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Terugkeer ZOMERVOGELS ,/nnOnPVoGELS Amsterdamse Bos
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24L
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324

126q

23/3

27/4

10/3
z/t

L3/4
20/4
tB/4
25/4

6/4
22/4
6/4

29/4

9/+
(2e/3)
t7/4
5/5

30/1
24/4

z4/4
L1/5

t5/4
B/s

l.2/4
2L/4

Qo/4)
t9/4
19/4

QB/4)
25/3

2t/3
(2t-/s)

rB/4
2r/4
20/4
L2/l
3t/3
t9/2

( L/L)

tZ69

tB/l
2t/4

2t/2
L7/4

30/4
26/4

20/4

t3/4
z6/4

2/c

to/4

AVN

éo/
2?o

272

214

275

276

277

2?g

zBo

zBZ

zomertaling
boomvalk

kleine plevier
grutto
visdie f
tortelduif
koekoek

gierzwaluw
boerenzwaluw

huiszwaluvl
oeverzwaluw

wielewaal
gekraagde roodstaart

nachtegael
sprinkhaanrietzanger
snor
grote karekiet
kleinc karekiet
bosrie t zangt,r

rietzanger
spotvogel
zwartkop

tuinfluiter

Srasmus

braamsluiper

23/4

6/5
23/4

30/4

3/5
LL/5

tB/4
L2/'
e/4

20/4

283

284

* ZB9

294
* 295

304
e,t 306

141

26/4

)o/4

2BT zB9 fitis

288 29o tjiftjaf

t/4
oo/3)
30/3

(2e/3)

1/5
28/4
27/4

t4/l
2t/3
t4/l( B/t>

f Iui-te'r
grauwe vliegcnvanger
bonte vliegenvar,tger
witte kwikstaart
gele kwikstaart
ri etgors

voor ve,rklaring der tekens: zie ommezijde
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BES TUURSMEDEDELTNGEN :

rantlerlen: /,fs zodanig traden toe:
Ivlartin v. il. Berg, Kinderdi jkstraat B tI , teI . 719761
..ndré Bconstra, Bamberghof 22, Osclorp, te1. 197808
llevr" N. van der i'leyden, Breitrierstr. 6, r,rieesp. j294O/3OL4
Hr. irr Oosterbaan, van Eeghenstraat 36 T, te1' 716613
Peter Scholten, Cabralstraat, 21. geen telefoon.
Jos rran TiIr Pestalozzj-hof 2, Osclorp, te1 . l-92436

2. ,.bonnementsg e1d Mededelinsenblad:
illen degenen, die deze contribu
it zo spoedig rnogelijk doen, bii
enningmeesteresse, mevr. Brj-nker

1 " Excursienieuws
a.'. Het ligt in cle bedoeling eind september c.q. begin october een

excursie te houden naar het infiltratiegebied van de amsterdamse
rríaterleidi4g{qt4gn, o.1.v. Hr. Dooremans en L.S. Buurma' die
over vergunningen hiertoe beschikken.
Belangstell-enden wordt verzocht uiterlijk 1 september dit te
melden aan: F. van Zutphen, Corn. Springerstraat lohs, iimster-
dam B. Zíj ontvangen dan zo spoedig mogelijk na 1 september
nadere details over juiste clatum, wiize et kosten van vervoert
en de manier waarop rren zich vervolgens definitief voor deelname
knn cpgeven,

Biesbosch-excursie
Zc-rn"geiïl k wordt

I i ^t^-L r rl\-LD

.,,I

d
p

ti-e nog niet voldeden,
voorkeur per giro r aan

s (zie laatste pagina)

er nog een excursie ondernomen op 9r 1Ot
o . I . v. i,. Hartog .

excursie zijn naar dit gebied in de periode
g vrij spel hebben, clirar de planni-ng is
dit jaar het Haringvliet wordt afgesloten"

b

16 oi' If augustus,
Dit
dat
rlat
I.v

zal cle laatste
eb en vloed no
in october van

.n. uitst.:digheid van F. van Zutphen in clie maand,
deze excursie clit schriftelijk

gelieven
voor 28belangstellenden voor

jglf te doen vreten aan mej. van Drooge, daarbij aangevend
op v,relke van d.e 4 genoemde data men zou kunnen deelntE:en,
of men over eigen vervoer beschikt, en zJ ja,
hoeveel passagiers men zou kunnen medenemen.
NarLere gegea/ens volgen àan zo spoedig mogelijk na 28 juli
van de zijde van tr. Hartog.

c. -msterdamse Bos excursies en andere excursies in r,msterdam
;r Ai-Le_q!,e oqggyln,C,
Zoal-s gebruikelijk zal wecr worden getracht ook in c1e komende
maanden regelmatig in het weekenc't
ge_Bös te blijven uitvoeren.

fietsexcursies in het irmsterdam-

Gaarne opgave zowe.l van leiders, dic zich hiertoe beschikbaar

bij v,rorkeur tussen 6 en 7 (tet. 730173); bij geen gehoor bij
mej. van Drooge, bel-1en mevr. Brj-nkers (tet. 7235OO)

v. andere excursi-es in iirnsterdam of di-recte o

willen ste1len, als van ggg3glg
Drooge, wat de rrgegadigdenrr bet

m^

schi

Voorts zal F. Versluys enige
adspirantleden, die daarover

den voor dcelname, aan mej. van
;6f I-op-í;IiAàsaíoncl tevoren,

33O, tus sen

excursies organiseren voor de
rechtstreeks van hem bericht zullen

edt de coordinatie door
1?.3O en 19 uur. (niet in de maand juli !)

ers uys r tc1. 1

ontvangen.
Hiernaast zi.'in-cle aclspirrrntleden vanzelfsprekend bij a1le .1nd,ere
bovengenoemd.e excursies welkom, voorzover deze niet samenvallen
rnet een speciaal voor hen georganiseerde tocht.

vDr/vDr Ï31;"Ïl;"1;Ï'u' 
van Drooge

J



wilde eend
torenval-k
fazant

waterhoen
me erkoe t
scholekster
ki-evit
houtduif
tor te ldui f
koekoek
- bosuil

- ransuil
grote bonte specht
- boerenzuraluw

wielewaal
- zwarte kraai

kauw

ekster
Vlaamse gaai
koolme es
pirnpe lme es
matkop
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- boomkruiper
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zangli j ster
merel
gekr. roodstaart
nachtegaal
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- grote karekiet
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- rietzanger
- spotvogel
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fitis
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grauwe vliegenvanger
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kneu

(we1 nestkuil)
3 juv.

juv. n"o

br . pogi-ng
onder brug

+ 1 n.o.
I n.o.
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ne s tkas t

enk. dagen
Sezongen

14 dg.gez.
1 vrk gezongen

weinig gez.

1 in nestk.

à 2, steed.s
aanwezig

fnventarisatie Amsterdamse Bos Vogeleiland
1eÉg !2Q2

bLz, 4

verdreven door kauw

in aantal beperkt
in ne.stkast voor
bosuil bedocld
in aantal beperkt

in nestkasten
n nestkast
n.o.

6
1
14
10
1
6t ,

4
O 1 dag gezongen
3
o
O I week gezongen
O 1 week gezongen
5
12
1.
1 weinig gezongen, wèI

gezien
10

veel fouragerend
waargenomen
als putter

ng

4
4
o
I
6
t
I
n
1
o

1
o
o

2
2
6
1
1
2
o

6
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4
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1
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o
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Verklari der tekens op vorige bIz. :

vG.3 = Vogelgids' Je druk

,rvN = Avifauna van Nederland

Cijfers tussen haakjes (../. ) geven aan, dat de zangvogel

:ou" ":uu:"ïiÏ,ï"-]" in te6e in her Amsterdamse Bos
geen broedvogel.2* 
ï: l:; Hii::=";ï i::3"13.Ïï",*'Ïr'à;*;l::àï3;:l'ï3.

De volgende soorten zijn landelijk trjaarvogelr , maar zijn in het
Amsterdamse Bos in het winterseizoen meestal gedurende korte of
langere tijd afwez1-gz

I9.l es§
112 116 Scholekster

overvliegend
op de grond

kievit
öï6ïïTiesena
op weilandert Meerzich,t'

Turel-uur
overvliegend
op weilanden Meerz:-clnt

IeÉq L26e

9/2
21/2
2/t

I14 118

140tr6
t/L

4/2
24/l

22/L
23/2

ó/t

Voor

L957

L961

l_965

1967

een overzicht van de jaren
t/n l)62, zie Mededelingenblad.

t/m t965,
t/m 1967,,

L/n L968,

no.

no.

no.

no.

J van 1963.

3 van 1965

2 van L967

2 van 1968

Samengestel-d door

vDr/vDr
jnni 1969

ivle j . i"ir. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B VI,
Amsterdarn - 9



blz. b

À}ISTERD,.MStr BOS !292=n, rye{ t/tn jun]. 1969

De waarncmi-ngen, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de
verantwoordelijkheiC van de waarnemers.
Nummering: volgens vogelgics Je druk. De nummcrs tussen haakjes(..) verwijzen naarrrDe vogelwereld vs.n hct amsterdamse Bosir,
verder te noemen trBos-:.vifaunart

+( . . ) betekcnt: bi jschri- jven in <leze .ivif auna
Het teken g kan ook rro-kIecd betekenen

G) 5 . Fuut Nieuwc lvlec'r:
In maart en april nog herhaaldelijk waarnemingen van groepen van
meer dan 10 exx, culminerend in:
7/4 28 exx bijeen werk 24; ril/aarorder 2 baltsend.e paren
, (mej. van Drooge)
B/4 góén fuut.
Op 17, 23, 2f :tpri-J- en op ! mei nog u/aarnemi_ngen NM v:rn resp.2t 4, 2., I ex (vi:.n der Schot, Hartàg/VrC, mevr. Maaslan,f).

Àmstelveense Poel:
3o/3 l- ex--(Íe;Ëóeí;)ï-'31/l 6 exx (Verhoeve)
1/5 I ex slootje brug coIÍjnweg bij huis de Groot (swart)

v.r / Karekietenkraa fao

23/5 een baltsencl paar ( mevr . Maaslancl
aldaar door J. Buker \ÀriLargenomen.

t-clgil:-Yi j
;v.d.Schot)

+(4) 6. Roodhals fuut april-waarnemingen i;títnvulling op Bos-,.vifauna.
22/3 1 juveni-eI of ex in e'clipsekl-eed achter elze-nspeelplaats

(me I ,. .Franss.ep) -. 
.

vervolgens vrijwel dagelijks waargenomen in die omgeving c.c1.buiten Grote Sl_uis door vele Vir/G-l-eden.
4/4 Een tweecle exempl_aar erbij (foft;
Deze 2 vervolgens dagelijks waargenomen d.oor diverse v,JG-led.en,
ook baltswaarne.ming.
l''í.i.v. B/4 opnÍeuw slechts I ex. De meningen van cl.iverse V,/G-Ieden
verschilclen of dit het eerste ex vrras of het ex dat op 4/4 verscheen.Laatste waarneming:
tt/4 l- ex bij GeÀeente terrein (me;. van Droos.).(;ïl: ïït.ïï ?Sr.r.elT.a'v. het eerste exemplaar waren sommigen van oordeel clat hethier gé6n stookol-ie-slachtof fer betrof (Br.,.rrrr, Buker),
anderen meendcn van wèl_ (Dooremans, van der Schot)

+(6) B. Geoor4q fuut april-wng. aanvrrlling op Bos-,.vifauna.
?78 -zaffir-punt Gemeenteterrein (van àer schot)(ÀvN: doortrek tot in april)

Q) 9. goclaars

22/, en
Tevoren

Tot eind maart nog herhaalilel-ijk aantallen van + l_o exx
so.ms ook in groepsverband (o.a. T/3, 9/3, Z?/r'
B/4 log 8 exx in totaal op NM, I ex met nestmateriaal_(van der Schot)

rand ONI{

Laatste wng: Ll/4 2 exx N,rii-hoek MeerpaJ
( 10 ) lB. r*arschol-ver

(me3'. Drooge )

L273
apri
v1ie,
t9/4

7 exx, broedkleed., overvliegend bij Koenenbos (Buker)
1, mei, iuni, enkelc waarnemi_ngen v.rn exx op NM of over NMgend. lrÍi-clden mei, wegvriegend richting Naarclermeer (Buurma)
1 ex cirkel_end hoog boven Nl,Í (Swart, àe Kruyf , Garrelfs)



blz.5
(inv. Vogelei-1and, 2e bl-z)

vi-nk
- rietgors

ringmus

14 ag gezona
gen
in nestkasten

14 dagen aanwezLgl
kon niet vliegen
in nestkasten

1268 !262
I
o

4

2
l,

A

ng = a1s broedvoil'e1 aanwezig, doch territoria niet geteld.
n.o.= broedvogel in de naaste omgeving

? +??+??++ + + + + * * + * + + * * * * * * * * * ,k * * * * * * * * * + * * * * * * * * * * * * + * * * * * * * * * * * * *, * * * * F* F

De gegeven getallen betreffen het Vogeleiland zel-f, met d.e aan
de omringende sloot grenzende bosgedeeltes tèt de eerste paden
dj-e voor het publiek toegankelijk zijn buiten deze sloten.
tlan JB soorten werd minstens 1 territorium vastgesteld;
4 soorten bleven dubieus.
Van slechts 1 soort - de wilde eend - bls.ven de territoria
ongeteld

,t :t * * * * * * * * * * * * *,r * + * *,i * *,t * * * * *,t * * * * * * * * * * * * * *,r * * * * + * * +,t r( * * * * :È * + * *

Samengesteld door: P.lí. Brander
lVillemsparkweg 4
Amsterdan - 7

Br/vDr



(.,scl Bos | 1969-IT, 3e blz.) blz. B

3o) 41.
==-'tr/ +

(:2) 4s.
T>72
5/3
B/s

B/4

3?)

Ge)

27/3
27/1

(40) 55.Tilt
23/4

Tafo Ie e nd
1öc.n2

Brilduiker

Nonnetje

""-877L63
1ö2
tussen
S chot )

Laatste waarneming:
,:p ltrM (van der Schot)

I o bij Schipholbrug op Ringvaart (Verhoeve)
2 juv. ö ,rp Nir bij Gem. terrein (me;. van Drooge)
tweemaal r o - mogelijk zelfrle ex - buiten Meerpacl (tiartog).
1 ö en I o +aldaai (mà;. Franssen)
1ö op N1:'tegenover Gcm. terrein (van,1er Schot)

C
+

Kleine Vijver (Dooremans)
te Vijver; 1 ö 4 o meeuweneiland"en Sp (Dooremans )o

+
ofI

Grote Vijver en I ö 5 9 K1eine Vijver, met vueinigijd waargencmen, vermoedófi;t niet dezel-fde (van aer

lJ. Grotc;, zaagbgk Laatste waarnc=mingen:
6/4 en J/4 1 paar NI"I (Garre1fs)
7/4 Gem. terrein 1 ö 2 Q (me j. van Drooge/VvUC)

1 ö 3 o aldaar (van'd.er Schot) -

Ook in mirart geen groter aantill clan + 20 exx, behalve
l9/3 JO exx Gem. terrein (v:rn Schieï
*Ile waarnemingen op het Nieuwe l,Íeer, behal_ve:
1O/3 1 paar kanobaan Schinkelpolder (Verhoeve)
,+.
zVt 2o

crà

(427

(4r)

( 4e)

( 51)

+$5) 8e.
t§7+

27/4
Dea

Bergeenrl
6 exx-over Bosrandweg richting Ntr (Ve.rhoeve)
1 paar over I'leerzicht, neerstrijkentl op Ni\í (v.,1. Schot)

58. rgsans
HerhaalLlelijk waarnemingen van een rrtam,r exemplaar op het NNI .20/4 nog aanvÍ ezi.g.

2Z; g13gge gans Trekwaarnemingen t/mè+/5 4J exx over NM richting Oost (v;rn der Schot)
74. Buizerd
lfir;emfiEEn ven steed.s slechts I ex op1l .?, 27, 29, Jl maart (v.d. Schot, Doàremans, Versluys, Verhoeve)7/4 1 ex van Kl-. vi jver naar herienkar:rp (vrn der scircri)
ZZ. Spr"ru.
ll/Lt 24/1, 1/2 steeds om ongeveer B u Jo am, consequent overJezelfde route:
J sperwers, n.1. een paar en een o. snijpunt van hun vliegroutessteeds gelegen boven de ZuÍcre-rijkË reigeii<oronie ,:ran ,1e Gr. viS.ver;g.vlooq over heuvel, het paar ove-r brccle voetpaci. Naar ik aanneemslaan doze waarncmingen op een slaapplaats (Uàrtog)
t/2
14/2
27/3
7/4

I ex ven eerste naar mi.l.d. bos (HÍrschler)
1 ? 2 exx over ON!í (van ,ler ,jchot)
J do!. ?: al in staat van ontbinJj_ng (v.1. Schot)1 ? 0NI4'(v.d. Schot)

,rJ espendief
om-6 uur 15 cen zeer conker ex trekkend richtÍng Nlirr,/ over oNM(Hartog, mcvr. Brinkers, Bukero mc j. Franssen, mevr. Iviaaslan,c,rnevr. lVeuteboom)
l- ex over heuvel richting Kr. vijvc.r, om 1g uur (.1. gut<er)

pril-wa.rnemingen zijn aanvullingen op de Bos-avifauna.



blz. 7(,,sd Bos , 1969-17, 2e btz.)
( I 1) 20.

+W4
e/5

Blauure Reiger
le jong gebor
2! pu1li geri

cn ( rfl-c vroege. legsels mislukt)
ngd, 28 en 29/5 65 pu1Ii, ín totaal dus 94.22/J aantr;J. door gepàarde vogels bezette nesten 54
nd uit oNM (van der schot) ("' Blok)
polder (IIr. tlevr. Pahlsson, Hr. Ivlevr. Schilder)

( Buxer)

( 12 ) 2l , Purpe.rreiger
2V4 1 ex opvliege
4/5 1 c.x Schinkel

+(14)

( 21)

2r. Kwak
ïó7r*Í*6

+(17) 28.
-?Ë,// /

(18) 30.
2572
t9/3
26/4

over het exc. pad richting N/NO, 4 u 2Q am (Hartog)

Ooievaar
1 ex over het Bos,
Pahlsson)

Lepelaar

richting IrT, scms cirkeLnd (ttr. un i{evr.

--4=xx over kamp.terrein richting N (Straatman)
I ex op Gemeenteterrein (Olaenziel-)

, 24/5, 25/5 steeds 1 ex overvliegenil (resp. i'1evr. Brinkers/V,',G,
van der Schot/van Bladeren, van der Schot)

,íintcrtaling
ers e maart-waarnemingen van max. 9 exx (7/1)

paar op plasje in ONNI ilest (Metzger, van Schie, Vi,/G)
paar Gem. terrein (mej. van Drooge, mej. Franssen)
paar ONM (van der Schot)
paar Plasje ONivl (de Groot); 1 paar over Banaan (Uartog/V,'O)

7/4 r
9/4 I

t7/4 2
t9/4 I

2!r
Div

zË.

lVt
(22) Zgmeytal.ing

1/4
L9/6
2516

2 paar op weilanoen IvleerzichL
1 paar ONM west (Dooremans)
I g over ONt,i (Hartog)
, ? o, meertje in ONM r,,Jest (ae

Krakeend\zt )

(24) 3?.Ít+
19/4

(25) 38.lUt
(26) 39.-97t

Groot )

16.
==-_ 1 q K1eine Vijver (Versluys)

+
Smient Laatste waarncmingen:--Ï-!àar op meertje in ONM ',i/est (de Groot)

4 exx over ONM (Swart, ile Kruyf , Garrelfs)
Pi j lstaart

l-oen/.
Slobeend
-T ËF einrl excursiepad (van der Schot')

lr{.i.v. l/4 diverse waarnemingen van rl"oorgaans slechts 1 paar
.1öomguvingONM.
en 2 o in meert je ONl,i ,iest (i{'tzger, van Schie, VvrtG)
in slËotje ONM i,riest cmgeving scilriínrt (me j. ;. Drooge)
meertje ONM rest (de Groot)
met 9 puIIi sloot Coor ONM Oost bij de J banken (v.cl. Schct)

m eind excnrsiepacl in sloot evenwijdig NM; juvenielen a1
na zo groct a1s g (me;. van Drooge)

+(29) 42. Kuifeend
ïZm ;ild il'E oagelijks waarnemingen van meest gepaard.e exemplaren
(t of 2 paar) rand Nieuwe Meer, vli-egc.nd over ONM en ook d.aar wel
invallend.
75/6 nog 2 paar over ONM en invallend (Verhoeve)
L7/6 1 paar + 4 ö meertje ONM rïest (de Groot)
25/6 2 ö aldaar (de Groot). Vermoedelijk we1 broedvogel.
r/n L9/6 ook steeds 2 6ö, meest i-n elkaars gezelschap, waarvan 1
een vl-ek hacl dwerrs over het wit van de linker fIank, de ander idenr
over c1e rechter f1ank.

o over Ntvl richting NO (gutrer)
+

7/4
29/5
L7/6
29/6
4/z

c.q
)o
IO
é.o
1o. -+]-d.e
bij



(r.sd Bos , 1969-tt, Je btz.) b1.2. 10

(Bz) t4. ',iïatersnip
,r'r/aarnemingen van meestal slechts 1 overvl-iegend ex op
6, 8, 10, 2) maart
t4/l + 14 exx over ONM (v.c.i. Schot)
3/4 6nlq Oost, tijdens avondexcursie, eerst Z exx, later

nog meer, opvliegend uit ONM (Brancler met exc.)
?/4 r ex alclaar (mevr. Maasrand), B/4 iaen (me3.v.Droogelv;d. schot)

l9/4 2 exx (iir. uakx), l9/4 I ex ardaar (Hartog, mevr. Maaslancl)
24/4 I ex oNM (de Grcot) -
19/4 en 2l/4 een bal-tsend ex ONll (Harto,'/Vl/G)

(B:l 126. Houtsni
2), ex Koenenbos (ltr. en Mevr. Pahlsson)

( B4)

( 86)

zB/l
30/3

t/4

l-25.
2e73

I ex bovenbos (ttr. en Mevr. Bakx)
1 ex vliegend over ONM Oost bij de J banken (Hr. cn Mevr.
Pahlsson, Hr. e n l4evr. Schilder)
I ex opgestoten tegenover sluiswachter l,Íus (Brander, met
avondexcursie )

9g§trI ex ONM Oost bij de I banken (ttr. Bakx)
128. tilu1n
Op 7/3, 8/1, en )/4 werden overvliegende exx waargenomen

(87) l.29.
zVE

. soms eenlinge
ook op 24/4, 26/4,

(90) 733.
-17r
Lo/4
2\/4
23/4
29/6

o2) Oeverlo cr

Regenwulp
i.n totaal 22

l,/i tgat j e
ex Iaag over KI. Vijver richting N
ex ove'r Schinkeldijkje (Verhoeve)
exx over voorheuvel (v.d. Schot)
ex horen roepc.n en gezien bi.j KI.
ex roepend opvliegend uit poeltje

gezien, vloog nog een paar keer over

exx overvliegend richting N/NO over KI. Vijver,
n, soms in groep j es ( v.,,1 . Schot )
27/4, t/r, L4/J waarnemingen van overvliege-noe exx,

1
I
4
I
1

( v. cl . Schot )

Vi jver ( v. c't .
in ONIvI Oost,
(v.,,. Schot)

Schot)
ook

§

2 IexO ( cle Ro..ver, v. ci. Schot , iiJ .
Verdere waarnemingen op 2, 1, 4, 5, ?
in aantal varierend van 1 tot 1.
1 ex bij Ivleerpad (boswachters Krijnen

Tureluur Eerste voor jaarslvaarncming :

van Bladeren).
, !2, 13, 2r, 2J neí,

en van Schie)tL/6
(93) tt6.-8R

+G9) 144.
lBB

(102) 148.
ïE77
5/4

L9/4
29/6

(106) l-52.
-27q

+(.)

1 ex invallencl weilancl Meerzicht; vloog later weer weg
(Harto":/V;G)

L7O. Dwcrgmeeuw
ó/> I exx tussen

Bonte stranllo er
2 exx rve 1 o.nd.cn Mcerzicht (Buker) .
De maart-waarneming is een aanvulling op de Bos-,"vifauna.

Eemphaan
ill exx weilanden lvieerzicht (Buker)
een grrc.pje van + ll exx over NM, van Bos naar overkant
(Hirschler )
7 exx over Ni,l richting NO (Hartog/VL/G)
) exx over weilanden Meerzicht (v.d. Schot)

Grote mantelmeeuw Laatste voor J aarswaarnenLng :
1 juveniel Nieuwe Mec.r bi j Gem. terrein (me.j. van Drooge)

I{IEU'JE SOORT voor het ilmsterdamse Bcs.
visdieven (fr. de l,lirandi, + 4 anctere CJN-Ieden)

Nog t/m lO/J al,3,aar - op het Nieuwe Meer - waargenomen
( mecled. L.S . Buurma)



blz. 9
(asd Bos, 1969-II, 4e bIz.)

+$?) 84. Blauuie kiekendief
1 ö over weilanden Meerzicht en 0NM1 laag over het riet,
ríchting Stadion (O.N.O. ) , cloch lateï' v/eer terug en hoog
over richtLng Zr j 14 uur (van cler Schot)

(61) Bg. Boomvalk
Z74T-e i-6ven Tribunebos ( v . cl . Schot )
lL/5 t ex over clzenspeelplaats richting Oost (mevr. Brinkers,

mej . van Drooge, excursie Vogelbescherming Den Haag)
1 ex over VopJeleilancl (Brander)
l- ex over rveilanden Meerzícht (van der Schot)
l- ex Koenenbos (li. v:in den Berg)

29/5 I ö :chinkelpolder (de cr.rot)
tL/5 I o met prooi Schinkelpolder (Oe Groot).
In deze'periocle meer iitlaarnemingen van een boomvalk over
kelpo1d,-'r, overvliegend, zodat niet te constateren viel
ö of o r,vas (ae Groot)
98. Patrijs
lVl-T& heuvel (van SchÍe)

2n

,r/ ,,
24/5
4/6

de Schin-
of h.- t een

(6tl

( 68)

27i3
7/4

(67) ro2.
1477

23/2
29/1

9/4
10/5
,/5

1 ex hertenkamp (Dooremans)
2 exx pompstatj-on-terrein bij Jollenpad. (me;. Franssen)

,rlaterral
T-i-6'ïj lvieerpad (boswachters Metzger, Krijnen, Si-mmer,
Godhelp)
1 ex op het ijs omgeving Karnemelksgat (Swart)
tweemaal 1 ex ONM Oost bi-j de ] banken gezien (Hr. en Mevr.
Bakx)
1ex ONivi Oost bij de J banken gezien (Ll. v.d. Berg)
2 exx roependr. weerszijden exc. pad (mevr. Brj-nkers)
1 ex roepend ONM Wcst omgeving schuilhut (mej.v. Drooge)

Porseleinhoen
! 5 uur 3a 'am, 1 ex gezien, lopenrl over wrakhout i-n
plas3e bij begin rr{eerpad/hoek Olii\i r/est (v.a. Schot)
Scholekster Eerste vo or j aarsviiaarnemingen :

1 ex ovel kamp. terrein (Straatman)
I ex'ioefend over Gem. terreinl. d.aarna fouragerencl g!
weilanden Meerzicht. Vloog later r1<.ror over NI"I richting N
( rne j . van Drooge )

Kievit

Goudplevier
1 ex fouragerend v,reilancten Meerzicht (v.,... Schot)
! 50 exx rorlelbaan (van Schie)
12 exx weilanden lvieerzi-cht (guXer)
50 exx weil-anden Meerzicht (Brander)
l- ex hertenkamp (v. i. Schot)
L ex Meerzícht, overvliegend (ti. en GJ. vrn_ Bladeren)
j exx over Gem. terrein richting N (v.'i. Schot)

LO3"
==-7t9/ b

Q4) 1l-2.
7-rt
z/l

Qr) 1t4.

Q7) 119.
-17-t
L7/3
tB/t

27/1
10/3
7/4

It,ieviten-invasie, iioor vorst uit Noor,l-Nederland teruggedreven,
l7/1 + 15OO exx rodelbaan (van Schie)
t\/l 'tllO weitanden Ivte erzicht (guker)

Itduizendenrr in het hele Bos (Brander)
Naast de broedvogels op:
L6/6 alweer een groep v,-:.n tientall-en exx op weil-anclen Meerzicht

(me;. van Drooge)

m.I.v.



blz. 12(.lsc1 Bos, l-969-tt, le blz.)
(140) 22O. Draaihals

)- /1,

(145) 226.
Lvq

(146) zz?.
7674

(22o) 229.-zE
(22t) 232.-TE

17/4
22/4

1 /EL/)

(zzz) z3j.-1ru
(rq6) 242.'qq
(r6r) z5z.

2477
10/4

Q6l) 254.
-§78

(164) 258.
-877

I ex in tuin Hr. Heuvelman, Jan Tooroplaan, ,.rveàn(HH. Heuvelman en Sanders)
Bgc.regzwgIUW Eerste voorjaarswaarneming:
1 ex over kamp. terrein (Straatman)

Huiszwafuw
1 ex Oever

. ielewaaf
Koenenbos

Bonte kraai_
een tiental
1 ex manege
1 cx boven K
en 4/5 I ex

Roek
1 ex over KI. Vijver (v.0. Schot)

Glanskop
1 ex bij Oeverlanden NM, gezien en gehoord (Garrelfs)
Kramsvoqcl
I 1OO exx op kamp. terrein, cltrarna door richting N (Straatrnan)
1 ex bij hertenkamp (H. van Bladeren) Laatste voorjaarsvíng.

Koperwiek

Eerste voor jaarswiLarneming :
land Poel (;ie Roever, v..i. Schot , GJ . v. Bladeren)

. Eerste voorjaarrswaarneming:
(Hertog)

20/4
2t/4

(166) 26l-.
2675

(169) 265.
].674

(171) 26?.
zVq

(rz4) 2?o.-68
30/5

2 eii-Jac
Be,fllister
2 exx her
4 exx hor
2 exx her

Taggit
1 ex weilanclen Meerzicht (v.d. Schot)

Gekr. roodstaart Eerste voorjaarswaarneming:
-lE-_I c-x omgevÍng Openluchttheater, zang (mej. van Drooge,

v.d. Schot)
N;icht cgaal

7/4 2 exx over Gem.terr. richt_ing NO (v.c1. Schot)exx over kwekerij richting tit/NO ïcic Cioói) -
(mevr. van Dijk, meded^. i.le Groot)
arnemelksgat (de Grr:ot)
manege (boswachter Simmer)

Laatste voorjaarstvaarneming :
hthavc.nweg (me3. van Drooge, mej. Franssen)

tenkamp (v.4, Schot, GJ. vrin Blacleren)
tenkamp (van der Schot)
tenkamp (van der Schot)

Eerste voor jaarswaarneming :
,. Vi jver ( de Groot)
(Me;. .,". Brancler, Topsvoort, Iater ook

zang eilandjes KI
zang Vogeleiland
van der Schot)
rinkh;ranri-e t za r Eni ge.

zingend ex b achthaven

Grote karekiet
ZL ngencl ex rand
1 dag zang Vogel
1 dag zang kanob

Kleine karekiet

idem Ceverlanden ,irv. poel
( Verho eve )

waarnemingen:
VEB.. (mej. vln Drooge)

bi j spoorbaan I'Joorclammerlrlan

Q75) ?72, snor Eerste voorjaarswaarncming:7Vq -dmM, zans (v.a. Schot) "

Q76) 224,
7d7E
3/5
5/5

QzT) 225.-r,
(rz8) 2?6.

1W
GT9) zz?.

1W

Eers te voor jaarsr,vaarneming :
K1. Vi jvcr (lt. v. d. Berg)
eiland (Br:rnder)
aan bij kampeerterrein (Straatmarr)

oNM (swatE)--
Bosrietzanger Eerste

zan§-PoefpaA (cle croct)
Rietziinger Eerste
gi:hoord en gezien bij Ko

voorjaarswaarneming:

voorjaarswaarneming:

voor j aarswaLlrne mi ng :
enenbos (Hartog)

E.erste



5 t/rn B/5 2 exx Ni'i (Buurma)
27/5 2 exx Nieuvie l.{eer (lLe3. Franssen)
Lf/6, exX.,r.,,. Poel (de Roever, Oreel, Brander met exc.)

( f f5) U9, Vis,lief Ec.rste voor jaarswaarneming:
ÍTq ïAn Aer schot.
9/5 60 à 80 exx Nieuwe Meer; ba1ts, ccpulatie (Buurma)

(-sd B

(rrl) L74.
cz /lL
L)/ |

Q,231 t93.
3o74

L5/5
t6/6

(rz4) I24.
-6/t
2/4

1/4

B/4
20/4

-4/4
-28/4

1/5

- L/'

blz. 1l-
os, 1969-IT, 6e b1z.)

Zwatt,e stern.
I ex boven ..mstelveense Poel (van der Schot)

Tortelduif Eerste voorjaarswaarneming:
;ffigelA-6ï oeverland ittv. Poer (oe cróot)
2 zingende exx alrlaar (<1e Ro'ver, Veling); 3/5 t ex (Swart)
zang Vogeleitand (Brancler '

zingend ex Ba1kan en zingend ex. Oeverland Poel (mqj.v.Drooge)

Turkse tortel-
1 ex erf l4eerzicht (mej. van Drooge)
1 ex Ringvaart Zuid, stak Ringvaart over naar Haarlemmermeer
(me5. van Drooge)
erf Meerzic4t, 1 ex zailg, daarna Ringvaart over nar.r Haar-
lemmermeer (mej. van Drooge, mej. Frànssen)
2 exx erf Meerzicht (v.d. Schot)
2 exx achter start Roeibaan (de Groot)
I ex tennisbanen Twentse Bank (de Groot)
baltsende - ongeringde- exx bij huis de Groot (dc Groot)
1 ex bij huis cle Groot (de Groot)
I ex heuvel- (de Groot)

Gierzy,ral-ul Eerste voorjaarswlarneming:
ïïdl-§öË6ï, p. rt.-, vries
Qroene specht ErLi ge w ai'trneming :

1 ex Karnemelksgat (Buker, Hertog)

(rz51

( 128)

(l.z91

_L95: Koekoek Eerste voorjaarswaarneming:
2678'l6-fl66ïer, v.cl. Schot, G.J. v. Blacteren; ictem Straatman.
DÍverse waarnemingen van o-exx rossige fase:
Jachthavcni/veg - ONM - Schínkolpolder
293. Bosuil

! broedgevallen in totaal in het Bos.
2 + 3 + 2 + 2 = 9 jongen geringd (de Groct, Hartog)

Bij contröIe va.n de nestkasten op JO/4 werd in 1 nestkast het
volgend 'r jachtta.bleauir aangetrof f en:
2 tijsteràchtigen (1 compt-óet, van 1 nog slechts vleugei') - kneu
sijs - vink - bonte vliegenvanger - ] spitsmuis - J bosmuis -
I mol - 2 woelrart. Onder het nest bevond zich daarenboven nog de
poot van een haas ( tle Groot, Hl.rtog)
2O4. Ransuil
,ÏdïïaT-6i66dp..r"n nog niet bekend. vrij veel- ransuilen bleven
ongepaard op de roestplaatsen zittenl somrnige betrokkt,n toch een
nest, maar gingen ni-et tot broeden over. Dit is te wijten aan het
J-jaarli jkse minimum in cle veltlmuizenstand (Hartog, Buker)

(De ransuilen in Botshol hebben zeer laat eieren geleg,J;
hun voedsel bestaat voor een deel uit vis ! In 1OO zeogdie.r-
vallen, Ln L969 gezet,, nu slechts I 2.-,cgCier, norma,al i_n
1OO val1en ongcveer Ja (r:eled. Hartog)

ot2) 207.
2d74

Q36) 2l4.
1q7



( "sd
(1r2) 3o4.

1473

+Q53)

Bos, L969-fI, )e btz.)
',Jitte kvuikr;taart--.,* GroE-§Ëi"

Eerste voorjaarswng-en:
(van der Schot)

blz. 14

7^C

-57r

1 ex roepend over exc.pad (me3. v. Drcoge, v.d. Schot)
Grote gele kwi-kstaart
I ö-bíj-cióte-Sluis (Hirschler)
Vervolgens, - herhaaldelijk zingend -, aldaar waargenomen
op Zt 8, 9,, ro, 16, L?, rB, L9t 22, zJ en zl aprJ,J.
(diverse ViíG-Ieden). Laatste waarneming:
zingen,l bÍj Grot". Sl-uis (Hartog/V,vC)

zljn de eerste april-waarnemingen in het ;.msterdamse Bos.

2?/4
ni ruru

(r:4) 306.
zv7 )

Ge1. kwíksta:rt Eerste vocrjaarswaarneming :

1 ex werk 24 (Brander
..antal waarnemingen zeer gering 2 

.

Meerzicht (v.C. Schot, GJ. vin Blacleren)
1 ex roepend over Gem.terrein (v.d. Schotr mej.v.Drooge)
2 exx Vogeleiland (Brander)
I ex over hertenkamp (tt. van Blerrleren)
1 ex over Schinkelpolder (S',vart)

Putter
Tot en met 9 mei regelmatig waargenomen.

LO/6 zingc-nd ex Jachtha.venureg, ter hoogte van Jachthaven De
Schinkel (mej. van Drooge, mevr. Heuwekemeyer).
Vermoecleli jk we1 weer broecivogel alhier ( me j . v.Drooge )
evenals bij huis de Groot (cle Groot)

217. Si js Laatste vocrjaarsu/ng.:
Ítq -Ï-"" elzenspeelplàats (*o.rr. Maasland)

( 210) Barmsi j s
I ex kampeerterrein ( S tr:ratm:rn )

8/4
Lo/4
tB/4
30/4
5/5

2!6:(206)

(207)

120.
287r

(216) 73o. KqeB Laatste voorjaarswng-en:
374 -ÍË" bij Koenenbos gezien (mevr.

1 ex roepend overvliegend (me3. v

(202)

Maasl:rnd); later
. Dre.rBe, mej. Franssen)

38.-877 Bietgors Eerste vcorjaarswng-en:
1 ex invaflend ONM ( itartorj/v:tG )

(218)

l4/l eerste ze.rLgI 1 cx excursieparl en 1 ex Meer:pad
(m*3. van Drocge, v.r1. Schot)

2!7: Rinsmus
-;;64ïoge1 i-n ieder geval in
Schinkelpolder - tt,,merikatr. en op
Vogeleiland., op beide plaatsen in nestkasten.

::r:lgg:!g]1-9ggI:
Me.-] . 1,1r. J.H.U. van Drooge
Cornelis Dopperkade 8 VI,
.t.msterdam - 9
Te1. 73oJ71

Noct ad Ie blz. , nr. 6, rood.halsfuut :

waarnemingen.
dit voorjaar opmerkelijk
4 exx bij de afsluitcli jk

veel
( BuurmaL )

vDr/vDr

0.a. in deze periode + J



( rBo)

( 181)

(182)

(18r)

(rB4)

) rc)

127'
z8o.-tE
to/4
tó2.zw
zB1.
7678

zB4.
3o7E
10/4

(r851 28?.
7dD

a/4
(r86) eBB.

àeB

10/3

(r8Z) 289.-TB
L5/5

29/5
(r88) 292.-qE
(r891 293.

-=-rL/+
(19o) 294.

2W

(191) 295.
z77T
30/4
4/v
5/5

Lt/5

5/'
3/5

+(.r9z) zg6.
3d7T

(149) 1o2.
29/4

(^scl Bos, 1,969-tt, Be b1z.) blz. t3

Spotvo ge1 Eerste voor j aarsv!Íng i
zrng kampeerterrpi_n (Straatman)

Zwartkop Eerste voorjaarswng:
subsong bij huis de Groot (ae Crcot)
volle zang aldaar (de Groot)

Tuinf l-uiter Eerste v:orjaarswng:
zang elzenspeelplaats (v. l. Schot)

Gr3pmgs Eerste voor jrars\r/nq,:
zang Oeverland ..rv. PoeI (de Roever, v. Schot, GJ.v.i3Laderen)

BraamsLuiryf Eerste voorjaarïun€ï:
Vogeleiland, zang (BranCer)
Erf Meerzíp,ht, zang (cle Roever, Velingl Brander; H.v.
deren, mevr. Maasland, me j. v-rn Droog,e)

Fitis Eerste voorjaarswng-en:
ÏÏöt;u rloor CNM oost bij dà J bani<en, gezien (Buker,
zingend ex heuvel (Oree1)

B1a-

!jiftjaf Eerste voor jaarsï'rng-en 3

1 zwijgzaam ex bij erf Meerzicht (Brander met excursie Imej. van Drooge, mej. van Vliet)
zang elzenspeelplaats en mi_ddelste bos (Hartog/V,vG; I.rter
ook mej. van Drooge, mej. Franssen, Hr. Luyendijk)

Fluiter
zang Tribune If (Svuart)
zang omgeving Meerzicht (Br;rnder, Hi_rsch1er, flevre
meyerl nachtexcursie Stichting)
1 ex omgeving excursiepad ONM (mevr. Irogcr, med.

Goudhaantje Laatste voor jaarsrrrng :

pad (m.5. van Drooge, mej. Franssen)2 exx beein Meer

Vuurgou,lhaantjg Laatste voorjaarswng:
2 exx voorheuvel (Oree1)

Grauwe v1i-ggenvagger Eerste voorjaars-wng:
1 ex bovenbos, gehoord en gezienl tegelijkertijd and.er
ex in Tribunebos gehoorcl (me;. van Drooge)

Bonte vliegqnvanger
1 6-6f j-Eanaan TEàrtog/v.;c; later ook Branrler met exc . )
1 ö bij Grote Sluis (it. v. Blad.eren, mevr. Maesland)I ex bij ka.rnp. terrein (ae Groot)
1 o ESP (van Schie); I ö aldaar (mevr. Maas1"rnd)

1 ö'Landscheitlingsk:.de (Metzger, Simmer)
I ö elzenspeelplaats (excursie Vogelbescherming Den Haagl
mevr. Brinkers, mej. van Drooge)

ïl i thalsvli ege nvanger Tweede waarneming voor het ,rsci Bos.
rr,rffierikarl I goe.J kunnen waarnemen

, Hr. en lvlevr. Schilder)

2 exx Vogeleiland (Brander)
en B/, idem. lreer ? of nog ? (Br;rnder)
2 exx schinkelpolder bij Marechaussóe, elkaar achterna
tweemaal I ex overvliegend;
1 zingend ex Oeverland. poel; even later
1 zingend ex kanobaan, mogelijk zelfcle (Swart)

1 ö Sc[intefpofaer Ui3
(ttr . en mc vr . Pahlsson

Boompieper

Hartog)

Heuweke-

lvleJ.v.Drooge)

zittend;



blz. f6(Groot Àmsterd.am, 2e bl-z,)

244. ffepekster
Z$/V--I-ei voorm. Kamp Zeeburg, IJdijk. Zong ! ! (Swart)

258.. Ecllrjqler
2778 --t d-liarken irl.H . (t< .S . pereboom)

265. Roodborsttapuit
1/5 I ö Maiken N.H. (c.ir. de Kruyf )

e66. Egtjs
3/5 I ö Marken N.H. (C.tt. de Kruyf )

3OB. Baardman4eijg
3/I-^ínstens 15 exx Sloterdijk; 6/4 laatste wng. aldaar

2 exx

Swrrrt
Swart

(Fries-
. .' \

wr_JK/15/3
29/3
to/5

2 exx IJdijk bij voorrn. Kamp Zeeburg (Swart)
gehoord Diemerzeedijk, oostoever Àkkcrswade (
gehoord buitenciijks spuÍtveld Diemerzecoijk (

326. §neeuwgors
L2/7 minstens 2J exx Sloterclijk (Frieswijk)

129. Putter
- -27f8 exx Sloterclijk (Friesw:-3t<)

Tweede helft van mei geregeld 2 ad. "íillem Paap-hof (Slotermeer)
2f/6 2 ad. met berlelend jong aldaar, zodat broàdgeval in naaste

omgcving wel vaststaat (Frieswijk)
- 22'24/6 broedgeval ;ratergraafsmeer, zeer rrraarschijnlijk in popu-

lierenbosje aan Kamerl-ingh onneslaan op ca. roo m afstand van
studentenhotel Casa ii.cademica.
22/6 voederen 2 ad. exx een bedelend vli-egvlug jong in het

popul-ierenbos je.
23/5 vliegen 2 ad. exx uit richting populierenbosje naar

met distels begroeide mestvaalt en fourílgeren daar. Uit
het oog verloren.

24/6 voederen 2 ad.. exx ecn bedelend vliegvlug jong in het
populierenbosje op dezelfde p1e.k als de vorige maa1.
Onderzoek is nog niet rond (Swart)

- Broedgeval stadionkade, i+msterdam - Zuid, op dezelfde praats
waar de soort in L965 broedde. Broedgeval op d.e voet gevolgd,
B/y nestbouw;
L2/ 6 minstens 2 juv . uitgevlogen. .( mecied . me j . van Drooge )

- ook in Buitenveldert weer broecgcvallen; onderzoek nog niet
af gelopen (l,te; . van Drooge )

riangezien ten tijde van onze Reclactie-vergàtleïing de Redacteur vandeze rubriek naar cle Noorclerzon (Finland) Uteet te zi jn afgereisd,zonder enig mede-rc-dactiL-1id daarvan i_n kennis te stellen - , ztjnthans sl-echts opgenomcn de door o.g. van HH. Frieswijk en swart ont-vangen waarnemi-ngen.

Onze excuscs aan die V1r/G-Ieden, clie tevoren waarnemingen doorgaven
naar ííeesperstraat lJ 11 of Milletstraat 26, waar deze zich dan momen-teel achter sl-ot en grenrlel bevinden. Zii zullen dientengevolge pasin een volgende editie van ons Blad kunnen worden gepubliceerd.

Mej . Mr. J.H.U. van Drooge
Fr/Sw /v»r
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l/aarnemi en in ,:n om ..msterCam excl. ,isd Bos
j anu;'ri t
Nummering

m juni 19 o niet compleet
volgens de rr;,vifauna van Nederlandfl

20. Blauwe rei-ger
LO/5 een kleine kolonie ontdekt in bos van buskruitfabriek

"De Kri jgsmanrr , Iiui-d en ( Swart )
21. Purperreiger

1Í75--i-ffi,ui-derwouCe, lem. Brcek in uVa.terland (f,. Bonten)
27. Rqgrdo4p

26/l en 21/2 1 ex Sloterdijk (Frieswijk)
15/1 1 ex Diemerzeedijk (Swart)

38, Iirarkeencl

49.

67.
1577'1 exx rj-chting Zuicl, Diemerzeeitijk (Srvart)

3O/1 een pnartjr:
,/4 een p,rartje

IJse end

Canadagans

22/l I exx alciaar (iC.S.

op het Hilversumse !lasmecr (Sr,vart)
aan cl.e Nesr Uit.tlar',r (Swart)

BZ.

96.
Lo/5 I ex.
L7/5 2 exx

J-Ub. lJuaterral
27ï. ."-B/z

(i. Bonten, K.S. Pereboom)
Pereboom)

ex Sloterdijk (Frieswijk)Bruine kiekenclief 1/4 L

Boomvalk
vourn. Kamp Zeeburg, IJdijk (Swart)
over Nwe Oosterbegraafplaatsn -sd Oost (Swart)

1 ex, lL/L Zexx, L6/2 3exx Slotertiijk (Frieswijk)
l-O7. PorseLeinhoen

lA/5 voortdurend. gehoord buitendijks spuitveld bij
Electrische Centrale, DiemerzeeCijk (Swart)

126. Steenloper
3/5 1 ex Slotcrrli jk (Fricsurijk)

lO/5 l- ex Diemerzee,lijk (Swart)

119. ZfllgfplqIre!

L29.

L33,

141.

-75--2-éxx,,- 4/5 I ex Sloterdijk (Frieswijk)
Bokje
777T 6/4, L4/4, zo/4 1 ex, g/4 z exx sloterdijk (Frieswijk)
Regegwul! 3/, I o'x íran de grond Sloterdijk (Frieswijk)
Zwarte ruiter

exx Sloterdijk ( .t, rl- e s\rv l- J i{ )
16/6 J exx Ilperveldl gern. Ilpendam, N.H. urla.arnemingen uit

ile tweede helft van juni zijn schaars (f. Bonten)
142. Groenpootruiter

20/4 2 exx Hilversumse riasmeer; tarrelijk vroeg (Swart)
155. §lss!.

\lacht 27/28 maart, trek'over Pres. Steynstraat (Svuart)

1!8" Grauwe franjepoot
- L76- 1 Gi-S1oteíoi;t< (Friesr,vi jk)
24 en 25/6 I ex Sloterdijk bij Halfweg (Luyendijk)

181. Zwarte stern
1/6 12 bióedparen in het Tlperveld, gem. Ilp'ndam lrlH (i,. Bonten)

2O9. Steenuil
lllS--t-ex Zwaanshoek, Spi-eringwegr Haarlemmermeer (Bleken-

daal , Bonten, Svrrart )

2
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a Jnleidine:
Gedurende het weekend" ver,
rescrvaat tf l,{ariapeelrr .

Enkele algemene o pme rkingen:

Iets over het 0 ebied:

Verslag excursie Mar.i apee1, 3 en 4 mei 1969

,t
I1 ?l was de ViVG te gast in het SBB-

rn onderstaand verslag wordt -o- q.;rte]d over het gebied cn een
opsomming gegevcn van de waargc. ,r, vogels met hier en d.aar enkeleopmerkingen. De lijst v,rordt vol-ur-i '- ;ypt niet om zr n lengte, maarmet de bedoeling dat U hot voorkome6 

"à" de verschillende soortenin verband brengt met het landschapstype.
Aan de relaties tussen mir-ieu, flora "r, ru.rrrr, wordt vaak weinigaandacht geschonken. cok vogc-ls zijn, ondanks hun grote mobiliteit,gebonden aan bepaalde, voor ied.ere soort wecr iets and.ere, levens-gemeenschappen.
Aanpassingen aan het éne milieu houd.en voor de vogel beperkingenin ten opzichte van een ander milieu-type. Enker_e duiaeiiSt<e fac-toren van groot belang bij de biotoopstËrrru zijn: aard van hetvoedsel dat de vogel behoeft en de specifieke manier van verzamelenervan, nesttype en nestplaats, baltspatroon en andere.Aan de oecologie van d.e vogel zit.ten echter talloze aspecten, waar-over massars litteratuur zijn en zurlen worden geschreven.zaak voor ons is ons een beeld te vormen van de avifauna van hetpeellandschap, en door vergelijking met ervaringen van elders onsschamere inzicht in de vogelwereld iets te vc.rruimen. i4isschienkunnen onderstaancle aantekeningen van de MarÍapee1-excursie daarcc'n steent je aan bi jdragen.

ltlij zijn het Staatsbosbeheer erkentelijk
stelLen van een 5-taL vergunningen en f,etMaastricht is een lijst mct waainemingen
duidingen gezonden.

voor het ter beschikking
onderdak. Aan het SBB-

+ meer exacte plaatsaan-

rn totaar hebben op J en 4 mei vcre excursies naar bijna arre delenvan het reservaat plaatsgevonden. Vooral het deel irl{ari_aveenfr isgoed bekeken. vier, dit seizoen voor het eerst aan-,vezige, brand-c.q. excursie-torens van houten barken bod.en nieuwe waÀrnemings_mogelijkhedenl helaas doen ze nic.t geheel natuurlijk aan. Storenderzijn echter de hoogspanningsdraden àn -pa1en rangs de oostrand vanhet reservaat ' Trots eisen ze aandacht voor rs mensens rc.chtlijnigdenken; ze moest,en zich de grond in schamen !

Het weer was, na de vrij slechte periode ervoor en hc-t voor de vo-gers late voorjaar, zeer goed" rn het veen van de peel betekentclat vaak broedheet. Een *àti-g.' oosten'vrrind bracht echter verkoeling,maar verhinderde een idear-e thermiek en - mogerijk;;à; ilv.m. aevrij ongunstige period.e tevoren - een sterke roofvogeltrek. onge-veer 2 à J wekcn later werden over ons rand erg veer overtrekkend.eroofvo6;ers, voorar wespendieven maar ook wouwen, gesignareerd.

Na het terugtrekken van het landijs (15.OOO jaar geleden) verzameldezich in de laagten tussen Brabant-en Noord-r,imbur! veel regenwater.De zo gevormde plassen groeiden dicht en er ontstonden ui-tgestrektemoerassen' totdat de water- en voedselvoorzieni-ng van de piantendoor regenwater-i.p.v. door grond.water geschied.de, en het veenmoshet proces van de hoogveenvoiming uegonl vooral na een periode metveel regen (7.ooo - 5.ooo voor cÈr.)l vrn onderen afstervend en vanboven doorgroeiend kroop de dikke veenmoslaag tegen de heuvers op enverdrong het bos aldaar (resten: kienhout). Tot in onze tijd heefthoogveenvormi-ng doorgeduurd .
Het veen bereikte e'en d"ikte van 1à 2 meter, hier en daar zelfs J m.Zo ontstond een bijna onbegaanbaar veengebied van Jo.ooo ha r
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Na 1B5O begon de grotr ontginning.:Slechts enkele prrocenten van de
vroegere oppervlakte zijn in verspreide restjes overgebleven. Het
belangrijkst zijn de staatsnatuurreservaten rrDe Groote Peelrr e[r
sinds enige jaren cveneens reservaat, de rrMariapeelrr.
Ook hier is de situatie niet geheel oorspronkelijk. Bijna overal is
het veen,wel min of meer vergraven, maar nu het met rust gelaten
wordt, geeft het bobbelige en ruige landschap een aardig beeld van
hoe de oude peel eruit heeft gezi-en.

De Mariapeel is een uitermate gevarieerd terrein: van droog tot
kletsnatr cr van open veld tot dichte struikachtlge bossages, en
aLle'stadia daartussen. De meest aspect-bepalende plant is we1
het pijpestrootje.
SBB onderscheidt d.e volÉ{ende t hoofdlandschapstypen:
1) heide, 2) heide-pijpestro-savanne, 3) veenheJ-de, 4) pijpestro-
savanne , 5) drassige laagten, 6) turfgaten, ?) water, 8)open bos,
9) ge.sloten bos.
Er zijn vijf landbouw-cnclaves, vn1. vueiland.
Het terrej-n kan wàrden verdeel-d in ] stukken met e1k een eigen ka-
rakter. In het NO de Griendtsvs.en of Horster Driehoek, met o.a.
een aparte bosvegetatie. Aan de ïlestzijde van de Griendtsveen ligt
het stuk ttde driehonderd bund.ersrt, waar de kanal-en (drietandsysteem)
van Ínvloed zijn op het milieu. en waarin een aantal weilanden lig-
gen. Ten Zuiden hiervan het z.g. Mari-aveen, dat wordt beschouwd
als een van de' meest markante peelresten van ons land.. In het laatst-
genoemde gc'bied is door ons het meest rondgezworven. Hicrin 1ag ook
ons kampement

fn het Mariaveen vinden we grote stukken zeer moerassig terrein
met hier en daar open water. Een jachtopziener wilde destijds meer
waterwild en heeft de zaak laten onderlopen. Langs de Oostrand van
het liariaveen ligt een zandopduiking met droge heide.
Langs de hele liVestrand van het reservaat zijn veel bossages; tussen
Mariaveen en Driehonderd l3unders een vrij hoog stuk, door ons a1
gauw rrspechtenboslt gedoopt. De bossen worden geheel aan hun lot
overgelaten, zodat een byzonder ruig geheel is ontstaan.
De algemeenste boom is de berk. Er zijn ook enkele stukjes met
naaldhout.
De totale oppervlakte van h-t reservaat bedraagt ruim 1OOO ha.
De iets kleinererrGroote Peelrrziet er veel vochtiger uit, met
meer open water en grotere homogene pijpestro-moerassen, hetgeen
ook een verschil in de vogelbevolking tot gevolg heeft: wat meer
watervogers (er broedt o.a. de fuut) maar bijv. veer minder blauw-
borstjes. De 'rGroote Peelrr is als peelreservaat eigenlijk iets
te nat. In die zin is het reservaat Mariapeel qua beheer uiat beter
geslaagd. De lGroote Pee.l-rf doet uitgestrekter aan.

L.S . Buurma,
Grasrijk If Iï,
Amsterdam - 18 (osaorp)
Tel. 190681

z.o.z.

a
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merkin

-t o

,l

Dodaars--a- paar in vcenmoeras (met vere stukjes open water) achter kamp-
schuur. (Oe fuut komt niet voor in de liariapeel - te wei-nig open
water -..wèJ- i.n de Groote peel).

Blauwe reiger
Enkel- i.. overvlie gend

Purperre iger
1 ex overvliegend richting W (t/5)

Roerdomp
karakteristieke broedvogel voor vochtige peer-moerassen. Mogetijk
1ö-pà;;n-T-Meö7aere kerèn werd een hoo[v]iegend, daarbij soms
roepend,.ex waargcrnomen, steeds vliegend. van en naar dezel_fcleplaatsen (onderlinge afstand ruim f Èm)

- De kwgk wordt soms in het gebied. waargenomen (fourage).
r/iIde ecnd

algemecn
l,,Jintértaling

karakteristieke broedvogel voor dit soort terreinen, talrijk in
franràpeeIl-öv6ra1 paarf3es (op zoek naar broedplaatsen ?) aante treffen tot in de bossen op de kleinste watórtjes. Eéa nest
gevonden, I g met B pu1Ii.

Zgmertaling T

Enkel-e paren achter kermp. Elders slechts overvriegend..
Pi j lstaart

Enk 1e paren rondvliegend.
S lobe encl

vri j algemene broed.vogel, vooral in natte gebied.en met echte
plasj es .

- Een duikeend al-s de kuife'end wordt slechts weinig ïuaargenomen.
Iieer in de rtGroote p66ïFl--

Buizerd--=--=Enke.le waarnemingen van overvliegende exemplaren, mogelijk steedshetzelfde exemplaar. Broedvogel in de omgeving.
Wespendief
--V7*-7exx overtrekkend, rrraarvan 2 exx naar cl-kaarrs

om e]kaar heen duikelden. Horster Driehoek.
Heeft waarschijnlijk vorig jaar gebroed.
Soms sterke doortrek (aprilr/mei).

Bruine kiekendief

poten grijpend

e

3/5: 1 Q
Blauwe kickcndief

Di verse waarnemingen vif,n waarschijnlijk steeds hetzelfde ö;
ook is een o gezÍen.

Grauwe Xi'etenàief
Een paartje hoog in de lucht boven de Horster driehoek. Ook gezi-enbij het kamp.

. A1Ie J de kiekenclieven horen in het peerlandschap thuis, maar zegaan sterk achteruit, met name de bruj-ne.
Boomvalk

Tot-4-exx tegelijk waargenomen, vooral boven het lr{ariaveen. Een
3-taT broedparen lijkt niet onmogelijk. Dit is waarschijnlijkvooral te danken aan ri.e ]r!gEslriilggg_y3l_gg_U3r13p9gl:

Torenvalk
Enkele overtrekkende (?) exx,langs de oostrarrd.. op minstens 2plaatsen steeds een paartje aanwezig.
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Tijdens ons weekerr'd was het aanta] roofvogelwaarnemingen eigenlijk
beneclen normaal. Naast bovengenoemde soorten, - meestal i_n wat
grotere aantalren, beha.lve boonvark -, word.en ook geregeld waar-
genomen:
s!9I1,1/_e-ï:, gmgll.c-E-gt (
roCe wouw I (doortre E.+riin, vi-s+rend, zv,larte ennajaar veel),

k)

L

i{orhoen--1Ëa"ltsgeluid
heide. ïn Groote

Eg!"r_.t-u-
lÍet kraaien gehoor,l ten Oosten van het reservaat,

Fazan't
vtlaarschljnlijk dankzij hoge vossenstand wat lagere, d.w.
natuurlijker, aanteLllen dan bijv" in het Amsterdamse Bos
Duins';reel:, waa.r de soort nog uitgezet wordt en gevoerd

- De ElqglIgggl ma"rkt op z:-jn reis over Oost-Nederland ook
gebruik yan de Mariapeel.

- vcor honderden rieiganzen dienen voorar de rtDriehonderd
ai s pleisterplaàï;;.----

gehoord, c.rck buiten het
Peel iets talrijker.

reservaatrop stukken met

Z.
en de

ook.
goe d

Bundersll

ïilate:ra.1
r,,laË;Ë;n
r''f "öiïïï 

-
Li e rri 'L

!ie!gr"srll
E-ollgl:p

Enl-r:-r.c

{v}e
l- n,rst

Grutto
Qeï.%,!gles
'Iure iurrr.

vërrl,l ïaar temi-ngc.-, hj.j karrpervijver, net buiten reservaat.

Algemene Iia:ra.kteu'is t-Lt:kc broeri.vogel op thei-en p.i jpestrosavannc. r .

v:'i j veel lvaargenomen, veenmoerassen "
div. in i:a:ial-en en moerassen.
cj i-v. in pl.;.ssen aehter kamp.
:..t_3, . br;e d.'op1e-!. vlr:ilanden .
lcal- Ls u .'ucht boven weiland.

qcvonocn, 1- u.i tgcvreten ei op pad.,
div. broL.dr,at cr cp lveilandenI nog balts.
I ex 1.:rrgs Oosstrand (kanaaltje).
brorclv.-.ge.l- op l:re j_ianden; balts gehoord.

G.tg9.-rpo-,:!Igl.!=l .L cx f or:ragerend in karpervi jver.
[$i,Iëgt- 

*4/, 
l'r re p.je ovelvtiesend 

"

- Op de trel: doen p1,gal iivat rui.telg (alle species) en
snippen het gebicd aan.

Kor.-nteeuu;
--È-r.oeaïoge1 in noerasserl i:. Mariaveen. Aanta] wordt binnen deperhen 6í)hcuCell. (nu lil.-'ua-]-l-cl) om verand.eringen van het unieke

mil"ieu var de fiir,erllse-n tegen te gaan, en ook om te voorkomen
dal de zwarte g l:ey;r. .v-erdlongen rilordt.
In d: Groote Peel- b::oeden grote aantallen kokmeeuu/en.

Zwa.rtc ste:,r
ca. 1) exx aanlvezig, vJ-og,en soms in dicht front met zrn al1en
hoog bc:ren hele reserva,at. Kulestie vtrn net gearriveerd zijn ?
broedpJ-a.atsKeuze ? paai.rrormi_ng of iets dergelijks ?

Iioit,r.rduÍf Enke: -:..e ^:<x ove rrilie gencl .

AlScmeeli
Torte'td";.if zer:: alqemcen, vecl, roep en baltsvlucht. precies het
-Ïà;a1ö'-6iotoop (i-;r., ook Juj.nenr 

-.

Turkse tortel itr Hele.iaveen.
Algemeen" Eenmaar een ? rossige fase (ait laar on""r*"3t

9\
S teenu j.,r- Paart j e bi j Iïelenaveen ; broedt aldaar .
=---"ï'---- --bosui-:- rlenmaal horr-,n roer)ean vanuit omgeving karpervi jver.
:-S**Oil en kerkui] broeclen ook ín/bij het reservaat Imogelijk ook ..clduil. ?

Uilenstana ecLTi;" "iöt iroog.

!;99!!ult_

['.o*gbo-:k



( Mariapeel,

- Als vrij tal
nachtzvraluw

- JJqyogel

5e bLz.)
rijke broedvogel van de bcboste lirlestrand moet de
worden genoemd; in het weekend van J/!+ meí L969

beboste
- meest

bLz, 2l

karnp.

ter-
aan

nog niet terug.
GierzwaLuw Veel- fourage vooral boven moerassen.

Niet gezien; in 1968 nog mi-n. J paren in/naast het
reservaat.

- Eee en Bi.iene ter hebben in de naaste omgeving gebroed.

Groene. speqht
Karakteristieke vogel voor beboste 'ilestrand. Aantal- roepende öö
aoor ons op 1ö-geschat.

Grote lonte specht
Hier en daar

ZwarLe specht
in \tïestrand-bossages. Ook in dorp Helenaveen.

Zuideli jke delen (!ïestrand) van h.-.t iviariaveen gehoord

Kuifleeuwerik
V6IAIËu*""i[

Ook in het dorp; niet in het spechtenbos !

Is gezien. Iïaar ?

Broe dvoge 1
Boerenzwaluw

in wcilandcomplex. Veel- rondom Heidse Peel.

Veel fourage boven moerassen, soms grote troepen" Broedvogels
uit omgeving, ook in kampschuur.

Huiszwaluw
Af en toe boven reservaat. Broedvogel Helenaveen.

Oeverzwaluw
Ca, 10 in omgeving van voor hen gemaakte afgraving bij het

Boompieper

^ ----.--oenol-n
L

en gez].en.

Zeer algemeen. Karakteristio.k voor dit soort half
reinen (vsr. bij;:-frIAae;4frifr§Iiö6t<). Echter ook,
randen -, in echte hogere bossen (Ve1uwe). I{ier i-
we1 optimaal,

GraspÍ c per
Enkele overvliegende exx.

l,Vitte kwikstaart
Broedvogel meest
reservaat.

Gel-e kwikstaart 2

bij menselijke nederzettingen langs randen

overvlÍegende exx op

De Arauv,re klauwier is ook broedvogel

s de stand toch

3/r.
(enkele paren) maar was nog

niet terug.
Klapeksters worden geregeld'vïaargenomen. Hebben waarschijnlijk
weleens gebroed.

hiinterkoning algemeen.
Heggemus algemeen.
Qrote lijster 2 à 3 paar waar genomen.
Za4g!1jq!er algemeen
Koperv'riek r,verd a1s rrgc.hoordrl doorgegeven.
Merel algemeen
EAilIt broedt in omgeving (enkele paren); gezien bij Heidse peel'"
3ggÈ!grr!!gpgi! op 2 plaatsen in drogere defen zingende öö.
E.rp.ig óén waarneming.
9eklaegde roodstaart

Veel zang. Algemeen, maar ni-et erg geconcentreerd - door grote
territorium ? In cie wat hogere bossages, vooral langs de i,'lestrand,
maar ook midden in het reservaat.

Zwarte roodstaqrt zong bij kampschuur.
Na;[teg"a1 ----

Algemeen bij lïestrand, vooral ten Zuiden van het kamp vecl zang.,-
Uniek is hct zo vl-ak naast el-kaar nachtegalen, sprinkhaanrietzangers
en blauv,rborstjes zingend waitr te nemen

J
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Bl-auwborst
Algemeen en karakteristiek voor de pee1.
tiet totaar- voor de Mariapeel schatten we op zotn Jo paar.rn de Groote Peel zitten veel mind.er blauwÉorstjes tlngevolgevan het mj-nder veelvuldig voorkomen van hun specifieke biotoop:een combinati-e van nat moeras en d.roge stukj"À iroi en pi_jpe-stroot je, met daarbi j veel struikgev,,às en wat boompjes.verrassend was het hoge aantal vr. tl zingende vogels in een heer-klein stukje peelgebied, bc.horend tot de ,rroug"ru, grotend.eelsontgonnen, Heldse pee1.
Het leek of er een lichte concentratie-neiging in de verspreidingvan de territoria te bespeuren vieI, hetgeen ilaa,rschijnlijk eendirect gevolg is van de biotoopskeuze, b;. de rand.en van een moe-rasje omgeven door drogere d.elen met meer opslagBij een ui-t voIle borst zingende vogel reek de witte ster opeen soort knipperlicht.

Roodborst
Algemeen

Sprinkhaanrie tzanEcr
,tlgemene karakterjsti eke
oo gctel_d., maar dat j-s o
totaal. i.{eest in drogc.
struikgewas, maar ook in
opslag.

Snor

blz. 2?.

tuinfluiter.
als meer

t

broedvogel. Door ons werden l-9 zingend.e
ngetvrijfeld maar een matig deel van hotre stukken mct pijpestrootje, hei en
vochtige. pi.jpestro-moerassen met wat

Zang op ] plaatsen
milieu dan vorige
type minder thuis,

Grote karekiet
Eén ex weFd ge
Ook een soort

Kleine karcki_ et
Rletzanger.
Spotvoge 1
ZwaiExon_--_!Tuinfluitcr
Grasmus
Braamsluiper op 4 plaatsen

lieu.

in twee moerassen bij kampschuur. fn vochtÍgersoort. Broedvogels ? Hoort in dit terrein-
naar: mijn idee, dan bijv. in Botshol.

'hoord in een moeras in het Zuidelijk deel ivia,riaveen.die je hier niet direct verwacht.
zang in moeras bij kamp (t t<eer).
I ex zang langs Zuidrand i{ariaveen.
l- ex lU.-bosrand bij kamp.
alg. in bossen/bossages !,Jestrand.
algemeen
a1g. j-n meer open en lagere opslag dan

zang genoteerdl zowel bosstruikachtig mi
Fi tis

zeer algemeen. i,/eer een karakteristieke vogelsoort ,roor haLf enlaag beboste terreinen ar-s ook bijv. ae miàaenduinstrook.
Een door de cJN gemaakte schattÍng, ond.ersteund d.oor transect-telringen, leverde zotn zooo territoria op(midden april 1968,mogelÍjk dus met nog wat rLoortrekkers) -

Tjiftjaf algemeen; hoger bos.
{f"1tSf op 2 plaatsen zangi vrat hoger bos.Goudhaan waarschijnlijk zang gehoo"à in naaldhout.
E$eUeUel op 2 plaàt.*i buiten het reservaat 2 zang.Dit jaar opvallend veel vuurgoudherantjes, veel in loofbos,liefst met wat ttevergreensil.
Grauwe vlle env er

fn orp en ] j kamp gezien.
Bonte vli-eAenvanger

marar

Een paartje
doortrekkers

Kool-mees
Pirnpelme CS
jvlatkon
Glanskop

aan bosrand. ö fraai
. Ook bij kamp 1 ex.
af g. , lil-rand .
a18. , ,,Ï-rand.
nog weinig zang
I rrvaarnoming (zang)

zwart-wit, dus waarschijnlijk



i

Boomklever 1 ex bi j rrspechtenbosrr.
Boomkruiper dive.rse gehoord in \ï-rand; I paar ?

Gcelgors algemeen, voorkeur voor wat drogere dele:n.
Bfelgqfq algemeen, voorkeur voor vuat natere de1en"
Bei-de vogelsoorten komen vlak naast e'lkaar voor.
Groenling enkcle exx gezien.
Putter 2 exx waargenomen.
flgg aIB", vooral langs randen en buiten het reservaat.
Vink algemeen r !'l . -rand .

K"*p 1 ex rvaargenomen.
Huismus bij menselijke bewoning.
Ringgus enkele exx, wat minder direct bii mens, bewoning
§prgeuw Algemeen, vooral bij menselijke nederzettingen' maar

ook in natuurlijke holters (spechtenbos).
ilielgwaal Op 2/5 teruggekeerd. Diverse roepende vogels gehoord.

Merkwaard,ig was het ze herhaaldelijk i-n heel- erg open
stukken te zien.

Zwarte kraai di-verse

(iviariapeel, 7e bi-z.)
S taartmees
ffiirË;" -

Kauvtr
RGÏ
EËTsr

Vlaamsc gaai

I juli 1969
LB/vDr

waargenomen in \iJ-rand.
waarneming van 2 exx, plaats ?

diverse uÍt omgeving.
I ex v,raargenomen in Z''iri-punt.
vnl. in ïÍest-strook, maar ook clderst
hoger bos in de buurt is.
diversc., weer vnI. in beboste l.il-rand.

blz, 23

waar wat

L "S . Buurma
Grasri jk 13
Amsterdarn -
Te1. 190681

II,
18 (osdorp)
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V,iG-excursies L969
TEIEL, 22 en 2J maart

bLz. 24

weg naar Je b-,lot de J kraan_
zeer volda.tn afschc.icl kcnclcn

Jr. Hartog

r Ve)\-)f.

ap 22 en 23 maart bez'''chten 20 lecen van cre viÍG rtmsterdamhet eiland Texc.i.
rn t';taar werrr.un ti jdens deze excursie 96 vugcrsoorten !vr.ar-gerrr,,men en een vc_,orpriefje hiervan kregen r,vij reed.s in c1e haven,nl. 3 middelste, 24 grctà zaagbekku, ui ro .i,r.""""a"".''
l,cht deelnemers bleven slech"ts 1 .lag, z..rdat een bez_:ek aan d.eschorren ncocrzakerijkerwijs ,p zatercagmu.rgen vie1. ven cre bi..r,,taf r'verd min cf meer rechtàtreeks ,ro." í* schurren gereclen,slechts rrgehinderdrr dr,..,r waarnemingen al-s lOO r.: tganzen, I5Osteenl.'pers in verschillende groepen, en 20 oeverpieruru ií.Iu,de sloct bij de,schorren.
Onder leiding van v,gelwachter B.-rct werden op cle Schcrren dev:_rlgende waarnemirrg", gedarn :+ Booo schJleksters, + Jooo rcsse gruttors (waarun,,ler 1 albj-n,,exemplaar), + 4oo ziIïerplevier, +'1oo-u"rrtu.tplevier, IstrandplevieF, 

"l 1 , : s, .iàà";";;: ;;;atl-end srote aan_tallen clorle vogels werclen $evon,len, w.&. in v,:lgorde van taI_rijkheid: eiciereend, bergeJnd, sch;lekster, kievit en kluut.
Na getuige te zijn geweest van ile geb..,orte van 2 l-ammetjes enenkele honderric, g',raptevis'ren gezien te hebbt,n bij Den ilu.)prrIwerrl de Geul bczocht', waar 5 scËro.-rr"rrà" buizerden, een 3slcbeend en 1 ,3 cn 2 o toppereencl te zien wlrren.
Een tip va, 2 vc-rgelwi:.chters reerde ,lns, crat er J kraanvogelszaten oprt Grote vrak. rnderdaad stoottenwij rle v.-rgeIs claaroP' evenals 2 fraaj-e velduileni v,,rsp1" ci-rkel-Ce *, àur, ö sper-wer' op vieg n.ar het hr-iteI zagen wij. de kraanvi,ge.s nogmaals
: i ",1. + I juv. -t ditmaal zittena-nabij F'rnteinsnol.vclgens een bocr daar zaten deze. vogels Ër of een week, terwijlzij i-r-,k ncg r,vaargenomen zijn -op 30 maart, zcdat zij er ruim 2weken geweest zíj*. vermoeàeriJr< zijn de'vogets d()or de toenheersende zeet sterke o;stenwind zoier westelijk afgedreven van.hun ncrmale trekroute.

rs Àv;nds wercren er ronr.om Den Burg nog houtsnÍp en barmsijzenrrraar,genomen' en zonclagmorgen 
""r, 3 blIuwe kiekàndief plus'eeno sperwer.

zrrnLlagmirgen víercl via de binnendijkse prasjes bij oucleschir-clen Drijverts v,,gelv,reicr De Bol .rr,.i .1" ,rr"ïur., gereden. onder-weg u'a' tegelijk binnendijks cnkere futen en 1 rot,dhalsfuuten buite'ndijks- geoord.e ruui; i." ?" eor no[ 2 cl,;daars, 1 :.-r non,c&. 20 brilduikers, terv,ri j1 enkelc ,r"r, ,rrf .1r;;-;;;"i ;"Í"r_piepers zagen.
v.r'-'rts nog Jooo exx eridereend op de i/a,Jcrenzee, + looorutgansbij de Putten' ca. 4ooo smienten langs cte here Íaclcrenkust trpde binnendijkse weirand.en, ca, zJo ui."rri,rf..r, v.,,tersnippenrwulpen, gruttcrs, turelurrrs, J kan,etut.Àrràt-opu"., 1! paarse
;:;;;Í*:1":;'nïi;"1?o bwnte strandr,;pers, àó a":."teenslrandlopers,

!ij..ae,vuurtvren ca. !o boomleeuweri-kken, J lengsvliegencle zrnrartezeeeenCen, vele lijsters en graspiepers.
Bij een bezuek aan rlc'Krirrr stootten i,vij een verduil op en terhuo'gte van du iviient werd tweema.il een slechtvar-k gezi-en.
Bij wijze vjln toegift zagen wij opv.rgels n'rgmaals zi-|ten, zodat wij
nemen van Texe1.

,'Hr/vDr
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Excursie H,.RZ, I1 tcrt 14 aprrJ- 1: '()

Van 11 tot 14 april bezcchten g ledeu vln onzc ,/,.;f, het l{arz-
gebergte in Duitslanrl, alwaar zij gedeelteli jk cte gast waren
vil.n dc ..rbeitsgeme:i.nschaft ï-rlkenried Cer V,.,gelwarte Helgo-
lrnrl . V-;;r een uitv,-.,erige beschri jving van het gebicd zelf
zou ik wi1len yel'lvijzen naaT een artikel in het Mededelingcn-
blad 1966-IV, december L966.

Dankzij eerd.er gelegde c'.lntacten was het mogelijk cm 6 excursie-
leden onr-ler te brengen in het v,-rortreffelijke Jugendwaldheim,
terwijl cle :verige 3 in een hotel verbleven. De tucht werd ge-
maakt in een ruime huurbus g .:p de heenrcis werd over tle Bundes-
strassen gereden en op de terugreis Jver de .r,ut.;bahn, zi.rdat
cLe eerste dag en de laatste helft ven de vierde dag eigenlijk
verloren waren. fn rle overige 2$ dag zijn in tr.rtaal B/ vogel-
srcrten waargenumen. Opvallend waren votrts cle grcte aan-
taIle.n herten, die in de velden langs de vtegen gezien werdcn.

De gehele zaterdag (12 april) werden ',rij duor enkel-c J.eden van
de Vogelwarte rindgeleici. Reeds bij het hctel haddcn v,rij ] bui-
zerden. Eerst werJen de ho6;ere del_en van ('le Harz bezocht, o.a.
de Hahnenkleeklippen, waar r,,vij fantastlsch fraai gcuclvinken,
b.romkl-evers, kuifmezen, zwarrte mezen en kruisbekken zagen.
Daarna wercl in Bad Harzburg het rrHaus Cer Naturrr bezocht, een
s-,r-,rt natuurhisturisch museum met inderdaad zL.er fraaie ci:1-
Iecties. Bi j het vcrlaten vi.r.n dit museum zaÉlL.n enkelen van cns
nog een havik.
T.ren rvi j verder de bergcn introkken, wercl . het weer steeds slech-
ter, z..rdat wi j n.rodgeclwongen de lagere delen met de loofbcssen
víeer opzcchten en claar een kijkje n:^men bij rle oehoets. Er zijn
2 kocien met elk l paartje en het is de bcCcel-inp; dat r1e jcn-
gen van cleze paren uitrlezet wor,len in t1e Harz (stan,lvi:,ge1 !) 

"
Ti jdens deze excursie zagen v,ri j o.a. appelvinken, grote en klei-
ne bonte specht, ijsvo6els en 2 ztmertalingen, plus ile n:oit
-.,ntbrekenCe buizerCen.

f s-..v'.nils kon.ien v,rij nog een dia-lezing van c1e *rbeitsgemeip-
s chaf t bi- j rvcnen .

Z'onlagmorgen, TJ apríl-r' maaktcn ulij een excursie langs de nreer-
t jes vir.n de zui,--irand van he t qebergte . Ti jcrens c1eze excursie
i/íerd i).a. i,ezj-en: 2 fuut, 2 baltsen.le dodaars, J buizerrl , sper-
wer, havik (vrij ver), 2 roile wouw: enkele watersnippen, ijs-
vcrgel, gri jsk:>pspecht , klci-ne en midri.elste bcnte specht , 2 bef -
lijsters, b-,nte vliegenvanger, boomklever, bo,rmkruiper en kort-
snavelbu,rrnkruiper. 's il'lidclags werd cle. loop v.:rn e.en beek, de
rJie.1e, gev--:Igd met a1s rc sultaat: rocic- r,rouw, btrrmvalk, i jsv gel,
gele en grote gelc kvrrikstaarten en 2 waterspreeuuJen.
iiarnclagmJrgen werd nogmaals een bezcek gebracht aan tlc hoglefe
,-lel-en vrn tle Harz. lnderdaarl z,;rgen wij c1;rar nog.le vu1-;e1, die.tp
de verl-anglijst v,-,,.rdit gebiecl st,;ndr.n.l. íón notenkraker.
Reeds otr/ wLrg rrànr rrr]tsterdam, zagen lvij biven een meertjc- aan
de zuidwest-rand van de Harz 1 buizerd, 1 rocLe rvcuw en 1
visarend. Ook deze excursie kan tLus alleszins gcslaagc) vuorrlen
genocmJ.

r!. Hartog
.itH/vDr



24 meL t969
Op 24 mei bezochten 1! leden van onzc V,rG en
i,rbeitsgemeinschaf t r/alkenrle d
op een tegenbezoek in Nederland

der Vogelwarte
wiÀren -r het

totaal /B

blz. 26

6 leden van d.e
Helgoland, - die

Naardermeer.
soorten waar-De tocht duurcie 6 uur en er zijn in

Senomen.

De excursie
plcin met de
vliegend.

st:rrtte in de zeer vroege
waarneming van 2J greuwe

op het Stadion-
richting Oost

ochtend
ganzcn,

De hoofdschotel werd ui-teraard gevormd door een rf be zoekir aande J grote broedkoronies, n.l. die van de aar-scholver met1200 paar, die van de lepelanr met 12o paar, en van de purper-reiger met ca. JJ 1aar. fn totaal zijn àrg.r""" zotn I:JOOaal-scholvcrs ,\'aargenomen, zowel adult als juveniel, zo*rel inde kolonie a1s in grote vluchten op weg ,rà" ;;-;;;";n.à."*van hun voedselgebied.enl voorts orrg.r"Jr 20 lepel.iars en ca.40 purperreigers, zelfs een nest van de purpe.rreiger met )e.ieren.
,-,ndere vermeldensr,vaardi-ge wai:rnemingen zijn o.a. : futen(nest), roerdomp (gehoora 

"r-rir- vliegen), enkele vrinter-s,, Zonertarineen, twee maar- eL.n paartjà krakeend, 4 ;;;;-srob-eend, B ö + 6 g kuifcend, j ö tafeleend, 2 bergcend, ! grauwe3'ans (r...chting+No), trr""r"ír-een ö bruine kiekendief, en eenboomv:rLk.

voorts waarnemingen van o.,. zingund,- nachtegaerl, sprinkhaan-rietzanger, snor, grote en kleine karekief, rietzanger enspotvogel' Daarnaast nog roepende l"raterr;r1 , a"iurrrl een baard.-mannet'je en ca.20 roeken bij de grote kolonie aan de Noorclzijcle.

rr. Hartog
>r' * ** 'k * àr* *::' * \k )k 't 't * * * 't 'r( * * * * * * * r< * i< ** i< *. * * ri.* * d< +:k * * * * à! *.. ** * *,f,F + * r( * * * r< r<**

Het excursieprogramma v;rn het voorjaar van 1969 werd door deexcursie-commissie min of meer als een experiment beschouwd.slaagde dit experimcnt, dan zou er een continuering van dewerkzaamheden plaats vinden, e.n zo niet ?
oords'e,t u zelf . rn totaal zijn ! excursies gehoud.en, 2 vane1k l dag (ganzen, Naardermu".i),-r;;;;;à; (Texef en tiaria_.pec.l) -n 1 excursie van 4 dagen'(frr", j . 

---*-
rn totaal 33 led.en viln de vrJö hebben I of meer excursies mee-gemaakt i 7 personen hebben alle excursi-es meegemaakt. Boven_dien namen / gasten aan onzo- excursies dce1.fn totaal zijn op deze excursies L?5 ron;ul"oo"ten waargenomen.
Naar het oordeel van dc commissie is hc-t excursieprogramma ge-slaagd' De nieuwe regeling van de excursie.-planning en deorganisatie voor de dec1n"À".s zal in een volgend iiJdedelingen_blad ur63den bekend gemaakt.

Namens de Excursie-commissie;
ri. H a r t o g

,,H/vDr
Jurr_ t9b9

Excursie Il.^..RDElit,iEfR.
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Overzicht ontvangen litteratuur (ad ivleded. Blad 1969-fI-)
y,ig c{§. - de TJIFTJaF 1 14e jrg. no. I, februari/naart 1969 2j btz.

. Verslag IJsselmeertclling dec. L968, John Odink

. Organisatie slaaptrekwerk, Luit Buurma

. Onderzoek naar de fourageermethodes vrrn sterns, I'rank,de Miranda.

. Ransuil 1968. Broed.gc'val.Len in ,r/ierden, ll.O.P., naal-dbos bi j Krig-
genburg, Dickersbos bij AlrneIo, Rijssen, Gemec,nte Delden. 42 broed-
gevallen in totaal. Gedragsvraarnemingen. Geert de Vries.

. Nestkastondc.rzoek, Dirk van Bennekom.

. Ornithologika-rubriek :

.veel vuurgoudhaantjes in h-t .Jesten van he:t land 1 op ZJ/LI/r68
,geschat aantal exx Noordkant Íimsterdamse Bos: ca. 2J exx. Buurma
'Eveneens veel sperlvers en ruigpootbuizerds, met name in de duin-
streek. Buurma.

.lrïaarnemingen van een sneeuwgans en Canad.aganzen bij Kampen, januari
t/m maart i-969, lrjan Lj-nde nbergh.

.v/aarnemingenrubriek, Dirk van Bennekom.

Vv/G hct GOOI en Ol'iSTREKEt,l de KORHÀAN
I rogïarnma: avonclen - v,lerka
Hct inventariseren v:n bro
mothoden, Ch. i4. Steen"
Stookolicslachtoffersl be
Slechts LICHT bevui-Ide exe

jrg. 3, no. 2, ontv. maart 169,
ursies --Í6-6Í2.
het Gooi. Doell verschillende

neen !!! ivievr. Holzenspies.
n een kans, zo rvi jzen haars

\WlJ

.vonden - exc
cdvogcls in

handel-en ? ? ?

mplaren make
i-nziens de praktijk-rcsultaten uit.
Belgisch Ministcrie van Landbouw, geleidelijkc aanpassing van het
internationale verdrag.
Ganzeni,.xcursie naar dc Zecuwse stromen, D.À. Jonkers.
Correspondcntie mct de Kon. Ned, Jagersverenigi-ng over jachtmethoden"
Veldwaarnemingen, januari/februar:-. L969, o.a. nog notenkrakers op
V/2 a ex HoIl. Rading; Li/z J exx KievitsdaJ; ZZ/Z L ex Groot
Kievitsdal. Zie ook onder tÍTerugmeldingenrt.
Ringerscombinntie in oprichting - evt. vink-nbaan in een gebied
van het Goois Natuurreservaat.
Control-eurs Vogelwet, actie-programma
Dode vogels langs het Noordzeestrand bij Groote Keeten, / km, op
23/2 en 2/J 1969.
Baardmezen, ringresultaten, bestudering gedrag, J.v.d. Gel_d.
Terugmeldingen geringde vogels, o.a.
notenkra.ker, volgroeid, op 28/9/r68 te ï,lesterschouwen geringd,
terug: B/Z/t969, Hilverbeek, 's Graveland.
Jaarversl-ag 1968

De KORHAAN, jrg. ], nr. 3, ontv. april L969 tB ntz..
Progràmr,r,a: dia-avond - excursi6Ë.-------
Fenologie-onderzoek in het Gooi, door J. Harder.
Een gekr. roodstaart op 1l maart, Zuidelijk Flevoland, vroeg.
Inventarisatie landgoed Hilverbeek, door J. v.d. GeId:
Ín de periode januari - october 1968 waargenomen soorten.
broedvogel o.a. de kreine bonte spechtr eÍl - waarschijnlijk - de
zwarte specht.
Geen le.ntef eest . . . voor de teruggekeerd.e vogels. ,íeidevogels, vn1 .
kieviten en gruttors, deinsden terug voor het trkoudeschermii.
l5/3/L9692 onder barre ïueersomstandigheden plaatsten J V,UG-led.en
10 torenvalkkasten in Zuidelijk-Flevoland. Zelfgetimmerde kasterr. wer-
den ter plaatse op palen gemonteerd, en moesten vervolgens 1OO à 1!O m
de polder in worden gedragen om aldaar te worden geplaatst, een karwei
dat zelfs met lieslaarzen nauwclijks uitvoerbaar bleek.
22/J werden nog een aantal kasten bijgeplaeitst. J. Harcler.
Texel, excursieverslag weekend 29/10 maart 1969. Evenals onze vi,iu (een
week vroeger) nam men kraanvogel-s r,vaar. Veel stookolieslachtoffers,
o.a. + 120 eÍdereenden.



blz. 28
( ontv. litteratuur, 2c bl-z . )

Eksters vergiftigd met parathion ? In Bussum werden J dode exx aange-
troffen, die'op doodsoorzaak werden onderzocht op het Centraal Dier-
geneeskundig Instituut tc Rotterdam.
Veldwaarnemi-ngen, o.a. een viertal maart-waarnpmingqn v3n notenkrakers.
De KORHAAN, jrg.1, nr. lf , ontv. juni 1969

- lezingen-:-fr6i[íïonaen -Programma : diar-avonden
Huiszwalutriren gekooid. Cnder de dakgoten van het gemaal te Lelystad-
hnven zijn netten opgchanEen door de Dienst der Zuiderze-r-lwerken om
de huiszwaluwkolonie (de grootste' van Nederlrind) te beperken, i.v.m.
de vervuiling van het gemaal en om verkcerstechnische redenen.
Op aandringen va,r VtiG Het Gooi, via rrVogelbeschermingrr, za1 voor de
toekomst nader overleg worden
RÏVON.
Geprotesteerd werd tegen het
straatweg.

gepleegd met de rlr. Tlmmerrnan van het

kappen van de bomen langs de Soestdijker

Aan de Gooise gemeentebesturen en die van de Vechtstreek is een circu-
laire gezonden met h:,t verzoek o.a. een DDT-vrije zone in te stellen.
Deze ontving een gunstig onthaal en ruime publ_iciteit.
Stookolieslachtoffers (2), door mevr. Holzenspies.
Itlaardermeer-excursie, op 22/J/L969, Zwarte sterns, J bosuilen, 4
boomvalken, J bruine kiekendieven, etc.
Excursie naar de Krommc, Rade op 2'//4/L969., o.il. ijsvogel.
Excursie Oostelijk-Flevoland op 4/5/L969. Geen rnorinclpleviercn,
wè1 f Temmincks strandlopers en een hop.
Verschenen is het rapport ïrVogelwa,-rrnr:mingen in Zuidelijk Fli,vo1andrr,
soortenlijst met toelichting over de periode 29hO/t966 tot september
1967, d.oor HH. Bos, v,:1n Dijk en Jonkers.
Torenvalkken in kasten Zuid. Flevoland. Vicr broedgevallen.
Verslag Commissie Zr,ridelijk Flevoland over rle peri-ode L/l/1969
t/n 29/3/1969, door J. Hard.er.

excursLes.

Avifauna van Baarn en
bericht van de Club van
ter vergelijking met de

Omstreken. Een artikel in 1!16 in hct 6c. jaar-
Nedeilandse Vogelkundigen. Uittreksel hieruit
huidige toestand.. S. Braiksma

\iïaarnemingen in het Gooi
itl ei de vo ge 1-inve ntari sati e
vogelasiel Huizen. voorstel- van Hr. Bos om hiervoor een fonds op te
richten
Overzicht van verkrijgbare Russische vogc.Iplaten, door L.F. Rijnja.

AMSTERDAMSE iVATERLEIDINGDUINEN ;

iii.IVcf S v,:Ln he t Vo e lri stution rt Paradi sveld, L9 bLz.
samengestel-cl door F.J. Kon nBr .C. van Spanje, cn H. Vader.
i,laarnemingen in_dit geble4_14_L96?, samengestel-d door H. Vader 2) bLz,.
Diverse maatregelen werden genomen tot hct behoud van verschil-lende
vogelsoorten aLs broedvogel in het duin.
Nadere toelichting t . a. v. het verloop viin rlive::se broed.gevallon;
vrj-j veeL nesten werden gevonden en het verloop van
jong op de voet gevolgd.
Verrassingen warcn de broedgevallen van fuut, kleine
gourlvink, ringmus , kemphaan, kluut .
Kuifmees en kuifeend gaat het goed. Nachtzuraluv,r, nog
Overzicht van de in de r.iW-duinen tussen l-959 en 196T
vastgestelde vogelsoorten.

ei tot uitgevlogen

karekiet,

maar 1 over ?

als broedvogel

Dit bóeiend, gedetailleerd verslag, ontvingen wij van de Gemeente
uíaterleidingen, Amsterdam, n.a.v. een tip vran de Hr. Dooremans.
Een uittreksel- hiervan was reeds opgenomen in trDe Dwergsternertr,
october 1968. VSl. ons ivieded.. Blad L96B TIT/TV, b:_z.48

20 blz.



I

( ontv. litteratuur, 3'e blz.)
VI,UG Haarl-em , §e IITI§, irg. 5, af I " l-, april 1969
Deze editie was geheel gevuld met:
Amsterdamse lilaterl.iciingduinen :

i*dsi$-ït6q;vo sEÏffi;iïZfÍ ng" n, b r o e dvo qe 1s t and e n de
resultaten van het Vogelringstatj_on 't Paradijsveld.
Van l-99 soorten -n ondersoorten werdcn in dit jaar vlatrnerningen
gedaan. Zeldzame en/of nj_euwe soorten waren:
kuif aalscholver, zwarte woulrJ, alpengierzwaluw, hop, d.raaihals ,matkop, en de notenkraker-invasie.
waarnemingen: alle 199 soorten toegelicht.
broedvogels. Nieuwe soorten: watersnip en graspieperl
totaal aantal sedert L957 nu 99 soorten; in 1968 /! soorten + '

bLz. 29
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29
Vergiftigingsgevall-en ransuil en g sperr\rer"
Aantekeni-ngen over eníge broédvogels, J. jal-ters, Hr. en l,Ícvr . Vlatrnderen.
onderzoek naar het voorkomen van de glanskopmees, T.14. van spanje.
Verslae over de rocfvogelstand in de aiiJ-duinen: torenvalk, boomvalk,
steenuil, ransuil, bosuil, Ir. Koning.
rveidevogeltell-ing - broedvogels, H. Vader.
Nestkaste n in dc- waterwinplaarts Ín 1!68, T.Ii. van Spanje:
koo]mees - pi-mpelmees - gckr. roodstaart - spreeuw - roodborst"
Eendentelling - broedvogels, H. Vader.
:Iaarverslag 1!68 van het Vogelrinsstation ' t
slmengesteld door H. Vadcr.

crll 4 utz.ViríG trDe Blauwe Rei , te rs Hertogenbosch, het DONiJE
1e rg. nummer 1, maiirt 1969 . Excursieprogramma t/m juni.
Verslag i(ampina-excursic op 9/tl/t68; Bossche Broek op l/3/169.
Vo e}',iuacht cn rJer ?iKrim c.ncrwaardrr

Paradi i svcld

Ou , 7e jrg. nr. 2,
L/e VOGEL ma'rrt
Excursies - v,.I werk - watcrwildtelling.
fnventarisatie-overzicht poldcr Zuidbroek Bergambacht 1968:
4f soorten broedvogel, 24 and.ere soorten doorirekker, sommj-ge
algerneen, enkele zeldzaam. lt.iv . Brand
Excursie-verslag Hellegatsplein 4/t/,69 en putten van Hurwenen, 9/3/,69.
Nieuw nest voor ransuil. Een nest met 2 kleine jonge-n in een els was
ín zo slechte conditi-e, dat besloten wercl een nieu,,v nest ter plaatse
tc monteren. Een nestkom van fijn gaas ',ver.d gevuld met bladeren en
droog gras. Het expc.riment gclukte, dc jongen kwamen groot.
lifgelopen winter vrerdcn een tiental van dergelijkc kunstnesten
plaatst in de omgeving van ouderkerk a.d. rJssel. Batenhurg en
Slaapplaats van 12 rirnduilen, C. Batenburg.

den Breejen.

VrVG Noordholl-and I s Noorderkvrr.rrtier , De PIEPER Be jrg. no.)t maar! 1969.
Broedsei zoen 1!6ö, een zeer goed seizoen in h, t wcide- en moeras- 12 blz.
vogelreservaat tt Zwet en de lvlerken, H.E. Fabritius. Dit is het groot-
ste nog overgeblevr:'n wcidevogelgebicd van de Ziranstreek. Jonge weide-
vogels na 2 jaar-broedrijp. Vergelijking jarcn 1966, ,6?, '68.Drj-e in febr. 1!68 gepl-aatste torenvalkkasten werden prompt bezeL.
Torenval-kkasten in het Geestmerambacht in 1!68, J. ueiasma. rn 6
kasten kwamen resp. 5,2,5,3, o, 4, dus in totaar 1! jongen groot.
Een bijna v1iegv1ug,.1,e torc.nvark werd. door een onverlaat gevangen en
naar een preparateur gebracht, cli-e hem echter gelukkig weer - nogi
levend - toevertrouwde aan Hr. Hcidsma'en consorten.
Terue:meldingen uit ons rayon, chr. van ordcn. ^leer heel- wat vogels
vonden een gewelddad:.ge dood in Frankrijk, spernje en portugal .
víaarneming van een zel-dzame t jif t jaf , de 'r';,i est-siberischei? op Texel,
op 2l/a2/1968, Chr. van Orrjen.
De broedvogels van de proefpolder te.indijk (rdest) in f96B: 14 soorten.
D. Visser. De Kl. plevier als broedvcgel.in .rndijk, ,,'ervershoof , Ivledemblik.



(ontv. littcratuur, 4e b1z.) blz. 30

De broedvogels van hct ,/ililri jk te St. iliaartenszee , F.J. Koning.
28 soorten + l- dubieuse (huismus l). Dode kcrkuil op 21/4/t68.
Verslag ganzenexcursie op g/2/1969,
i/aarncmingen nr. 71 , verzamel-d door Hr. Top.

De PIEPER , 8" jrg. no.
De broedvoqels van de

4, april_1969 12 bl-z.
reservatcn van Natuurmonumenten op Texe1,

L.J. Dijksen.
Moeilijkheden bij het invt,'ntariseren van bosvogels, r:'.J. en L.J.
Dijksen. In een kleine oppervlakte bos van ca.34r! ha werden in 1968
door de éne persoon van ! vogelsoorten nesten geteld, door een ander
de zangterritoria. Opvallend verschillende resultaten, waarbij soms
de éne methode het trwonrr in aantal , soms de andere.
Verslag nestkastkontrole Robbenoord f968, Monschouwer en Top.
Reisbrief van Fred Koning. Doel van d.e rels is het inventariseren
van diverse watervlildgebi-eden; al-s deze terreinen van vol-doc.nde im-
portantie zijn, zal vj-a het I.lí.R,B. aan h-t land waar dÍt terrein
in ligt verzocht worden het gebied tot waterwildreservaat te verkla-
ren. Turkije; Cultars van Perzté en Irak; de bergen van ,,Jest-Perziö.
Een - in al zijn beknoptheid - boeiend reisverslag.
L/aarnemingen nr. 74.
De PIEPER, B" jr g. Ílo o 5,, mej- L969 22 blz,

196? en 1968 vanEen samenbundeling van de jaarversl-&gen over
a1le Vogelwachten c.q. Vogelwerkgroepen, die zijn aangesloten
bij het Contactorgaan voor Vogelstuclie.. Dit is het vijfde verslag,
nad.at de eerste vier over 1964, 1955, L966, 196?, destijds a1s
gestencilde publicatie van het Contactorgaan ïvaren verschenen.
26 Vogelwerkgroepen, - wachten, over heet Nederland verspreid, lverk-
ten hier aan mee.

De PIEPER , Bu jrg. no. 6, juni_1!69 12 blz.
. Broedvogelinventarisatie van hct Gem. Natuurreservaat (C.U.n")

te Bergen in 1968, G.R. Morrsees en À.J.iï. Tamis.
. Broedvogels van het Zwanenwater in 1!68, D. rïoets
.De broedvogels van het Ven te Enkhuizen in 1968, D. Visser.
. Nieuws in vogelvlucht V. D. bedreiging van de natuur Coor de

zich nog steeds schrikbare.nd uitbreidende industrievestigingen,
S. Algra..

. Reisbrief nummer 2 van Frerl Koning. Zuid-Perziö, de kust langs de
Perzischc go1f. Door droge gebergten en enorme woestijnen naar
Pakistan. Opsomming van een aantal byzondere soorten, waarbij
vele voor dc schrijver rrnieuwlr yraren.

. 'vïaarncmingen nri 75, verzamel-d door X.J.,/. Top.

- De_EIEPER, inhogdsogggve
va-n no. J, maart L969 .

jaargang VI-!96q, ontvangen a1s bijlage

Vor{elwach! !!{N}1O\D, i'"ieded . blad !BI]!9* , e.. , junr 196_8.
Op verzoeken aan diverse burgeme-ostcrs om kievi-ts- 26 bl-z.

een ander

jrg. nr. 4
het eerste
positic f,ei niet te accepteren, reÍigeerden sommigen

negatief, nog anderen helemaal niet.
Vorrlj-ng van een plaatselijk ríngstation.

. Knardj-jk-excursie op 26-LO-\968, docr J. ,íinter

. Vogelvangst J-n Belgiö, een wat hoopvoller stemmend KB van L5-L-lg6g.

. Overzi-cht waarnemingen in de opspuitingen v.rn de Holypolders in
Vlaardingen Noord (vervolg), iloor P.1\1. Zeger;.

. Excursieverslag Terschelling, 26 t/n JO april 1968, C.J. van der Lee.

. Vogelwaarnemingen Je kwartaal 1968, p.!1. Zegers

. Dood-gevonden vogels op derrZeel-andbrugrr. Brief ontvangen van de Hr,
Schoonakker, ltbruggevuachterrr van de Zeelandbrug, wonende in Zierikzee.

. Inventarisatie I.C.I.-terrein 1968, het terrein veln een groot chemisch
bedrijf even buiten de Gemeente Rozenburg. C.J. v.d. Lee.

. Vogelwaarnemingen van een Hoek van Hollandse Vogelarr"



( ontv. l-itt,eratuur, 5e b\z .)
D\J ele kwikstaart al-s broedvo el, docr Joh. tI. Frieswi jk.

Q969), van de schrijver

blz. 37

ont-Overdruk u tDeLe vende Natuur
vangen.
Overzicht resultaten l:rnclelijk broedvoge.londerzoek onderauspiciSn vi,ln het Contactorga,rn voor Voge.lstudi-e.

- Igfglg.wi.jde zorg_over en voor de biosfeer.
vcrsla§ +àn ae-N;d. a;Íeg"TG-"*ar-a;-ïnïergouvernementer_e
conferentie over de 'cÍetenschappelijke Basis voor Rationeel-Gebruik en Bescherming^van de HulpÈronncn der Bi-osfeer,van 4-l-J september t968, i-n hct uiesco-gebouw te parijs.
iangcboccn door de vocrr-i-chtingsrlienst ian hct c.R.r,(.
Di-versc' resolutÍes werden a:rnvaard, en aanbevelingen voor
Necle.rl-and werden gedaan. (gedrukt, fraai geillustreerd.)

- l'iature in Iocus , no. 2t winter f96B
Bu]l-etin of tlie trur
Conservati-on.

opean Information Cgntre for Nature

- Sternverslag Vliela nd 1968 Q96? en tg66)
Cntvangen van cle CJN.

Samengesteld door: l,Íe j . ivlr. J.H.U. van Drooge,
Cornelis Dopperkade 8 Vf,
nmsterdan - 9rf. 730373

vD_r1vDr
3uni 1969

The country side is no litter bin.
'r,iJater Conservi'rtion Campaign.
ontvangen ven hct voorrichtingscentrum voor Natuurbescherming,
Herengracht 540'imsterdam.

22 btz"
3l blz.

24 utz.

2J bTz.

Dit verslag is een froverclrukjerr uit een gestenci-1de
bondsuitgave van cle CJN, verschenen onder de titelili:i arlvogels op V1ie1andil, gestencild, 1OO b1z. ,welke desgewenst te bestellen is ilcor storting van de prijs,
Í l.rO, vermeerderd met BO cent portokosten, opgiro 9$?94 t . n. v. CJN, Groningen,
administratie boncrsuitgaven, p/a Thorbeckesingen )6, veenendaal.op het girostrookje vermer-clen: Lïadvogels op vlie1and.
Deze uitgave bevat verslagen van werÈ gedaàn aan hvp_tellingenr groenpootruiters, plevierrn, bonte strandropers,
meeurir/en, en dus -sterns, al1es voornameli jk ti jdens helcJN-vlic-kamp 196B op vlieland 

L.s. B,ur*a
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F. van Zutphen
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
IrÍevr. J.E. Brinkers-Beets
J. r,/. de Roever

Voorzit ter
2e Voorzitter
Secre taresse
PennÍngmees te re ss e

CORRESPONDEN TIE-arlres: Èie j . iu{r. J.H.U. van Drr.roge
Cornelis Dopperkaae B Vt
..msterdam - )rf. 730373*:r:*********:t****..*****,f,*,*r('t:i***************,k*****,*****{.******r(**

ReCactie en Uit ave ivlededeli i-.nblad:
l'levr. J.E. B nkers-Bee È
Ivlej. ivlr. J.H.U. van Drooge adres z zi-e bovenA. Hartcg
Mevr. M. Krch-Rc,cling
J . r'J . de R::ever
K. Straatman
F. van Zut en

fLlustrator: F Lobel

Betaling van i-rb.rnnementen : Gemeentegirc, (l3,5OO) Àmsterdam,
V-10.40O, t.n.v.
V.rgelwerkgr,;ep KIINV Amsterdam,
p/a Mevr. Brinkers
Turnerstraat 24 I, amstercLan - )

Do.;rgeven van waarnem ingen: (n:-; vc,orkeur zo spredig m,-gelijk
na datum van ïuaarneming)
I'{e j . iulr . J .H .U . van Dr,uge ,
atlres z .zíe boven

Uit rrmsterd.amse Bos:

J . uÍ . de Roever
lrleesperstraat 15II, kame.r 11 ,
,lmsterdam. Te1. 23O66t
Milletstraat 26,

Àmsterdam-!, Te1" 726265

9:lggt t-artikelen vcur een vo nd Me,leclulinp_-__Y e;nblad:
K. straatman, Kampeerterrein ttliet ,rmsterd.amse Bos,,
Bosrandweg, post B,;venkerk. Te1 . 02964/16868,

alsmede c,;pie aan Me j. van Drooge
t**************tx*:t<*:r****:*itr:**+***:t***:i:r(:fd(***i(*:,**+******r(***+,t*

Excursie -C crmmi ssie

Gro o t -nmsterdam ;
(exc1. het ^srl Bos)

weekend:

À. H art.og ndmiralengracht eO}h"1 amsterdam - L5
adres z zíe bc-:ven
C;rn. Springerstraat 1,Onu, Amsterdam - B
Tel-. ?18453

J.!ï . de Roever
F. van Zutphen

Gemeentegir,,r .timsterdam (lj.5OO)
Z-L866, te zijnen name

******'i*+**'k************)******+,x*'t**+>t*,t**{.*****r.****x*>t*,r.**)í(,r.**

F. Versluys, Geuzenstraa| 371I,
rrmsterdam - 14, te1 . 186330

C-.;rdÍnatcr adspirantleden

juli 1969


