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DECtrr.{BER 1969
BES TUURS}IEDEDEII NGtrN :

L5 anuarl- 1970, 19 uur JO Tribune Bosbaan, JAARVERGADERlNG
enda:

-. Bes uu;'smedèdeJ rngen
- Jaarverslag secretaresse
.. Finani;ieel verslag pe::ningrneesteresse
- Benoeming Besi;uursleder., alsmede leden van Redactie Mededelingen-

b1ad, Excursiecomrrliscie. leidrng adspiranten (zie sub 2)
- Bestuui'soverdlach'b

- Nadere toelichting e:rcursieplannenl uitslag enquète Risicofond.s,-(zie bi jlage,r, doo:' A" I{a::tog.
- Rondvraag
- Pauze

- Vogelvangst en vcgelringen, ervaringen opgedaan op de vinkenbaant
met enkeJ-e diars, ct-oo:: L.S. Buurma

2. BESTUUR
Aan de l:eu:r-i; irar:. af ,..L-'eCen z:."ji: i"Íevr., Brinkers en de Hr. P.W.
Brand.cr. Mevr'- llrii{rers stel-t :lich he::kiesbaar. De Hr. Brander
wj-'1 - na l--. .i,:r:r;,r -'l.alL'g cl-eire funorie te hebben vervuld - het
Voorzi-tterschap .1aif ccil jonger lid overdragen, doch stelt zích
herkiesbaar voor ecn ai:.r-';e,ie func'i;ie in het Bestuur.
J"!ï. dc Roe.rc.:. 5i;1ris3 1i; rJegí: L97O af , en de kans is groot dat
hij di::ecj; ci..rr^i:na r,'oo.:' (i l-i-ge ti j,i naar het buitenland vertrekt;
dientengsvq.ï1:;; ,lieirt voo:' heni een ver!anger te worden benoemd.

Het Berj';uir.r etelt C.e ye-i 1;-:nde
À.: -ilil Ïö öï 

-tiöö rËi ï ï ; ii' " -'-
P.W. Bra:ic1e::, VJ,ce--Voorzitte::
Iilej. I'{r'., J.i1 "U" ïan i;rooge, socretaresse
Mevr. J "tr " Er.ir:I.;e;:s, pe:iiïi:r'-ngr.leesteresse
F. van ZutTrireir

Eventuele r,'oor-rLr.l-.i-en voor bego:icadidaten worden gaarne v6ór
14 janua:'i ii:gewacl:.'i: bj"; sec::etares6e, ondertekend door minstens
2 leden, ver'-;:zeltL va::. een schriftelijke bereidverklaring van de
betroltkenc(n) oil1 ee:1 best:rurs.functie op zich te nemen.

REDACliiE:

dend met de beherrCheid t.a"v.
COöBDINATÏE ADSPÏPANTEN :

candidaten:

Í'u:rct j-e van J .liJ . de Roever ( coördinatie
Ar:sterdam) over wiLlen dragen aan E. Velji:r"
ztch L.v.rn. famÍli-e-omstandigheden uit

het te bezoeken gebied)

r JO BOSMUSEUM

Hierin zou hct Bcs Lur:.:: rle
en sel.ectÍe geger"ens Groo'c
ivlevr. 14 " I(cih*Roding trel<t
deze Commiss:i.e -cerug.

EXCURSIE-.COivíMISS-LE Bcs i;r:-rn:svoorstel :

Bi-nnenland: F . Ve:,:sl-uysr subsidiair A, Hartog
Buitenlarrd: .[r, ilai:'cog, subsidiair F. Vers luys,
möÏ-;amÏiïst::atiev-e assistentie van Mevr. J. Alberts
Ornitholcgische lcj-de;:s pei' excursie aan te wijzen (rekening hou-

Íï-v-à;ëïuys r met a-os -,.ie van litl . van der Schot

!AIF.3PA9.'_ ]:i. J q-f89 :Bl,:-"
I l1s i*i r. . - eit9 ri.-1 :ir9 t"i: 3i
Drs " J "J " F::i_c ;lvl jk, -\ ,

Grote opkoin;'i; gevv'cn.su ! ! !
ïË.- Í ë ó.ë ;: -sö ïóïIöi] -dï önen ALLE ADSPIRÀNTLEDEN aanwezig te zi-jn.

_YLI-JP"$g., . .lZ i"lAAni, 
=9 Bgr*29_p99.gg:.9.q"m :

Contac t-:r'vond

3 luu
ffiàï ie-technieken, door
i,i. Swar I-e;-t:§l-Buurma

4
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5, De volgende adspira4tlg4qn traden
lievr. T. drHaen, de Boe1eLaan 77
A. Veens'Èra, Henri Borelstraat 1
K. ''Írlerdler, Europaplei-n 9J ' Amst
Arlreswi j zigingen:
I. de Jong, naar le van Swindenst
I'. Versluys, naar Hofgeest !J, Bi
K. Straatman, naar Schinkeldijkje'
- in het zomerseizoen tel-efonisc

kampeerterrei-n Amsterd.amse Bos
- winterkantoor: uíibauthuis ' tf .

6, ABCNNEI"IENTSGELDEII Mededelinsenblad

toe:
, Àmsterdam - 11, tf. 428?56,
, Àmsterd.am - 16.
erdam - 10, tf. 423408.

rirat 11!Ï, iimsterdavt - 5.
jlmermeer, tf. 960492.
15, Bovenkerk.

h bereikbaar op het
: 416B6B
916161, ts. l.234

o
I

I.v.i,r. de gestegen papierkosten en port
i"ll N Il,iuli- t ar i e ve n :

i zijn de prijzen iets ver-
hoogd.

a..f

co f

4.- voor werkende leden van de VltïG, tevens lid KNNV,
alsrnede j eugdleden t/m 1B jaar.

b. f 5 .- voor KNNV-leden/abonné's, die niet in enigerlei opzicht
aan de werkzaamheden van de VlÏG deelnemen

6.- werkende leden ouder dan 18 jaar / niet KNNV-lid.

Dezelfde tarieven gelden voor leden van andere Vogelwerkgroepent
clie zi-ch individueel op ons Blacl wensen te ':bonneren.

d. 7 .- voor andere bel ste11ende4, dus:
stadgenoten, d n KNNV-lid zijn en ook ni-et aan de werk-e

zaamheden deelnemen

Dit zi-jn de mi-nimum-IglgYgg, w.rarmede de m:rteriaal- en verzend-
kosten nog stechts ktnnen wórden gedekt dankzij de subsidie vctn

KNNV Amsterdam, ontvangen t'"o behoeve van de v'llG-1eden die t'ivens
KNNV-Iid ziin.
BETAT,ING abonnementsgelden
eventueel contant r tegen on
Jaarvergadering op 15 janu:rri a.s.

NB Het Bestuur behoudt zich het recht voor om aan leden / abonnéts,

- die hun abonnementsgeld niet vóór 15 ma:r.rt voldoen (dus uiterlijk
op de Contactavond van 1J maart), góón Mecledelingenbladen meer
toe te zenden

7. ThijssePqrk
In het Amsterdamse Bos worden he t gehele jaar door waarnemj-ngen
geriaan met een frequentie van minstens eenmaal per week.
Zoa1s uit de desbetref fende publicaties bli-jkt (zíe i'{ededelingen-
b1ad, fe jrg. nummers 1 en J) wordt tegenwoordig ook in de Amstel-
veense Parken boek gehoud.en van vogelvraarnemingen, onder supervisie
van ons Iid L.H. B1om.
,,, i j menen, dat het goed zou zi jn a1s diverse andere V rG-ledenr voor-
al- i.n het Tiiijssepark, i:.anvullende waarnemingen zouden kunnen doent
waardoor mogelijk aan het eind van 1970 een vrii complete vogel-
lijst voor dit gebied zou kunnen word.en opgestelcl. In het byzonder
leden c.q. ad.spirantleden uit Amstelveen zouden hier goed werk kun-

;:Ï::t:rra", ro*t vermoed.eriik nog nader ter sprake op de bijeen-
komst op 14 februari, doch vooruitlopend hierop wordt nu al aan
bezoekers van het Thijssepark verzocht regelmatig notities te maken

betreffende a1le waargenomen vogelsoorten.

Me j . Mr. J.H.U. viin Drooge

g.Sggbgr _L9j
vDr

gLglfg (zie laatste bladzijde),
tvangst van een kwitantie r oP de



bl-z.
1-inventarisaties in 1

3
o tot medewerki aan de broedvo
onder aus cien van het Contactor n voor Vo tudie v d

!ii st van soorten en bewerkers i n l97O:

Tellingen rrord
duideli.jk begr
controlemiddel
Huiszweluw, J.
Er worden alle
meer broedpare
grote gebieden

J. Philippona, Noordermeent 2), Krap;genburg (llOp)
.en gevraagd van rondvliegende volwassen vogels in
ensde gebieden. Het tel1en van nesten is een goed
maar is, vanlvege de moeilijkheid daarvan, niet nodig.
Philippona, adres zie boven.

en terli-ngen gevraagd van nesten in koronies van 2J en

:' 
en volledige tellingen in duidelijk begrensdel liefst

Zwarte roodstaar

e

Oeverzwilluw. H:N" Leys en J.J,F.E. de lïilde, Diedenweg 141 Ede,Tf:öEr8<j:rra:a
Gevraagd wordt opsporing van kol-onies met nauwkeurige plaatsaandui-ding en tell-ing van waarschi-jnri jk bewoonde nesten. l.teloing graagdirect na vinden, Ín peri-ode van half mei tot hal-f ju1i.
l*gpg- J.{:^F"1eswijk, Burg. v.d. pollstraat 483, Amsterd.am-16,tf. o20 - 118910
vastsbellen van de gemeenten waar de soort als broedvogel voorkomt,met aantallen broed"paren per gemeente. Vas'bstellen van het ve rband.tussen bevolkingsdichtheid en l-anri.schapstype, gezien de op veleplaatsen geconstateerde achteruitgang.-

Boerenzwal_uw.

Le euwarclen. Tf . o5LOO...22g3O.
broedgeval-len aan d.

Vleugel, Borniastraat Bp,

e hand van zingende mannetjes.
voorgaande jaren zi jn ivelkom.

4639t.
Taapken, Utrechtseweg 41, Hilversum, tf. 02150_

VrJiel-ewaal . M. Bouman, Naarderst,raat, ZJ6, Huizen (NH;,
tÍ . 02152- 4482.

+D v.d. Veen en D.A.

Vaststel-1en van
Ook gegeve.ns uit
Braamsluiper. ,J 

"

!ïaarnemingen ,,an zingende braamsruipers. Bij meerdere waarnemi-ngenop !9ze1fde praats, gr:a&g elke d.atum vermetàen. ook is er belang-stelling voor eventuele nestvondsten en trekgegevens.

Gevraagd worden naamr ligging en grootte van terreinen waar de wj-e-Iewaal broedtl vaststellen vàn .o.ruo1 broedparen cloor het te11envan zingende mannet.ies. Graag ook opgave van biotoop en gemeente.
Dodaars. D- Dekker en ii{. van Herp, Meeuwstraat 1, Jisp (ivH),tf;-d298z-t?44
Het onderzoek za1 nog óén jaar worden voortgezet.
De lijst van soorten, die in onderzoek waren, zijn en komen, zieter-.aIs.vo1gt uit (bovenstaand.e soorten niet herhaald): fuut, Uoo*_vaIk, torenvalk, grutto, gierzwaruw, getà t*ikstaart, geelgors, roek.van enige soorten zijn a1 pubiicaties-verschenen, van andere z1- jndie in voorbereiding. vern de soorten clie rn 1966'r" igà,2 werden ge_i-nventariseerd, verschenen zoais bekend verslagen in Natura en HetVogelj aar .
Namens de bewerkers, J. philippona, Noord.ermeent 29, Kraggenburg (uoe;,
II;.?3ir5-2571, 

Technisch r-id van her KNNV contncrórso."r, .,oo" vogel-
ï*********:È***********:t*{'**'k*****:r*******:r*ir*******,k*********,r.**,}:t**,t,i1.:t**{.
I ons lid'li'{' VERHoEVE vraagt. ons uw aandacht er op te vestigen, dat hij 

-l
j kan - en graag vuil - levàren: 

v er vl'/ us ve§Lrgent oaE nl-J 
:r

ï i<AYIUNPLANTEN - SNIJBLOEIUtrN - HEESTERS - TTÏINPLANTEN
* c":-rrt"resseerd-en kunnen hem bereiken via tf . 029??/z286.rnd.:-en Ïï rii5 zelf niet aldaar aanwezig is, d.an kunnen bestellingen r,,,orden geno- ïf teerdr c'Q' kan vrorden verzocht om w. verhoeve te latei terugbelJ-en. ï* * * * * * {( * * )* * x * * * * * * * * * * * 'l' * 't * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *,t * * * *** * ** * * * * * **,t 1.*,i,È *:t * * *
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Excul's i eve rs I en au stus t m deccrnber 196

f7 augustus' Brrbantse Biesbosch, vë;àrcXCUrsie vanuit Drimmelen.
Deelnemóis: fBl'{íG-1eden pf[s I introducó's.
Gestart vuerd ond.er aanvankeli jk z'er sombere \i\reersomstandigheden,
die echter tijdons de excursie aanrnerkelijk beter werden..
Naast uiteraard een poging om een avifaunistische indruk te krijgen
van hct gebied, werd zeker ook du nadruk gelegd op het land.schappelijk
aspectr niet in de l-aatste plaats omdat deze unieke zoetwater-de1ta
qua karakter volgend jaar verdrrenen za1 zijn" De zwaartepunten van
de excursie lagen d&n ook bij de droogvallende slikplaten aan de zuj-d-
zijde langs de rivier de ^mer, bij het unieke vloedbos en bij een
tweetal geinundcerde polders: dc r.mbachten en de Dood., resp. benoor-
den en bezuid-n ecn brede stroom Ín het hart van de Biesbosch, de Ruigt.
De route was zodanig gekozc-n, dat met hoogtij de zuidelijke geïnun-
deerde polder werd bezocht, vervolgens met afgaand tij langs de vloed-
bossen naar dc slikplaten; daarna met doodtij via de brede geulen naar
de b,"ide polders; aldaar werd het vollopen der polders en van de ma-
gen der deerneme.rs met resp. r,riater en soep afgevuacht; op de terugweg
met hoog water lengs de vloedbossen en over d.e rirner terug
rn de Dood zirten - met hoogtij dus - c:1. Zoo wintertalingen, 150
zomertalingen t )oo slobeenàen, 20 pijlstaarte", g 

"*i;;t;;, terwijl
er een o bruine kiekendief langsvlo,og en een purp.,rrej_ger en juv.
kwak weiden gezien. Bij de .rmer gekomen, was het inmiddels zo warm
geworden, dat óén van de kapÍteins het klaarblijkelijk nodig oordeelde
otlt zijn motor door een onderdompeling van de nodi.qe Èoeling te voor-zien. Terwijl er een nieuwe motor gehaard werd, bezocht de groep cie
droogvallende slikplaten met tientall-en slobeend.c.n, winter- en zomer-talingen, een tj-entar bergeenden, ca. Jo blauwe reigers, honderden
kernphanen, ca. Bo bonte strandlopers, eÉjn enkele g"rtto, tureluur
en groenpootruiter en een l,rngsvliegende aalscholver.
Terug in de geïnundeerde polders vuas het logisch, dat wij er nu naast
de reeris gcnoemde eendesoorten ook wa-:rdvogels aantroffen, zoals schol-
ekster (1o), kievit (1ro), watersnip (honderden), r,vitgatje, oeverloper,
tureluur (aIIe c.ri. 10 exx), groenpootruiter (25) en t<.:mpÈ1an (2OO).
Deze soorten werden $Jaargenomcn in beide polders; in de poldc.r de Dood
nog extra grutto, zwarte ruiter, bontbekplevier en kleine plevier,
terwijl in c1e polder de r,mbachten nog 12 krakeenden zaten. Deze verschil-
l-en zijn reeds ecn kleine aanduiding, dat de polder dc -mbichten reeds
langer in geÏnundeerde staat is en daardoor meer begroeid,en dus geen
grote open sli-kvlakten meer heeft. Overvliegend vuerden waargenomen
een tweetal kanoetstrandlopers, tvuec' groepírn wulpen van eIk ca. 1! exx,
torenvalk er, wederom.een bruine kickendief.
Het hoogtepunt van de excursie 1ag toch vuel bij het avondlijke vlocdbos,
waar ongeveer 20 kwirkken werd,:n waargonolrrrrn. Vaag waren in de scheme-
ring de verschiltren tussen adulte en juveniele exx te zien) maa1^ zo-
veel duidelijker waren hun geLuiden. Vooral van clc juvcniele kwak die
l-uid roupend enkele rondjes vloog rond.om de V',JG cn eenmaal in de stra-
1en van onze schijnt'rerpers op ca. 6 meter recht over cns heen v1oog.
Een waardig slotr'tccoord van esn geslii.lgde excursie door een prachtig
natuurgebied, d:rt ons dic dag 75 soorten bood, plus voor enkulea van
ons nog de ooicvaar op zijn nest te Hank

(Ondergetekende bezocht o.:r.. 2 r,ireken later nogeens de Biesbosch en
nam toen..naast de reeds genoemde soorten nog de volgende waar: / krom-
bekstrandropers, 12 grau,,-íe ganzen en 1 ijsvogel. De cend.ensoorten wa-rcn uiteraard in aantal toegenomen; bj-jvoorbeeld nu ongeveer Jooowintertalingen)



2f december, Brabantsche Biesbosch, wandefexcursie.
Op deze datum bezocht de
en in groter verband, n.1

bl-z. 5

Vj,lG opnieuw de Biesbosch, nu echter lopend
. 1! leden, 4 echtgenote(n/s) en B introdu-

c6ts, waarond.er T leden van V,;íG tt11".1 gsoi'r en l van ViíG ltageningen"
Gelopen werd. vanaf polder Hoge Hof, - \Iraar + 20 köIgans, 1O kleine
rietgansr c&. 8O gràure gans (1 trattalbinisïisch exemplaar) zaten
plus ca. l0 sneeuwgors -, over de dam naar de Jacominaplaat, met ener-
zijds de Nieuwe Merwede en anderzijds de droogvallende grootste stroom-
ga.ten van de Biesbosch: het Noorder- en Zuidergat van de Vissen, dle
samen met de /imer overgaan in het Hollands Diep.
Bezuiden r.tmer en Hollands Diep liggen de fourageplaatsen der ganzen
tussen Drimmel-en en uíillemstad. Àndere fourageplaatsen liggen op het
Eiland van Dordrecht ter hoogte van de Kop van rt Land en op de droog-
val-lende slikplaten in de Biesbosch. Door de uitwisseling van ganzen
tussen de diverse fourageplaatsen werden er de hele dag ganzen waar-
genomen, n.1. grauwe gans (vel-e honderden), kolgans (honderden), riet-
gans (ca. 150), kfeine rietgans (ca.50) en brandgans (ca. 30).
0p de diverse stikplaten zaten in totaal nog ca. 55 wil-de zwanenr die
hun Zuid-nederlandse naErm ?rHoelzuiaanrr eer aandedenl eenmaeil vloog er
ook een groep van ca. lO kleine zlvanen over.
Op de slikplaten langs de I'{ieuwe lvierwed.e zaten ca.4OO pijlstaarten,
600 wintertalingen, 40 bergeenden en lOO slobeendenl op de Nieuwe
lrlerwede zelf zaten enkele tiental-len smienten, honderden kuifeenden,
duizenden tafeleenden, 2 6 + 6 g non en 1 dodaars; tweemaal vloog een
enkel-e aalscholver over.
Voorts werden nog waargenomen: I
een langsvliegende
dj-ef en een klapeks
Deze dag met z'n 59
afsluiting geweest

krooneend, 2o
+t

fuut, een overvliegende roerdomp,
buizerd, tweemaal een o blauwe kieken-

soorten is voor menig deelnemer eeri zeer geslaagde
van het excursie jaar l)6)

*!F*r<***

Vgl.voor vorige excursieverslageri in dit gebied: llededelingenblad,
7e jaargang, nr. 1, blz. 9.

21 september 1969, vaarexcursie vanuit Den Helder.
De excursiecommissie van Vl/G .,msterdam ontving van VirlG het Gooi
de uitnodiging om sarnen met hen een kotter te huren en een dag de
Noordzee op te gaan.
Vandaar dat op 2I septenber 16 l-eden van onze ViÍG en 9 leden van
Het Gooi op een kleine vissersschuit vanuit Den Helder het zilte nat
kozen. Het was echter di-e da6 vrij ruw weer, zodat besloten werd de
rríaddenzee op te varen. Daeir rlras het gebruikelijke vogelbeeld van de
ltladden, n. L honderden scholeksters, v'ru1pen, zilverplevieren, steen-
lopers, kleine en temminckrs strandlopers, z,,varte ruiters, groenpoot-
ruiters, rosse gruttors, etc. Bovendien honderden eidereenden en nog
2 paarse strandlopers, J futen en positief I noordse stern. Helaas
was het opkomend tij, zod.at besloten v,rerd (achteraf misschien toch
te vlug) om naar de. vaste wal terug te keren, en de zee gade te sl-aan
met steviger bodem onder de voeten, n.1. van;'Lf de Hondsbosse Zeewering.

Daar vlerd ca. 2f uur gepost. Langsvliegend werden v,i?argenomen: roodkeef-
duiker, 2 roodhalsfuut, J geoorde fuut, stormvogeltje, aalscholver,
6 toppereend,4 o middelste zaagbek,2 kreine jagc'r,1 juv. drieteen-
meeuw, I zwatt" 3t""rl, I dwergstern, ca. 2J grote stern en vere ondui-
delijke visdieven/noordse sterns. Bri de plasjes werd waargenomen:
bergeend, slobeend, smientl voorts nog 1 grote jager en een ö smell-eken.
Hierna scheidden de wegen der beide v,íGts, n.1. Het Gooi ging naar het
Zwanewater en *msterdam ging naar de Noordpier. Da::r werden nog waarge-
nomen: 2 roodhalsfuut (zittend)1 2 kleine jagers, een adult dwergmeeuw,
2 oeverpiepers, ca. 10 paarse strandlopers en een o sneeuwgors. Ondanks
de aanvankelijke trtegenslagrr toch een geweldige vogc,ldag mot 6l soorten.



bl-z" 6

2B septenber 1969, r.nls t er d.lms e r'I at erl ei dingduinen .

Í6-T;G:teden nermen deel
De bedoeling was geweest om oncler }eiding van de Hr. H. Vader het nor-
mal-iter gesloten infiltratiegebied te bezoeken.,r.angezien genoemde

excursiel-eitler echter op het Ia;itste moment verhinderd bleek'te zi-in,
werd het dus een gewone tocht en med.e door de niet zo gunstige tijd
van het jaar w;:.s hcl eigenlijk een niet byzonder geslaagde excursie
met 5L soorten.
Gestart werd bij de Oase, wa.rr op de^pganjekc-.rm wat kuifeenden, winter-
talingen en l- d.odaars zaten, terwijvïjsvogel er viste. Via de begroei--
de binnenduinrand werd naar het zuj-d.en gelopen. O.a. werden daar lvaar-
genomen: grote bonte specht,l kleine bonte specht en verschillende
groene spechtenl voorts glanskopmees, zwarte mee§, ca. 1O putters en
àen juv. boomv:rlk. Langs het infiltratiegebied wc-rd door h,,t open duin-
landschap teruggelopen met de gebruj-kelijke wilarnemingcn a1s kuifeendt
slobeend., tafeleend en wintcrtaling op rLe diverse kanalen, en langs
d.e randen wat oeverlopers, tureluurs en groenpootruiters" Bcvendien
werd nog waargenomen: bruine kickendief (driemaal, n.f. 1 I en twee-
maal een juv. ex)r J tapuit, ! paapjes, en een roofvogel die sommige
ïvaarnemers deed. denken aan een o smellekenl positief uitsluitsel hier-
over is nict verkregen.
itl met aI een gewone dag in september in de;r'ï-d.uinen' met ó6n opval-
lende ruaarneming, n.1. het ontbrcken van de visarend.

*******

18 en 19 october_196!_,_weeke4g-9lq9ï91. , , , \
Dë'öïne*""s:71 ]"d6n-p1;s 5 i;Tiodu66's, v,raaronder 4 echtgenoteln/s) -

.{angezien o.g. p:ls l-ater op c1e eerste dag aanklvam en tot laat in de

namiddag gescheiden bleef vi,.n de groep, zi jn de waernemingen van d'eze
dag hem slechts door rroverleveringrr bekend.

Via de binnendijkse plasjes aan de oostzijde van het eiland werd naar
de Noordpunt gereden. Onderweg o,;r. bij Ceres 2 grote piepersl veel
bonte strandlopers, kleine strandlopers, wintertalingen en een enkele
zwarte ruiter op de ple,rsjes, en op de BoI 'ri:t dodiars en 1 fuut; bui-
tendijks aldaar tiental-]en eidereenden. Bij de Noordpunt gekomen, ver-
anderde het normale excursietempo in een wedloop tussen Vrl,'G-ers ener-
zijds en een zeekoet, dic m.jt de ebstroom meezwon anderzijdsq de zeekoet
slaagde erj-n de meeste V lG-ers achter zich te laten ! Voorts werden
daar nog een g blauwe kiekendief, honderden rosse gruttors, 2 rotganzent
+ 1OO kanoetsïrandlopers en 4 grote piepers l{/àargoÍlorllen.
Bij de ;igroentetuintjesrr z:-ten ] beflijsters en cr vloog een Q

wer over. Zowel de eerste al-s de tweede dag zaten de 
"ueilanaËngoudplevierenl in veel rnind.ere mate zilverplevieren: deze zaten

vrij grote aantall-en buitenoijks.
De volgende dag hing er een vrij clichte mist, zodat besloten werd de

Staatsbössen te bczoeken. I)aar werd o.a. waargenomen: zwarte roodstaart,
zwarte mees, si js jes, en door o.,,. en de I{r. Dooremans een kleine vlie-
genvanger. Het dier viel op door zijn zeer actieve vrijze van voedsel-
zockenq meestal niet op de typische vliegenvanger-manier, maar veeleer
irbiddendrr I:rngs de schors en de naalden. De vogel verbleef hoofdzakelijk
pal onder en in de onderzijde van dc dichte nanldenkroon. Opvallend was
de oranje kleur van keel en bovenborst (niet zoye? op de borst als bij
de roodborst). Habitus ook ten enen male verschillend van roodborst; de

vogel was ook grijzer op rug en kop. Door het dichte bos en de zeer 8ro-
te beweeglijkheid van rle vogel lukte het o.g. niet met zekerheid een
witte staartvfek waar te nemen; de Hr. Dooremans verklaarde.chter dat
hij de witte staartvlekken positief gezien had. Ook zond.er het rliraarnemen

van de staartvlekken was o.g. ervan overtuigd, dat,iit een kleine vlie-
genvanger betrof, d;rar hii de soort goed kent aangezien hij in juli '69
a1s eerste het broed.en ervan in inet Harz-gebergte ontdekte. Eenrrgroot
alarmrr, l,uaarna de hele [i:íG-groep kwam meezoeken, leverde hc'laas geen
tweed.e waarneming op. lrtèI van een roepende boomleeuwerik.

sper-
vol met
in
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Vervolgens werd nogmaals koers gezet naar de Noordpunt (onderv,reg
nog 2 buizerrlen), en ,i.aar zat nu 1 beflijster, + JO drieteen-
strand.lopers en een zwarte zeeöend, -
Hierna verspreidden de diverse deelnemers zich over het ei1anc1,
hetgeen als byzonderheid nog opleverde: een rosse franjepoot
bij de Mok en 4 roodhalsfuut tegenover Dijkmanshuizen.
A1 met a1 een geslaagde excursie met in totaal- 87 soorten.

l"l . Hartog,
Admiralengracht 2olhs, trmsterdam t5

Excursie nl-euws
Sedert de benoeming van de Excursie-Ccmmi-ssie in januari 1968 v,ierd.en
er in totaal'reeds 1] excursies gehouden: clrie in 1968 en tien tn 1969.
Deze toename zou men kunnen opvatten a1s maatstaf v..,or d.e toegenomen
belangste'I1ing1 deze blijkt echter nog duidelijker als wij het deel-
nemeraantal aan de Biesbosch-excursie in 1968 vergelijken met die in
1969, n.1. resp. 9 en 21.
Ïn totaal hebben in 1969 /4 personen aan d.e excursies deelgenomenl
hieronder iilaren Jo introducé's, waarbij 7 echtgenote(n/s)r 4 xinde-
ren en 19 introducó's in engere zín. Twintig 1eden hebben Ln l-969
vijf of meer dan vijfmaal aan een Vl;ïG-excursie deelgenomen; slechts
t heeft a}le excursj-es gevolgd, 2 led.en 9 excursies.
Het total-e deelnemer-aantal bedroeg 211, dus gemidderri 21 per ex-
cursie.
De tien tn ]-969 gehoud.en excursies zijn onCer te verdelen in: l- bui-
tenlandse reis van 4 dagen, J weekend.s, en 6 dagtochten.
Op deze excursies werden in totaal 198 vogelsoorten waargenomen. ïk
memoreer in het kort:

- kruising.tussen Canada-gans en graulir/e gans, plus 6 normale ganzen-
soorten (Zeeland)

- 3 kraanvogels, slechtvalk, albÍno rosse grutto en ca. 15OO rotganzen
( Texel )

- rode wour/r/, visarend, vuaterspreeurJr, ijsvogel, kortsnavelboomkruiper,
grijskopspecht (Harz, Duitslanr).)

- ca. lO paar blauwborst, 6 boomvalken, wespendi-ef, buizerd (Mariapeel)
- 2 paar krakeend, bruine kiekendief, baardmees, broedkolonies van

brauvre en purperreiger, aalscholver en lepelaar (Naardermeer)
- krakeenden, pijlstaarten, smienten, brui-ne kiekendief, 1! kwakken(adu1t en juveniel) (Biesbosch)
- stormvogeltjer kleine jager, smelleken, sneeuwqors (Noordzee)
- kleine bonte specht, ijsvogel, bruine kiekendief (A ;lr.-cluinen)
- zeekoet, grote piepers, beflijster, alsmed.e door 2 waarnemers eIk:

rosse franjepoot en kleine vli_egenvanger (Texel)
- grote aantallen ganzen (l soorten), blauwe kiekend.ief, roerdomp,

klapekster (Biesbosch)

Hcewel deze belangstelling verheugenfl is voor haar activiteiten, acht
de Excursie-Commissj-e zich geroopen om te waarschuwen tegen het gevaar,
dat bij onze V.IJG hoe langer hoe met-r het karakter vanrrexcursieverenigingtl
drcigt te gaan overheersen. Daaroil za1 vocr l97O ihet aantal gezamelijke
excursies, vcoral in het voorjaar (inventarisatiesei-zoen) eerrfer wor-
den gereduceerd dan uitge'breid. De excursies hebben zeker eclucatieve
waarde en zíin belangrijk voor de bevorclering van het onderling ccn-
tact tussen de leden. Maar we moeten toch ook vraar maken, clat we le-
den zijn van Vogelwerkgroep nmstgrgam.
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Voor 1970 kon.ligen wi j voorlo pic de vo nde excursies aan:
Zon B februari anzentocht.
.t:,fhanke l- k van de toestand van de w.gen en de te vcrwachten aanwe-
zigheid van ganzenr zal ]net reisdoel- Zui,l-lïcst Irledurland öf Fries-land zijn.
T.a.v. de berijclbaarheid van r1e wegen wijzen wij er opr ,iat de be_cordeling of rle excursie al- dan niet rlocrgang vindt, rigt bij deindividuele bestuurders. I/oor d.eze excursie vrorden in principe
géón autors bijgo.huurcl, zodat geldt:n Lie het eerst boekt, het eerstvoor deel-name a1s passagier in aanmerking komtl:.
Bij gelijktijdige bocking hebben actieve leden cle voorrang.
9lgg"g uitsluitenct door storting op gemeentegiro (l}]2OO) i_tl4g4t.n.v. F. versluys, Hofgeest 53, Bijlmermeer. Hct bervi-js v,nstorting moet rioor l'. \I<-,rs1uys zijn ontvangen vóór 1 fàbruari.!ïi1 men zich hierna nog opgeven, clan zijn passàg;"= ,-ïl--ËItraverschuldigd boven de normale aclministratiekosten, ,1iu- in oniler-
staande bedragcn begrepen zijn.
Ook op de chaufferus/chauffeuses lvordt een clringend beroep gecaanzich tijdig op te geven, zodat de excursiecommiÀsie weet, over
hoevcel passagj-ersplaatsen zij kan beschÍkken.
De kosten zijn: Í B.- voor passagiers, .f L.- voor chauffeurs/chauffeuses. ;ordt de excursi-e àfgelast, dan ontvr.ngen tle passa-giers Í 7.- terug
!g!efÈ"S-t-g!rrL-gl-=gndsg-5 april-,-lexel. De keuze zat mcde
afhankeli jk zi jn íàí-deïIT51G'ï.rnï;;iq-ilat. ( zie bi jlage vandit lte.declc lingenblad ) v
Nacler bericht volgt aan dc,Etnen rlie zj-ch - vcorlopi_g nog vrijbrijvend -als belangstellende opgeven aan F. r,Ic.rsluys.

Vri .1 I + m woerrsd 20 nei: Harz- eber te.
Dit kec.r is de toch rund Pinks eren gepland, zodat U met J verlcf-
dagen zes dagen '"vet kunt.
vertrek op vrijciag (zet bi j uw aanmelding rlc gewenste vertrekti jd:Is morgens, ts micldags, rs avonds) un woensd.rgavond terug.rn ieder gevar zult u 4 dagen in clc. fantastische Harz zijn.
Cvernachting is ook nu lueer mogelijk in het verwarmcLe Juge,ndwaldheimte Zorger c.Q. in een hotel aldaar. Kosten: hotel + ve"vó"r iell--in
Í 15o.-; JugendwaldheÍm + vervoer .f ?5.-. Er wordt a_11een in huur-
autof s gereden. Lilten de enthousiaste verhalen v
de excursie van 1969 vo1d.,..,end. e zi jn om U tot dee
Qpggve: geinteresseerden r-lienen zich schrif tuli j
A. Hartog, ldmirel_engracht 2olhs, ii.msterdarn-I!,
Deze opgave is nog- gehÈe1 vri_jblijvend. Vóór B'f
dan een uitgebreide inlichtingenlijst, waarna Udefiniticf kunt opgeven.

,en de deelnemers aan
lname te doen besluiten.
k op te geven bij
v66r 3l ,rnuari ,7O.
e'bruar l_ ontvangt
zj-cln t,/n 20 februari

Vri d avond 26 uni m zonda mor en uli eland.
i\iet de trein viln ca. 1 uur van C entraal Station nairr ilock vanHolland; met de nachtb--,ot naar Harwich (in een sra-apcabine); treinvan Harwich naar Lonrfen, Lj-verpool station; taxi c_o.rr Londen naarPaddington Station.
Vanuit dit station met tle trein vi:r Re;rding, Biith, Newport, Cardi-ff ,swansea naar'camarthen; vand.aar vervolgens, na ecn r:verstap, naarHaverfordwest (-:.ankomst ca. 12 uur). Eindc van a1l-e r:rilvervoer.Met een speciaal gehuurde bus verder via Milforcr Haven.
De uiteindelÍjke bestemming hangt af van d.e belangstelling onder dedeelnemers, n.1.
àf DaIe Fi:rt Field Centre öf Skomcr Islanc]



Zaterdagmorgenr 4 ;uri, om ca. / uur ts morgens, terug van Ha.verford-
west, en met de nachtboot terug naar Nederl;rnd; aankomst Àmsterd.am
zondagmorgen, ) ju1i, om ca. 8 uur JO.

Het reisdocl ligt in South !ïest Pembrokeshire, het uiterste Zuidwest
puntje van l,íales. Dit puntje wordt gevormd d.:or dc Dalc Pe.ni-nsu1a,
een schiereiland van ongeveer 2 x JrJ km, met in het uiterst zuide-
lijke puntje op een v,:tiruitspringende rotspunt het D,.r]e rcrt Field
Centre, een tot biologisch station omgebouv,rd Victoriaans fort,
beheerd door J.H. Barrett.
Cngeveer L km uit de kust liggen 2 eilandjes: Skokholm en Skorner.
Al-Ieen §komer is toegankelijk voor toerj-sten.
Op 12 krn uit de kust 1Ígt Grasholm met een Jan van Genten - kclonie
van 12.OOO paar.
skomer meet ongeveer 1r5 bij 2 km en is oen brc.reclpraats voor o.a.:
noorclse pijlstcrmvogel, papegaaiduiker, stormvogeltje, nourdse storm-
vogel r a1k, zeekoet, kuif aalscholver, aalscholver, raaf , alpenkrar-ri ,ve1duil, buizerd, torenvalk, sl-echtvalk, Ook floristisch en marien-
biologisch is Skomer zeer d.e moeite waarcl .

Er zi.in dri-o m,-r gc Ii kheden:
öf geheel gestationneerd zijn in DaIe F,:rt Fielrl Centre (uiteraard
comfortabel en minder gebonden aan een klein oppervlak),
öf geheel gestationneerd. zijn cp sk.:mer ei-Iand in 2 slaapbarakken
en tenten (aus aan dit eiland gebonden, wel een unieke plaats),
àf een combÍn.atie van beidermet a1s beste regeling:
eerst 2 dagen op Dale Fort, dan 2 à J dagen op Skomer, en ver-
volgens nog evL.n terug naar Dale Eort.
Deelnemers, die minder ean tijd gebonden zijn, zouden er vanzelf-
sprekend een langer verblijf in Engeland aan vast kunnen knopen.
Koslen: niet-schol-ieren ca. f 25O.-, scholieren ca. f l?5.-.
Olgave: geinteresseerden dj-enen zíc}rr - voorlopig nog vrijblijvend -ï56FÏ f"U". schriftel-ijk op te geven bij li. Htrrtug, r"tlmiralengracht
Zorhs;IffiËrdam - 1!, met vermelding *uiku verblijfsvorm zij zou-
den prefererenr c.e. of ze langer in Engeland. zouden ivillen blijven.
Deze personen ontvangen zo spcedig mogelijk na 1 febr. nader beri-cht.

Dc-' mogeli jkheid bestaat, dat tussen de bovenvermelde excursi-cs
enkele excursies t;

Lz-. 9

meer individuele basis veelal-doorr noB
dichter bi MS CT .l.m bi v. Zui-dcli jk evrlandr Den Treek,
Ji. .u nen zul1en worden geimproviseerd..
,'/illen chauffeurs / chauffeuses, riie hieraan meer of mincler
inciclenteel wi-L1en cleelnemen, dit opgeven aan *. Hartog.
Idem - schriftelijk - passagi-ers dic voor cleelname in aanmerkÍng
lvillen komen; iifleen_zij ontvangen na,-rer bericht, aIs er iets
gecrgani-seerd wordt.
Als regel za1 het aantal beschikbare plaatsen vcor deze excursies
gering zíjn; aan actieve VrdG-IeCen (inclusief adspirantleden) za:.
de voorkeur ivord*lJJffien.

Namens de Excursie-Commi.ssie : A. H a r t o g
iidmiralengracht 2Olhs,
Àmsterdan - 15

"\z1vDt-december 1969
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Trektocht per auto door noordelj-jke landen

un]. uli 1 6

f inland
De Nederlandse brced.vogelpopulatie bevat vooral soorten van de

holarctische, palearetj-sche, europese en europees-turkestaanse fauna-
elementen. fn die van Finland vindt men weinig van vocrral de beide
l-aatste terug, maar meer van cle arctische, siberisch-canadese, sibe-
rische, Noord.-Atlantische en paleomontane elementen. Zo komen krak-
eend, (holarctisch), groene specht, nachtegaal, boomkruiper (europees),
snor (eu.ropees-turkestaans) en roodborsttapuil (palearctisch) in
Finland niet voor, terr,'ii j1 klva::telkoning ( e,uropees) , wielewaal
(arctogeïsch) en Noordse nachtegaal (palearctisch) slechts in Zuid-
Fj nland verschijnen.
HIs broedvoeels tell ili-nl-ancl evenu,rel soorten, die in Nederland slechts
rs winters of helemaal niet te zlen zLJni zwarte zec.koet (holarctisch),
ijseend, giervalk, sneeuvrhoen, sneeuwgors (arctisch), ruigpootuilt
dwerguil, d.rieteenspecht (siberjsch-canadees), laplanduil, oeral-ui]t
kop-erlviek, bosgors, keep, taigagaai (siberisch), oehoe (palearctisch),
grote mantelmeeu,,,rr alk (lioord-Atlanti.sch), beflijster (paleomontaan),
roodmus en blaurvstaart (palearctisch, in Europa echter siberisch).
Nederland valt i-n het gematigCe klimaatgebied met als typische be-
víoner de boomkruiper; Iinland in het toendra-klimaatgebie'd (roodkeel-
piepe.r, koninp5seider (i'1. Noorr,vegen) ) en boreale klimaatgebied (f rit-
àuiÉer, laplanduil, drieteenspecht, Noord.se boszanger, keep, taigaga,ei)'
Verder broed.en j-n Finland. nog enige soorten, die daar de lvestgrens
van hun verspreidingsgebieC. berciken: terekruiter, wilgengors, dwerg-
gors (siberisch) , bl-auvust:-:.art en Blythrs kleine karekiet of struik-
rietzanger (Turkest.aans) .

Ten eranzien van de bl-auwstaart moet opgemerkt worden, dat het broe-
den in Finland nooit is vastgesteld, maar sinds 1949 is de soort
ti jdens cle broedti-jd <1e meeste jaren vooi'gekomen, zii inet in slechts
1 à 2 exemplaren, vooral eerstej;:ars zingende mannetjes' De blauw-
staart bereikt pas in hct tweede jaar zijn volwassen k1eed, doch
eerstejaarsvogels kunnen ook broedend worclen aangetroffen.

De dri-e mees'; algernene vogels van FinlanC. zijn de vink, de fitis en

de bosgors. Hoewel soortenrijk, is Finland. vogelarm: i1 osenschijn-
lijk goede gebieclen kan je uren dwal-en zonder veel vogels te zien"

Gedurende d"e 2-de helft van juni en d.e maand juli bezochten E. Velingt
G. OreeI, en ondergetekende Finland en Noorwegen. ,'e konden op deze
reis, gaande van zuid nairr noord, bovenvermel-de verschi jnselen aardig
\ïaarnemen. Hiey volgen besprekingen van enkele gebieden van Zuid-
Finland tot Noord-NQor'vegen.

JURiviO: een eilandje van + bij ] km in de archipel aein de Zuid-riest
foilEttr.r, Finland (fir.t..r,à teÍt ongeveer 6O.OOO eilandjes en JO-OOO
meren) , met een loofbos, e en clennebos r droge huide', plas jes mc't toendra-
achtige omgeving. Vooral cloor dit lilatste deed het aan Lilpland denken.
fn de archipel herhaaldeiijk grote zeeëenden, eidereenden, grote en
middel-ste zaagbekken rlet jongenl verder nesten van kleine bontc strand-
loper (schinzii), steenloper, grote mantelmeeuw, Noordse stern en
bonte kraai.
Nic.t broed.end: grauwe franjepoot, 2 ?? ( waarschi jnli- jk reeds op de

terugweg van Lapland, v,raar d€ fi&rrflc)t je s broeden en de jongen verzor-
gen); róod.keelduiker, en als bi,zonderheden 2 wiel-ewalen cn 2 iierg-
Jenden (Jurmo is de enige plek in Finland vuaar bergeenden voorkomen).
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Zuid-Finland: gemengcl bos ( o . a. eik, die noordeli- jker niet meer
voorkomt), naaldbossen, meren, open velden met struikgewas; licht
ht--uvelachtig.
In het gemengde bos o.a. roodmus, Noordse nachtegaal en hazelhoenl
langs een lage steile rotshelling: nest m;t 2 jonge oehoers, waar-
bij a1s prooiresten voornamelijk krrraj-en (bonte) te zien waren;
voor het open veld werden ons aIs zeldzaamhu-den sprinkhaanríetzangert
bosrietzanger, krekelzanger en Blythrs kleine karekiet genoemd.
Hiervan hebben wij alleen de sprinkhaanrietzanger en de Blythts
kleine karekiet gehoord: de laatste zingt ongeveerr a1s een bos-
rietzanger, milar rustiger, zonder krassende tonen en zonder onder-
breking de heLe nacht door. Hij is zeer moeilijk te zíen, omdat hij
diep in de struiken blijft zitten. rle hebben hem in de schemer van
de nacht tot, 66n meter benaderd, zond.er dat we hem zagen.
Verder hoorden lfie er rs nachts klrartelkoningen.

Midden-Finland: zware naaldbossen, meren met moerassige ocvers,
vochtige heides, berken.
Bij Keuruu zochten w e ongeveer een uur naar reeds een maand uitge-
vlogen oeraluilen, die bij een boerderij in een zeer zware berk
gebroed hadden. Toen we er tenslotte één vond.en, overtrof hij or:Ze
verwachtingen: bijna tweemaal zo groot als een bosuil.
Verder zagen we een visarendennest op een hoge brandtoren, pareldui-
kers, twee kraanvogs.ls met jongen, bosgorzc-n en een ruigpootuil in
een nestkast. Een andere nestkastbewoner is de brilduiker, die
echter steeds aI jongen had.

fn een 7JO jaar oud bos (docle bemoste bomen, vraar je knarsend
tussen wegzakt en kale stammen die krakend ineenstorten) zagen we
auerhoenen en een haviksnest rnet J jongen. iVe kwainen er evenwel voor
de dvterguil, die ecn Finse vogelaar voor ons met gefluit zou lokken.
De eerste keer reageerden hierop a11een kramsvogels, koperwÍeken, een
drieteenspecht en een kleine vliegenvanger. Tegen de avond. pas had-
den we succes: een dwerguil kv,ram, met hetzelfde gefluit antwoordend,
vlak boven ons j-n een boomtop zitten.
nij [gjgani hadden dit jaar twee paar Iap]-anduilen gebroed, de eni-ge
voor Finland. Dit aantal v,risselt nogal: het jaar ervoor had er geen
enkele in Ei-n1and gebroed en daarvoor 2J.
Laplanduilen ztJÍrt evenals oeraluilen, in de buurt van hun jongen
zeer driest: de man, die de jongen geringd had, deed dit met karton-
nen platen over zijn schouders; niettemin kon hij ons nog de litte-
kens tonen. Ook op ons dook de oude voge1,-die nog groter is dan de
oeraluil-, horhaaldelijk, toen vrij de jongen te dicht naderdenl of
hij gi-ng ons vanaf een tak met de kleine gele oogjes agressief zit-
ten aankijken.
Onderweg naar CI1I zagen víe cen jonge steenarend op het nest in de top
virn een denneboom. Bij 0u1u broedden urilgengorzen, traarvan rde enkele
nesten za6en en terekruiters, die echter toen wij er uraren niet aan-
wezíg ïvaren op het veJ-d, \itaar ze moesten zLtten: e cn Sloterdijkachtig
braakli-ggend terrein. 'íJe vonden er een nest van de Temminckrs strand-
loper,
Geplaagd door muggen, die hoe noordelijker je komt steed.s hinderlijker
worden (het record is met éón handslag op je been 47 aoae muggen) heb-
ben we enkele nachten op een heuvelrug bij Kuusamo gezeten.
Bij het horen van een zi-ngencle koperwiet aaöfiïEi-fre, dat het een blauw-
staart was, en toen we deze eindelijk hoorden, d.achten we eerst d.at
het een koperwiek was. De zang van de blauwstaart is kort en luid:
een helder, lijsterachtig pJ-ewii-tluutititi. víe hebben de,,uiterst
schuwe" vogel (een eerstejaars 6) zeer goed kunnen bekijken, waarbij
opviel dat de roomwitte wenkbrauwstreep nu eens duidelijk, dau weer
onduidelijk wasl cLe vo-el- kon hem als het vuare aan en uit zetten.
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Nu eens'zittend. in de top van c:en boom, dan uieer, plotseling verdwenent
zong hij honderden meters verderop zonder dat je hem daar heen had.
zieÀ vliegen. Van schuwhei-d was niet veel te merken, we1 van ecn zeer
verborgen fevenswijze" vcrder bij Kuusamo taj-gagaaien en een alarme-
rend.e clwerggors.

lgplCgg: naald.wouden, berken, maar vooral kaaI, bergachtig terrein
met veel plasjes en moerasjes. Hier broeden voornamelijk vogels, die
bii orrr or"rwinteren of doortrekkcn. Zo haddu. Ïr1j alarmer""$ o1.:1:
heen afwisselend, rood,gesterde blauwborst, barmsijs, ijsgors Ln zomer-

kleed, sneeuwgors, ijÀeend, zwarte ruiterr gïoenpootrrriter, bosrui-
ter, regenwulp, goud.plevier, (grote) bonte Àtrand.loper (alpina),
grau!{e iranSepoot, kleinste jager, smellcken en ruigpootbuizerd'
ài" Ari. jongen had in een oud visarendennest '
verder in de moerassen moerassneeuwhoenen en roodkeelpieperst op

de bergtoppen sneeuwhoen en beflijster, en in het bos bruinkopmezen'
die rs nachts zelfs op de tent kwamen zittcn'
om de giervalk te bereiken moesten we een meer overroeien met een

bootjnl drt ,r" eerst met een ander bootje vitn de overkant moesten

halen. Er war,r.n dit jaar vier jongen, die nog steeds bi j de rotswand,
waar het nest zat, ràndvlogen. Dc vogels, ongeveer zo Eroot als een

havj-k,, zaten soms zo dichtbij, dat we de blauwe washuid konden zíen'
Aan de overkant van een rivier hoorden we in de bomen een barmsijs-
achtige triller, dle ook wat aan dj-e vr:n de bergfluiter deed' denken'
Toen we de rivier doorgelopen waren, konden we ons vertnoeden bevestigen:
de Noordse boszi:'nger

var3ngerfjg"È (Noord-Noorwegen): geen bomen meer, echte toendra en'
j_" t"#-"Ï]:-fing tot de and"ere Noorse fjorden, lage kusten met af
en toe kliffen; koud en winderig.
Langs de kust kleine jagers, grote burgemeesters en Jan van Genten
(de noordelijkste broedplaats van de wereld) '
op de weg strandleeuv,rerikken en op zee drie soorten eidereenden:
de gewone het talrijkst; +. 10 Stell-ers eidereend.en, öö in eclipskleed
en l- e en een paartje konïngseiders in eclipskleed' Dezc'laatste
zíjn àeer rroeilijk te onderscheid,en: de snavel loopt minder ver over
het voorhoofd r1oorl het geheel donke rc mannet je herkencien we pas

omdat er een vrouwtje bij zwom, d.at opviel door het rossiger.veder-
kleed dan het vrouwtje van de gewone eider
De Stellers eider is veel kleiner: donkergrijs met witte vleugel-
vlekken aIs bij een smient, en de onderkant gekleurd of er stook-
olie op zit; zowel ö al-s 3 hebben wit-omrande spiegels.

Bii yglgö b"keken ïve een vogelberg: een steile rots Ln zee met dui-
zelden d.rieteenmeeuwen, honàerden alken en zeekoeten, papegaai-duikers
en enkele dikbekzeekoeten. De vo.",eIs vlogen af en aan en op zee

mi-egelde het van de voor ons bootje wegduikende alken en zeekoeten'

Op de terugweg bij Bodö, plotseling uit een regenbui tussen trvee

flippen tevoorschijnkomen,l,zweefde een zeearend voor de bui uit een

fjord in.
11.000 km gereden.we hebben over het

dR/vDr

algemeen goed weer gehad en

J.,i. de Rocvcrr_t
!Veesperstraat l-)
Antsterdam - 1OO4.
teI. 210661.

lve ekend en:
lvlilletst raat 26,
Amsterdam - 1OO9
te 1- ?26265

T
_l-

,,
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De huidige toestand van de Diemerzeedi

Door A.N. Swart

Het lijkt mij nuttig om, ondanks de vrij moeilijke toegangsbepa-lingen en de erbarmelijke toestand van een bepaald gedÀe1te,toch een woord van opwekking te r-aten horen om dit ,"oeg", zouitstekende vogelgebied toch vooral niet de rug toe te keren.
rk wi-I hier nog eens d.e diverse variabele landschappen vandit gebied de revue laten passeren.
Beginnen we olr"- tocht bij het voormalig Kamp Zeeburg, nugedeeltelijk i, beslag genomen door een Antislipscrroài, hetNed. centr. rnstituut voor Hersenonderzoek, een hondendressuur-school en een woonoord voor buitenlandse gastarbei_ders. op rlitoude kamp staan nog mooie boompartijen en daara"iri." een- rrinkrietvel-d. Recente leuke waarnemir.gu, op dit gedeelte: boomvark,klapekster, befrijster, sprinkhaanrietàanger, tweemaar- baard-mannetjes.

Het volgende deel (waarover de schelli-ngerwoudébrug loopt) isbijna onveranderd gebleven en loopt tot-rÍZomerlust. aan d.e Bui_tenkerkerweg. §E: de pont over het Amsterdam-Rijnkanaal is hieropgeheven ! Een varlabel gebied met volkstuinón, iachthavens€o -ïververrI bi-nnen- en buitendijkse rietvelden, een-goede slik_
loek en een mooi overzíciht over het Buiten-fJ. ApartË vermel-ding verdient hier het zeer oude ,Gemeentelandhuis, met veelhoog hout. Recente waarnemingen i-n dit deer: grauwe ganzen, Iijseenden, een december-tjiftjaf in een boereÈoolveràje, putters.
Bij irzomerlustrt - Buitenkerkerweg begint het verboden deel vande di jk r nu eigendom van d.e gemeente Amsterdam, af d.. stadsrei_ni-ging. Het i-s daar é6n grote vuilnisbelt geworden, die uiteraardvele vogels aantrekt. Deze belt wordt op het buitendijkse spuit-veld gevormd en laat van dit eens zo mooie ruigland viiSwet nietsmeer over. Tussen de dijk en het Amsterd.am-Rijnkanaal is nu eeïrmooie eendenplas, gevormd door afgraving. De weg is hier bijnaonbegaanbaar en wordt zelfs-nog.slectrter tot ".r, du plas Akkers-wade. De strook voorbij de eendenplas is nog een vrij intactruigland met riet en wi-Igen gebreven. ook ait:_s een oud spuit-ve1d. over dit gebied loopt de beruchte hoogspanningskaber.
Na een binnen- en buitendijks stuk slecht weirand (steltlopers ! )komen we aan de beruchte verbrandplaats voor che;r;;;;-;i""r_stoffen. Hoewel het gemeentebestuur ae .*ptoit.r.t, de firma J.J,de Goede, heeft gelast het verbranden te itaxen met ingang van1 juli 1969, in verband. met de volksgezondheid, wordt er met zuid_westelijke wind tóch nog gebrand.
Recente leuke vraarnemingen in di-t verboden gecleelte: broedgevaldodaars, J vritgatjes bijeen, roerdomp, fratàrs, een d.ecember-kl_uut.
rn het gedeelte -dat echt nog mooi is gebleven, ligt gedeeltelijkde Akkerswade, die jammer genoeg ook d.eels tegenover de verbrand-plaats 1igt. Het schenden van ààze p1a. Joo" Èet plemp"r, rrr, *"r,groot deel- voor het plaatsen van een hoogspanningÉmasi, acht ikin ornithologisch opzicht wel- een ernstige wandaad. i1ier broed.deneens krooneend, zwarte srern, bruine kiekendief, roe,rdomp, purper-reigerr porseleinhoen en zeer waarschijnlijk ook tafel,eend, woud_aapje en geoorcle fuut. snor en fuut broeden er nog wel, en de kansop het broeden van baarcmannetjes is groot; gezien een zomerwaar_nemin6l in 1967
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vervolgen rrye onze tocht, dan passeren we de mooie Diemerplas,
waaraan campings met mooie bosjes, en'we.naderen het gehucht
Diemerdam met het fort, waarvan .de. camoufrage-begroeiing
ernstig is gehavend.

Een nieuw gedeelte volgt nu, vraar sinds kort het Frovinciaal
lrlectriciteitsbedrijf lloord-Holland (r.u.x..; d.e scepter zwaa1t.
Het zeer belangri-jke buitendijkse spuitveld', nu een prachtig
rietveld, is jamrner genóeg sinds kort afgesloten. De sleutel
is verkrijgbaar bij de portier van de ni-euwe p.E.N.-centrare,
overdiemerpolder. Dit gebouw beheerst een groot deel_ van dit
landschap met zijn enorm hoge schoorsteen.
lïat we hier enerzijds aan belangrijk ornithologisch gebied
hebben verloren (kemphanenbaltsplaatsen, broedplaats watersnip),
winnen we'anderzijds weer door het mooie rietland (porsereinhoen,
baardmannetjes, roofvogels) .

Na de geheel in curtuur gebrachte buitendijkse rtNes* volgen
langs de dijk eni-ge percelen slecht grasland. met buitendijks
een nieuw gebouw van de Amsterdamse Barlast-lvly. Het is hier
besrist erg rommerig geworden en landschappelijk schoon is hierniet te zoeken.

Het gebied van de Buskruitfabriek ,iDe Krijgsman,r nadert, voor-
afgegaan c-oor een mooi binnendijks groot rietvel_d. De situatie
is hier nog a1s van ouds en de vegetatie is interessant. Langs
de buitenkant van de zeed"i jk vele rrilgen, riet en ruigte; tot
aan de haven van Muiden blijft dit zo. Binnendi3tcs vertrett zíc6het hoge geboomte van ?rDe i(rijgsmanrt, een boscomplex van ca.
2L ha. Doordat de toegang tot het terrein streng verboden is,is er nog nooit een serieuze broedvogerinventarj_satie uitge-
voerd i

fn de loop der jaren heb ik gegevens verzamefd die op een to-
taal van ca. 40 soorten broedvogel komen, waarond.er blauwe
reiger, boomvark, tortelduif, grote bonte specht. Broedverdacht
zijn verder Turkse tortel, ijsvogel, grote lijster, mathop,
boomkruiper. rk heb artijd de indruk dat dit bos in oecolo-
gisch verband. staat met de verste diluviale uitloper van het
Gooi, l4uiderberg, waar nog de bi j uitstek diluvial_e stand.vogels
aIs kuifmees en boomklever bioeden (Koche.lbos, Doolhof, Brink-
beuken, Joodse Begraafplaate). Ik kan bijv. anders de aanwezig-held van een fouragerende kuifmees op 23 juni midden in de Die-merbuitendijkerpolder niet verkl_aren

Na rrDe Krijgsmanrr volgen nog wat volkstuinen, met a1s
een mooi overzicht o.ver de haven van Muiden temidden
oude ruines en het Muidcrslot. Een tocht van bijna 11
dan achter ons.

nog goede vogel
2 I van juli 1p6

slot
van eeulven-
km ligt

ft)
B

ebied,
voor

1iïie belangstelling heeft voor dit toch
leze ivlededelingenblad 6e j aargang, no .
verdere gegevens en de soortenlijst;
van dit artikel nog verkrijgbaar.

decembe.r 1969, Sw/vDr

deze is ook bij de schrijver

A. N. Swart,
President Steynstraat B,
Amsterdam - 1005.
Te1. 94462,
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Verslag broedsej.zoen nestkasten op het Vogeleilana 1969

Er hingen dit jaar 12 nestkasten op het Vogeleiland zèIf. Twee
van een afwijkend type (r.g, selectieve kasten, kleiner dan de
dere); deze bleven onbezet.
De overige 10 kasten lverden bewoond door l- pimpelmees, I koolmezen,
1 ringmussen en 1 spreeuw. Twee ringmussen hadden een 2de broedsel,
en in de kast van de spreeulÀr kwam later nog een huismus.
Hieronder-volgt een tabel. fn de Jde kolom worden resp. vermeld:
aantal eieren die gelegd werden, aantal uitgekomen eieren, en aantal
niet-uj-tgekomen eieren.
AlIe opgegeven data en tijden kunnen hoogstens 1 dag verschillen van
de eigenlijke waarden" Lr/e controleerden n.1. maar 1 keer per ureek,
zodat e:: gemakkelijk een fout van I dag kan optreden.

uraren
an-

soort

spreeuw

huismus

rlggmus
idem
idem
idem
idcm

t-^ ^!KdÈ L

nr.

9*

I
2
10
2*
IO*

aantal
-? ----eaeren

datum
lste-c,i

datum
rààIst. e

uitkomen uitvlir:gen bd nv
l_ eL aren

954l-2l-4
17-6

5-'
o-)
-E

9-6
L2-6

1-5
25-4
27-4
7-5

28-L+

28-4

26-4
21-6

12-,
t2-5
l.2-5
Lt-6
14-6
10-5
3-5
6-r

t6-5
6-5
ó->

A-c

25-5
zb-,
26-5
27-6
2?-6
26-'
t6-,
2L-5
zó->
1B-'
2L-5

J93991
24-5

5-6
6-6
6-6
Q"r

to-7
9-6

30-5
6-6

L3-6
r-6
7-6

11 19

L6 t5
t3 1'
L5U
t2 t7
12 t,
12 18

14 12
14 12
14 12
11 L2
14 14

5 5?o
761
77o
66o
5 41
330

koolmees 4
í4.'m._- 5
idem ?
i-dem 8
idem 11

P]3P911999 12

10
q

10
1O

9

10

10
B
q

9
9

B

o
1

1

1

o

2

bd = broedduur in dagen
nv = nestverblijfF betekent: 2e le

i-n dagen.
gsel of 2e bewoner van zelfde kast.

Het contröleverloop van de huismus was als vorgt: 19/6 2 eiuren,
28/6, eieren, 9/7 f dood jong. De mus kan zijn gaan broeden op 2t/6; maar
de jongen kunnen onmogelijk 1t dagen later uitgevlogen zijn. Er moet
dus een verstoring zijn opgetreden, dj-e tot ge-ro1g had dat er niet éón
huismus uitvloog.
All-es opgeteld zijn er grootgebracht:
spreeuw 4 jongen (sterfte 20 %) koolmees
ringmus 26 jongen (sterfte ? %) pimpelqrees
huismus O jongen (sterfte LOO %)

45
B

jongen
j o ngen

( sterfte
( sterfte

6%)
20 %)

In het volgende lijstje staan de gemiddelde broedduur en nestverblijf
van de vogels van h=t Vogeleil-a.nd naast de gemid.delden volgens J.G.Th.
van Nes:tiDe eieren en nesten van onze vogelsrr.
spreeuw l-1 19 (Vogeleiland) L2 2l+ (van Nes)
ringmus 14 L2+ t3+ t?
koolmees 13+ 16 L3+ t7+
pimpelmees L2 18 L3* t/L,
De tijden van nestverblijf zijn bij spreeuw en koolmees iets en bij ringmus
zel-fs belangri-jk korter dan bij van Nes. Zou dit verband houden met het
byzonder gunsti-g biotoop van het Vogeleiland ?

Henk Sandee, (w.J.N.)
Erik de Roodestraat 1,
Amsterdam - ViíestHS/vDr

Vererntwoordelijk voor dit verslag is
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AMSTERDAMSE BOS, L969-rv, oc tober/d ecember t969
De waarnemi-ngen, hoewel critisch beoord.eeld, blijven voor deverantwoordelijkheid van de waarnemers.
Nummering: volgens vogelgids, Je druk. De nummers tussen haakjes (..)verwijzen naar rrDe Vogelwereld van het Amsterdamse Bosrr, verder te
noemen rrBos-Avifauneir.
+(..) betekent: bijschrijven in deze avifauria.
Het teken o kern ook o-kIeed betekenen.++

(24) 37. Smient Eerste waarneming na 19/42
L5/Io-5 paar Kleine Vijver (mej. Franssen)

G)

( 16)

( 21)

l. Fuut
In deze periode futen op hct NM t/m hal-f december nog steeds schaars,meest 1 of 2; Iviax.: 1O/Lt 4 exx. Daarna toename:
22/12 mi.nstens IJ exx (Buurma) ; Z4/tZ 1l_ exx (i,i.v.a. Berg)

o) / . KUr_10.urker
llnTT--é; NM (Dooremans) 3l/12 íden (Hartog)

Q) 9. Dodaars
Dodaarzen op §Y en aangrc'nzende waterpartijen in aantà1len varierend
van 1 tot 15 Ïdit *"r. pas in tweed"e h,lft d.ecember, 2o/rz, i,i.v.d. Berg
en P. Scholten) " Elders:
lo/Lo 6 exx Arv" p661-(Euker)
l4/l\ 4 exx Grote Vijver (van der Schot)
29/Ll 1 ex Grote Vijver (Swart/Vt,,/G-adspiranten)
37. Rogrdgmp
L5/12 1ex in paalstand rand l(oenenkade bij oNi{ oost (Hr. Bakx)25/12 I ex van oeverstrook buiten l,leerpad., weiland van Meerzicht overl

?p/L? t3i"ft$-tsst fi33$;j§"153"Gíà3t:"$,+§,.ISÍ* r-aatstc bos (Andriese)
34 . ,ïintertalins
vnll*e=ïr6ïàË""emingen oNM oost bij schuilhut, max. 4 exx.

Meeste waarn,,mingen op de vijvers, over het algemeen gering invarierend van 2 tot + 25, tot dc- vijvers dicht[orror"r, ,u.ràr.
5/12 + 50 exx NM biJ geniekazerne (= ,oor*rlige Riekerpolder)L4fi2 ïo.,nome tot + 20ó aldaar (A. àoo".t""i26/L2 150 exx al-daàr (Il,-rtog, me vr. Alberts)

(25) ó --Ö. PI lstaart

aantal,

(v.d.Berg)

1 o
+

eanc
tl/t2 L ö op NI{

ook van der
(26) 39. S l-obe end

Vijver (van d.er Schot, GJ
bij eind exc. pad (eerst
Schot)

. van Bladeren)
Hr. en mevr. Bakx; daarna

Vrijwel alle waarncmingen
29/Lt minstens 15 exx iCt.
11/12 1 9 op Nr"i bij Gem.'+

(27) 4o. Krooneend

periode op de Vi jvers. iuÍax.:
( §vuar t/ViíG-adspirant e n)
(me5. Franssen) .

in deze
Vi j ver

terrein

23/ll f ö Crote Vijver (Hartog/V /G-adspiranten)
(28) 41. Toppereend.

24/12 I ö tussen kuifeendcn op Ni,,l (M.v.d. Berg)26/t2 I 6 bij excursiepad. (Uàrtog, mevï. Alberts)2)/12 I 1 op het NM (gutre.r) ; 2Z/12 idem (de Groot)
(,29) 42. Kuifeend

Aantal-len op Nivi -en vijvers t/ni begin november gering, max. 12 exx.
7/11 40 exx NluÍ (mej. van Drooge).
lt{ti.v. 22/LL toene.mend aantal tot honderden, 3l/L2 zoo exx (Hartog)
18/10 (i't. v.d. Berg) en f/tZ (me5. van Droogej i ö met donkere vlek
dwars over het wit van d.c'fl-ank, vermoedelijk nog r van de exx die t/n2)/6 geregeld luerden waargenomen ?
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ui-feenden - NM bij Gem.terrein (l,i.v.a. Berg)
PoeI (van der Schot, GJ. van Blad.eren)

Na l/4 pas weer:
bij Meerpad (4. Boonstra; Swart/V,iG-adspiranten) ;
exx hoek NM bij Ringvaart ;ote Vijver (Svrart/Vr,vG-adspiranten) .
ring in aantal , maximurn:

Npi bi j ceniekazerne ( ttt. v. d. Ber8)1t/L29ö 4 o (Hartoe)
+

nd excursiepaC op NM (ttr. Barkx)
bij Gem. terrein (i,t.v.a. Berg, p. Scholten)
en 3 g Ringvaart (van der Schot)
Ringvàart (Buurrna)
NI"i bj-j werk 24 (Yt.v.a. Berg)
NM (de Groot); 3t/t2 idem (Hartog)

October- en november-waarnemingen op de Vijvers, niet meer dan 10 exx.
rn deeember (vijvers bevrorun) op NM, grote.ri: aantallen slechts op:
,/12 minstens !O exx NVi-hoek NM bi j geniekazerne (i,l.v.d. Berg)
L4/12 2J exx Nlvi bij Gern. terrein (VirlC-aaspiranten)
2L/12 + IOO exx NM (tut"v.a. Berg)

32) 4 . Bril-duiker Na B/4 pas u/eer:
0 mstelveense Poel (Swart)

NM bij Gem.terr. (ttr. en mcvr. Bakx; HH. Metzger en van Schie)
NM (van der Schot; Metzger)
Ringvaart (Buurma)
NM (Hartog, mevr. Alberts)

(eui(er); jt/L2 Ldem (Hartog)
G zeeëend ( In otvif auna toevoegen als tlrecente waarnemingenrl)

op Niti bij Meerpad, bij grote groep meerkoeten (Swartr/V,.,rtc-
piranten, later ook Hr. Bakx)

bij Iuleerpad (Dooremans)
Nlul (van cler Schot)

G5) 49. Zwart,e zeeöend

6/tz
Lt/L2
22/t2
26/L2
2g/12

1s
1ó_+1o

I1ó
16

I

l-oe m

rote
o
+
È

o
+
o
+

ad
1

2J_

+G4) 4
)o

6/t?.
LL/L

me
29/ xx Arv

G7) 21, Grote zaagbek
29ltt T

IL1o r
11 2e

MI
O .L O NilJ

Instens t
1ö4 Gr

no8Cok hierna
5/tz 4ö?e

f

Gg) Nonnet e
1 1
20/t2
2L/L2
22/12
2 6/L?_
27/t 2

I
1
6
I
1
I

c
o*
o
o
+
+
o
+

(41) 5 Grauwe trns
I exx over huis de

(4e1
12 20 exx grazend op v,r

K<: ans
t2 exx weil-and Meerz

overvliegend aldaar
73/12 idem (r.ete VvïG-lede

A. Boonstra, J. van
14/12 nog op weil.rnd ivleer

Bakxr mej. Franssen
. richtinl ZO. daarna

1l/L2 I exx iivàiLend wt.
+\+)) b+. Brandgans

31/12 2 eix
lcor te

Groot richting Z (fri3nen)
eiland lviz, daarna wegvliegend richting NO

icht, alsmed.e 50 à 60 exx 
"o"n.r,d(Hartog)( Dooremans )

n, o.a. Brande,r, dc Groot, M.v.d. Berg,
Til)

zj-clnt aanlezig (Vrr,le-aaspiranten; familie
); rrlogen omstreeks 1) uur wego eerst
Z.: (medcd. Ur. van de Bcrn)
lvÍz , 'en na korte ti jd wéàF' weg ( Hartog )

Ll/t2 28 óxx
(49) ?4. Buizerd

laag over K1. Vijver richting Z!í (van der Schot)

6/9---T-ex Grote Vijver, later boven wei1anden Nie,erzicht, geatta-
queerd door kj_evit (me3. Franssen)

26/10 I ex boven zonnewei, tientatlen houtduiven op de wieken jagend(mej. van Drooge, A. Boonstra). Vervolg buizàrd, z.o z.
+(43) 63. Rietsans

invallend weiland Mz, samen met 5 kolganzen,
tiijd weer weg (Hartog)

en na
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(buizerd-waarnemingen - vervolg: )
l4/LL1 29/lt, 6/tZ, LL/LZ steeds 1 ex hertenkamp c.q. zonneweide.
( v . d. Schot , GJ . van B1;Lderen)
L/LZ 1 ex bij gemaal Ringvaart (d- Groot)
ZB/LZ 1 ex, zeer donker, bij koekamp; daarna jagend

polder (e. de Jong, ivt. v.d. Berg)

(r1) 77.-sperwer Nz 2/) pas weer m.

orrer Schinkol-

jnL d,ineise waarncningcn van l-

9 ,, 14, 25, 24, 26, Jo november I

2! dccember ( diverse V'iG-Ieden) .

Buiten Noordkant:

(621 94. Torenvalk
47ff I èx bi j

(61) 98. Patri

vn}. ONivi r n. 1. op
20, 2L,7, I1, 14,

banken (Ur. en Mevr. Bakx)
mej. van Drooge)
jver (Brandc'r met excursie)

i.v,
exr
5, 6

ló71
t4/L

T
I

20/tt
21/t2

1
I
da
2
l-
I

24, 26,

ex voorheuvel.
o Jachthavenv{eg èn 1 ö ecrst ONM, d.aarna Grote Vi jver,
àrna hertenkamp, mogelijk zelfde exr maar in ieder geval
exx in het Bos (van der Schot)
ex Amerika (t"i.v.a. Berg)
ex omgeving voorheuvel (de Groot, Straatman)

Enige waarneming in deze Periode:
nieuvue Burg.Coli jn-verkeers\(eg (Hrrrtog/V,rrrc-oU"n,,

clus

eÈn Sroep van B exx over Kl-. Vijver richting hertenkamp
(lte; . van Drooge)

L4/tZ 5 exx hertenkamp (V iG-adspiranten)
L?/t2 1! exx hertenkamp (boswachter Porsius); daarna nog enig

tijd regelmatig hier waargenomen door boswachters (mecled.de Groot)

1O2. !ïaterral(67)

(?4)

ó/1O
La/to
L9/LO
25/to
7/LL
23/tL
5, 6 (

langs
waarne
20/1-2

1 ex gezien bij ONI'I Oost, J
1 ex horen roepen ONIvI Oost (
2 exx horen roepcn Klcine Vi
horen ro-.pen Oeverland Arv. Poel (Swart)
horen roepen rand Kleine Vijver (m"i. van Drooge)
2 exx gezien oNM (Hartog/v'JG-adspiranten)
driemaal l- ex), If, 20 december exx gezien rand ONM c.q.
tvleerpad (diverse ViiG-Ieden); in déze periode regelmatig
embaar (Hr. en Mevr. Bakx)
en 2l/t2 1 ex bij huis de Groot (de Groot)

112. Scholekstc-r Na ?-)/) nog slechts
L+/tL ?- exx over wei-landen Meerzicht (van der Schot)

Q5) I14. Kievit
Ook in december nog diverse welarnem in,3en van trekkende exxr n.1. oP

6, ?', 13 en 'l-4 december.

(?6) 118: 4rlygrplevter bij Meerpad (llarto.;, mevr. Àlberts)267É1-ex-io epend overvlie gend,

Q7) l-19. Goudpleyiqr
6/Ll en ]/Ll enige exx roepcnd

( Verho eve )

( 82 ) L23 . 'ilatersnip

over Bosrandweg en ten Zuiden daarvan

iíaarnemlngen t /n eind. november, r:reest.rl ONIÍ, enkele keer ook weil-anden
Meerzicht. Grootste aantalleni
16/lo Bo exx (nuter/euurrna)
21/lO 50 à 60 exx (Ue3. v:.n Drooge) Laatste wa.arnemingen:
3O/Ll .20 exx v,reilanden l{eerzicht (de Croot);

I ex al-daar (Ctr. Kahlman)



bl.z. 19(Asd Bos, 1969-Iv, 4e b1z.)
(85) 126, [outsnip

to/Lt 2
L6/12 6
23/t2 3
24/tz L
2g/L2 NB

exx tussen voorheuvel en manege (de Groot
exx opgestoten (me<^ed. dc Groot)
exx idem
ex hoek Koenenbos (M.v.d. nerg)
: 1 ex op voerplaats bij huis de Groot (Hr. en mevr. dc Groot)

(84) :.25. Bokje
4 exx ONM, mct veel wats-rsnippen (Rut<er/euurma)
r:erst 1 ex (Brander, de Ro-ver), daarna 3 exx (de RoL=ver) ONM.
1 ex Ol{l,t (Brander) 22/lO idem (van dcr Schot)
minstens 1ex, vliegend tussen sni-ppen (me3. van Drooge/V';lC-

adspiranten)
(86) 128.',vurp

9111- 2-exx roepend over Schinkclpold.er (Verhocvc)
LO/),! 1 ex roepend over Bosrand',veg (Verhocve)
14/12 1 ex roepend over Roeibaan (V',/G-adspiranten)

02) l-35. oeverloper Na l5/9 nog slechts:
97fr--T ex ro{end op wallekant bij manege (me3. van Drooge)

(ro6) L62, Grote mantelmeeuw

(108)

( 121)

(r.231

( 124)

Diverse waarne-rningen op NM, meestal 1 of 2 exx.
29/Ll enkele exx Grote Spee,1weid.e, - lvaaronder 1 r+dul-t €x -r

met veel andere meeuriven ( zilver- , storm-, kokmeeuw)
( Swar t/VrltG- adspi-rant en )

163 " I(Ieine mantelmeeuw
1ï7trï;ï-TritEEÏ6ïm - midden op lrtivt (Buurma)
9/lL 1 ex op NM (Verhoeve)

191. Holenduif
finï3-Ïïï-t"een schemering - bij reigerkolonie Openlucht-

theater I s1:rapplr.La.ts (Van der Schot)
l-93. lortelduif Laatste waarnemingen:
7.67fr-x over Vogelciland (Br.enaór)
4/g 1 ex Bosrandweg (Verhoeve)

194. Turkse tortel
2qÍq-17íT7fr. steed.s 2 exx bi j .:rMVJ (me;. van Drooge)
2/11 e.v.: ! 15 exx Bl-eekerskade bij brug naar Katerstraat

(ae er6ot)
22/Ll minstens 44 exx aldaar bijeen (mc j. van Drooge/V.iO-adspiranten)

o31) 20 fJsvo e1
o ertenkamp, brtg 515 (.rnciriese)

l-3, 14
6/tt
9/tt
30/Lt

, 18, 2l october bij hui-s de Groot (tir. en Mevr. de Groot)
I ex bij Directiekeet Pi; (Simmer)
] ex vliege'nd over brug Hoornsloot bij Karselaan (1,t. Kuiper)
I ex slootje door ONM Oost (p. de Vries).
lriogelijk verdreven uit rrrv. Parken en omgeving door vorst ?
(mej. van Drooge)
1 ex Vogeleiland, zittend op tak mispel boven het water
( me; . r\. Brander , Topsvoort )
1 ex bi j Directiekeet Pli ,(Ur. Gi jsc)

4/tz

tt/t2
(r42) 22 Boomleeuwerik

5 l-O L cx zingen overvliegend richting N, over Schinkelpolder (Suuart)

Enige waarnemingen in 19692(l-47) 228. oeverzwal-ur,v

16710
77/to
tB/to
L/tL

].

L6/6
24/8

(22L) 2 2. Bonte kraai
1 L l- .x over ONr"i

2 exx over weiland lvieerztcht (lt. v.d. Be.rg)
J exx ONll (Dooremans, v.d. Schot) -

Enige waarneming na 4/52
(V'rhoeve )



(asd Bos, 1969-Iv, Je btz.)
(222) 251. Roek Enige waarneming na l/42

V17fr I ex over oNM (Verhocve)

O93) 218. Koolmees
12712-ondànks vorst 1 ex

(mej. van Drooge)
25/12 zagend ex (Hartog,

(195) 240. Zwarte mee.s

zagend .r, 't3-sIaB" Iangs Ri-ngvaart

mevr. rilbertsl M.v.d. Berg idem)

(,i. v. d.. eerg)

( me j . vein Drooge )
(Verhoeve )

blz. 2A

24/Io 1ó eii ómóricapad
(197) ?!2._4e!kop

7712--nog een baltsroepend ex sluiswachterspad (me3. van Drooge,
mej. Franssen) .

(199) ?45. Bgerdmannet;ie
4712

t3/t2
26/12

(200) 247.

1 ex strook Oeverland bui-ten l,leerpad (ttr. en mevr. Bakx;
P . de Vric-s )
I ex rand ONl,{ Oost bij Koenenbos (me j. Franssen)
tweemaal gehoord omgeving schuilhut ONM (Hartog, mevr. irlberts)

Boomkruipgr
líaarnemingen talrijk, vnl. Noordkant, maar ook
9/LO bij Karselaan (t4. KuÍper)
29/11 berkenwej- bij start roej-baan, en trschiereilandit Openludht-

theater (Swart/V :G-adspiranten)
(160) 2lt. Grote lijster

9/ta
B/tt

(1651 259.

o51)

1ex
1ex

Merel

roepend over gagelbosje
rocpend over Bosrandweg

7/12 1 ex met wit veertje op zijkant, eind bovenbos zLjde Hoorn-
sloot (me3. van Drooge, mej. Franssen)

+(+ 186) + 2BB. ngn_lbliloscogus.
L6/ï2 omge;il[ grffi;Ï-Rffivaart, eerst I, daarna nogeens 2 exx,

gezien; geen geluid, niet nader deterrnineerbaar (de Groot,
Straatman)

o Gro te ele kwikstaart
10 I ex van Gro u1s

Na 27/4 nog slechts:
naar Gem. terrein, roepend (v.d. Schot)2

(219) )!21_§pqeeuw

(2o51 1L5

11 een nog duiclelijk wiele.waalzang-imite-rend ex Tribunebos
(mej. van Drooge/V,lC-adspiranten)

. Groenling
25/fr-Í-50-ii neerstrijkend in :rbelen voorheuvel; slaapplaats

ïVerhoeve )
Brocdterritoria Ln l-969 vermoedilijk slechts: Jachth:;rvenweg -
fi-etsenstalling Trik,une - Schinkelpolder- Vogeleiland.

(206) 216._Eq!!cr
In deze periode herhaal-delijk waarnemingen door hcle Bos, vn1
op plaatsen wíiar zícln e\zen bevinden.

(2o71 tL7. si js i'{ a LJ/4 pas weer vi aargcnomen n.i.v.
1771Ó-Tex rocpend overvliegend (me5. viLn Drooge, de Roever);
ook daarna nog weinig talrijk.

(210) 12o. Barmsj- js N.a 2Bl4:
I ex roepend over ONM Oost (van der Schot)
+ 15 exx roepend over heuvel (Verhoe.ve)
1 ex vrije sportvelden (van der Schot, GJ. van Blad.eren)

L 2/

22/to
21/tt
6ltz



(2L6) 11o. Keep
F---+
4110-1 ex roepend ovcr Jachthavenrreg (me3.
25/lO Schinkelpolder (Swart).
Hi-erna nog ï\raarnemingen -(steeds gering 1n
2Or 22r 23r 26,2! novemberl 6, 13, 14, 19,

(rrsd Bos, 1969-w, 6e bLz.)

323. Goudvink
57tr "" 67Tö-r
29/lO exx op
1o/),o d.dem;

+(201) 13t. Geelgors

(213)

1'6 op voerlfaats
2L/l.2. (ae Groot,

. Eerste waarneming

(zoz) 1)3. Rietsors

Ö Vogeleilarrd (resp. Verhoeve, Brander)
Vogeleiland gehoord (Brander)

minstens 2 exx gezien (Brauder)

van Drooge)

b}z. 2L

aantal, 1.- 5 exx) op
2L, 2! december.

daar hele dag

Laatste \lr/aarnemj-ng ?:

bij
D.

nit

huis de Groot; bleef
de Jonge).

januari ]-961.

28/Z laàtste zangrïaarneming (Verhoeve)
fo/l] ONM (Hr. en lvlevr. Swart)

+(2O3) 345- Sneeuwsors
25/IZ-T-&-roèíc-nd overvliegend (van der Schot/GJ. van Bladeren)

§gr:le ..steId door:
lie j . Ii'jr. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B Vf
Amsterdam - lOO!
TeI. 730171

In totaal in 196! aantal waargenomen soorten:
ïJaarvan )! soorten broedvo6el,
5 dubieus aIs zodanig (zomertaling, patrijs,

k,.ep)
houtsnip, holendulf,

Nieuwe soort voor het ,-rmsterd.amse Bos: dwergmeeuyí.

v Dr/ vDr
A;Ëm6'er 'E@

t17

'ji * * * * *:t * * * * * *:* *,i< * * * * * * * * * * * * * * * + * * * * * r< * * * * * * * * * + * * * *.* * * * * * * + * * * +******:t,kf****

De vo nde Bos-excursies
]- .'i de r une, vi en plaats:

Zaterdag,
Zatc.rdag,
Zondag,
Zaterdag,

a.l-le per fj-e ts en sta.rtend

10
z+
\5
2B

januari, !
januari, !
februari,
februari,

uur (f'. Versluys)
uur (W. van der Schot)
1 uur (f'. Versluys)
! uur (lrt. van der Schot)

* *'k** )k* * + * ** * * * * * ** * * + * * * *,1. * * * * * * * * * * * x * :i, * * * + * * * * * *,| * * * * * * :f * * * *,k :t * {< * rt X * * * * *,F *

NB ADSP]RAi,TT]4N !iI
EXETSXEEXXEEEXETXEE



b1z. 22
KNNV Voge lv,rerkgroep rrmsterdam J "-.rrverslag 7969

De voorniamste wi jziging t.o.v. d.e voorafg;:.ande ji.Lren was de i-nste,-ling van hc.t rradspirant-lidmaatschap", ,nalrtoe - n"ir..v. een suggestievlrn F. versluys - op de ia,rvergadering op 2j januari- besloten werd.rrls zodanig kunnen toetreden personen die reecls over een zekere ele-ilentaire kennis beschikken,-dikviijls very,rorven als deelnemer aan deexcursies v'e'n de Stichting Vrienden van het;imsterdamse Bos ó.1.v. Hr.Br:rnder-, èn die :Iijk geven een grondige ornithologische belangstel_ling te he'bben. ^lvorens zij gewoon 1id. word.en, maken zij een proef_periodu'door' Niet aIleen komàn zij zcdocnde 1n de getegànheid om o.1.v.mentoren/vv,le-teaen hun kennis uit te breiden; tevens kcmt er een betereband tot stand' tussen ioudrr enrlnieuwtren ontstaat er een zekere ver-plicEtjrns-om d,'rndwerkelijk acin de activiteiten van onze v"g;ïr;;;k:=.groep deel te nemen. iïenst men dj-t niet, of kan men zich iriàrffi-ni"tbinden, da,n kan men sr-echts ,niet-actief rr Iid word.en, hetgeen infeite er op neerkomt dat men abonné(e) *o"Ji op het Mededelingenblad.ln 1969 traden 12 adspirant-,n toel het is de bedoeling dat zij o.a.in het voorjaar van 1970 re6;ermatig meewerken aan de inventari-saties.
Inl 69 werd einventariseerd.:

et Àmsterdaméetr. in h
Noordk
dames
Het Vo
de bez

ant
Bri
gel
ett

Roeibaan (rr. Hartog, met assistentie van J. Buker en denkers, van Drooge, Franssen, Maasland)
ei-rand (p.v'1. Brander, met medewerking van J NJN-leden t.a.v.ing der nestkasten)

Over het gehele Bi:s: boomva]k, torenvark, tortelduÍf , bosuil,nachtegaal, grote karekÍet; 9 juv. Uosuit en 1) juv. ransuiluit (ilartoo, Buker)
In de blauwereiger*kolonj_e werden 94 pulIi geringd (r*rentsen,

ransuil,
vlogen

Blok)
B" Buiten het imsterd amse Bos:

Flevopark
^mstelrustD. Kars)

tp . Garrelfs, e
en hrt park in

.H. de Kruyf)
aanleg voor Floriade I9Z2 (U. v.C. Berg,

§-oterdi jk ( 1,". Hartog e . a. )Sloterplas (1,.S. Buurma)
Haarl-emmermeer (p.H. Blekendaal, J. Reijnders, J.H.L. vermaas)Golfterrein Duivendrecht (;..r.u. i,ndrieÀe, J.!./. v.,riaveren Hogervorst)gmstelveense Parken - nestkasten (l,.lt. Blom)Botshol (i.. Hartog)
De resultaten van c1e inventarisaties in het Bos, Flevopark, Duivend.rechten de Àmstelveense Parken werden in i-959 in het l,lecleaeiingenblad ge-publiceerd. Publicaties t.a.v. de overige gebieden volgen in L9zo.
Een nieuwe vogelscort voor
(ae z29ste soort).

het amsterdamse Bos vormde de dwergmeeuw

rn totaal werden in L969 r5z soorten waargenomen, ïuaarvan !! posi-tief broedvogel waren, ! dubieus.
itardi6e lvaarnemingen vormden die van drieteenmeeuv, en withalsvlie-genv&nger (ue:-de 2de waarn..ming in he t Bos); voorts roodhal_si";;;kwak, woudaapje, ooievaar, krooneend, grote en zv,rarte zeeöàna, viersocrten ganzen, ',uail.ronder riet- en brandgans ; wespendief , brauwekiekendief , draaihals, goudvi-nk, barmsiji, geelgors en sneeuwgors.
Contactavonden vonden plaats:

- Zaterdag, {J:lllff , Bosmus,-.um: Jaarvergadering ('s_middags).
Nà-freI-Ze[;IÏJÈ-a;61'gaf I{r. swart een nactere toclichting over hetgebruik van de stemvork bij het bepalen van de toonhoogte van vogel-geluiden, tervri j1 J.iJ . de Ro.:ver vàrtelde over zi jn reis naar Sene*al .- yI*+gggt-3*-933I!, ,losmuseum. De Hr. d.e Groot vertoonde dia's.- Ï+tq3Ë:-]!_3!I11, Bcsmuseum, uilenlezing, door F. Verstuys.- yrlJgSSr-42-ggsts§!ts§, contactavond. voor de adspirantreden.



vri j dag
;ïe;-a;
vluggsr-11-lgvgl!9r ,

door F. Versluys.
vrijdag, 12 dccember, Trib
ïan-6el-Afs;Iópéi-iàar, en

blz. 23

Tribune Bosbaan. Herhaling ven de uilenlezing'

une Bosbaan. Diats betreffende excursies
bespreking plannen voor 1970 (t.. Hartog)

t-E
lO october, veel V',;fG-leden vuöonclen een dia-avond bi j
oge Veluwe van de Hr. Behrens, in het Bosmuseum.

Groot was dit jaar de activiteit van de Excursie-Commissie.
De volgende excursies vonden plaats:
22. februarí, ganzen-excursie Zi,/-Nederland
22 en 21 naart, weekend Texel
Ll t/n 14 apri1, naar de Harz
1 en 4 rnei, weekend. MariaPeel
24 mei, Naardermeer
1f augustus, vaar-excursie in de Brabantse Biesbosch
21 september, vaarexcursie vanuit Den Helder (samen mct VrilG het Gooi)
28 september, *msterdamse rJaterleidingduinen
18 en 1! october, een tweede Texel-weekend
2f december, een wandelexcursie langs de rand. van de Biesbosch

ilet totale deelnemer-aantal bedroeg 211. 198 vogelsoorten
werden hierbij waaigenomen. /4 personen namen aan 1 of meer exc. dee1.

Veel led-en bezochten in kleiner groepsverb;end Zuidelijk f'levo1and,
dat na het gereedkomen van de brug bij lviuiderberg gemakkelijker
bereikbaar werd, zelfs voor fietsers.
De vergarlering van het KNNV-Contac!:qlg""! voor Vogelwerkgroepen'
cp 13 december te Utrecht, ïseia bijgewoond door Me;. van Droo
en HH. J.H.C. de Grcot eÍr rr. Hartog, terwijl L.S. Buurma er de cJN

vertegenwoordigde. Ook deze keer werd de vergadering vrijrvel Seheel
voorgezeten door de Hr. Frieswijk.
Het Me4e9e-IingegblSg verscheen vier maal, met resp. 43, 12, 28, 26

6ïAA;flden;Teï-ÏaaEste met een bijlage: een voorstel tot oprichti-ng
van een rrriSicofondstr 1.v.m. het tcegenomen aantal eXcursies, en

de schade die hierbij kan worden opgelopen zowel bij gebruik van
eigen als van huurwagens.

Behalve de gebruikelijke vaste rubrieken (waarnemingen, i-nventarisatie-
verslagen, overzichten ontvangen litteratuur, e.d.), waaraan nu was

toegevóegd de excursieverslagen' ïtraren er de volgende artikelen:
avifaunistische lijst vun de I'older Eendracht, HH. Blekendaal en Buurma

Lijst ven vogelsoorten, waargenomen in de Mariapeel, en een beschrij-
ving van dit gebied' L.S. Buurma
Verslag van een fietstocht door Nederland, 22 iuli-f] augustus L969,
rí. van der Schot
Verslag buitenlcindse reis (Fln1ilnd. en Noorwegen), J.,l . d'e Roever
De huidige toestand van dc Diernerzeedi jk, A.N. Swart'

De darnes iilberts, Blom en Maasland assisteerrlen bi j de uitgave van
het ]"lededelingenblad, en de dj-stributie daarvan'

In de samenstelling van het Bestuul kwam geen verzrndering. iriei' van
Drooge en HII. de Roever en van Zutphen werCen herkozen. Ook dc Ex-
cursiecommissie werkte in ongewi jzigde sarnenstelling verder.
F. Versluys nam
l-eden, daarbij

als Coörclinator rle lei,ling op zich van
geassisteerd door een iaantal mentoren.

rle adspiralt-

Mej . Mr. J.H.U. van Drooge
Secretaresse KNNV Vy/G ltmsterdam
Ci.,rnelis Dcpperkacle 8 VI,
Amsterrlam - IOO9. Te1 " 7303?1

vDr
december 1969



blz. 24
^_9I9I3*H-@ (ad Meri. Bl-acl 1969-ïv)

Verslag van het Uilenonderzoek over de periocte l96t t/m 1966
door 't. Hartog en F. Versluys
Vogelvracht F|I.TNEKER cn Omstreken - ]:§! 20 blz.
Tien jaar Vogclbescherming. Protest r,nrordt aangetekend tegen een
artj-ke1 in Het Vogeljaar, wi-..arin de Frj-ese vogelwachters voorna-
meli jk als 'eierzoekersr c.Q. -rapi.'rsr ri/€rden afgeschilCerd.
Dcze 1n f95B opgerichte werkgroep trad in het velcl beschermend
op tegen verníelingen cn het leeghalen van nestenr kortom zorgde
ervoor, rJ.at rle bepalingen van de Voge1v'ret rverCen nageleefd; nesten
welke gevaar Iiepàn dc, ,:r l-,rnclbouwwerkzaamheden te worden vernield,
werden gemerkt.
In een gebied van 4Bg5 ha wercl zo goed mogelijk geinventariseerd
en werden gegevens veizameld o.a. vtn 22 broedvogelsotrrten, welke
in dit overzicht iverden gepubticeerd, gedeeltelijk in de vorm van
tabeIlen. f,ien werkte mee aan het landelijk onderzoek roofvogels
en uilen, en aan nestkastonderzoek.
Idem - 1969 12 b}z.
Broedgegevens, clit jaar rrerzameld in een gebi-ed van 4220 ha

VuVG het GOOf en OMSTREKtrN cie f,ORHA.rrlJ, octg!qq_\969, jrg. 1, ÍIr. 6
or L. t6 atz.
rnleer, lopend

gelbochtrl

48 urz.

Vogels sterven door hoogspi'.nning
Oudejans. Betreft de leidingen ten ZÏrl

van Di-emr)Ír rià&r ts Gravelanrl .

Situa'.tie t " a. v . Je te bouv;en observati
nabij de Eemmond.
ri'iaarnemingen uit Z. Flevolantl, 2)/J -

sleidingen, do
van het Naarde

ehut in de irvo

L5/9/\969 i
evenals VrfG Àmsterclam - zwarte mezen.

Zancldijk, liggencl'tussen Fort Ronduit van het vestingwerk Naar-
en de uitspanning Vaikeveen. Omtrent dit restant Zuiderzeekust

een rapport opgesteld <-:m de natuurhistorische waarde ervan
onder de aandacht van ribedreigersri te brengen.

. Waarnemingeny o"et" 4/, 1 notenkraker lanclgoed Trompenburg.

qS.5on$_gAN, dgcember' 196!r irg. 3t nr. 7 22 b1-z,
. Bíkbóifieíbos, een actieccmité tot behoud hiervan
.t?Natuurbehoud in FlevofandÍr, een in het voorjaar verschenen brochuret

uitgegeven do,:r cle RijksCienst voor de IJsselmeerpolders, geschre-
ven door Prof . Dr. Ir. R.H.A. van Duin. Door de voorzitter van d.e

Redactie van de Korhaan viorrlt een uittreksel weergegeven.
. Nogmaals rrDe Zanddijk'r; pogingen tot behoud ervan, Drs. Bogaers.
, InventaLrisatie Gooische Zomerkarie, onder de gemeente Huizenr door

P.ï{. Fuchs.
. Verslag excursic naar Texel op 11 en 12 octobet L969.
. Nestkaste nverslag Schoonoord , gem. I s Graveland, door R. I'ioolenbeek.

Zwarte mezen bezetten cle selectieve kastc'n; de super-selectieve b1e-
ven onbewoond 

"

. Takkenbossen, de waarrle ervan v.lor vogelsl poging tot behoud van
dc in Flevcland aanurezige takkenbossen, clie vooral ook door uilen
a1s rcestplaats worden gebruikt, rio..rr JL. Bos"

. V/aarneming van een v.'itvleugelstern, Z" Flevoland, J. Harder, JL. Bos.

. Resultaten torenvalkenkasten in Z. Flevcland, Osieck en Harder

. Een Srberische gestreepte strandloper aldaar, JT,' ilos

. Vrije vogelreservaten in de Eempolder.

. Cursus in Vogelkennis, oílvtlttende 2OO soorten ! ! !

. !raarnemingen.

KNi,lU Vo gqlwqti<grc ep_" Ie_81auge _Re i gs r r
rs Herto enbosch l7 blz.

ns jer')i,redeciel-ingenblad thans Í'DE BLÀTJ!ÍE REIGER? v,)orheen trhet Do

Verslag excursie Vlielanri, Pasen l-969, echtpaar Brockbernd.
i,,aterwilcltellingen Costcrpl.rs, winter 1968/' 69, J.r'i. Spee1.
Ganzenwaarnemingen in rs Hcrtogenbc-isch Oost, winter L968/'69

De
den
ie



(ontvangen litteratuur, Ze bJ'z.)
elwacht en 'Ííer oe rrlirim enerwaardi

De TJAARDVOG , october 1 9, 7e aarg

blz. 25
Vo

Draadslachto ffers
schaal gewenst.

VríG ]tloordhc ]land I s Ncorrie
e jrg r írr.

De Schermer.

ang no. J
enll , die o.a.

7 blz.
Voorstel inventari-satie c.rudc. lrhoutkad
d.ópóts rnrorden b edreigd, H.G. v,d. ,'rteijden
i,Íater,,vi1dt e tling en 196?/1968, eendenkooi iiDe
Broedgevall_en van staartmees (nieuw ?) in de
iVaarneming v:in een kwartelkoning in Stolwijk,Ledenlijst.

door vuilstort-

Bakkerswaalrr I Lekkerkerk.
Krimpenerwaard, P. Duiven.
1J-6-1969, /i.[J. Brand,

in de lirimpenerwaardl nader onderzoek op grote

Het Zwanenwater, in vroeger jaren, door J.p, Strijbos.De broedvogels van het Zwanenrvater in ]?69, met aansruitend eenlijst van waargenomen niet-broed.ende soorten, d.oor D. iíoetsïíaarnemingen nr. ?T , verzameld door Hr. Top

rkwartier De PÏEPER , november 1969 t2 b:.z,

12 bl-z.

van

november 1969 2Q atz.

De PfEPER december I 6 Be jrg. nr. tI
UE daars en enke e eendesoorten (kuifeend, tafeleend., bergeend)in De Schermer, cloo r K. Jonker. Overzicht alle broedvogels

Rijke vogelgebieden (weiclevogels) in Noord-Holland, cloor p. Boer Jr.Reactie op rtDe broedvogel.s vàn 'ríest-Friesland*, een artikel inDe Pieper van october Lg6g, door A. l/.it.Enige opmerkingen oveï nestplaats en biotoop van cle gekraagde roc.d-staart, door .i!. Dijksen
i/aarneming van Kuhls pijlstormvogel op de Hondsbossche, c"s. RoselaarirVanneer verlaten cle tureluurs hun broàagebieden ?concrusie: direct na het vliegvlug wordàr,.,ro, hun jongen. rn 1968waren tussen 8 en 12 juli meer aan 8O % van de broeclvogels in hetgebied iryaar de schrijver waarnam vertrokken. chr. van ordenriantal broedvogels j-n het rOostzanervc.ld'r in 1969 (ca. ,*óó-ir*l ,door C. Eyerrnan en J.C. Schipper.
Verslag weekend. op^Texel op à, en 26 october 1969.lïaarnemingen nr. TB, verzameld door Hr. Top.

{FE}59!!_RIJI{M9ND, Maasslui-s, rRrNGA,te Jrg. nr. 6
Ringoverzícht tg6g (i-n totaal werden 1028 vogels geringd)Excursi-everslag Groote peel_ en het Leuda1, /-septi a96§.Het vcorkomen van d.e Torenvalk in Nederland in de jaren 1966t/n 7968, d.oor F.J. Koning, die deze soort bewerkte op verzoekvan het KNNV Contactorgaan voor Vogelstudie.
Texel-weekend', zo t/n 22 septemrer 1969; een waarneming van ) dwerg-gcrzen, G. van den Berg.
Brcedvogelond.erzoek i;mgevÍng Vlaardingen (Hof/Oranjepark en Eenden_kooi) door c.J. Àmsterdam.
Veldwaarnemingen 4e kwartaal 1968.

Bericht werct
voor Toegepas
RïVON (nijrsi
Natuurbehoud )

ontvangen, dat op 1 oct
t Biclogisch Onderzcek
nstituut voor Ve1dbio1o
te Zeist, semengebrach

het Ri ksinstituut voo r Natuurbeheer
oyen ,ze È o L

r." .l' . rli .,rze r B
geleicl door D
D.J. Kuenen.

S amengesteld rl :or :

ober 196! hct fTBON (Instituut
in de Natuur)te Arnhem, en het
gisch Onderzoek tcn behoeve van
t z:.jn in één nieuw instituut;
, gevestigd Laan vi-rn Beek en
, rl_'laar Directeur: prc f . Dr., teI.

ruyns; vestiging Arnhem, tiemperbergerweg 11, OB5/45299L,r. C.i,/. Stortenbeker. Algemeen Directeur: pr,f . Dr.

Me j . ivlr. J "H.U. van Drooge
Corn. Dopperkacie B Vï,
Amsterdam - 1009.
rf.710173

vDr
decemher 1969
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