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Mededelinge nblad KNNV VI.ÍG *MSTERD.UM, 7e iaarsans no. 3

BES TUURS MEDEDELI }trGEN :

lg:!1l31!19Ègl: .u1s zodenig traden to.=

Miche1 Hoekstra, Burg. Haspelslaan 2lO, rtmstelveen. 02964/l?165
Mark Kuiper, Prof. Lorentzlaan 33, Arnstelveen. O2964/t86?5
Paul Lammers, Keizer Karelweg 1O4, Amstelveen. O2964/L4294
Chris Kahlman, Dr. J.v.d. Tempelstraat 2? II.T, r{msterd.am-1018

Nieuw ,id: (osdorP)

Hr. J.L.L. Steenhart, de Boelelaan 1009, Àmsterdam - 1011

rgrggyuSigrSgg'' ( Buitenveldert )

And.riese r naar ,'-irnrrrr* o16ru galeri j , Amsterd.am - IOll- . Tf . 42t864
Buurma, naar: Egelantierstraat 22t Bad.hoevedorp, Tf .02968/18lg
Dooremans, naar: Koningsstraat B ïI, rimsterdam - 1001. Telefonisch

sIr:chts bereikbaar op weekd.agen 8.t5 - 17 uur, tf .916L6L, ts.1248
ivle j . Hoving; werkadre s/Lel-ef oonnummer schrappen.
Lobel, naar: Nieuwe Uilenburgerstraat B6frs, Amsterd.am - 1001.
IIej. Meltzer, naar: Meer en Vaart 60 ïï, r.sd - 1018; tf. ongev,rijzigd.
van Zutphen, naar Deurlostraat, 111 ïI, risd - 1O1O, tf . 428362.

2. Excursies voor adspi-ranten: (ten dele reeds plaatsgevonden)
Fj-etsexcursi-es, startend bi j
L3/9 en Ll/lO ! uur.
26/10 L3 uur 3o.
zaterd.ag, 8 november, 9 uur
zondag, 21 november, IJ uur ]O
zaterdag, 2! november ! uur
zondag, 14 december, 1J uur JO.
Andere VVfG-leden van harte welkom

Op 7/9 vond o.l.v" À. Iïartog een excursie plaats naar Sloterdijk(IJ uur station Sloterdijk), terwijl F. Versluys infridd6I§-66t
_Zgilgllj§_Ilgygtand reeds enkele malen met adspiranten bezocht.
T.a.v. het Amsterdamse Bos bli jft de regeli-ng van kracht, dat zo
mogelijk elke zaterdagmorgen een fietstocht wordt gehouden o.1.v.
fleJ. van Drooge of mèvr. Brinkers, lvaarbj-j gegadigden voor deelname
vrijdagavond tevoren me.j. van Drooge c.q. mevr. Brinkers kunnen op-
berlen; met dic'n verstande d,at adspirantleden, indien er ook een
excursie speciaal voor hen is uitgeschreven op deze zaterd.agen,
dààraan de voorkeur dienen te geven.

3. l'lgemene excursies ( ten dele reeds plaatsgevonden)
Inmiddels werd op 17 augustus een vaar-excursi-e gehouden in de
Brabantse Biesbosc4, en op 21 september een vaar-excursie de Noord-
;ce op va-nilt Ë;-Eelderl si1r,1eÍr met VvíG het Gooi
Op 28 september vond een wandelexcursie plaats in de i+msterdamse'rÍaterleiding duinen I helaas bl-eek te elfder ure de Hr. Vader niet

hikbaar te zijn op deze datum, zodat het infiltratj-egebied in
deze duincn voor een volgende excursie bewaard moest blijven.
18 en 19 october werd op Texe1 ge-weekend.

rn een volgend Mededelingenblad hopen wij nog excursieverslagen
te kunnen publiceren.
Zaterdag, 27 december: een wandelexcursie in de Biesbosch"
Dit keei éen-wandei-tíS over de normaliter verboden strekdam, die de
Biesbosch scheidt van de Nieuwe Merwed.e tot aan het unieke ganzen-
trekpunt, de Jacominapolder, waar Nieuwe Merwede en Àmer tezamen

de Tribune van de Bosbaan:

ryE

komen bij het Hol1ands Diep.
z.o.z.

ocroBER 1969
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Cpgave
- -.- -?-^s chrr_ Ï.

voor excursle o e.-?7/ 12 naar de ijiesbosch:
-72voo

iiej. 1!ir. J.lI
secretaresse

Eleri jE_ean_À . _!i aflqg r l) Cecen er.
Het ligt niet in de bedoeling enig vervoermiddel bij te huren'
dus is de deelname voor passagiers afhankelijl< van het aantal
beschikbare plaatsen bij autobezitters I irwie het eerst zich op-
geeft, het eerst maalt !tr Aan passagiers wordt verz,t.ht, tegelijk
met hun opgave aan rr. Hartog, de geschatte vervoerskosten ad Í r.-
per persoon over te rnaken op giro Z l"866, t.n.v. F. van Zutphen,
Deurlostraat 111, ;\rnsterdam. Pas na de ontvangst hiervan vindt rrboe-
king" plaats

NB Eovenstaancle instructie lvijkt ef, en komt in de plaats van de in-
structie als in het rondschri jven d.d. 6/9 j.L, \,'ras aangegeven.

4. Contactavonden:
Vri jdag, lO october j.1., vertoonde de lleer Behrens voor V,iG-
leden en diverse andere. genodigden zijn exceptioneel fraai-e rliafs
vern de Ho61e Velu're, door gebruikmalcing van dubbel-e projectie-
apparaturrr haast tot een film ai'.neengeregen, met op cie band ge-
sproken tekst erfgewi-sse1d met aangepaste achtergrondmuzi-ek;
voor" vele aenwezigen een openbaring :

Volgende Contactavonden
(wAai6íJ-;1;cEïs-IiÏiódictie is toegestaan na verkregen toestem-
ming van de spreker of van onCergetekende) z

14 november L969, om 1! uur 1o, y9{g99g91ti k in de Tribune van
de Bosb:"an
frrr,nNiËZïi;e
18 apiil §éhouaen lezingl veel leden wr.ren destl jrls verhinderd
cre lezing bij te wonen, terrvijl deze tevens v:rnzelfsprekenci
nieuw is voor de inr,iiddels toegetreden adspirantleden.
l-2 december 1969, orn 1! uur JO, eveneens zo mo6elijk in de
Dia-avond over V,ïG-excurs:-'es plus bespreki-ng planneri voor
in 1970. Zeer belan5lrijk, grote opkomst gewenstl eventuele
ties gaarne tevoren indienen bij de excursie-commissie.
l-b Janusri L9'/O - o. a. bespreking V'ic-inventarisaties en
andere activiteiten.

Herhaling r-ern de tloor a. Hartog en F. Versluys op

Tribune.
excursies

sugiae. s-

U. van Drooge
I(NNV ViiJG iimsterdarn

vDr/vDr
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Verslag fietstocht door Nederland, 22 juli 11 augustus 1969

door: G.J. van Bladeren en rí. van der Schot

Op 22 juli vertrokken v're met als doel Gorinchem. De eerste dag
(warm en zonnig) fietsten we ,1oor het Zuid-Hollandse polderlandschap
met op de kaalgeschoren graslanden massars weidevogels, die aL veel
van hun lentetooi verloren hadden. In de sloten visten purperrei-gers
en lepeLaars. In Jaarsveld (een dorpje aan de Lek) zagen we bij een
stenen schuur een ö zwarte roodstaart, die alarmeerde; het staat wel
vast dat hi j daar broedde. IiTadat we de Lek waren overgestoken fiets-
ten we door naar Arkel (bij Corinchem), waar we die nacht sliepen.
Dat slapen lukte niet zo best omdat in de tuin van de jeugCherberg
een paartje bosuil J jongen had grootgebracht, dlo. door hun jamrnerend
gekrijs slapen vrijv,rel onmogeli jk maakten. Het is interessant te weten,
dat in de wijde omgeving geen enkel bos aanwezig was, dat a1s broed-
pI-aats zou kunnen dienen.

De volgende dag maakten we een rit langs de Linge. Het riviertje,
met smalle riet- en wilgenveld.en langs de oevers, was mooi om te
zien, voorzover er niet te veel watersportliefhebbers gebruik van
maakten. De oeverlandjes lvaren rijk aan karekieten en rietzangers,
alsmede bl-auwborstjes, die we óén keer ook zagen.

fn Leerdam hadden de ooievaars weer met succes gebroed I t iongen
stonden, vanwege het warme weer, met open bekken hun llchaamstem-
peratuur te regelen.ts Avonds bezochten we de ulterwaarden van de ÍÍaa1, waar de kwartel-
koning zich echter niet meer liet horen, wat mlsschien te wijten was
aan de vfoeggemaaide velden.

De dag daarop reden vue naar de Grote Pee1, een afstand van + 1BO km.
Van uit de jeugdherberg in Beegd.en maakten vre fietstochten iaar de
Peel en andere gebieden.
In de Grote Peel kregen il/e informaties van de Heer van Dcurssen over
d.e broedvogels ín 1969. De roofvogels waren hier sterk achteruit-
gegaan, o.a. de bruine kj-ekendief van 4 naar 2 broedparen en de
graur/\Ie kiekendief van l naar O. Van de grauu/e klauwier werd ook geen
broedgeval geconstateerd. Wèl hadden er gebroed roerdomp, geoorde
fuut, boomval-k (1 paar) en blauwborstje in groot aantal (+ 4O paar).
Buiten het natuurreserva4t, tegen de Noordervaart aan, noïeerd.en we
op een gebied van + 1 km'10 zingende mannetjes grauwe gors, die ver-
der, met uitzonderfng van Heythuysen (Z paar) ,"rg"rru vóorkwamen.
a1s biotoop gavu'n ze de voorkeur aan weilanden begrensd door koren-
vel-du.n. In de driehoek Nederweert - Heythuysen - l'1eye1 hoorden we
in de korenvelden veel kwartels. Bij Leveroy, uraar we er óón zagen
vliegen, was een concentratie van zeker 1O roepcnde exemplaren; mis-
schien was er weer sprake van een kleine i-nvasie ?

Niet ver hiervandaan, bij de Noordervaart, ligt een prachtig natuur-
gebied. Het geheel doet een beetje voorhistorisch aan, Het bestaat
uit een moerassig hoogveengebied, begroeid me.t riet en wilgen, waar-
tussen clode bomen, en een rijke onderbegroeiing. Het geheel is om-
geven door hoge clennen- en berkenbossen. Vanuit een hoge den hadden
we een prachtig gezicht op de duizenden spreeurÍren, die er tegen de
avond, onder daverend gekrijs, irun sLaapplaats opzochten; een bruine
kiekendief zocht er zLjn slaapboom op en 2 boomvalken probeerden aan
hun laatste kostje te komen. Een roerdomp vloog op uit het riet en liet
een allesoverstemmcnde kreet horen, waarop een waterral reageerde met
een luid gegil. Cndertussen zaten j-n de verte 2 kwakken in een dod,e
booml helaas lieten ze zich dii: avond niet van meer nabij zien.
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De volgendc- dag, met nog steeds briljant weer, bezochten we enkcle
bossen tussen RoggeI e.n li{eye1, Aemengd bos afgevrisseld door droEe
rietveldjes. Boven de bossen zagen w€r I s middags 2 wespendieven
ciri<i;1.:n, Cic er misschien weI gebroed hebben. Tenslotte zagen we
te,-gen de schemerJ-ng bij Heythuy,sen ccn steenuilt jc., dat ceu tclegraaf-
paal als uitkijkpost had gckozen.

Op 29 jul:- r,,,ras de rrchterhock ons doeI, mct a1s uitgangspunt Tcrborg.
Om aan informaties te komen gingen we naar Cnrio dc. Bruijn, dio op
ci ,rt moment in Groningen bleek te zi-jn, zodat we hem opbelden.

De ecrste uag gingen wc naar rrBckendellcrr, lvaar een bockje, rnet
i;örr prilchtige oc,verb(,groeiing, door hogc bossen stroomt" De beek
was crg vervuild, mr{ar bevattc voldocnde vis om 1 ijsvogcltje te.
voeden. Na er velc jaren trouvi broedvogel te zi jn gevueest, ha.d
hij er dit jaar waarschijnlijk niot gebrocd.
Algemene broedv<.lgelsoortcn rvaren er boornkluvers en grote gele kwik-
staarten, di-e er in gczinsverband rondvlogcri. Ook een appelvink ku,ram

narlr de beek om zijn dorst te Lessen. Kleinu bonte spechterr, dic
steeds riepon, kregen we tcnslottc te zien in oc'n grocp hoge beuken.

Het meest karakteristicke *chterhoe;k-landschap ligt bij ífinterswijk.
Het bestaat uit weilenden of korcnvelden, omgev(rn door hogc bossen
en zandpnden. Op de Duits-Nederlandse grens had een paartjc- graurïe
klauv,ric.ren gebroecl in ecn stukje nicmr:ndsland van minder dan 1rn k,reedl
de ouders haddcn 1 jong grootgebracht met een rnij nog onbekende natio-
neLlite j-t. Het uras het enigc broe dpaar in de Achterhoek, De buizercl
was hier ook sterk achtcruj-tgegaan, zorlat de ,,rrespendief aIs brocd-
vogel misschj-en wc1 talrijker was dan de buizerd.
Erg algemcne broedvogels v/aren zwarte roodstaart, roodborsttapuit
en de geelgors, rnet zijn op rle n duur haast irriter.,nde zang.

Dc laatste Cng j-rr de r"chterhoek hebben we lvlontferland bezocht. In ecn
open stuk tussen de uitgestrekte bossen vloog een luid kabaalmakende
juveniele zwarte specht 1angs, die in een Cen ging zitten hamcren.
Evcn later volgde een volwassen exemplaar. Doordat er vrcinig uit-
zicht is, is Montferland echter moeilijk te bevogelen.

Op 4 augustus kwamen we op 'r,meIand" aan, na een overnachting in Mep-
pef. De jeugdherberg op Ameland ligt in het líestcn bij Ho11um,
25 kn verwijderd. van het meest oostelijke punt. D. Zuidkant is be-
steml voor veeteelt (schapen).

Ameland is vooral bckcnd oin zijn kiekendieven, waarvan alle Crie
soortcn op het eiland broe,len. Dc blrruwe kj-ekcndief is de meest al--
Bemene tnet 7 nesten; van de grauwe kickend.icf vraren er J paar en van
,,le bruine 2 paar. Bij de blauwe ki-ekendiof vrers er mogelijk sprake van
polygamie; in vier dagcn zagen rde althans mrrar 1of 2 keer ecn mannetje.
Ameland had dit jaar waarschijnlijk cun rijk muizenjaar. trr hadden
minstens 40 paar torenvalken gebroc-rl , iïaaïvar een gcdcelte op de grond;
ook velduilon hadden algemecn gebroed mct + 20 paar. Boven een riet-
moeras bij Hollum joeg ec.n boomvalkjc op }ibe1len.

Ovcr hct hetre. eiland verspreid zaten verschillende paartjes grauvJe
klauivic.r met jongen, die in gezj-nsverband voedsel zochten. fn de
rietvel-Cen zatcn trocpjcs baardmannetjes, cli.- daar gencsteld hadden.
Ook de roerdomp komt er vöor.

Op de bij eb clrooggcvallen slilcken vcrzameld,,.n zich ts middags dui-
zenclcn steltlopers, o.:.. rosse gruttors, kanoetstrandlopers, bonte
strandlopers, zilverplevieren, etc.



Op zee zaten troepjes eiderer--nden .e_n .zwarte zee-eenden,
kwamen langsvlie'gen. Langs de kust vlogen vcrscheidene
sterns, o.a. grote stern, dwergstern, noortlse stern en
Eón keer vloog er ook een clwergmeeuuÍ Iangs.

bLz, 5

clic steeds
soorten

visrlief je.

In de bossen broedden veel kl-eine barmsijzen (cabaret) en enk,Ie
ransuiren- De laatstervloog er ook een gewone sijs rond.

z d.ag

op 1r augustus keerden we terug naar huis zonder óón cent op zak.
l'Ie t zonneschijn, orn een windje i-n cie rug, fietsten wc rangs dc
Friese wadkust richting Afsluitciijk, u/aar we stopten voor eenjuveniele roodpootvall<; een prachtig slot van de vacantie.
I'4ct een gewichtsverl-ies van ) kilo cle man, en na minstens 15oo km
te hebben afgelegd, bereikten lve ons punt v;-,n uitgang weer.

In totaal zergen rue in bijna J weken l_55 soorten.

rriim van der Sr;hot
Jacob Obrechtstraat 14hs

vdSch/vDr Amsterdan - 1OO7
Te1. ?2.5o9o

**,f:t,i**,i!È******,È:t*,f,t,******)tr(*(*********)t***********{.****i(***t**,******:f***

C 0l'iTAC TAVO ND itDo PJRÀN TLIIDÏIN

Op 29 gqgustus vond deze avond plaats in de excursiekeet bij het Vogel-
van F. Versluys.eiland, onder voorzitterschap

Van de mentoren waren aanwezig: tj i. .orieswijk en Swart, mevr. Brinkersen }Íej. van Drooge. Voorts Hr. J.il.C. dc Groot en de dames Alberts envan v1iet. van de adspirantreden: mevï. van der 1vieyden, en HH. v.d.Berg, Boonstra, Kahlman, Oosterbaan en Scholten.
F. versluys zette nogeens uiteen, hoe van de 65 luden van d.e huidige
vuuG eigenlijk maar een klein perci;ntage actj_ef is. rn hct byzonder
nieuwe l-eden van de laatste jaren volstonden dikwijls met hàt ontvangenvan het Mededelingenblad.en het betalen daarvoor. Ivlede daarom werd hetadspJ-rant-lidmaatschap ingc"steld., Cat hopelijk selectle f za1 wcrken,
de activiteit ten goed.e zal komen, en het contact met de oudere ledenin de hand za1 werken. Verplichtel tot med.ewerki-ng kunnen v/e n1emand, maarwe hopc'n op deze wijze tóch totï6n beter samenspel te komen.Zoveel mogeli ik zal er eens per 14 dagen een excursie worden uitgeschre-vcn voor de adspiranten, waarbi-j ook andere leden overigens wel-kóm zijn.Daarenboven zal worden getracht tg. komen tot contact.:vonden voor all-enmet een frequentie van eÉns pÈr maand.
fn het voorjaar zullen de adspirantleden word.en i-ngeschakeld bij het in-ventarisatie-programma. nÍgenlijk e1k lid r-iient ter beschikking te hebben:De Vogelgids, het Prisma Vogelboe5je van S1uiters, de VogehvereLd van hetr'msterdamse Bos, en in feite oott ae .ilvifauna van Nederland. (uitgave Bri11,Leiden; een nieÈwe editie verschijnt in l-gTO). De Hr. Frieswijk voegt hie,r_aan toe, vooral met hct oog op het inventariseren: Vogels in hun DoÀein,van L. Tinbergen, uitgave Thieme.
Voorts attendeert Hr. FrÍesivijk nogeens op de noodzaak dat personen en/of
Sroepenr die in eenzelfde gebied. inventariseren, binnen de inventarisatÍe-periode regelmatig contact hebben on de tot op daT-fr'5frEnt verkregen re-sultaten te vergelijken en zo mogelijk aan eIÈaar aan te passen, zoalsdit ook in de eerste bestaansjaren vírn onze virtG plaa.ts voird.

it4ej. i,ir. J.H.lJ. van Drooge

vlJr
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Inventarisatie ri}IOORDKA]$T'? Amsterdamse Bos
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spreeuul
groenli-ng -
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vink
huismus
ri-etgors
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bl-z. 7
no.+ö

O + 1l
I
11, excl. Rv.N en pkt start
ng
9

net buiten begrenzing Noordkant volgens afmetingen aangehouden
door Hr. FrieswÍjk c.s.
niet geteld oB = onvolledig geteld
deze soorten werden door .rr. Hartog getelrl over een kleiner gebied
dan waarvoor de aantal-len terri-toria voor L96B zijn gegeven.
De door hem gegeven verschillen betreffen dan ook de vergelijking
met de territoria j-n hetzelfde kleinere gebied in 1968.
t . a . v . de rnet rrAFrr gemerkte soorten geschiedden de tellingen
vrijwel uitsluitend door A. Hartog

Nummeri volgens Vogelgids Je druk.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
noot 1: Gedurende het broedsei-zoen werden doorlopend Sgifeeqden v',aar-
A;Ëmeí in en bij het ONM. Er werden echter geen !.Íaa"""*i"g"n gedaan van
juvenielen van kleiner forirraat dan adult, c.q. van nog niet vl-iegvlugge
juvenielerr. ilet zou geruenst zijn in het broedseizoen 197O rnet grotere
regelmaat waarnemingen te doen bij de schuilhut in Olrllvl r'/ (mej.v.Drooge).
noot 2:
;ub-ZöE.

het aantal ransuilen, vgI. vorig iried. tslad, bl-z. 11,

noot J: Gekraa gde roodstaart: de terugtrek uit het Zuiden van deze soort

ng
AH

ah

rn^

werd kennelijk
nam het aantal
v,reer toe, maar
stateerd.
nco--t 4: De t-:---p)ZqWer heeft voorkeur voor randen van ruig rietland met
overjarige kruidachtige vegetatie. Vg1. het artikel in Aythya L967,
Voorkoi,ien en terreinkeus van enkele rietvogels in het moerasgebied
de Nieuwkoopse Plassen, door J.v.d. I:ieId (Hartog)

ster|: afgeremd door het late koude voorjaar. i{eliswaar
zangterritoria Ín andere del-en van het Bos per lZ/J nog
aan de Noorclkant werd geen blijvende toenaine meer gecon-

nr. 1z
van

Totaal aantal soorten,
wcrd vastgesteld

VolledÍg geteld vrerrlen

Onvolledig geteld, c . c{ .

ruaarvan Lnin. I terr .

de territoria van

niet geteld: soortcn B soorten

1968
=r-- ^,++l
+l
L3

,
1969
r-D-ï t z

4t+t:
+21
+21TL:

De inventarisatie geschiedde door A" Hartog.
"tr,an de telling van de soorten, waar geen rrahrl
werkten mee: mevr. i3rinkers, J. Bukerr mej.
en mevr. Maasland.

aan de rla"aÍli vuoraf gaat,
van Drooge, mej. Franssen,

Een aantal ;.:"ndere leden, c.q. adspirantleoen, bcgcleidden afwisselend
A. Hartog, rnej. van Drooge, en mevr. Bri-nkers, op inventarisatietochten.

!{itgewqrkt door: i.,e j . Mr. i.H.U. van Drooge
Cornelis DopperkaAe B Vl
trmsterdam - 1OO9
tel-. 71 o1 73,

À. Hartog
Admiralengracht 2O5hs
Amsterdam - 10ll

i$/vDr

I



bLz. B

Inventarisatie-rapport L969 van het Golfterrein Duivcnc'lrecht

Omschrijving terrein: golfbanen van de amst. Golfclub
no = neaste omgcrring, onmirLdellijk grcnzend a,rn liet

fn hoof]zaak cnÈc1e ha weiland.
sia = cen groot sl:ortve:ldenconplex irl aanleg, geli:gen

i,n,i.e Utrcchtse$ref; .

bp = brcedperar bv = brocrl.vogel

(ca. fo ha)
tcrrein,

tussen h( t terrein

ii. BïTOEDVOGELS

?
8
o

10
IT
1)

t3
14
t5
16

L9
20
21
22
23
24
25
26
2n
2B
2C)

v,rilde eund
slob e e ncl
boomvalk (zie nor:t r)
torenvalk (zie noot b)
p;Ltri j e
waterhoen

rneerkoc t
scholekster
kievit
kl.rine plel'ier
grutto
turcluur

\vl-Scll-ulJu )
noor<lsc stern )
houtduif
ransuil

ve1,,1lccuwerik
boerenz',,1,':luw

zwiirte kraai
koolmces
pimpelmees
boomkruiper
wintcrkoning
zangli j ster
merel
gekraagde roodstaart
rood.borst
bosrictztrnger
spotvogel

zv,rartkop
tuinfluiter
grasmus
fitÍs
tjiftjaf
grauwe vliegenv:rngcr
heggemus
graspi-eper

38 spreeulv

1
2
z

4

5
6

algcrnene bv
vrijwel zekere bv oP sia
lbp
6up
bv no
minstens 5 bp rn vj-jvers cn slotenl
ook brocJgevallen no en sii-r
minstens 6 bp oP sia
vermoecleliik IO bP no en sia
zekcr 15 bp no en sia
J bp sia
5 bp no cn si-a
J bp ident

40 - 50 bp sia
algerncn; bv
ondanks geconstatcerde bro;:dpoging
van f paar gÈen broedresultaat
bv no en sil
2 bp op het terreinl oc.rk broedvogel
uiterste grens sia
algcmene bv
ongeveer 20 bp; 15 in nestkasten
ongeveer 1O bP i 3 in nestkasten
2bp
tenminste 10 bP oP terrein, no en sia
ongeveer 6 bp
algemene bv
ongeveer 10 bp; 4 in ncstkasten
lbp
I bp; 2 bp langs spoorrliik; I bP sia
4 Up; dui.lclijke Itverhuizing'í van
terrein naar ./olkstui-ncomplexl aldarr
algemeen
zekur 2 bp
onrjeveer 6 up
1 bp langs grote sPoordijk
ongeveer 6 up
4 i,p
waarschijnlijk 6 Up; 1 in nestkast
zeker 7 bp, inc1. grote sPoordijk
1 bp sia; opvallend maseale tcrug-
trek oerste 11u cennia aPril
algemenc brocdvogel aan opstallen op
het terrein en in nestkasten
ongcveer / bP
algcmenc bv acin oPstalle.n cP het
verilo,,clelijk 2 bP; 1 in nestkast

L7
18

1o
z1

12
73
)+
15
to
37

39
40
41

vink
huismus
ringrnus

Z.O.Z

terrein.



b:.z. 9
(Duivencirvcht 1 2e b1z. )

E. Vo 1s ï'OUR,tGEREI'íD OVERVLIEGEI{D :r.ri wel DOORTRIIKKIIND waar r) IlOile ÍIcl

1
2
7

4
5
6
-
B

9
10
11
L2
t1
14
t5
L6
L7
1B
''1 0

20
2t
22
í_)
t+

)É
26
),
2B
)a
3o
3t
z7
A4

15
to
7-

>t\)
q?

54
,,
56

blauwe reiger
lepelaar
wintertaling
zomertaling
pi j ls t,r.art
bergeend
ganzen
wilde zuraan
buizerd
fazant
watersnip
bokj e
houtsnip
wulp
witgat j e
oeverloper
zwarte ruiter
groenpootruiter
kemphaan

kl-uut
mantelmeeuw
zilvermr-ieuw
stormmeeuw
kokmeeuw

holend.ui-f
koekoek
gierzwaluw
grote bonte specht
boomleeuwerik
hui-szwaluw
oeverzwaluw
kauw
ekster
vlaamse gaai
rnatkop
staartmees
grote lijster

kramsvogel
kope rwJ-ek
be fli j ster
tapuit
paapj e
braamsluiper
fluiter
goudhaant j e
bonte vliegenvanger
witte kwikstaart
gcle kwikstaart
groenli-ng
putter
sijs
kneu
keep
geelgors
rie tgors
sneeuwgors

exx four. op sia

J ner nog mannelijk ex.

meerdere
op si-a
i,lem; op

regi:lmatig groepen; soort niet vastgesteld

op 21/1 2 exx hoog in O-richting

hel-e vo.:rjaar flinke groop in nol
op 17/5 groePje baltsend oP sia;
op 30/6 B exx ï/aargenomen

bv op sia; op 30/6 J-1egse1 gevonden;
vermoecleli jk 4 bp

broedpogi-ng op het terrein

cp 29/3 opvallend veel zang van meerdere
exx

mogelijkr bv van sj-a

v'lrir:loedelijke bv van vol-kstuinen

in voorjaar op sia in vark grote groepen

in voorjaar op sia in vaak grotc groepen

a

i

zc)

4O
41
+l
43
44
+,
46
4Z
4B
l^+9
5e)

I



bl-z. 10
( Duiven,lrecht, 3e bl-z .)
In totaal aantal w3arginomen

,iaarnemers e-n samsnstellcrs :

soorten: 4t + 56 = 97

J.J.i'1 . .rnJ.::ie se
J.'i. van rilaveren Ho6qervorst

Iggt g, ad blz. 1, nummer J, nggmvalk
Uroe,tp""r Jlanvíezig van eincl april af ; medio juni r na lange :Irr-
zeling, een definitieve nestkeuze uit de volop :tanwczige oude
kraaicnnestcn; geregelil esn bro;dcnCe vogel op hct bev'ruste nest.
Cp 26 juli v,rr-l alarmerende boomvlrlken, míi.ar ligt bij hct bcuruste
nest; slagen van broedsel hierdoor zeer ,lubieus tr: ttocmen.

Nqr!_b, r.d bIz. 1, nummer 4, toqsnv3lk:
EffiÏa:.rt: 6 paartjes bii nesEÈàsten
lZ i:rci : in 4 t,aÀten bro.,clse1s (l x !-legsel + 1x 6-1egse1)
23 juni : in 5 kasten totsal 14 jongen (waarvan 10 konden t/s3dt,n

geringd door Hr. Arentscn)
in ,fe 4e kast in plaats ven h:t ecrder daarin Secon-
stateer.lc 5-1egse1 nu J eieren (nieuw broeclsel)

26 juli : in cle 4e kest J jongen van circa 10 r1a6;en oud

fllot;ra.} a.-rntaI j ongc n : zcventien.
2 paartjes kwanun niet to<r
pogingen, waarbij geregeld
genomen.

aan een broedsel, ondanks ma:nclenlang.
dr; wí jf jus j-n de kasten vier;len uJaar-

o
Gevoogd bij het om onvcrkl-aarbsr.C r.e.icrl mislukkcn v,'"n de broed-
pogingen v:1r1 ransuil cn boomvalk een rnysterieuse zatak1, ook
in clezc gevallen wellicht sprakc van ver€liften-gevolgcn ?

hnur/vDr

J.J.i"i. ,indriesc
Dikninge. J6, l-e
.imsterdam 10 11rf. 421864

gale.ri j ,

( Bui tenve IJ.ert )



fuut
v,rilde eend

fazant
waterhoen

me erko et
houtduif
koekoek

ransuil
vrinterkoning
heggemus

zanglj-jster
merel
kleine karekiet
ri-etzangcr

bLz. 11

Broedvo ge1-inventarisati e ELEVOP.TRK

S oort : le69 Le6e
wel enkele malen waar€Ienomen,
broeden niet kunnen vaststellen

( verstoord )

slcchts 1 x za.ng, op l7/5
nadi-en niets meer gehoord
of gezien

spotvogel 1 1

zv.rartkop Z l-

tuinfluiter 4 3

Srasmus 2 I waarschijnlijkverstoord.
braamsluiper 1 I
fitis 4 j
tjiftjaf 4 6

grauwe vliegenvanger I Z broerC.en van I paar niet uit-
gcsloten doch niet geconst4-

l<oolmees 3 Z teerd
pimpelmees 2 l_

matkop O I
groenli-ng 2 z
vink Z 1

huismus ZO 22

spreeuw 20 13

eks ber Z I misschle.n 2

vlaamse gaai O ? 16/g met juv. in Flevopark; broe-
*********i(*****.x*+****,È**,(*************i::,ï1*??í.::l::ï.ïi::,-::ï?ï1;.-,,
roodborst: laatstc zang 26/Lt, daarna weg.
12/4 J oarmsijsjes aanivezÍg, ïr/aarvan 1 zingend.

1

6

2

o

1

5

1

?

4

3

4

t3

0

B

2

o

2

7

1

t
E

4

)
14

o

o

I
I

lioor vergelijking met
5e j.'.:trgang, no . 1/4 ,

voorafgaande jarerr,
october 1967

zie i,iededelingenkrlad

De inventarisatie geschiedde door p. Garrerfs en c
Verslag samengesteld door C.H. de Kruyf, Korteweghof
dKr/vDr Amsterdam -

.H. de Kruyf
1! hs,
1006



t;Jaarnemin en in de ,imstelveense Parken anuara mse t
vifauna vàn ],lederlandnummering volgens de

er.rC. Blauwe rei
In maart regelmatig
Braak: werden door p

12 exx bijeen langs de rietkragen
articulieren Sevoerd. met vj-s (ten

in de
Cele

-t 60.

door Gemeente Amstelveen verstrekt).
Ook in andere maanri.en van deze periode geregeld exemplaren
rr.iaargenometi, iouragerend of overvliegend (vermoedelijk van
broedkolonie Amsterdamse Bos).

26. '{oudaÉipiq
4/5- i--àx Thijssepark
Ganzen

IOb.

117Taoc exx over Thijssepark
8/4 2 exx over Thijssepark, behorend bii een grote groep

die over het rlmsterdamse Bos vloog
16/g 50 exx richting ZO over plantsoen llankras Kostverl-oren

iJaterral
24/j éi z>/l 1 ex Thijssepark, gezien

lJO. J{oulpnip
1077-1-ex Thijssepark

186. visdief
7ilT7-u**, tB/J t ex, 22/5 2 exx De Braak.
B/6 1 ex Thijssepark.
Regelmatig 1 - 2 exx fouragerend j-n de heemparken

216. I{evogel
1679-Tix De tsraak
B/tO en 9/lo I ex Thijssepark

22?-. Grote bonte specht
87í-5h;TV3;ró

212. Eoerenzwaluw

/4, 5/5, ?7/9, z8/g t ex Thijssepark

234.
250.

Zrt.

)tr2

73/2 I exx vari Leerpark
lr/2 4 exx Thijssepark.
2/lO +JA exx overvliegend richting Z0

2r5 " Koperwlsll
171-2 óxx De Br:rak . 29/3, l/4, 2/4 I ex aldaar
24/2, l2/3, 2/4 2 exx van Leerpark.

267. Gekraagde roods taart
t8/7 t ex ssepark. Voorzover kon rvorden nagegaan, dit

1174- Z-.xi Bro e rse park
r,i"i-.r'. lB/5 tot medio september vrij regelmati3 ïuaargenomen boven vuater-
lqlen i:rmstelveen, varierend van J - 20 exx.
I{uiszwaluw idem

lïinterkoning Broedvogel - jaarvogel
I{eggemus
ffn-f zL/1 2 exx Thijssepark; 2B/4 ) exx aldaar
In de heemparken steeds 1 - 2 r:xx waargenomen.
Broedvogel, in ieder geval in het Thijssepark
I(ramsvogel

jaar,
in heti-n tegenstelling met voorafgaande jarenr geen broedvogel

Thijssepark
269. UggllesaalZVT- eéiste waarneming in Thijssepark, gezien cn horen

in broed.seizoen ::egelmatip, waargenomen.
zingcn I

blz. 12
t6g



(Atveense Parken, 2e btz.)

28C. ZwatlEop
14TÍ-u"

289 " ii'itjs

L/n
Broe

Thijsseparh; 26/g t ö Thijsseparl<.

1614-.erste waarneming: l- ex Thijssepark, gezien en horen zingen.
Daarna steeds enkele exx aanu/ezig in de heàmparken; zangwaar-
nemingen t/m eLnct_ ,iugustàs.
in Thijssepark 4 nesten aangetroffen, in van Leerpark I nest.

20n m ift AI
eerste iveiarneming: r ex Broersepark, gezien en horen zingenl2 exx idem Thijssepark.
eind augustus/medio sept. vrij regelmatig enkele exr. waar€lenomen.
dvogel in al-}e heemparken, uitgezonderd Broersepark.

295. Goudhaant

,írmstelveen
op diverse

blz. 13

exx 4/4

e
2 l-' 10 l/1, 15/2, 2o/j, j/4, 6i4, 1 ex Thijsseparki/

298 " Bonte vl-iesenvanËer,
>/, I ex plantsoenen Amstelveen
5/, en 6/5 l- ex Thijssepark-

10t.
302.

,uc).

)o7 "

Ko..g-f m-ggg
Pim el-mees

} ;r*rrogels in de heempari<en 1 zíe ook het
) afzonderlijk nestkastonderzoek-vers1ag.

4/J enke),:' exx aldaar
ex Thijssepark.

itatko n--__à24/2 2 exx Thijsseparkl
26/3, 1/4, 4/4, L7/4 l
S taartmees
Jaarvogel in Thijssepark; ook broedvogel ? ,raarnemingen aldaar:2B/1 I ex; t/4t L6/4-, J/J vete exx in groepsverband.21/5 15 exx; ZO/) veJe exx in groepsvàrband
rn de eerrste maanden van het ;aàr oór in De Braak en hetvan f,eerpark.

17O. Boomkruiper
2.1/5-T- ex ttri 5ssepark

128 " GroenlinE
-*-:-*--:3I'r/2 2 exx Thi jsseperrk
2/4 2 exx plantsoóne:n Bankras Kostverloren
2O/4 t ex Thijssepark.
Van maart t/m ei-nd. september in de gehele gemeente
ïuaargenomen, meest in groepsverbandl vermoedelijkplaatsen broedvogel.

'J29 . Putter:
Thi
3ö 1

9:9!:I5:
enkele

2 exx, 9/4 L
De Braak:
2ó7V-5-é"",
Van Lecrpark:
174-cn-2/4-6 .*,
!5::r::l:rI' 2/4 2 exx.
r rantsoencn àrnst e 1v.-en :

27 7 3- 7- én;; - 271ö- 4 - ;;; "

31o. Sijs
fh'-cinc april vele exx in groepsverband in de heenparken.

331. Barmsi
3en 2 exx De Braak (m.vr. l.: euteboom)

ex Thijssepark (me;. v. Drooge, mej. Franssen)J/4 minstens 1

exx;
eXr

25/1
exx,

ll/J 2 exx,
lj/4 enkele

1 ex, ?-6/l Z exx,
16/4 2 exx, 2Z/4 2 24/ 1ex

L/4 3
exx,

t
4

27/3 3 exx, l5/4 I èx.



bl-z. 14
( A t veense Parken ,, ie bl-z.)

336. Gouclvink
Thijsse
2871--1
Lo/Z i
tL/?- i
21// 2 3
5/1 r
n/1i/ ) I
t2/3 ?_

!9/3 r'io/3 
3

De Braak:
fi72-en-L6/J 2 exx
Van Leerpark:
2673--2-en;; z/4

!3r5:
exx, waarbij 1 ö (mevr. Neuteboom, mej.
exx; )-J/2 I ex;
ö ( m,:v::. l{euteboom )
ex
ö, 1l/3 2 exx (mevr. iiieuteboom)
exx, t\/l 1 exl
ex ( movr. Nerrteboom)
exx

varn Drooge )

3O/1 'J exx.

icx

ssepark:--*InsIens 6 exx op voerplank Thijsseparh, alsmede
2. exx op voeï"p1ank in aangrenzende villatuin.
( mevr . Ncuteboom, rnc j . van Drooge )

l5/2 2 exx, 16/2 1 cxl
L7/2,24/2, r/3, 26/3 4 exx; 9/4 1ex"
Y*l-!ggr!3rE:
l4/2 J exx, 2l/4 I ex.
De Braak:
1172-i'6xx, 2J/J J cxx, 3o/, I ex"

)+>. 3l-qsgge
1'< /) )
L/,, c L exx De Braak,

349 . ilíele.'uvaal
fn het Thijssepark enkele malen zingend waargenomen;
geen data genoteerd.

Verder algemeen voorkomend":

wilde eend, fazant, waterhoen, meerkoet (alteen in het wÍnter-
seizoen), kokmeeuw, houtduif, zangli-jster, merel, roodborst, vink,
huismus, spreeuw, zwarte kraaÍ, ka-uw, ekster, vlaamse gaai.

*_*-*
Voorzover niet anders
gedaan door:

aangegcven, werden de v,raarnemingen

HH. J. Landwehr, G. Land, F. Iloleman, G. Logmans en
ondergctc.kende,
die tevens voor het verzamelen, selecteren en uitwerken van
de gegevens zorg droeg.

L.H. Blom
Joh. Calvijnlaan J6,
Amstelveen.

rf. 02964 / st>t+

LHBI/vDr
october 1969

1',hi j
1o77



fn de winter 1968/,6) zlin we bij de
(:'l emeente Amstelveen begonneii met het
nestliasten, bestei:C voor boomkruiper,
specht, grau,,'re vliegenvanger, e.a. .

blz. 75

Nestkasten in de Amstelveense Parken
en de Gemr:ente Í,wekeri j

*rfrle]lpg Beplantingen van de
aanbrengen van selectievé
pimpelmees, grote bon rë-

Met cle reeds aanv;ezige )O standaard mezenkasten (vgl. het vorig
verslag j-n Med. Blad L969-ï van februari. 1969, b1z. 24) kv,'amen
we zodoende op een totaal van 1O4 nestkasten, Deze kasten ,"ver.Jcn
verdeeld over de Gemeente Kvuekerij, het Thijssepark, De Brarak, het
van Leer Park en het Broerse Parh. De gezarnenlijke oppervlakte van
kwekerij en parken, incl. paden en waterlopen, bedraagt + 15 ha.
Cok dit jaar werci d.oor de Dienst der tseplar:tingen alle medewerking
verleencl bij het aanbrengen van de neslkasten.
De contröle, in vrije tijd uitgevoerd., werd. dit jaar. gedaan door
G. Land, F. i{oleman, G. Logrnans en ondergetekende.
De kasten v'rerden in het broeciseizoen elk vier maal gecontroleerd,
dÍt .L.v.rn. het tweede IegseI. Contr6le vond plaats op:
2/5 en 15/5 eieren eerste legsel
L5/5 en 22/5 jongen
1O/r, 2/6, 4/6 jongen uitgevlogen
2/6 eieren tweede legsel
30/5, 2/7, 4/Z 2e legse] uitgevlogen.

THIJSSEPARI(- (+ vi11ar,';i jk + gedeelte sportvel-den Overburg)
J6 nestkasten , n.].
Í8-Ëoöiilö6EEàsten - 5 pimpelmeeskasten - 4 boomkruiperkasten
6 vliegenvangerkasten - J kasten voor grote bonte specht.
Bezet, werden 22 nestkasten, n.1.:
16 door l<oolmees
4 door pimpelmees
2 door spreeuw

a). I(ool-mees
FeZailëfr-ÏS8-eieren, uitgevlogen 176 jongen, incrusief 2e legsel.
Van de overige 12 eieren v.rerden er 4 gedeeltelijk onbebroed/verlatenl
in 1 nestk.ast werd.en voorts B docle jon,gen aangetrof fen.
Dc- voorkeuï van de koolmees gi-ng )-naal uit naar een boomkruiper-
kast, en 1-maalnaar een spechtenkast.
b) Fimpelmees
Tezamen Jl eieren, uitgevlogen JJ jongen
De voorkeur varr de pimpelmees ging 2-maa1 uit naar een pimpelmees-
kast, 2-u:aaI naar een koolmeeskast.
g). ggrgeuw
Tezamen ! e
De voorkeur

Voorts vrerd.en in het Thi jssepark aangetrof fen:
I roodborstnest: 5 eieren, 1+ uitgevlogen jongen.
4 fitisnesten: fn J nesten vrerden j-n totaal fB
E6f-ïï6id6-61eef bij een broedpo65ing.
12 jorrgen vlogen uit, uit 2 nesten; uit het derde
de eieren verdr,uenen.

a)
b)
c)

ieren, ui-tgevlogen B jongen.
van de spreeuv, ging hier uit naar een spechtenkast.

eieren geteld;

nest zíjn



bl-z,. 16

PaRKNN DE BRAAK E}i AN LEER

12 nestkasten , n.1.
2q trO.rr kOO Ïfrees, ! voor pimpelrnces, J voor boomkruiper, ,l voor
vliegenvanger, 2 voor grote bonte specht.

kasten bleven onbezet !

iri ';onden geen aanw1 jsbare oorzaati voor deze geringe bezetting.
!ïe zulren echter nog 1 jaar dit aantar nestkasten handhaven, cn
hopen dan aan de hand van de uitslag te kunnen uitmaken, - inclien
de bezetting weer minder j-s dan de helft -, of er te veel nc.stkasten
Liangen per oppcrvlakte eenheid.
A]l-e nestkasten zijn op tekening geregistreerd.
Van de overige 21 kasten r"rerden er
I bezet door kool-mecs
Yan tezamen 1
l6J ;ongen ui t.

ei-eren, hierbi j inbegrepe-n
De overige ! eieren werden

bcide door

het 2e legsel, vlogen
gedeeltelijk verlaten,
fe jonge vogels doodgedeelteli jk niet bebrot; d, terr,vi j1 ook c.nke

werden aangetroffen.
2 nestkasten wer.den be zet cloor l_m elmees.

c].erc-n - ongen v gen u

De voorkcur bij de koormees, behalve naar dc koolmeeskast, ook
uit naar spechtenkast en boomkruiperkast;
bij de pimpelmees: naar pi-mpelmees- en koolmeeskast.

In het Van Leerpark werd I fitisnest aangetroffen,
met 5 eieren; a1le 5 joneEi-Ziln-[ffg.,'v]ogen.

BROERSE PARK

1O nestkasten, n.1.
3-ËooIme6Ef,à§ten, J pimpelmeeskastcn, J voor vliegc.nvangers
en 1 voor boomkruÍper.
Slechts 4 nestkasten werden bezet, n.i.

Lj jongen)
- incl. 2e 1egse.1

2 <roor koolmees (1J eieren
2_dogr pimpelmees ( 29 e-.ieren 23 jongen)

GE1UEENTE KIÏEK!]RT.T

Z-gg:!§C:!gl (aI1e koolmeeskasten)
waarvan er slechts 2 werden bez,:t,
koolmges (16 eiereí, 16 jongen)

Voorts wcrden hier neste:n .:.ange troffen van o.Íi.
Eneu: leierenrS jongcn
schol-e kster: 2 broedparcn op ec.n onclerlinge afstand van /O m;

I eierenl 7 jongen"
witte krvikstaart: ! eieren, 5 iongen.

§aqgngestel-d door:
L.H. Bl-om
Joh. Calvijntaan )6,
Amstelveen
rf. 02964 / >t>t4

LHBl/vDr
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1iiÍSTERDAI,ISI BOS, L969-TIT, iuli t/m se,ptembcr 1969
L---- ---L ----à*---

De waarnemingen, hocwel critisch bcoordeeld, blijven voor dc ver-
antwoordelijkhcid van de w&arnemers.
l',lummcring: volgens Vogclgicls, Je clruk. Dc nummers tussen haakjes
(.. ) ,r"r*i jzcn ni:Lar rrDe VogelvrerelC vair hct Amsterdamse Bosr?,

verder te noemen Í'!os-Avifauna'r.
+(..) betekent: bijschrijven in deze ;.-rifauna.
Het teken o kan ook rrc-kfec'drr beteleenen'-++

2: isl,!
Geen junj--r,,raarnemingen.
l?/7 4 exx ,,v"rrk 24, op het }Iivl bi j oe jachthavens
4/B 1 ex Amste lveense Poel (ii. Kuipcr)
24/B idem (v.a. Schot, Dooremans)
2l/9 l- ex bi j Gc',r. tcrrein 1. . j. vin Drooge, lvl .

24/9 1 ex op Ni'l bii Meerpad (mc;. van Drooge)
27/9 i-dem (Swart)

(me3. Irarnsscn)

.\frUlpt.I /

ll .a.v. de grote ovc.rgang van hct aantal futen op hut Nli vern

28 exx op ?/4 naar O op B/4, meldt Hr. Reijnders: (vgI vorig
rii)eze futàn zi jn to;'n \r.larschi jnli;k naar de (l'iea. BlaC
Zandput Nieuwe Meer in rle Haarlemmormecr verhuisdl deze dag
rierden op de Zandput de volgende aantallen geteld:
L3.3O j4 exx (Rei jnclers)
14.00 45 ,:xx rr

l8.oo 14 cxx
18.]o 56 exx (B1ck"'ndaal, Vcrmaas)
Dc. futen kwame:, in trocpjes a.engevlogen naar de gcisoleerd
gelegc,rr zandput.ti .

9. Dod.aars
Ë fr/\*Gcrrncld al-s laatste voorjaarswaarneming in vorig Blad) nog:
L2/4 2 exx Ringvaart/hoek l'ilil (Rci3nders).
Iiierna pas lrreer:
A9/g 1 o* )lM rand werk- 24 (m"-i. van Droogc-)
29;/9 1 cx pr,rchtkleed - bruine bovenzijde, lichtgekleurde snavel-

basis - sl-ootje ONl4 l/est (mei. van Droogc, mevr. Geers)

18. Aalscholver
1il

(10)

( rr)
7 1 ex, 24/B 2 exx, 6/9 1 ex, LB/9 t ex, alle vliegend over lttl'I

20. Blarlgc_reiggr
ï" voiíe ffiAl-ËÏ64, bii de gogevens betr, het rlngen van pr.r1li' :.an-
vullen dat het ringen geschiedCe door Hr" Àrentsen, mct assistentie
van Hr. Blok.
L4/g tientall.en vliegend zowel ONll itest a1s weilancl l'iz (rne;.v.Drooge)
19/9 85 exx bije'en op weiland lvlz (Brander)

( l: ) 26 . iioudaap j e
tkraag (Brander met exc. )
niet gezien (BrrnCcr,

Iepelaar

=%t/ó o Vogelciland, opvliegenci uit rir:
grlriland, I ex constant ro'ePcn'l ,

1
to/B vo

Hr. en lrtcvr. Ri jst)
3t/B Nleerpad., 1o vloog weg van slikrand in o.:verstrook en streek

vcrdcrop weer neer in riet oeverstrook (mej. v. Drooge, Mei"v.Vliet);
enkcle minuten later vloog zij daar weer op en over oelrerstrook
richting l{est (me3. van Droogc-, mei. van vlietr iu. v.cl . Berg,
Chr. Kahlm.rn)

30.Iq
( rB)

B 4 exx ovcr Veba-brug ric hting ZO (moj. Franss'n)
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(2r)

I )) |

(26)

+(28)

+(29)

3o)

+(40)

(6])

2?/9 r
29/9 +

34. i:intertiiling trte 19/4 pas wiicr:
197?- ! 7ï""-öfri,{ ,,Íest bi j schuilhut

{)

Iz
CNlvi Ocst (rnc.;. Franssen)
cxx 0Ni{ ,i est bi j schuilhut

(ae croot)

(Brander, dc Groot)
ztr

2o7z
24/B

(i,ïetzger, Hr.'.íittkiinpor)

22: 9lg!se!g
0p grond van hct aantal waarnr.min€ïen, ook met pu1li, is het verant-
woord voor de Noordkant (ONM) 2 broedgevallen aan te nemcn.
10/6 I g t/ogeleiland (Dooremans)

!f. lqppereenC
747g B kr,iifcend oo

IA27/9 (Buurrhà)
27/9 1 ö in eclips-kIeed, c . e. juveniel 6 , op lriieuwe Meer bi j

Gcm. terre.in, samc-\n rnet 6 o kuif e-nd, wai:.rvan hi j zich onder-
scheidde door grootte en gódrag. (Swart).

Eerste septenrber-víaarnemingen in het Àsd Bos.
42. Kuifcend

m"t7 zo*'r jonge. pul]i ten lioorden van hut
van Tuinpark Ons Buiten (iiartoe)

Zomertgling
7 exx ONi'i ,iest bij schuilhut
J exx nfv. PoeI (Dooremans)

1 ex rnet
ting aIs

o
+

op Nl'Í bij Gcm. tcrrein; zelfclc toelich-

Ook in juli,-'n augustus zetten 0.e vuaarneraingen van kuifcenden zich
voort op hct ltllil en in de sloctjes door hct ONivi. Er werd<:n echter geen
juveniclen van klein.,r formaat dan adu1t, c.q. van nict vliegvlugge
juvenii;I,:n gcd;tan, tcrwijt Cit rvèI plaats vonJ aan de overzijde van
het I\1.Í bij Tuinpark Ons Buiten.0p grond hÍervan kan góén b::o*dgoval
voor het Asd Bos worilen aangonomen.
De belangri jkste v;arrrnemingen warcn:

!s-. lp grE-9 l: - 9yr ! : I'
! derdc, week .iuni: een

overgcbleven gedeclte
J/l kuífeend net jongen aldaar (gr. Lodcler, medt-,il. Swart)

Àmsterdamse Bos:
12/7 J exx, r,vaarond.er juvenieten, in sloot einci exc.pad (itietzger)
Ook eind september aantal op NIt,i,i1s retcl nÍet groter dan 7 exx.
Bui-ten i{ocrdkant:
9/7 1 ö Vogelcilancl (Dooremans)
ZB/l I cx Amstelvr,ense Poel (l'i. ttuip'r)
l+r. frfu!'"g"4 Eerste rrn tot c,incl sept. cnige \rÍng-en sér1ert :?.J/4t
777g-f6-TiÏ-ui3 oem. tcrrein (Si'uart)
ZB/g 4 exx t,tivi (J. Buker)

,,,
267

(5r) 77. spcrwcr
3l/t3 1 ex
2/,a 1ux

Bergeend
7 -4Ó-exx over I( . VÍ jvcr. richting Nlil; vermoecle Ii-jk exx van

Sloterdijk (van der ;chot)
Na 7/4 eerste, e n tot eind sept. cnige, \,ïaarnemingen:

boven ONM Oost (Ctrr. Kahlman)
bov.:n ONM (Ur. cn i'revr. Bakx)

8q. Boomval-k
16/Z 1 cx bovcn reilrerkolonie, vcrjaag,C door kraiiien (me3. Franssen)
25/7 rs avonrLs 2 exx achter gemaal i?ingvaart (Vers1uys)
l/B Prooiovergave bij nest, óchinke1po1,1er (dc Groot)

sedertdicn herhaalJelijk ;:ldaar door de Groot wilargenomen, mct - inj-eiler gcval aanvankeliJk - 3 jongen.
Gedurende augustus en septcmber alcla;rr door cliverse V/G-leclen geob-
serveerd r w:rcrrbi j meestal- slechts 2 jongen lverCen waí-rr6enomef], t/*
L)/) voornamelijk Schinkel-polder, ook overzijde Bosranclivug.
L2/9 1 ex omgeving gernaal Ringvaart (V.,rnoeve)
l3/9 2 exx bovr:n opgcspoten tcrrein tegerrover Tribune (M. v.,r. Berg)
ZB/g grasvlakte tussen eerste en middelste bos, eerst 1 ex aange-

v-rlIcn door kraai, daarna 2e ex erbij; vcrjocqen gczamelijk cie
kraai (lt. fuipcr)
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(62) 94. Tgrenvglk
Slcchts 1 brocdgeval bckend, n.1. omgeving Ringvaart.
21/6 becl.t,Irocp juveniel (i'tr;. van Drooge/
Ook Reijnders nam Ce vogels van rlit broe dpaar, die vermoed.'lijk
vnl . in dt, H:,rar1cÍnrne'rmc'er f ourargeerdcn, reg;elmntig ïyaar.

(63) 96. -patr-iie Enige i,,raarncming na l/42
3o7 B--T;x--truurei (m" j . FranÀsen)

(67) to2. ríaterral
G.ring aantal waa.rnemin,6en in broedseizoen.
I territorium Noordkant aanvnardbaar.
lB/Z 1 ex roepend t,,n O. vl:n exc.pacl (mej. v,Drooge, m"j. Franssen)
112. Scholekster

Brand.er); vermoedelijk ook hertenkamp (2/?, mej. van Drooge)
N;i !/B geen waarnu.mingen meer op weilanden }rie,:rzicht.
3L/B 1 ex roepcnd ovcr Gcrn. terrein (me;. v. Drooge, mej. v. Vliet)
2/9 I ux in gras tussen eerste en middelste bos (muj. van Drooge)
29/9 1 ex op Gern. terrei-n, met massLl kicviten (me5 , v r Drooge, mevr.
114. Kievit Geers)

_---Brovdge valLe n wci-landen i,{eerzicht cn ONM (r.rsp. 'f en ),, Hartog)
en Vogeleiland (Brancicr)
Eind septeiriber dagelijks grote groepen op weilanclen lvieorzjdnt,
cn (aIl-een r s rnorgens vrocg) op Gcrn. terrein (rne j. van Drooge)

Q4)

(75)

(77) tl9.==-2i/'/
Goudplevicr
2 cxx over RÍngvaart richting roeibaan (ne:_;nders)

( Bo) \23 . ,iatcrsnip

(8r)

Aantal wararnerningen in broc:dsei-zocn onvoliLoendc- voor aa.nname
territorium (Iíartog)
tB/Z 2 '.xx vlogen op uit OirlM (mcj. Franssen). IÍe.t Íngang van:
3/B ( C1.1enziel, A. Boonstra) herhaal.i.cli jk uraargcnomen oNl4 en

vreilanden licerzÍcht; ït/aarneembaar aant,at L/n einil september
niet groter d:rn 10 exx.

l?6. Houtsglg
Vermoedelijk Cit jaar gcen broeCvogel"
2)/8 2 exx Schinkelpolcler (Hartog)
l2B " r;íuIn
l7/? 1 cx roepend over NM bij werl< 24 (mrJ. v. Drooge, mej. Franssen)
7ilo 1 ex roepcnd over Grote .1uis (m.;. ian Oroog")

(86)

-L?egc nwulp
+ 10 exx rocpcnd over Bosrandweg (Verhoeve)
1) cxx roepend over Bosrarndweg richting Zll (V"rhoeve)
4 + 9 exx ovcr Roeibaiin richting ZO (tsrander met excursi,-,r
waarbi j o.a n)e j. Irr"anssen cn Oreel)

(68) llr. Grutto
Broedgevallen: 4 rueil,rnrlen Mz + 1 ONM (Hartog)
La:rtste Bosvraarn.jlnin8 z 5/7 1 c.x gchoorcl en zien vliegen over vueilanden
Mer:rzicht (mej. van Drooge/V,rG)

o2) !22: Oevgrl.o_per
rJaarnemj-ngerl van afrvisse.lenC 1 cn 2 c.xx op
5/7, t?/Tt Lt/8, lL+/8, aj/8, L6/8, a1/8, 3o/8, 6/9,
diverse plaatscn ( rliverse V,/G-1edcn)

15/9

e3) L36. Turcluur
2-6'io;aE"Ëïfon ,,veilanclen l,iz, 1 OI'ji\,I (Hartog)
Laatste Boswaarneming ;

3o/B 1 ex rocpcnd ovcr oeverrand bij ;{eerzicht (mej. Franssen)

(sz) L29.
19 /-Lv/ (

3L/'i
tr/8
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(94) L17.___*
)É. / y.
L)/ v

29/B
(95) t38.

678-
t1/8
^ ^ tótg/ ó
LL/9

(102) 148.
7q7q

(t 257

(Asa Bos, 1969-lrl, 4e blz.)
Zlv::.rte ruiter
I ex roepenC ovor Bosrandweg
I ex roepen.l over KI. Vijver

Groenpootruiter
1 ex r,cepend
1 ex roepend
1 ex roepend
1 ex roepend.

Komphqat4

( V u-rhoL-ve,
( cle Groot , Hartog)

ovc.r ONivï richting 'íover Vogeleiland (van rler Schot)
over Grote Vijver (Hartog)
over Bosrandweg (Verhoeve)

(1'r. v.C. Bcrgl

(:-06) 162. Grote mantelrheeuw Eerste na jlrarsivalrnerning:
1 ex ovor iuieerzicht (Buurma)

1 juvenicl i:x ilchi-nkelpolder ( Sv;rrt ) . In septemi:er alIeen:
lrt )

2T/_8
27/9

+(1oB) t63.
3Í78
2L/9
B/g

(1r5) l.79.
É77

Qz1\ !93:
Ocve
Klei
ONlVJ

Klc,ine mantek:eeuw I;erstc augustus-tv,li-rrnemirrg in h-t Bos:
I cx over Anstelvcense.Pocl ( Verhoevr: )

1 ex over Ringvaart bii Schiphol (Verhocve)
en 29/9 1ex op ton }tll bij Gen:. terrein (me'i. van Drooge)

Visdief Laatste'"vaarrrctlring:
T-;-6ï"r oeverstrook bij i"{eurzicht (rne ;. van Drooge)

Tortelduif 6 terri-toria hele Bos, n.1.
- omgeving brug )44 ( tussen

ne Vijvcr on Luchtvar.rtlicht) (a. Groot)
ïiest (Hartog) iin Vo5;cIeil.end (Brander)

(ra+) 194. TurEse,tortgl
De=tn riet BË-Ï68§e1at,rn vogels (11/L2, B/ exx) vestigdcn zich
rlaar nict. Na L/J geen wai::rnemingL-n mecr bi j huis dc Groot of
op andere plaatsen in hct Bos ' beh':lve
] brocdg".ru1l"r, omgeving Jan Tooropplantsoetl (l,c'tzger) .

24/B 2 exx zonnewei,ie (v:in der Schot, Doorcm:-,ns)

clricmaal I ex zwemntencl e:r vlicgontl i'il'I (Sw

rland Arv. Pocl - lalkan - heuvef

L95.
2tr7?,

Qz?) )(\)

(128)

( ra9;

lrrt)
.o/ /
22//B
bij
t,t<, j .

17Y Om 01 uur 1! een ex voortiJ.urend roepend in hct Bos nabij r1.:

Ringvaart, tegcnover ltlieurve Muerrliik 405, ter hoogte van
zinker nicuwe vuaterleiriingsbuis (nciinders)

èOl. Bosuil
Van ae : broedgevalli,n, a]s gt;nocmd in het vorig i:erl . Blad' tni-s-
luktc eF t (ae 1 eieren warcn onbcvrucht); 9 jongen in totaal.
^^, (Herto3, tsuke'r)l[)+. Hansu]-I
7-6!.o"d§6ïffr.r, (in 1968: 11), mct in totaal 15 jongen (Hartog, Buker).
VgI . het comltent;ar in hr.rt vorig I'Iedede Iingenblad.
2O7. Gierzwaluw

Koekoek Lair.tste v'ra.rrneming:
-66LÏïnd juveniel oeverl-and Pocl

Steenuil

(v.d. Schot, Dooremans)

l-aatste waarneming.
1 juvcniel, door een reliLtie vln m.vr. i'ia.asl.rnd grootgcbrachtt

de Dircctieke of losgelate n ( mevr . ir.aaslanci., de Gror:t, Brandcr,
van Drooge)

2O9. IJsvogeI Eerste vr'aarnemin6en in 1969:
TV$ -Z;il-bij Directiekeet (ttlt. . ctzger, Simmer, Kaat)
Lo/9 r
3o/g I
i ogclij
.lerd i.
tijdr:ns

ex bij hui-s de Groot (mevr. de Groot)
ex ranC Àrv. Poei bi j líleine Noor<ldi jk (Simne r)

k h".bben r1e vogels zich bij h,:rhaling weer uit het Los vc'rwij-
v.m. de vervuild.e toestand van het v,rater (ve'I algen ontstonden
de excepti-oneel warme zaner, en deze i:uaren ook eind septembclr

(l-33)

no"1 niet verdwenen)
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(145)

(i46)

leao)

(166)

( l8o)

(IB1)

27LC

227.
u579
brj
G t- eÍl

(".scl Bos , L969-LI'Í, 5e blz.)
2:r4. Gr.ocnc spr:cht
2471 -Tï"1ilËEEI-ex bi j poneycentrum.Hestar (t"ietzger)
ZB17 J juvenielc'n bij hockeystadion (Mttzger) ^ :

9iE i Ëturrr*nd e>r gebracht bij clc Groot thuis, cloor 2 jongens
rlie de vogicl gevondi,n haclden aan d-e Landsch.:idingSskadc'
,r/orclt g.p;.po"eerd voor Bosrnuscum (*e Groot)

;,o/8 r ex rrórè, io.ir"n Schinkelpolcler (mej' Franssen)

226 " Boe renzwaluv; Lnatstc waarncrnlng ?

(:lr. j . van Drooge )

b1z. 2l

trog trchter
- rlmerika.
r4,,'j. ilranssenr

J exx bij Ja.chthavr:n Bibo

i{uis zlv irlulv Laatste waarncming ?

exx met boerenzv.raluwen - in totaal 35 exx -
s Vogeleilancl (P. Scholtt-'n)
in het Bos bi-,kend.

een aantal
parkeerplaat
broe dgoval

??9. iiclewaal
3-f5"fïï6ffilNoordkr,nt, 1 Vogeleiland' Yoorts o'a'
ger:ri.ra] Ringvaart - iischiereiland.ti openluchttheater
iaatste v,rng: iO/B bíj VogeIeJ-1and (mevr'. Brinkers,
A. Boonstra)

(l"9r) 24o. Zlvarte mees
7t7a zekur 1 ex,

( 161) 2J2, vtramsvogel
==a=Lt/ 9

G6t) ?2!,
t3/9
29/9

I(opcrvuiek Ecrste najaarswairrnuming:
-L-VF;Íuys/v,,o. Hierna P:.s vrcer
6 exx Schinkclpolder (Ce tlroot)

Enigr: v,r:,iarneming; l.969 L/m e|nd septc'rnber:
kainpeertcrrein (S traatman)

Eerste najaarswaarnsming :

! exx ONI'I bi j exc . PrLrl (Bukcr)

26l-. Tapuit
179 --féÏ-i,ic.rpad (r.rei. vrn Drooge); later I cx weiland

i{eerzicht (F. cle Vri''.s) ; vcrmoedeli jk zelfde '
(L69) Gekraagde-roodstaart La;,tste waarnumlng:265.

(L/ -) I ex omgovinP5 f iecrzicht ( i,te j . rr:rn Droo q<': r ii. I(uiper )

( I7I) 26?. Nachtegaal Laatste waarneming:
1S7Z ïffi;"a, 1 cx a1:rrmercnd,, verrn.. voor wezel (Brandc.r)

"+4 t'rritoria hel-c Bos (Hartog/nulier) (47 in 1968)

272. Snor Laatste waarneming:
à67i ÉË=rria zingencl ex ofJl"i *est imej. vo Drooge, .À. Boonstra)
2 territoria (L968 irlem)

2?4. Grotc karckiet Laatste', waarncming:
1876 '-T-"'x;ït:TËà6g brug; van Brocrse (rne j ' Franssen)
Vermoedclijk r, maxïmaa1"4, territorier (Hartog/Buker) (f968: 6) nI'
paardenwaaàplaats SP - Zuidrand Klcinc Arv' Pocl - karekietcnkraag
bij brug !40.
2?5. Kl.eine karekiet -'i,aetste wa:rrneming:
17h -V.g"1.ïïA;ElÏog enigcrmat. zingcnc (Br;'ndcr)

?|fu Bssrietzeinger La:itste waerneming:
L?77 Ï-ïi-Zin-gend. eind excursiepad NI''i (Àe;. v. Drooge, mei" Franssen)

(L7r)

076)

(l-77)

(178)

Q79) Ri e, t zange r.//.
Í678 onvolledige zang

Laatstc v,,aarneming:
ONiri Oost bij c]e J bankcn (M. v.cl. Bcrg)

279. Spotvogel Laatste 1'r'jirrneming:
ÍE7B -8-,:"x-S6trinx.:-pold"er (tt't. v.ri - Re-rg)

28O. Zwartkop Laatste vuaarnemin$crt ?

3qB l-Effggng ex riocncnbos (me3. Eransscn)
IO,/LO I 6]ezi.'n o,,-tt,rland PoeI (Buhe r)
282" Tuinfluite r Lcratste waarnoming:(16z)
37e- een alarmere'nd ex Voi.,;Icilanc (Brander)
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(r83;281.

978-
(184) ?q1. Braamsluipcr.

BroeC.gr,val bij huis

Grasmus
Vogelei-lrrnd,

G"gggg-yliegenvanger
mct jongen, lloordk;rnt

cx ov r oc Pad,

G.., It. kwÍkstaart

L:retstc waarnening:
alarmerend ex (Br.rn,ier, iuÍe3.v.Droog.:/V';G)

du Groot. 2.715 jongen voerend aldaar (dc Groot)
(r8:)

( 186)

(188)

(276)

> Q,.r

67§-
2BB.
1V1'
)o)
7-47q

-l'itis Laatste waarnemi-ng:-Zil§enC ex Schinkc'1polcler (mej. Franssen)
Tjiftjaf La,:ltste vio.nrn,-min6 ?

O 2 ,íigenrLc ö bi-j brug van Broerse (Buk.-,r)

'-loudh;Lant j t, Bcrste n:r j aarsvraarne ming ;

2 uxx in naaldhout omgeving }Icidcmy, gehoord un gezien
( t r.; . v:rn Drooge- )

(189) ?92. ]./uurgoudh3gntje t'la 1/4 (zi-,,. vorig 1.1c.'. Bl;irt) nog:
ÍryE --..xx-öË;fdl[r.'1 ( Doorenians )
Ecrste najeirrswcLarncrni-ng: L3/9 nínstens 2 exx roclelbaan (Butcer)

( 19o ) 2,)4 .
zil8

(191) 295.
276

(149) 1o2.
lVB

(152) to4.
2i7Í6

(rl+) 296"In1

(2L3) 1è1.
t716

Bonte vfi
S'urart

L3/9 I ex ol,ii'l Oost bij de ] banken (Versluys/VlC)
lJoompic por
1 cx roepend over Oerrerlnnd Kl. Poel richtinn SL (Verhocve)

Iittc kr,vi-kstaart

Lratste wiL,:rrnemi-ng :

(n"vr. Brinkers)

Laa-tste waarneming ?

S'chinkel§oIder (Sr,;art )
Bror:dgcvallen: iieerzicht en Jachthave.n tsibo

969 Seèri teiiítoriunr. Nt )/5 nog slechts ruaargcnornen:
LO/g 2 cxx Bosr;,.ncli,veg (Verhoe,ve). IB/LO I ex Gem. terr. (U.v.d"Berg)

(206) jL6. Putter
ÏnTg6gï6fmoed.1ijk sl.echts 2 territorÍa, n'.t-. J:rchthavenweg
en schinkelpolrler bij huis de Groot (in 1968 idem + VogeleÍIand).

Gou<lvink
1 ó Voq,:1cil-,rnd (Verhocve)

6/70 iclem (Brancier)

23O: i(cep
16/8 4 e.xx r.chte r parkeerterrein st-rrt (m.;. van Droogu, me j.

Franssen)
l8/B zelfde plaats, 2 vollir.sscn + 2 juveniel; mogelijk broedgeval

naaste omgeving ? (Brancler)
Op uez-eIfcle plaats of in d,; directc omgeving eveneens waargenomen op:
2] augustus; 6, ?, B, 9, 11 cn lp september, variert-nd in aantal
van 4 tot Z

t4/g I
4/tc 1

ex roepenrl
cx rocpencl

ove.'r elzenspeelplaats (Verhoeve)
over J:rchthavenweg (me;. vln Drooge)

9cIslsesteld door:
i'ie j . I',ï . J.II .U . ven Drooge
Cornelis Dopperkrdc. 8 VI
i.msterdam - 1OO9
rel. 73 03 71

vDr/vDr



\(aarnemingen in en om Amsterdarrit
Ze -É,,vaitaat ïaaívíÍlin o vor]-

blz. 21
Amsterd amse llos

Blad e!_29-ENaf!=e1_I262
excl "

Mcd.
urnmering vo ens VoeelEi-ds. e druk

'7. KuÍfduiker
2ó/4 1

22. lilei.ne
ex in prachtkleed, plas

zilverreiger
bi j Zuiclerr,roude r lliaterlaLnd (i'lonten)

67g--t-:-geriígd --o-x bij brug naar Zuid.-F1evol-ano, i'iuj.d(irberS;
donkere snavel eri poten, gele tenen (CJ .v.B1adercn, 14.v.d.Berg)

Ogievaar 24/5 2. exx richting 1§O, Botshol (v.d. Schot)

Lepelaar B/6 I ex ,iloterdijk (Frieswijk).
Enige waarneming, in tegenstelling tot vorige jaren.

16, Krakoend
bij Vijfhuizen (B1e}<endaal,

Vermaas )

17.
t^+u.

42.
:

41.

rQLt) .

34.

90.

91

104.

r24.
r44.
l54.

2/3 6 + q -?ingvaart Haarl.meerpolder
2t/7 idem* Jl-otcrdijk (Dooremans)

Sgicn! 23/Z t ö Sloterdijk (Doorcmans)

KroongenÉ 4/6 t g Brilmeermeer (vetine)
Kuifeend
derde week van jrlni: een o met 7 zeer jonge puIli ten I'ioorden van
het overgcbleven d.eel van*Trirrpr"k Ons Buiten (iïartog)
,/7 een g met 6 à B puI1l van hoogstens I r,veek oud in slootje

rond-Volkstuincomplex Ons Buiten, Riekerweg/Jaagpad;
ZB/Z een o net 7 halfwas jongen aldaa"rr (,'.1,. LodCerr ÍII€c1,. Swart)
12/l broedgeval in het Zuiderkanaal, i"iarkeni g met 4 pul1i van

een week of iets ouder (Swart)

Tafe Ie end
127?-Aiíe broedgt.'val-]. en op Marken :

2 in het Zuiderkirnaal ( f q net 5 grote jongen van ca. 2 maanden
en I o met 2 c,:r. 14 dagen öude pulIi); 1 broedgeval in de put
bij d.5 Minne.weg (l g met 1ca. 4 weken oud.e pu1li) (Su;art)

I(olggns ?1/5 + 2) exx richting N, Slotervaart (Hartog)
Ï 40 "** richting l,tr:i (r,. de Jorrg), Centraal Statj.on.

24i5 2) exx riöhting O, Stadionplein (excursie V,iG)

Vi-garend 28/4 I ex boven Oost. hrevengebied (Dooremans)

Boomvalk 16/9 L ex rr.Breestraat/v.tsaerlestr. (Dooremans)

liiaterlal 3/4 L ex.rchter Liirterlandse Ze,r.dijk bij Zuiderwouoe (Bontcn)

Steenloper 28/B I ex lrarken (Bonten)

I(leln' stran<lloper ?3/7 J exx Sloterdijk (Doorema.ns)

51gg! Brocdgevallen:,r(Blexendaal)
) zandput Badhoevudory'; + 70 Sloterdijk ( ,liversc v, aarne mers ) ;
rninstens 1 Bijlmermcer (de Ro"vrr)

163. Grote jager i6/g : exx Zuidni-er, IJmuidun (verir dcr Schot)
vlek op vIeuge1s, achtervolgden(gtoolr-Í-oise snavel, grote uiitte

Jan v:rn Genten) .

175. Bygrgmeeuw
2L/8 1 juvenj-eI boven het IJ, sanlcrl mc-t vel.. trekkende visdieven

en zwarte sterns, richti-ng rl (Swart )
lL/lC t adult ex }Iarkenl 1e waarneming voor lr{arken (Sr,vart)

ló2. Lachstern
257T1 ." boven itBukdijkii Markc.n, richting ZZC (Oe fruyf );
le waarneming voor lt{arken.



208.

209.
248.

25r.
275.

z/ /.

289.

104.

306.

1l-4.

( Groot

Bosui-l-

Ransuil

*sd- 2e

16i,/LO

20/4

Zr,rarte mees

bIz. ) olz'

I erx v:,rn Breestraat (Vcling)
2 exx in parkje te Ilpendam (Bonten)

16/g t ex op Zuidpier, IJmuiden (v.d. Schot)

24

met Oosten-
grÉluv/e vli,:gen-
6 zangli. jsters,

Baardmannet je
T/lo-{;it in rietvcld tegenover' }'lespolder,'iriateriand (Bont,,n)
4/lo z exx op Marken (tsonten)

Boomkruiper 25/t 2 s-xx Vonclelpark (Veting)
Zli,arte roodstaart 23/l t ö Zuiderwoude, fvaterland (Bontcn)

Roodgestcrde blauwborst
I7/9 1-6-op Zíidpier, ÍJmuiden (do Roever)
Verl.er tussen de stenen op de Zuidpier (Ui5 mistig weer
viind): 1 grasmus, 1 zrvartkop, I paapje, 2 boompiepelti 1
v;,.ngcrs, ) bonte vliegenvangcrs, l! gckr. roodstaarten,
6 rooclborstcn, ! fitissen, 6 t5iftjaffen en / lapuiten.

it/lO 2 aii i'iàrken (Bonten, Svuart, Veenstra); le r,vng. voor Marken,
Twee vrij donkcre I zwaan" gestreepte piepers met opvallend rictgors-
achtige roep, Cie geheel van die van andere piepers vr:rschildc.
De,ze roep werd verscheidene keren gehoord.

1L6. Rouwkwikstaart
16/3 I ei-Hóófddorp, Haarlemrnermeer (B1ckendaa1, Buurma, Vermaas)

3t7 . gLolg_eel" !ryikstqaqt
25/9 t ex boven Zuiderkana,el , I{arken (Ae f.ruyf); 1e r,,ung. voor lvlarken.

l2B. Eg!!g Nadere gegevens over het broedgeval- Kamerlingh OnnesLaan-
Schagurlaan, t.o. Casa Acadernica (22-24 juni, vorig l.led.Blad)

4/B 2 adult + 2 jr-rv. in volkstuinen aan Kamerlingh Onneslaan.
De juveniele n wa.rerl cr6rne-achtig bruin, met geel in vleugels, en

hadden een vuilwitte staartzooml fouragecrden zelfstandig in wilgen
(rupsjes ?) (Swi.rrt, F.A. Kossen)

342. t<eep
Í7n, t5/?, t6/? 2 ö Hoofddorp, Haarr.rlreor

3ry. Geelgors

SpotvogeL 11/5 1 ex Vondu-lp;rrk (mevr. Brinkers/van der Schot)
Vuurgoudhaantj e

LL/lÓ I ót Zin§end oi:r Marken (Bonten, Sr',lart, \reenstra)
Bonte. vlieggny3nger 4/B L ex Àrtis (Doorernans)

Roo dke c 1pi e per

(B1ekendaaI, r,.J.Bos I
Vermaas )

LL/la 2-exx

t>4. snceuwgors

i,iarken (Bonten, Swart, Veenstra); 2e

25,,'9 t+ exx iiarken (de Kruyf)
wng . voor l,íarken.

*******'&+*******x*********r'***+*******x**********,i****+.i*****+*,fi.i:***.******

De waarnemi-ngen blijven voor de verantwoordelijkheid van de waaruemers !
,.:+*:1.***i<**,1.****!k+*,k**x*r.+****)Í.r<*********.******+**,F****+*******)t,i.*r<,t***,*x***

Samengestel,d door: J.Í. der Roever, 'ri'ieesperstraat 15 II, ar.sd, Tf. 21o66t
weekend : Millets traat 25 , /-isd . Tf . 726265

tl rt/vDr



bLz,. 25(Overzícht ontvangerr litteratuur (r,.L liie-i. ts1ai1 L969-ILT)
VrriG het GOOI en O1viSTREKEN cl c KORHT,;.'IJa

t

trOpen bricf ir ean Lle mi-nister: wasroril ' irg. j
wor,1t er

, nr. 5, gg!!gg!:I
zo ví(,inig gcrl:an

r6c

74 a:-z

?J bl-z

tegen de ganzenjercht, een,lcnjecht, uitbreiding van het militair
jachtterrein op ile Vliehors ?

iictie Vogelasiel. Diverse :cties om 14evr. Holzcnspies tiiin . ti ciringend
nooclzakelijke gc1,1,niddelcn voor haar tesieL te helpen.
Iïalf geld roeien. Dankzi j het initi;Lticf van -'lo voorzittcr van IVii
het Gooi, kunnen leden van dezi: efdoling, alsmeCc .ran VilG irt,-t Gooi,
in l(ortenhoef tegen half gcld roeiboten huren, echter a1leen op
rustige dagen.
Nest,kasten in Bussumts iïaterli:it.l.ingbos, s<: izoen L969, cloor R. i,ioolenbeek.
Een eenmàrs-excursie naar rie Crailose hei, op ),5-6-L969" ,,/aarncmingen
o.a. bergeend., korhaan, kuifmees, kwartel"
Brleven van Gerneentebesturen: Hilversum, Loc.nen, IiiLarclen, iíeesp,
Baarn reagecrden n.,:irv. rJoor Vi,ilG hu.t Gooi versprei,.le cj-rcul-aires met
het verzoek om m(jdewerking aan maatregelen tot het beiroucl van typisch
Ciooj-se vo,e1s, en het beperken van het gebruik van insectici<len.
Een bulzerd in hct vogelasiel vir.n Mevr. Holzenspies. irla herstel
herkreeg cle vogel- cie vri jheid.
Ervaringen ven J jeugdige VIG-ers in 4e Carnargue, zorior L969"
,í:: ::rLt,rilingr, n in Zuideli jk r'IevolanC . f lamin;;o - casarcaÍ s - poclrui.tcr.

ilr " Bos
\I 'í] r-.t GOOI i:n Omstreken, ;1..:lrvcrsl ne stkastonrlerzock 1958 11 bl-z-.
Dc rcsu aten wor,len gcgevcn betr. 2 eïrL-' nen. Vogelsoorten:
koolmces , pimpelmees , gla.nskop, m;ttkop, kuif mees , ztvarte lrcvs , r'ing-
mus , spreeuv'i I gckrail6;de roodstaart, boomklever , grelu1,ve vliegenv,'.nge r ,
bontc vliegcnvanger , roorlborst , winterkoning, kauw , holerrrluif , bos-
uiI, torenvllk, grote bonte spccht, drlaihrrls.
i4ini-maiil 6183 eieren werrien getelrl, en 4669 jongerr. ri j het schoonrnr-
ken v-rn de kasten w.'r.ien echter 17li oieren cn 465.toee jcngcn a:rn-
getroffen. Gr:illustreerd met overzichtelijke trbellen, ,:1oor.T.v.,.l . Gc1ci.

V G h,rt GOOI t gIgyl:lgEI:gI3gg.j voor september./october 1969 I blz.

V iG I'i-,rRLEl'Í r .lr: FITfS, jrC. 5, nr. 2,t j uli L969 23 bLz
Inventarisatie v:rn hot Grot<, Vogclmeer in de Kennemerduinen, 1968

Tur]<se tortr,-'1s nemen toe aIs er op wor',f,t gesci:oten, cloor

Broectvogels (o.a. geoordc fuut) - íjasten cn ,-.ocrtrekkc.rs (c..:.
roe.r,Jomp, zlrartc zceöencl , toppereend , zvrartkcpme eu'w, burgemeester,
notcnkraker, klcine zil-vu-rrei6er) , L.P. Gieske 

"lnventarisatie van hrrtrrSpartelmeer'r. Op 7 julÍ wcrden er o.a.
+ BO pu1li kuif cencl uuaarge nomen. L . P . Gieskc .

fnventarisatie Hcksloot 1968, en jaaroverzicht verdere waarncrningen.
Broe.Jvogel o.a. r.lc gcle kr,vikstaart (na afwezigh,iC van jaren) cn ,.1e

kuifeend (voor inct Je i'rchtereenv. jrrar). J. van Stigt en E. Dijkstra.
Do. Broedvogels van Duin e;n l{ruiilbr-.rg, E.J. ,ran IJzendoorn.
Omschrijving van he t gcbied. Overzicht resultat(in van v,raarnemingen erl
tellingen tn l-965, ,66, '67 I erl vlro bos',,rachtc.rs ontvangci-i gegevcns
ovía'r vooraf gaan<le jaren. ,'ls broe,lvoge 1 .., . a. genoemd ,re Europese k,l-
neLrie (waarschijnlijk - 1967) en dc kruisbek.
V.,dG H,.rrRLEI\lrr
Ëa;nïïlstT6

rie FITIS , jrg. 5, nr. 3, cctober 1!
7 leden

Excursieverslag Rottum, 10-8-1969, Ii.
Opnieuw broec1gcvell van de zwl:-rte met;s,
in cie r.:í-cluinen bl j het Sprenkel.
Ecrsts aankomstdata van zomervogels in
De :iCol_drush,' rr.rn mailrt l.969, tloor ll .
Velciw,'rarneming.n in Zuid-Kenncnerl:rnd,
t/n ZB augustus L969" . o.e,:

Vader
'I .r',Í. van Spanje:

Zuicl-l(ennemerland.
Varf er
s.inengesteld door H. Vader,

grauvre franje.poot, 25/6, 1 g in prachtkleerl, Slote::di jk (t " v. Spanje)



( ontv.

v:rv9]Ë

Iitt ' 
2e btz. )

inhoud FITIS octocer 196 o

Ceco-
beves-
pli:,rts

.T.
11'

sept. t62
12 bl-z.

V1euf;e1me rken bi.i meerkceten. Seclert 1965 worCen deze ,.:angebracht
op de ';esteindcrplassen bi j rl&Isfieur, cloor het Instituut voor

_tca. 5 x * cmlogisch Onrlcrzoek: gekleurdu plastic l,:rpjes van
tigd op de finkervleugel. I./erzoek aan waarnL'mers orrt dntum en
van 'Jiraarncming, alsmcde de kleur viin hel merkr te melden ÍIan:
Visser, Instituut
,.rnher,l .

vr;or Oecotogisch Onrlerzoek, Kcmpcrbergcrwe6

Sterfte onJ,er de rcofvo
gr:trr:ff en roofvogcls cr uiIen, voorzover cleze n,,li; niet i..n staat v."-n

ontbinding zijn, op te sturen naar: Drs. J. Koenen, Instituut voor
Vcterinrire. Farmacologie en Toxicologie der RijksuniversÍtelt, Rilt-
straat 1/2, Utrecht, vermelclend plaats en datum van vinden, alsm.,de
c-f cle vogel in verkritmpte hou,ling werd aangetrof fen. Eventueel be-
richt aan: Ii. Vader, Duvenvoordestra.,t 5, H'rarIem.
Verslag re is naar Falsterbo, eerstc u/eek sept'rinber L968,
Leo Gieskes, Herrn:rn HcsseIs, Jaerlues v.'i. Lans.
Rooster van hcrfsttrektellingen, BoulevarcL en Parnassia"
L969 - Verslaq van in en buiten nestklstcn broeclendc vogels in
Haarlemts llout, plantsoenen en begraafplaatsen, L. van rt Sant
1969 - Verslag van de verr:necrdering ven nuttige vogels dcor middel
v:rn nc.stkasten in Bloemen,1tla.1 , L. v:'.n rt Sant
;-969 - Vo6elverslail Grog-ncnda.ll- c-n Begraafplae'bs Iieerristed"e, L.v. I t Sant

a

I

cls in de ..LJ-iuinen. Verzook om dood aiin-

VilG I{OORD}IOLLAND t,) }i0ORDERK',IARTIER 
'

=---==-@Bió"dvrrlclin'rcnta.risatie Balgzand', 1
Het aant:r.l brocdvonels in t1e Eilands
De ,Ri jp, door C. Eycrrorn 0969 ?)
Broe,lvogelverslag .ilosivachtcrij Schoo
Nieuvrs in VogelvluclLt VI
TerugmelJingen uit ons Rayon, verzar{t
Korte mede'lel-ingen, ,) . i-r. : zrlv'ernmende

rooclstrertjes in 6ón nest grootgebra
'raarncríingen nr. 75, o.a. steppelvor
op Texel; gestreepte grasmus, 18-B-
22/, L ex Berger NH, 5/6 L ex Toxel

De PIEPER Be jrg. ,

D*,. Pieper, 'óe jr,q., 7,
%E-;-ían ,'ipeIrlo crn
po1<1er, omgeving Graft en

11, 1969, C.J. Ooyevear.

e],1 dcor Chr. v,:n Ordi-:n
gruttr:rs - koekoí:ksjong en

cht.
kstaartplcvier, L4-6-1969
L969 t,e Schoorl; notenkraker
nabij Museum.

\,_ blz.

e n C . Eyerman. Gi:ietaill-eerd, ntct inrlrukrvekkende
De broerlvogels van

Vogellacht RIJNi,lQi{2r iircrl. B

Excursieverslage n Knerrcli jk
irrli,rterwildtr:I]ingcn in L963/

i"/ 9 , :s!g!gr-]96?
víest-Fil.;sI. AA-ln- 1969, cloor

f ;rd TRINGTT r 2e j rg .
(29/T';í-tsiesbosch
l-969, coördinator C

Chr. van Orden
overzichtstabel "

Texel , 1 t/m 17 mei 1969, HH. Br:eyc en v:n den
Excursit niiar cle grote st.rns in Cr' Kulaild-r; Ho.:
Excursj-e naar hot Naar.lcrmeer, 6 juni L969, G.
Broc'dgeval notunkreker in r-Ie rrirecte omgevrni;

i{ET VCORKOITIE}I V,.N DE TORENVITLI{ in Ne.i.erlanil
Gegevens verzarnelcl op verzoek vrn het KNIV
Vogelstuclic , iLocr F.,1 . Konin6;, Belkmerweg;

ONTVai'trGEIi V.-.N IIET RIVON
Vo e.,lselvlucbten en jongi-'nproduktii bij de futer: v.t1. Houtribsluizen

vogels, v..n c1e Houtribsluizen
van Futcn in CosteLijk Flevo-

nr. 5, sept
tz0/+/tg6jJ

.J. van der
Eerg.

k, t4-6-tg6g
J. van derr B
van VlarLrdin

:_L292 L7 btz.

Lee

erg
p;en ?

J bJ-z.
Contacturga:in voor

15, Burgcrvlctbrug' NH

De avifauna, vnl . de niet-broeclende
,r/aarne mi-ngcn bij een broedpopulatie
land.
A11e ] ,le ze ,rrtikelen van cLe hancl.

Overcirukken uit Dc Levenclr: Netuur

B utz.
3 b]-z.
9 blz.

van HH. Leys,
72 (L969)

i.-arbus en Ce i/i1clet



b1:;. 27

I

?

(ontv. Iitt, Je bLz.)
ONTVANGEN V..}[ HET RIVON vervol 6.

lvcr het voorkomen van de R'otgans (Branta b'rnÍcl-.r bernicla)
in l.ierl.;:r1anc1 , door I', .F. i,Iörzer Bruyns en .t.. 1t1,nmsflnrrn
ïTIVON-mcrlecleling no. 1Or.
ï,;en ,:ivifaunistische schets van he.L Laur,verszegselig9 in cnt-
wi-khcling, ,Loor *. Tinrmerman ( pIvoN)--" ffi;ilfí[liÍ:
ItrlCenbulletin j:rnuari/f ebrurri L969, 4e jrg. , nr " 1"
Iets mi-ncler ooicvaars uit gevlo.qen in 1968, door

. Schuilen6íis-fR]Voll), overdruk uit
Vogeljaar 1968, nr. 6.

r het voorkomcÍr virï] de gcclvleugeiamílzone t,iflï\ZonD. Bafbrr.-
( nrvot'i)sis Rothsàil-di, op Bc'rna"ire, cloor J. Rooth

rdruk- uit -r'Jea, jrg. 56, ,rf 1. 3/4, 1968
rne in ,Je bran:)ing

L6 alz.

4 utz,

7 blz.

3 bl-z.

104 bl-z.

lJT

Hct
L)ve
den
Ovc
Voo
Et:n bi-;schcuwing over de natuurwetenschappelijke betekcnis van
het kustgebied virn \Ioorne in verbanrl met erogi:lijke technische
werken in dit gebied, samengesteld Coor:
Dr. i,r.J. rir.lriani (Biologisch Station Ír.ileeverí;r Duinrr, Oostvccrne) en
Dr. E. ven der Maarel- (Botanisch Laboratoriun v/a Katinolic.ke
lTniversitcit, Ni jmegcn), Uitgegeven door .Je Stichting
,Jetenschappeli jk Duinoncle rzoek Costvoornc , clecember 1968 .

IInTURE JI\r FCCUS spring t9rc9 22 blz.
C onservation:llulletin of the European Ínformation Ccntrc for llature

Forest Fires - European Conservation 'tetr L97O -
,'/i:.ter Conserv-.tion Cairpaign.

Samengesteld door: Me j . i,ir. J.H.1I. viln Drooge
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