 24,heuft men de voorhoofcltekening ni_g! kunnen onde.rscheicienlhiervoor was de afstand to gro6ïï-
De Ilr. swart twijfelt niettemin niet aan d.e juistheid van dedeterminatic.

*+** 
'<* 

* * * * * * * * + '*x *r * * * *àr + *'* >:.* * *,k *'t + >i< * * * +,F *r i.:F::: + * + * + * * * * **,i, * + ** * * * + * *

De waarnemingen blijven voor d.e verantvuoordeli jkheid van d.e uraarnemers I

Same.ngesteld door:
J.l. de r?oever,
,rl/eesperstraat 15
d.msterdam.
Tf. 23O66t

rf. 726265

TI

dR/vDr
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KNNV Voqelwer roep Amsterdam Jaarverslag 1968

Ook dit jaar kvuam er urej-nig verandering in dc activiteiten.
Zeker in v.ergelijking tot de eerste jaron van ons bestaan,
u.rorden veel rneer leden rrgemotoriseerdtr en trekken als gevolg
ciaarvan meer individueel- (soms in min of meer vaste combinaties)
er.op uit, veelal buiten de grenzen van Groot Amsterdam.
Qp deze ma;iier. vergroten ztjn hun eigen vogelkennis, - hetgeen
ongetwi jfeld belangri- jk is -, doch het begrip rrlicl van een werk-
groeprr-raakt we1 erg op de achtergrond.,Gelukkig bleven wlj ook
j-n 1968 nog een kern houden, die ook in dit opzicht de'naam van
onze ViïG hoog houdt.

Geinventariseerd werd:

& r In het .trmstcrdamse Bos:
Noordliàna Róai6ààn-(Mà:. van Drooge en A. Hartog, met assistentie
van enige andere leden); ook dit jaar ontfermde A. Hartog zich
tevens over de Oeverlanden van het Nieuwe Ileer en de weilanden

.van MecrzíchL
Het Vogeleiland ( lr.ittl . Brander)
De Oeverlanden van d.e Amstelveense Poel (P.C. Meyer, G. Oreel,
J.lï. de Roever)
Ovr:r het gehele Bos: to.renvalk,. uilen, nachtegaal , grote kaire-
kiet (,f . Buker, -A. Hartog); 5 juv. bosuil en 2 juv. ransuil- wer-
den geringd.
In de bl-auwereiger-kolonj-e v,rerden in'totaal !B jongen geringd
(H.f. Arentsen, A. Blok) -

Voor de |ae - tevens '1aa,tste - maal telde lvie j. van Drooge dage-
1i jks gedurende enige ureken zingendc fj-tissen en tjif,tjaffen op
het traject Tribune Roeibaan naar de -Brug ove'r- de Ringvaart bij
Schiphol Oost,: tc.n behoe vu van het fcnologisch ond.erzoek van
het'KNMï; pèr'einde f96B is dit onderzoek bcöinaiga.
Buiten het Àmsterdamse Bos:

- Flevopaik (P.r. càtfó1Í4, c.u. de Kruyf)
- Sloterdijk (A. Hartog e.a.)
- Haarlemmermeer (P.H. Blckendaal, .T. Reijnders, J.H.L..
- Golf terre j-n Duivendrecht (.f ..f .tl. Andrie'se, E. Brugman,

van lrlaveren Hogervorst)
- Amstelveense Parken - nestkasten (l,.tt. Blom)
- Botshol- ( A. Hartog ) 

.

De laatstgenoemde gebieden ziTn nieul'le aanvri-nsten voor
8ro ep

Een tr,vintigtal leden bezocht r.:gelmatig hct Amsterdamse Bös,
en ste.lde zodoende Mej. van Drooge in staat haar overzichten
over dit gebied up-to-date te houden.

Aan de overzichten van J.i'i..de Ro,iver riln en om Amsterdamrl
leverden ec-n tiental Ieden eon min of meer regclmatige bijdrage.

Tot onze grote vreugde verscheen in mei 1968 KNNV rretenschap-
pelijke Mededeling no. 74 'tDe Vogehvereld van het Amsterdamse
Bostr, door Drs. J.J. Frieswijk, met medewerking vàn 7 V,[G-Ióden
tot stand gekomen. Niet alleen r,verd hieri-n een dertigtal jaar
historie vastgelegd, oeze Avifauna is tevens byzondèr instruc-
tief voor huidige en toekomstige vogelaars tot buiten de gren-
zen van het Amsterdamse Eos.
Aan de 226 door Hr. Frieswijk geregistreerde soorten werdc.n in
1968 2 nieuwe toegevoegd ( notenkraker en waterspreeuw ), alsmede
1 soort, de drieteenmeeuw , waarvan de waarnemi-ng reeds in t965
plaats vond, doch waarvan de erkenning eerst nu geschiedde op
grond van fotofs die van deze vogel werden gemaakt.

b

Vermaas )
J.IJ.

onze

i
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Moge deze Avifauna voor onze leden een aansporing ziin on zich
te realiseren'- vrelk- een-uitzonderlijk rijk vogelgebied zij zo
dicht bij huÍs bezitteni €rl.om op grond daarvan de ontwikkeling
van de vogelstand ter plaatse te blijven volgen.

lrls andere aarcii e Bos-waarnemi en in 1968 noemen wij:
pareldu Qrr roo u r 8ro e zee-een , rosse : grutto,
hop (2e vuaarnemlng alhier), appelvink; goudvink, barmsijs,
kruisbek.
De waarnemingen van.krooneend, witoogeend en kraanvogel
betroffen mogelijk ui-t gevangenschap ontsnapte exemplaren.

De groene specht, die het in l-962 zelfà tot overzomeren had
gebracht, vuerd slcchts éénmaa1 víaargenomen.
De kleine bonte specht, eertijds broedvogel Q9r9t 196A, mogelijk
nog in 1961), werd eenmaal in het voorjaar en _eenmaal in het
najaar gezten.
Van de zwarte mees, vorig jaar nieuwc. broedvogcl, werd geen
broedgeval geconstateerd, doch op grond van de waarnemingen
i-s 1 territorium wel aannemelijk
De ijsvogel overwinterde ïrreer in 2 à ] t:xemplarèn.
Dankzij de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe brug-
over de Ri-ngvaart bij Schiphol Oost ontstond een bruggenhoofd,
waarin do ocverzlvaluw zich vesti-gde, u'oÍl soort die a1 jaren'-1ang
geen broedgelegenheiid meer vond:i-n het Bos.
Van de hand van de Hr. a.N. Swart verscheen de publicatie 'íVogels

gebiedvan Zeeburg en Diemerdi.jkrr i i,vaari-n aIIe gegevens over dit
v,rerd"en verzameld teruggaande tot 1911.

Slechts éón Contactbijeenkomst vond
De JaarvergadË;fis;p-ró ma;"t, rs , het VogeLeiland.

r - VoorzLtter,

film vertoonde,,
met valken, vroeger

plaats:
middags o
Hr. Brand

P
eTegen de aftredende bestuursleden,

Mevr. Brinkers - Penningmeesteresse, werden geen tegencanciidaten
gesteld, zodat beiden hun werkzaamheden cgntinue-erden.
t/eI woo:ndenveel V:iG-leden ook c1e min-of-meer Itgemengdeil bi jeen-
komsten bij op
Z_gg3f!, viaar de Hr. P.
waarria de Hr. Arentsen

'de Vrie.s diars en een
vertelde over de jacht

en nu; en
!O me1, het optreden van een aantal leden van de z.g. frTeletoeter-
clubrt met een selecti.. uit hun dia-verzamelingen.

Een ni-euwe "rctiviteit was de organisatie v.en enkele V,iG-
excurs].es , die plaats vonden
L7/2 ganzen-excursie naar Z'ui-Nederland
2O/4 landgoed Den Treek i

tO/B Brabantse Biesbosch.
Zij werden georganise--rd door A" Hartog, J.iï. de Roever,
E. Versluys, en F. van Zutphen.
Ook dit jaar werd contact onderhouden met onze buren van V,iG

Eg!-9ggf ; een aantal leden maakte een excursie van genocmd6-\r,,rG
mee in Zuidelijk-Flevoland (1OrlI1), en dankzij de voorspraak van
hun VoöCzítier werd ook onze. V iG in het bezit gesteld .van "een Ver-
gunnÍ-ng voor vogelkundige bezoeken aan deze nieuwe polder.
Twee Vr/G-leden maakten op ZL/LZ een excursie mee van V,iG Vlaarclingen/
Schiedam naar de strekdam, die aan de Nrit-zijde de Bra[ànIEA-Bïe6:=--
Eó;6fr-6öheidt van de Nieuwe Mer.wecte,

,

I
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De Vergadering van het KNllV. Contact-orgaan voor Vog"1rr""rj*1r"..n"rr,
op 14 december 1968 te Utrecht, werd bijgewoond door l,iej; van
Drooge en'HH. Hartog en Straatman. De vergadering werd voor-
gezeten door onze adviseur, de Hr. Friesvuijk.

ES.!_Sgggdelingegblad verscheen drie maa1, het laatste exem-
plaar als rrdubbel nummertt, met resp. 37, 24 en J2 blad,zijden.
Bij het trueede nummer was als bijlnge gevoegd de publicatie van
de Hr. Swart over de vogels van Zeeburg en "Diemerdijk, als boven-
genoemd (f9 urz.).
Behalve de gebruikelijke vaste rubrieken, waren er artikelen
over:

- I{et beoordelen en publiceren van waarnemingen, - n.a.v. een
door Hr. Straatman over dit onderïuerp gehouden inleiding
op een contactavond in nóvember 196? -, door iviej. van Drooge.

- De holenduif, door Hr. Blekendaal.
- samenvatting van het ornithologi-sch deel- van het rapport over

het uilenonderzoek in het Amsterdamse Bos, 1963 - 1966,
door /.t. Hartog

- Het vaststerlen van d.e toonhoogte van vogelgeruiden met behulp"
van een stemvork, ffie't, - daarop aansluitend -, vergelijkingen
tussen heggemus-ijsvogel-boomkruiper, en draaihaLs-kleine bonte
specht, alsmede een uiteenzetting over het Doppler effect,
door À.N. Swart.

- Doppen en Dooiers, door rr.lI . Sv,rart
- over goudvinken, barmsijzen en bonte strandlopers, door A.II.

Swart
- Mogelijke v'raarnemíng van een dwergarend in het Àmsterdamse Bos,

door A. Hartog.
- Reisverslag Senegal, door E. Veling
- Beatrix Park, waarnemingen ín L967, mei t/m december,

door Dr. P. Hirschler.
Tenslotte rLe overzichten van
litteratuur.

in ruil- voor ons Blad ontvangen

De adres4slgt van V';íG Amsterdam omvatte eind 1968 ZO op ons
Blad geabonneerden, hetgeen - zoars in het begin van dit verslag
recds aangegeven - helaas niet wi1 zeggen dat u,iij over zoveel
actieve leden beschikken. l,ji-nstens 20 beperken zlch tot het Írge_
866Ï16ërd zijnrt zond.er deername aan enige activi-teit, in welkevorm dan ook. iíij hopen dat hun activiteit t.z.t. ook de v!/Gweer eens tcn goede zal komen.

i{ej. Mr. J.H
S e cre tare ss e

U. van Drooge
KNNV V'lG Amsterdam

vDr
Januarr I9b9
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Overzicht ontvangen Litteratuur ( ad lvleded. Blad 1960-I)

9r!}lEe + o sl? g E-y-ers "r *e--4lrt$rer 9_9_rg t I -, -lZ_:ges gls 
" _lpÉg

Ee-n gestencild overzicht van de 246 vogelsooiaen; wààí§eíomen
senogal en Gambia, alsmede een aantal buiten dit gcbled, doch
ten Zuiden v;n de Frans-spaanse grcns waargenomen, door onze
OreeI, de Roever, Vcling,
tnet datum, nadere plaatsbepaling, aantal , en anLlere cletails.

24 blzr.

- J!g_99§ - 4c. TJIFTJÀF, 1-3e jrg. no. 5, oct./tov./clecember '68 l? bi-z.
verzoek tot medewerking;'int eronderzoek naar eendengedrag,

A. Baltsgedrag - B. Voedselge.drag"
.Studi-ekring slaaptrek
.Broedgeval van de draaihals i-n het Gooi, 19681 in een gcrvone
nrezenkast, vlieggatdoorsnede Jl maa:. JJ nmi
Vergeli jking met brosd.gev:il1en in Ei1e, in n,stk.isten net
een vlieg.gatdoorsnede van 46 mm. E. Osieck.

.i,íintervoedering, G. Sleeuwenhoek..

. ríaarnemi ngenrubri ek .

.Boompiepers, blauvuborstjes en fítissen, lvaarnemingen in het
kaderkamp Mariapeel 1968, J. Odink (ripril)

.Trekwaarnemingen aan de Knardijk, G. van Dijk

.Aalscholver met uitroeiing berlreigcl. De aanscholverst.rnd daalde
in Nederland van ongeveer 4ooo uroedparen in r94o op 6 broed-
plaatsen tot 1150 br:oedparen op 2 broedplaatsen'in r964. Hiervan
hebben in totaal slechts 750 broedparen volgens de bestaande over-
ecÍtkomst met ce visserij:inspectie hun jongen mogen grootbrentenï
K,rmpcrni-euwsbl-:rd 29-8-1968 .

.i.aarnemingen uit het í/inte:.kamp Terschelling, E. csieck, ,r. oclink.
Enkele steltloperwaarnÉmingen uit het winterkamp, J. odink;
Smienten op Terschelling, G. Hiemstra

YiG 9{§ - de TJïFTJIrF
fnd e vermclding hiervan in ons vori-g I'4 e dede linge nb1acl gaarne
een correctie aanbrengen (blz" 48;;

rrEnige opmerkingen over d.e voorjaarszeetrek 1968 langs cle NZ-
Hollandse kustïr: samenstelrers w&ren Buurma en de ivtiranda.
r/. Schipper schreef over rtlnvasi,vogelsrr.

VilG CJN Amsterdam - de D,T,]ERGSTERNER , ongenummerd, onged;rteerd. 6 atz.
( poststempet-7:1-t96o)
Verenigingsnieuws - mogeli jke samenv,rerking met "NJN. afd. rrNonnet jerr,
excursieprogramlna.

V;,iG het GOOI en OI,ISTREKEN , de KORHTTAN, 20 blz.
ontvangen december 1968.
Dankzij verzoekschrift.Àan gemeente Huizen, urorclt de grootste
oeverzt'Jalur,'lkolonie in de .lolfskamer behouden.
ooievaarsnesten in Bussuml het laatste in 1922 verdwenen.
onschuldvogels §ic ,zich dood treklien (doe11oos westwaarts),
de notcnkraker, door G. Buhr.
De Vogelwet, door D.A. Jonkers. Een overzícht van niet-beschermde
vogels, en de handeringen uraartegen de overige beschermd. zijn.
Pestvogels op bezoek, J.L. Bos. Te weinig waarnemlngen dit najaar
om van een invasie te spreken.
Onze broedvogels in Franse etalages, G. Buhr.
De etalscholvers en hun visgerrvoonten, door D.ri.. Jonkers. ,,iaarnemingen
in Zuiderijk Flevoland bij eenrrzuiggatrrwaar zich ongeveer ?5o exx
ophielden.
De keep die terugkv,ram. Een in de herfsL 196? geringde keep werd
zowel in 1968 a1s in 1969 in hetzelfde tuint;à teruggu.r,.ngun I
Ínventaris.atie van D" Sperwershof , een klej-n buiten in rs Graveland,
door GdeHoog.
l;,iaarneming van een zwarte ibi-s, op 2/LL in de omgeving van d,e Huizer
Pier, E. Oeieck.

in
we1

leclen

, l5e jrg. no. 4
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Bladkoninkje, 2/LL/1968, IJsselmeerkust bij Valkgvei;n,
K. Visser en J. v.d. Ge1d.
uasarcars in het Gooimeer. cntsnapte exemplaren of vogeJ-s af-
komstig uit Zuid-Europa ? Ook waarnemingen op het fJmee:r, bij
Lelystad Haven, en in h;t Hilversumrs ,;íasmeer, J.L. Bos.
Zuidelijk-Frevoland, overzicht van waarnemingen, J. Harder"
V eldwaarnemingen .

de KOBE,TÀN, jrg. 1, no. 6, ontvrngen februarí 1969" 14 atz.
Een kleine klapekster bij Naarden, ri.N. Swart. (V',lG imsterJam)
Juni-r,vaarneming van de steltkluut over Bussum, richting lriid, Buhr.
Naturschutzgebiet Rcibinsel, omgeving ivlannheim, Duitsland,
D,a. Jonkers. Diverse soorten stootvogels waarg:.ïrofierr
Broedvogel-inventari-satie rrGroeneveldrr, in 1961, door s. Braaksma
en G. Ansink
Korhoenders schieten ! Perspubricaties over een jacht op korhoen-
ders in de omgeving van i+pelcloorn (4/t), waren voor cl-e I{r. Bos
aanleiding orn zijn licht hieromtrent op t- steken.
Hr. Bos vraagt zích af of korhoenders, ,jic elclers rrte yss.1r
v'rorden geacht, zouden kunnen worden overgeplaatst naar Het Gooi,
waar het aantal korhoenders zorgen baart.
Tentoonsterlingen. vulG het Gooi heeft er een tentoonsterlings-
commissie bijgekregen, die ar diverse malen actief optrad, o.a.
met een dia-show itvogels v.rn het Gooi* van een hal-f uur.
De ervaring ven een ringeri er zljn slimme en er zi-jn d.ommevogels . , J. v.d. Geld.
rrvifauna-onrlerzoek in het Gooi
'iaarnerningen decernber 1968 en januari- L969: cle notenkraker lverd2)/l nog in dit gebierl \rraargenomen.

V;tG. H;irtRLEt4 , de FITIS , jrg. 4, afl. 1 , dec. 1968
territoria i-n

2J blz.
Boompiepers i n de r.,i-duj-nen. TeIIingen

en2
van t966

en L967 ; bestudering van het biotoop, H. Vercler
Excursieverslag Texel, L7/3, Jac. v.d. Lans.
verzoekschrift aan het college van B. sn r;y'.1 voor het be'houcl
van het natuurterrein HeksIo-:t, d.cl . 26-2-1968,
Grote piepcrs, sept . L96T gevangcn op de vinkcnbaan in de À,j-
duinen, H. Vader.
Een buidelmees iri de ri,l,-cluinen, H. Vader
Broedvogel-inventari-satie Heksloot t961 t/n. 196?1 anclere viraar-
nemingen in dit gebied Ln 1967
Fenologie Zuid-KennemerLand 1968: 1e en 2e datum van waarneming
van teruggekeerde zomervogels, L. Gieske.
veldwaarnemingen ein<i 1967 t/n harf 1!68, Zuid Kennemerland nr.6,L. Gieske
Naticnaal Fark Dc Kennemerduinen, het Grote Vogelmeer, lv*arnemings-periode l3/7/L967 tot L/t/t968, L. Gieske en A.J. samson.
VríG irDe Blauwe .Reigerrt,ffimffi;-6;-n"ïe mb ",;-r96 S

te 's HERTOGENBOSCH het DCI{§.IE, 2c jrg.
J btz,

L2 b)-2.

Boekbespreking: ttEco}ogie.ti door Leslie Reitl ,
*.u1a no. 233, í 2.75
V ,G Noortlhollandrs Noorderk,,varti er
De PIEPER 7 e j aarg"rn§ nó . I1, december 1969.
Broedt de boerenzuial uw ultijd solitair ? K. Jonkcr.
Door t-le auteur ontkennend beantvuoord
Dc Zw;rrte stern ars broe rvo,jL.l in NH benoorrlen he,t Noordzee-
kanaaL Ln 1967, Chr. van Ord.en.
De broedvogels van dc- rieringermeer, deel 4, D. .;oets.
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Dc._FfEPER, Be jaargang nr. I,

. Een broedgeval ven de Geoorde

iivifauna van de t\nna pa.

Een wcekje vogelcn bij
trek- en pleisterwaarne

rl eidevogelreservaten
om op te treden tegen
kicvitseieren, C.J.

anurrr 19b9.
Fuut in de rdieringermeÉr,

ulov,rnapolder, Zomerdi jk
De cocksdorp (1o79 - B/to/ '68),
mingen van een grote variatie

, ItTRf NqAtr , VlqarCingen,
3, december L968,

Duyf- cir CCmmandeur polder, pogingen
de jacht tc-r plaatse, en he t rapen

-+z-

Venneker en Veel
. De breedvogels v,rn de ,iieri-ngermeer (sIot), tíoets
. /a,&rriurïiing va.n een zeld.zame Tjiftjaf (nnyrloscopus colrybitafulvescens), 12-9-1968, Iexe1, Bournan en Dijksen.
. :Íil-de eend in o.ksternest, op J m hoogte in een werterlvilg,

Zwanenwater. De ingang werd vergroot om een paartje ransui-l
een geschikte broedplaats te bieden; de een.:: profiteerde !
rj oets

. KNN\r /.i'I . no. 75, ItDc vrgels vë-rn vlier*nd'r, besproken door
van Orden 

". verslag weekend op Texel, 12 en rJ october 196E, van orden.. Waarnemingen nr. TO (vervolg) en 7t, Top.
!f.IEPER, Ee jaargang nr. 2, f c,bruarl L969 .

12 btz. t

L2 bl-z.

].C blz

van

vogelsoorten. van Orden
Resurtaten van een br:rakbalLen-onclerzoek, verricht in hetrluingebiecl vln schoorl aan ransuil-braakbal-len, J.L. ivÍulder;/aterrallgn bli jken rovers te zLjn, docr lJ. Klumper-Et.lman.zij v*ngen soms vogeltjes en verdrinken ze, alvorens ze te etenlving o.a. .een ringmus en ecn vink"
Fabrieksmussen, D. Jonkc-:'" Bevolken een papie::fabriek te .,ornier".De5foeraticverschijnselen, wulp- en kruisbeksnavels (door hetecnzi-jdig voer ? vDr). i'iestmateri:ral - papier e,n nylon - tekust en te keur, in alle kleure n, m,-rar zij houtlen hetop v,rit of gri_ js.
Broedende scholekster tussen spoorbanen te Alkmaar, zowel in
L967 al.s in 1968 Broeclsel-s vielen ten off,r niet aan het trein-verkeer, maar aan eksters en jongens. Venneker en Veel.
Twee broedsels bij spreeuwen, Dijksen
snoek en fuik b'lagen onze zerdzame lvutervogels, r/rlever"Pu1li van v,rildc eend, waterh.oen, meerkoet, iuut worden cloorde snoek al-s voeclsel gebruikt, zel-fs sonrs een volwassen fuut.
Terugmeldingen uit ons rayon, van OrtLen
,!à&rneffiflgen nr. 72,
VOGEL,,/aCHT RIJNMO]\]D
eers.t e Jaargang nr.
Excursie naar Schouv,/cn, 2! sept., G.v.d. Berg.

vi.n J,!rr Lee.
Excursie naar oostvorrne en omstreken, 20-ro-1968, denoverzicht waarnemingen gedaan in de opspuitingen van depolder.s in Vlaardingen Noord, 1c dee1.
Vogclwaernemingen 2r. kwartaal Lg6B, p.l,r. Zegers
gr!I"4eurr_Igl hot RfVON :. Jr.àiversfàA-Í96-7;TïVöií-medeclelins nr. 3o4 68 atz.rrfdeling ornithorogie, J brz: buizerd, havik, kiekenclievenlinvl-oed vr.rn ínsectic-. clen op stanrr grote stern, 1epel;rar, aal.schol-ver ' fuut, etc . .'aci.vcgclterringen in het Nec1. Líadàengebiecl;
te11i-ngen in het gehclc Delta-gebiecr; qaïr-zenonclerzoek,
14 jonge raven uit Duitsland ingcvoerd, etc. , etc.. Nestplaatskeuze e-n nestmat,:riaai bij Futen, Leys cn d.e .iirde B utz.Overdruk uit De Levend.e Natuur Zl (i968)

Samengestelcl door: l,4e j . Ivlr. J.H.U . van Dr.:oge, Cornelis Doppcrkaae B Vt
fqbruari 1!6!

Hoerl .

HOLY-

----vDyivDr

,,msterdam - 9. rf. 730373
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