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bIz. I

99-JriJfou.,*i-(*iel!l3lr- 1970, -o, r2-BlI-29,
Dl-erats, j-n .ie llribune van de-Bosbaa;:----

V0lt\rvGr,,eil. riiiar I'{:ded. BIad, /e- :let Jaan ersla3 ovor 1969 van
cce rG in lvleded. Blad, /e jrg .
het ..,,r,_-l"ste1 deze niet nogeens

vond de Jaarver ering
Aanwezig: h3t-volledige bestuur (5 personen), alsmede zf andere leden;
'-r adspiranLl_eden,

Hi-eronder volgen de Notulen in verkorte vorm.
jaarvergadering (25-L-I969) word.tjrq. no. r.

Vooi" de :crulerr van de vorige

i,Í ed e de -l-:rn bLad KNNV V!r/G AI{STERDAM

BES T UURS] I.iDID]T.I L ]NGEN

zit'Lc,::, die deel van het Bestuoevcr, die het Bestuur verlaat

Be jaargqne ng. f
yng§3=]2zg

ggglglglgs§g Ís inmlddels al sepubli-no. 4; de aanwezigen stemmen in met
voor te lezen ook.

de Hr. P.!ï . Brander,
zijn verzoek nu vice-
door het aftreden van

achtereenvolgens tot de aftred.ende
ur blijft uitmaken, en het Iid J.il.

- Ilie:.'c1r brengt !:ll]lgtg9p!glgg:e verslag uit over de financiën.op da'i; i,roinent fiàs-ói-een-AefiaIf van ."rL f L5o.:.- ::-:-----
(Door het irtten van nog achterstallige clntributies is dit laterte::,ggcbracht tot Í.90.-, u,aarvoor dus een beroep is gedaan opliiillV af d. Arrsterdam) .

i:enn:i-':tmee:t^rr:sse vestigt er de aandacht op, dat het bedrag voor--l l:i -.rc,-,_ 1qt,

,,,,,,";n,,i,:. [;"':";;'"]ï ;:lï;"i:l-"ï;i::u,3ilu3,1an de 4 nummers door

' -;"ij i:; al l-c:il bcreikt doordat, in de eerste praats zi j zelf , maar ook^''llc'i c a:rdcr,; l-cc1en, vnl . per fiets zoveer mogelijk exemplaren zijnrj'lar rorriJ.bi-rngr,n. Aan haar beroep op andere Ieden, om zich op te geven"oo' as;i.stc"nb:.e hierbii, geven o.a. enkele adspirantleden gehoor.I-'r' :'er6adei'i:.lq brengt mevr. Brinkers met applaus dank voor haar acti-'. '-1 ;:'r-1,en.
Í-' ; no,-' tr',:,: ; _i .,.; *1'...i: :r: s 1 e d.e n .'. _':..,- 'j', ,, LL Erecicr:.Ic bes.tuursleden, Mevr. Brinkers en
';'c::deii ]rer,lccz-eri, zi-i het dat laatstgenoemde opr;roi'zril."ber' worrr-t. voorts ontstaat eàn vacature
,-i "rr; " de Rccve::.
iier; ScstLrui heeft-' voorgesteld deze functie te doen overnemen door de
;:--1: 1'rn"-Zut'pncn 

(ex vice-voorzitter) en ireert voor de voorzitters-- :i...ii u:ic -:r. A" iiartog aIs candidaat voorgedragen.
;,:r".,,1":],:n h.lbbe:i echter a1s tegenvoorsteL voor deze functie det1l', r, . \, La,.."s..j.1r.yr; voofgedfagen.j'la een r-rit'roerig debat, lróo"rr"reIi jk over de motivering van dat voor-; ie1, i.'j-::.,i.il steinning plaats, waarbij de Bestuurscandid.aat met een3loi;c i,:r:r-cle'l:,eicl. van stemmen uit dé bus komt.
3es tuui'so.re rdracht .
iïà-à
Dea
le li
Voor
cle R

ii:'-.'eker n:or:oreert, hoe een groot deer. van d.e aanwezigen hun voger-i,:i:'i-'}- aa:r de IIr. Brander te danken hebben, en hoe hij tevens bij velenri'.' groncleggor' rïair van de basis van hun vógerkennis.'u:'irclt':t hern was de_oprichting van d.eze vriíG, waarvan hij nu dus sindsrl'''- c''!:.'-'r-cht-rn;1 - 11 jaar - vóorzitter wasr'niet mogerijk geweest..):. rtt. Br..iLrcie.r riir:1 i:rrt t.a.v. dlt laatste prrrrt uun deel van de 10f op;:c;,:'ta::csl;r,' te nioeten afschuiven.
dc,;.'i,.l.e r?oi;'r'cr rerlaat niet alleen het Bestuur, maar ook de Redactie'':r lre'; i'iede creli':3enb1ad. I,let_grote kundigheid heeft hij de ontvangen
-'.t:.'Il.:l'l:]g"|r ':an Groot Amsterdam geselectËerd. De 1ed.en lr/aren d^ermate
,.:1.',:._:-:f.. - 

,,- 
_:i i" capaciteiten als ornitholoog, dat er bi j ons weten

.];--r";-.1,:'t., -:, 
)-r [:e7'ezen tegen door hem wè1 gepubliceerd.e iaarnemingen,I " q o 'r;e3e1] :. e i; ,,ueg1_aten van andere .

e pa.uze vïfrdÏ'-ae Bestuurswi_sse1i ng plaats.
f trsd..r6. Voorzitter verwelkomt zijn opvolger,!'e v.in Zutphen rj-cht het woord.



blz. 2

Ook als auteui van r:eisverslagen leverd.e hij zeer gewaardeertte bij-
dragen aan ons Mededelingenblad.
Nu hij vermoedelijk binnenkort, na het voltooien van zijn studie,
afreist naar het buitenland, hopen en verwachten wij van hem, dat
hij ons van zijn vogelkundige ervaringen op de hoogte zal blijven
brengen in soortgelijke artikelen.
Hj-erna neemt de nieuwe Voorzi-tter, A. Hartog, het woord, die dankt
voor het in hem gestelde vertrouwen.
Hij licht de mutaties toe, die zijn voorgesteld in de
Redactie (nlJlM
Excr-rrsie Commissi BuÍtenland,
sriËsÍóIàï r vooï e

l-Íefing i.p.v. J,!'iI. de Roever), de
g (F. Versluys - Binnenland., A. Hartog.-
Ikaar; administrati-e : mevr. J Alberts) .

bezwaar.

Op zijn ver:'zoek krijg,t de Hr. A. Blok he.t woord over de gevolgen van
het afgelopen gedeelte van de winter voor de blauwe-_reiger.
Gebleken is, dat tot dusverre vele zich hebben kunnen redden dankzij
de goede muizenstand. Bovendien ontvangen ze, bijv. in het Amsterdamse
Bos, bijvoer.
De j-lr. Blok toont een dode rciger uit het Bos, uraarvan de conditie
etfgaand op het uiterlijk en het gewicht feitelijk niets te wensen over-
l-iet. Veel reigers verloren echter al hun onderhuidse vetlaag, en een
nieuwe vorstperiode zou voor veel reigers desastreus kunnen zíjn.
Zoals aan diverse leden bekend, maakt hij een uitgebreide, studie van
C-eze vogelsoort. Mede daarom zou hij gaarnc de docie reigers ontvangen,
die onze ieden mochten vinden, en ook reigèrs in slechte conditie.
Vondsten in ht:t Amsterdamse Bos kunnen hem het best ber,-iken via de
Hr. de Groot. De iir. Blok biedt aan t.z.t. meer over deze studie te
vertelle'n, welk aanbod gÉ1arne wordt geaccepteerd.

Coördiriatie adspiranten (r'. v:rn der Schot
Èi- j - Ae -;en,Ji,eZIg;-ï3dei-testaat te ge n gec.n

De Hr. Steenhart zou onze VLiG willen animeren d
breiden naar meer grbiedun rond Amsterdam. AIs
$*:flglggl3g9l, en hii vraagt zich af of d.aar o
yggl_Igglygggl: zouden kunnen worden geplaatst.
De IIr. Buur.ma antvuoordt, dat cen kleine groep V'
actief bc.zig is, en dat het in de bt-.doc1Ín6i ligjaar een publicatie te laten verscliijnen; voort,

toegevoe.gd aan I'. Versluys).
der voorgestelde mutaties

e vogelstudie ui-t te
vlorbeeld noemt hij de
ok niet wat nestkasten

iíG-1edcn hj.er a-I jaren
t hie.rover in het komende
s dat hem bekend is, dat

inleiding
instruc-

a} vijf torcnvalkkasten klaar liggen om te worden geplaatst.
Tot
o ver
l7 -=tao I

slot hiefd dc Hr. L.S. Buurma nog zijn aangekondigde korte
-yggglyllep!_g!_yig§lligeëll-s.illustreerd. met dià' s, een
vcrhaal ovcr het werken op een .rinkenbaan.

;2 §:9! op Zeterd.ag, 14 februari, in het Bosmuseum (zoars in het vorig
ilededqlingenblad aangekondigd) r - op welke datum de ecologische kring
van de I{.0.U. in tr{ageningen vergad.erde -, maar op
Vri d 20 februàri dcs avonds in de Tribune , vond
plaats over i_ nvcntarisatie-t e c nl- eken , o.1.v. rs. J.

de bc.sprc.king
J. Frieswijk en

de Hr. L.S. Buurma. Tengcvolge tàn [et verzetten van d.e datum was de
Hr, A.N. Swart verhind'.rd aanwezig te zijn.
Inclusief de Bestuursleden woonden 2J leden en 12 ad.spirantleden deze
interessantc avond bij
Aangezlen de IIr. Buurma sed.ertdien n.a.v. dcze bijeenkomst een artikel
opstelde i;Enkele o rki en over inventariseren van vo 1s", gedateerd
maart l97O, vol-staan we er met een verw ng naar dat artikel.
Vel-e l-eden ontvingen dit document a1 separaat overhandigdl d.e overigen
krijgerr het als bijlagc van r,4ed,ed.elingenblad 19Zo-r toegezonden.
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l. Op Zaterdag. / maart, vond. 's middags in de filmzaal van het Bos-
museum de bespreking plaats van de in I97O te ondernemen inventa-
r isatie -werlczaamheden .

J5 personen v/oonden deze bijeenkomst bij, inclusief aclviseur Fries-
vri jlc, en J-2 adspirant-Ieden.
1&'rj hopen, dat de belangstelling, die uit deze grote opkomst bleekt
gevolgd za\ worden d.oor een enthousiaste medewerking aan de activi-
teiten op dit gebied in het voorjaar van l97O
Voo:: verdere details verwijzen wij naar rrBroedvogel-inventarisatie
I97A, Arns-';erdamse Bosrr

'l 9.-l- Vri .t- avond maart, vertoond.e de Hr. J.L.L. Steenhart voorI
ons zijn d.ia-serie i

rn de fll nzaal van h
dcze I ozing:

tiEer: reis naar óén van Europars mooiste vogelgebi-eden. líe maken
aan de hancl van kleurtndiars met geluid een reis naar en door Roe-
rnenië, vJaar we d.rie totaal verschillende milieurs bezoeken:
dccle bochten en d.oorbraken van de Donau, het Razelmeer (ecn grote
lirgune aan cle Zvuarte Zee) en het Deltagebied zelf .
Cp onze tocht ontmoeten we zeer veel vogelsoorten, o.à. zwarte
j-bissen, ralreigers, kwakken, woudaapjes, lepelaars, copul-erende
,,- jsrrogels, scharrelaars en bi jeneters.
Élr:n bezoek aan de Razelmeerlagune toont ons de rust- en voedsel-
;-r.-.atcenr die vele strandlopers op hun trek van Midden- en Oost-
.A-frilter:raar Lapland en Siberi..ij vinden. iïe zíen hier o.a. Krombekken,
Iilej-rre Strandlopers, Breedbekstrandlopers, franjepoten en vorkstaart-
plo','ie:eit -

!-'enslott€ eLr tocht door de uitgestrekte rietmoerassen naar óén
cier pelika.rcnkolonies aan de Russische grens. Het geheel wordt af-
gevuisscld Lnct landschappen en folklore.rr
Docrd"al; d,eze i- ezing al voor d.iverse and.ere vogelwerkgroepen $ras
',re ,:"Lc cnd, , en de dia r s o . a. ook aan onze voorzi-tter waren getoond,
'\iaren vue al een beetje op de hoogte dat ons een uitzonderlijke avond
te wachten stond. Ongetwijfeld werden echter een iederrs verwach-
t.i-n3en overtroffen. Noch wat de diars zelf betref,t, noch de hele
sar.lenbundel-ing daarvan met tekst en vogelgëIuiden, alsmed.e enige
besclieid.cn achtergrond-muziek, kunnen feitelijk meer ftamateurwerkrr
r,.,orCen genoemd. De Hr. en lvievr. Steenhart zullen zich heel wat moeite
hebben moeten getroosten, heel wat geduld hebben moeten opbrengen,
crc in 2 r'acantie-perioden een dergelijke serie bijecn te brengen.
De beloning daarvoor lijkt mij niet alleen de enthousiaste reacties
van hun publiek, maar toch ook dat zíj, de serie vertonend, steeds
vreer hun eigen herinneringen voor ogen krijge::r. En ik kan me niet
.roorstellen dat die bij duze Iezing zullo.n gaan vervelen.

l'Iej. Ivlr. J.H.U. van Drooge
Secretaresse KNNV Vï'JG Amsterdam

De Donaudelta, het vogelparadijst
;ï-Eo;mus;um . -ö;Ae;3f ;;;a-Zf i ;- ioeli chtins bi i

\:DT/ -{D::
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Excursie-nieuws
Naar aanleiding van de in ji:nuari gehouden enquète kan het vol-
gende worden medegedeeld:

Slechts 24 van de verzonden enquëte-formulieren werden geretour-
neerd. l,let iame lieten vele chauffeurs verstek gaan.
Ondanks het kleine aantal antwoorden is h..t toch mogelijk - Bezien
de vrij grote eensgezindheid - tot enige concl"usies te komen.

Besloten is:
Er worden per jaar ca. B binnenland.se excursies gehoudenl
ongeveer ] hiervan zuIIen week-end.s zijnl de overige excursies
ci.agtochtenr afwisseLend. op zaterd:g en zondag.

2 Er za)- naar worden gestreefd om deze
buiten het inventarisatie-seizoen te

excursies zoveel mogelijk
doen geschieden.

hoogste f 10.- bedragen,3. Bij dagtochten zullen de kosten ten
bij weekends ca. f 30.-.

4. Rttrisk-verzekerde particuliere autots zullen d.e voorkeur genieten
bij de excursies, en sl-cchts in die gevaIIen, waarbij er een tekort
is aan verVoer, zuI1en c-ventueel huurautors worden ingeschakeld.

5. lvie-n was vrijwel unaniem vern mening, dat de regeling orntrent de uit-
betaling vi,rn de vergoeding voldoende was.

6. Precies 1] virn de 24 ant,ruoorden \À/aren voor de z.g. alternatieve
betaalplicht; dit betekent, dat er per excursie per persocn
f L.- premie wordt bL'taald. Uit de gelden, die zo ín het Risico-
fonds komen, r,vordt de schade betaald èf wordt, - indien er on-
voldoende geld annwezig is -., een deel van de schade betaald
plus het aanvullende aandeel in de sch.rde van de mj-nder draag-
krarchtige deelnemer(s) .

I4ag ik nogmaals dringend verzoeken aan degenen, die tot
verstek lieten gaan, het enquète*formulier ingevuld te
Vooral de chauffeurs word.t verzocht hun mening kenbaar
Denkt U er aan, hier
Wie zwijg,t stemt in sie-Commi-s e te nemen
besluiten !

Zendt Uw formulier aan:
A. Hartog,
Admiralengracht 20lhs,
Amsterdam - 1015

t+H/vDr

dusverre
retourneren.
te maken.

geldt:
met de door ds. Exc
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rimsterdamse Bos

.I"l=:91-*9,
Op 20 februarj- voqd- eq_n .bgspreking plaats over inventarisatie-
technielien, waarbij de HH. Buurma en Frleswijk een uiteenzetting
gaven'over.inventariseren. Van de Hr. §wartr - die ook tot dit rrpa-

nel-rihad zuLlen behore.n, maar die door het verzetten van de datum
varr de bespreking verhinderd was de bijeenkomst bij te wonen -,
waien schriftelijk een aantal opmerkingcn ontvangen.

Kc::t claarop legde de Hr. Buurma zijn gedachten vast in een artikel
rrEnkele opmerkingen over inventariseren van vogelsrr. De lcdenr die
tlit artikel nog niet separaat ontvingen,
hct l{ededelingenblari van maart 1970.

krijgen het a1s bijlage van

Uit de avond van 2O f ebruari werd een commj-ssie rrgeborenrr, bestaande
ui'L Hll, Buker, Buurma, Hartog en Versluys, die in overleg met advi-
seur Fri eswijk een inventarisatie-pro8ramma samenstelden, dat bespro-
ken rverd op een bijeenkomst op / maart 1970.

De 6 C,oor d.eze commissie voorgestelde soorten, te weten:
.Sl9-I-a_!93!-g_gpg ght, boerenzwalug, heggemus, ngqhteglgf ,

"cl _y3._qlg.g3l}, werden zonder meer geaccepteerd.
Op voorstel van de Hr. Brander werd hieraan toegevoegd fle
§B_9IIo-.-SJ}, en op voorstel van de Hr. G. Oreel de

!p_pl1S.:Lgg3ggl. Op later datum werd nog besloten de
l,f]il:-gil in de groepsinventarisatie te betrekken.
Iiet Arnsterdamse Brs werd in 4 stukken gedeeld:
De lloordkant: Noordgrens Nieuwe Meer en IJssloot,
Zuídglens de as van de Roeibaan, aan weerszijden doorgetrokken tot
r'resp. d"e rÍestgrens (Ringvaart) en Oostgrens'(Hoornsloot) van het Bos"

De middennoot, met als Noordgrens de as van de Roeibaan, als Zuid-
grens de Burgemees_ter Colijnweg, a1s l'lestgrens de Ringvaartr en. a1s
Oostgrens de Hoornsloot en de Landscheidingsvaart, werd 1n tweeen
gecleeld, n.1. in:
i,iidoen-\t/est en

met arls grenslijn tussen beide gebieden, van het Noorden uit:
pad-destoel 2 aan de autoweg langs de Roe.ibaan bij dert1000 mt',
volgens de afslag van de autoweg na.ar de parkeerterreinen bij de
Grote Vijver en het Openluchttheater, tot brug JZl, en vandaar de
vra-terlijn volgend van de kanobaan in Vilestelijke richting, via Grote
Vi-jver en Kleine Vijver zuidwaarts tot het V'lestelijk viaduct.
Pg"*.§_S}..1l§g}!g19gf tussen Burg. Colijnweg en Bosrandweg, mct de Ring-
vaart al-s ,,ilestgrcns. Aan Oost- en Zuidoost-zijde inclusief het
Oeverlanden Reservaat van de Amstelveense Poe1, en het Oeverland van
de KLeine Poel, voorzover dit grenst aan de Kleine Noorddijk.
Coördinatoren zi-jnt

iV

lioordkant:
ItIdadí:iÍest:
illaö6n:öóst:

Mej. van Drooge en Mevr. Brinkers
J. Buker en A. Hartog
G.

S chinkelpolder :

J. en H. van Bladeren en A. Hartog
I', Versluys e'n !Í. van der Schot.

ieaer VlíG-l-id kan meedoen , op vrelke dag of op welk uur ook,
voor all.:9 soorten of ec.n deel daarvan, dit laatste in het byzonder
indien meïr. nog niet voldoende bekend is met zang etc. van een aantal
soortcn

I:.e.**.i.gp- van d.e 4 gebicden zu11en bij bovengenoemde leiders'der in-
ventarisatie-groepen verkrijgbaar zíjn.

brgamsluip.I



(Inv. l97Ot 2e blz.)
De kaartjes moeten volledig lvorden
ngsg gqallgggl(g) - c;atum - precies
waarnam in hct gebied in kwestie (u
duidefijk blijkt of men fs morgens,
op pad, was) - wecl (zon - bewolking
kracht en windrichti_ng)
I4ate van nauwkcurigheid,
gewerkt.

bIz.6

ingevuld:
van hoelaat tot hoelaat men

ren eangeve.n van O t/m 24, zod,at
f s midd.ags, rs avonds, of f s nachts
- neerslag - temperatuur - wind-

- dc, zans.activiteit , kort omschreven.
waarmce men in een bosgcbicd meent te hebben

voor het intekenen van d.e soorten op. de kaart.jes wordon d"e volgendo
afkort j-ngen gebruikt:
gbs - grote bonte specht
bz - boerenzwaluw
hm - heggemus
I - naghtegaal
br - braamsluiper
Zingende vogels worden voorzien van een qiqkeltje

wl-e
S

brz
mm

- wielewaal
- spotvogel
- bosrietzanger
- matkop

Een stree e onder de afkorti
vertoonde anders dan zang c]at

duidt er op, dat
cr op zou kunnen

om de afkorting.
de vogel een gedrag
wijzen dat hij een

territorium verdcdigde ;
Eg11_rt"rEgplje om de afkorti rl8 = een gevonden nest.

t:r plaatsen zingend wordtiirianneer dezelfde vogel op me aangetroffen,
m"a.uÍ. zlch verplaatst en (lan weer gaat zingen, noteren we die ver-
schillende plaatsen en verbinden we de afkortingen door een lijntje,
A1s in groepsverband wordt geinventariseerd, kan de., leider hetvulIen van het kaartjc aan ecn dec-lnemend rid overd.ragen, dochzij blijft verantwoordelj-jk voor het juist en vorled.ig invullenvan, en bewaart alle kaartjes. tezamen.

in-
nt J/
daar-

Onderstaand lvordt t . a . v. aIIu soorten een korte toelichting gegeven.

IVN-baIie in het Bó§museum). De oóàrin vermelde gegevens worden onder-

De nummers tussen haakjes (.. ) verr,vi jzen naar
het Amsterd;rmse_89"1, door Drs. J.J. Frieswijk

trDe Vo elwereld varn
verkri jgbaar de

rLomeinrl ,

staand niet
Voorts wóidt
door Frof.
Voorzover

herhaald.
speciaal aanbevol,n de lectuur van rfVogels in hun

bevi-ndt deze zich in de rrbibliotheekri
zal van genoemde artikt len Ècn mapje
leren bij de deel-nemers,/-sters aan de

Grote bonte specht Ilf)
Niet alleen roffelen noteren, maer - aangezien ook de o roffelt -ook de sexe. voorts ook noteren roepe-ndc, c.q. fourage$ende, c.q.
overvliegende exemplaren.
De grote,bonte specht is een mooilijk te inventarj-seren vogel t zo-dat alLe waarnemingen, in welke vorm ook, van berang zíjn.
Litt;;-Eoe gebeurt het roffelen van de grote bonte spccht, doorJ. Loterijman; Natuurhistorisch Maandblad 1948, 9 bLz
Boerenzwaluw (145)
Soort in landelijk onderzoek. Zie l"ied. Blad 1969-IV; van december 169,
blz.3. De Hr. Reijnders za1 voor d.eze soort als coördinat.o:: optr:eden.
Voor de grocpsinvontarisatie gcldt: zoveel mogelijk gedotailleerde tel-lingen. T.z.t- zaL A. de Jong, met assistentie van eón drietal adspirant-
Ieden, vanuit een boot de bruggen contröIeren op nesten.
Litt.: Boerenzwaluwnesten ond.er de bruggen in d.e ivlastenbroeker polder,
door R. v.d. Berg cn A. Timmerman. Levendc Natuur, 1960, 6 olz,

Dr. L. Tinbergen, uitgave Thieme, Zutphen.
in het onderstaande nog ;l.ndere Iitcratuur wcrdt genoemd.,

vc.n de Vi,íG. ïviej. van Drooge
samenstellcn, dat kan circu-
inventarisatie.

t_

)
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(Inv. 1970, 3e blz.)
1 He mus ( 159)

Aan de Noordkant nam het aantal toe van 2 terr. in 1961 to-t ? terr.
in 1963. rn ]-969 LL territoria. Dit betreft de ;iNu,ord.karrt,i volgens
de oude begrenzingen, die aan do Oostkant eindigden bij de Tribune
en de speclplaats.
Vroege soort. li]laarnemingen na half mei hebben vcrrmoecleli jk betrek -

king op tweed.-, broedsels, zodat de- invs,ntarisntie van het eerste
broedsel daarvóór dient te worden afgesloten.

4. Nqchtegaal (1ZI)
.rn dc jaren !96T t/n L969 werdun de tcrritoria ovcr het hele Bosgeteld door J. Buker en A. Hartog; steeds ca, 45 territoria.

5. Egp.tetaqpgel (rZ8)
Aan de Nóórai<-ant i_n 1945 ca. 15 terr.; daarna geleidelijke afname
tot ca. IO terr.. fn 1969: 2 territoria
Niet karakteristiek voor oudcre Bos-gedeeltes (rrrandvogel'r).

6. §pelyogel (r8o)
.lan de Noordkant teiuggelopen van 8! terr. Gg4>) tot 11 à g terr.
Q96l-L963); de laatste jaren geen territorium meer aldaar.Niet thuis-horend in ouder bos

/. Braamsluipei (fB4)
soort in landerijk onderzoek. Zie Mert. Blad 1969-rv, dec.'6g, bLz.J.
Aan de Noordkant: 1944-L952 Ëteeds ca. ! terr.; l?6t-1g61 L terr.;de..laatste jaren geen territorium meer aldaar;
Coordinato:': de Hr. Rei jnd.ers, die de.ze soort tevens lprivó,r onder-z,oekt via taperecorder-methode
Litt.: Het voorkomen van de braamslui per in Noord-Ho1l-;.nd bovenhct Noordzq.ekanaal , door P.J . Zomerdi jk. De pieper, d.cc . 196?

E.
(6e j,:S. nr. 1I) . Zie aanvulling onderaan.
Ie!,Egl
Ook de

Qe7)
ze soort wordt via dc taperecorder-methode onderzocht doo rIue Hr. Rci jnders. ilic'rnaast door de groepsinventarisaties .Territoria vast te stellcn vn1. op baltsroep-waarnemingen. Det'zang" als in de Vogelgids ornsc hreven, wordt vrijwel niet waargenomen.Litt.: Het voorkomen van de lvlatkop (parus montanus rhvnanus) en deGlanskop (parus ,;alustris palus tris) in de Gemeente Amsterdam en inhet +imsterd.amse Bos, door G. OreeI. M.d.Bla§ le jrg., L963, nr. 1.9. urlielewaal (22O )

soort wordt landc-lijk ondt,rzocht. Med.Blad L969-w, dec.,69, o]rz. 1.Àan de l,loordkant hoogste aantal I94B: ca. ? terr., tn !963: géón.In 1968 en 1969 weer resp. 2 en J territoria
De gegevens van de Noordkant over de jaren t,/m L)64 werden ontleendaan ,tBalans 2l jaar Noordkanti? van DrÀ J.J. Frieswijk, gepubli-ceerd in het l4cd. Blad le jrg. no. Zt btz. 5_11 (mo,rit'öei>
T.a.v. 9: 9lg*ms}liper verwijzen we nog naar een artikel in Naturavan april 196ö, btz. 59 e.v.:trEerste resultaten van een onderzoek naar het voorkomen van d.e braam-sluiper,,i door Jaap Taapken.
Dit is een overzicht van de gegevens over 196?.Natura bevindt zich niet in de vlíG bibriothàek,. maar alre KNNV_leden zijn hier automatisch op geabonneerd.

A. Hartog

aHfvDr-__
r'aart l97O
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P_!og"**q?_1,4_y"ntarisati e -'Lo cht en
Gl'1e ini;entari;taie-tochtcn peF f iets !)
Vol-ledigheidsh;il-ve zíjn ook die data opgenomen., die bij het
vcrschijnen van dit Blad af ZilÍfen zijn gepassecrd.

NCORDKANT
2i maarL (

bIz. B

de vrijdag) B uur Tribuner mej. van Drooge
0 Tribune Mcj. van Drooge
0 Tribune l,iej. vrn Drooge '(Groep A)

vr]- cl 80e
7.3
6.1
9a

zondag, ) apri1,
3*!gr dgË-,._.1.!_gpr i I,
tt ó -w e c;ii ónlí -íàí-ï5/ 

:- pr:-J- ( groep A), 25_/16 aplil (groep B),
rírci (6roep B)-komen voor rekening v&n mevr. Brinkersr c.eo eeÍl

door haarte vragen plaatsvervangs'ter, zulks j-.v.m. afwezj"gheid
van rne j. van Drooge.
Verzocht word.t de voorafgaand.e vrijdagavond tussen 6 en 7 uur mevr.
Brinkers te bellen (721rOO) om daturn en tijd v:rn vertrek te vernemen.
i,íeekenci 9/lO mei-. Vi,vG-excursie naar de Pee1. Op een daaraan vooraf-
gaande dag zal rnej. van Drooge inv.:ntariseren, vermoedclijk op
?._ryf (Hernelvaar'tsdag) . Belangstellenden voor deel-name kunnen woensd.ag-
Affi;d, 6 mei, tussen 6 en 6.Jö navraag doen (TSotTr).
iíeekerrden n'r. j-.y:_1il_tZ-_^*. Vri-jdagavond tevoren tusscn 6 en 6.)O
Ë'...,tt;n-,l;ï -il;-ffioQ;ïï:s 

. s . mevr . Brinkers
!§lr'z ry::;roeP C* 23/24 nei 1o/1L meL groep D, 6/Z juni
flrce.l] l\. !-t/I groep B, unI

van Bladeren
van Bl.:deren
Hartog
van Bl-aderen
Hartog
van Bladerèn
van Bladeren
Hartog
v;rn Bladeren

groep C,
?9127 j groep C' 27,/28 Junr- groep D.

l\11-e excu::'sj-cs starten bij de Tribune.

MïDDfli-"f,E,ST
:l:_pg§:l r5aat elke dinsdagmorgen een half uur voor zonsopgang het
gci:icd in; sons ook in dé weekenden. tlen kan hem rnaandag- c.q.
rr:'-i jdir.g,.r.voncr tevoren bellen voor informatie (t-:. l.jBZJ.Z)

van A. Hartog,AaavullendEr data voor di.t gebied, a1le onder leiding
LLJtra
vrijdag, j apri1, L9.3O
vri.jdag, l-ö-àprïÏ, 19.1O groep D.
zcnd eg, .r.y apfïï, 2.L2vrijdag, 35.ïïïI, l-fr6 .:

zondag, f.*mei, !r45 §roep D

vrijrlas, 8*fr6ï, t9-.fr
vrijCag, ??_9"., 19.1O
zondag, 7I:g9!, !:oo

5 juni
lI-]B]I

vri j dag ,
zond a-g ,
vri j dag ,

zonci.ag,
zondag,
zondag,
zondag,

zondag,
zond,ag,
zondag,
zondag,

uni, 1

, t9.30
4.oo
,)Tló

.UU

.45

.to

.15

.oo

19

AIle excurs:Les st:rten bij paddbstoel 2, autoweg Roeibaan bij de af-
slag naar Grote Vijver on Openluchttheater.

IIT. MTDDEN-OOST
ZàTeia6e',-28 naart,
zond ag , -§:'april,
zondag, 12 apriI,
zondag , L9 ;ipril,
zonclag, 26*airrïÍ,

5

5
5
,
4
4
4
6

'/ Jun]. , +
14'-Jffiï, 4:::"'-":-'.-l-l- Junl-, +
x:ï- ï_-= /tö JUnl-, o

4j
3O
t,
o0

groep C

."... B
groep A

1I

..... B
groep D

C

OO Hartog groep B
0O van Bladeren A
OO Hartog groep D
O0 van Bladeren ..... C

) rneí,
-r.rÉ-l'l rnel_,
u-il;ï,
,1 mel.,
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Al1e excursies van Midden-Oost starten vanaf de spoorwegovergang
bij de ngang van et Bos aan de Nieuwe Kalfjeslaan.
SCHINT,trLPOLDER
AIIe genoe,'nde data zijn zaterdagen.
28 maart,
11 april,
18 april,

idem
2! april,

idem,
2 meÍ
16 mei
2J neí

idem
JO mei

idem
6 juni

idem
It JunL

idem
2O juni

idem
è'/ Junl-

idem

van der Schot
Versluys ...... B
v:rn der Schot C

Versluys ...... D

van der Schot D

Versluys C

van der Schot C

van der Schot A
van der Schot A

Versluys ...... B
van der §chotl B

Versluys A
van der Schot C

Versluys ...... D

van der Schot D

Versluys ...... C

van der Schot A
Versl-uys ...... B
van der Schot B
Versluys ...... A

Gestart wordt steeds bovenaan de oprijlaan naar de
rrhuize de Grootrf . Denkt U aan de nachtrust vi:in de b

6
,
E

1B
5

1B
E

4
6

tg
6

19
4

L9
4

L9
b

tg
b

19

.30

.45

.30

.oo

.L5

.oo

.oo

.30

.00

.oo

.op

.oo

.L5

.oo

.00

.oo

.oo

.oo

.00

.oo

Stadskwekerij bij
ewoners ? i

Daar de kans aanwezig is, dat data moeten uitvallen i.v.m. studie,
verdj-ent het aanbeveling vrijdagavond tevoren tussen 6 en / te
be 11r;n :

'rrl, van rlcr Schot ( tr. ?25OBA), c . e, F. Vcrsluys ( tf . 960492) .

Teneinde te voorkómen, dat aIle dee.lnemers op éón en dezelfde inven-
tarisatietocht verschijnen, is er een indeling geriraakt in groepen.
Hierbij is met name uitgegaan van d.e adspirantlcden, omd.at het edu-
cati-eve element bij deze inventarisatics niet verwaarloosd mag worden.

ïn overleg met de coördinator van de adspirantleden, F. Versluys,
zijn de volgende groepen samengesteld:

- A. M. Kuiper - M. Hoekstra - r,i. Haver

- B. P. Lammers - n. Boonstra - i,l . Singor
- C. C. Kahlman - J. van TiI - K. rJerdler

D. Overige belangstellcnde V\íÍG-Ieden.

- llevr. drHaen en de Hr. Oosterbaan zu1len wekeliiks gig excursie uit-
kiezen, waaraan zij i.v.m. hun gezin het beste kunnen deelnemen.
De overi-ge adspirantleden wordt verzocht zoveel mogelijk zich aan dc
bovengegeven indeling te houden, doch ook voor hen kunnen zich weleens
omstandigheden voordoen, waardoor datum en/of uur van een andere tocht
voor hen beter haalbaar zijn. Het verdient de voorkeur, dat zij daar
dan aan deelnemen, Iiever dan dat zij een v,reekend oversl_aan.

- Ii. v.d. Berg inventariseert, samen met de Hr. Andriese en D. Kars,
op uitgebreide schaal Amstelrust en Floriade L972 ín aanleg.
Hf j za1 incidentc'e1 rlan een Bos-tocht deelncmen.

- P. scholten kan dit jaar, i.v.m. zíjn stud.ie, niet regclmatig aan dc
inventarisatie deelnemen. i,\,anneer mogc.lijk za1 hij aan een tocht naar
eigen kcuze deelnemen.

- I"levro vàrl dcr Meyden kan i.v.m. haar woonplaats (l;,leesp) aan geen ochtend-
excursies deeLnemen. Het Bestuur besloot haar rrbuiten-lidrr tc maken.
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Het is van vitaal berang, dat tijdens het inventarisatj-e-sej-zoen
overleg wordt gepleegd over de tot dat moment
De eerste bijeenkomst zal vermoedelijk vrordcn
tionale feestdag) ".q. f mei (Hemelvaartsda s)

Ten behoeve van F. Versluys gelieven
van de deelnemcrs aan el-kc excursie.

verkregen resultaten.
gehoud.en op 5 mgi (na-
in de keet op het

a1le leiders rrboek te houdenrr
Deze namen gaarne ook vermelden

Vogeleiland. Degenen, die tot op d.at moment aan inventarisatietochten
deelnamen, ontvangen nader bericht.

op de. inventarisatie-kaarten.

deze zijn d esgewenst bi- j haar
uitgeeeven door de [.C&;
enkel-voud. gratis, bi j meer-

Aan de lciders van de tochten wordt namens m...j. van Drooge gevraagd.,
om zo mogelijk per tocht een vorlqdlge lijqt van alle waargenomen
s.ooflen op t
deelnemcrs.

e stellen, eventueel dit te laten docn dóoa-e6à-íàn-de

I{e j. van orooge ontvangt deze opgavc gaarnt-- zo spoeriig mogelijk na
de excursie, in de volgorde van de. rrVogelwereld van het Amsterdamse Bostt
dezelfde volgorde als van de soortenl_i st CS

e oa-n n
dere exemplaren 4 cent per stuk.
l3ij eerste voorjaar, -ï---!!!, tevens gaarne
Van de broedvogels

9s335t:gltg:l,'èn bij 313-9I_999r_9r9:pllglglg-:99r-de plaats van \,ïaarnemin[ " 
--

torenvalk, patrijs,
Overigens kan uj-t d
goede lezing, wel w
Drooge, belangstelli_

bijv. Íuut, kuifeend ?, dodaars, slobeend., boomvalk,
waterral , houtsnip, grote karekiet, zr,varte mc-es.

e rubriek Íraarneming'en in het Amsterdamse Bos, bij
orden opgemaakt, voor welke waarncmingen mej. van
ng heeft' 

*****
Mag ik besl-uiten met een
als eerder genoemd:

4E.ez-vP-r -naart l97O

aanhr.:.ling uit het artikel van L.S. Buurma,

trJe moet steeds meer specialist zijn om iets nieuws bij te dragen.
I{aar waarom moet het eigenlijk iets ni_euws zijn ?
Als het voor ons zelf iets nieuws is, hebben we ook iets bereikt,
n.1. een verrijking van onze kennis, en op een manier veel mooier
dan welk boek ook het ooit zou kunnen.rr

A. H a r t o g
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Een nieuwe dwaalgast achter SIo terdi.ik

Toenwij.d'eheerenmevr.Vlaanderenenschrijverdezes-onsï;";";;às zB septàmuer L969 na een dag van rtlandmeetwerkrl als uit-
vloeisel van hel broedseizoen naar onze vervoermiddelen begavent von-

den wij daar een korte notitie van de heer i'i' Bakker, dat hij :t'-'1i'
vriend L. Koerts die dag bij éón der vele regenplassen in hettrSloter-
dijkserl een eigenaardige steltloper hadden waargenomen'

De zon was inmj-ddels aI ondergegaan en misschlen was dat er de oorzaak

van, dat wij bii een onmidaefÍi;X ingezette speurtocht niets eigen-
aardigs rneer konden ontdekken.

Thuisgekomen determineerden de ontdekkers de
s melanotos !

vogel a1s de

Gestree te Strandlo er Calidri
Die week kwam er voor ons niets meer van het terrein op te zoeken,

en het rryas met weinig illusies1 d.at wij het daaropvolgende qeekeinde
weer met onze kijkerÀ d.e oevers van de uitgestrekte regenplas afzoch-
ten. Het gelut wàs evenwel mét ons: d.e vogel werd spoediS gevondel
en was bovendien zó opvallend mak, O-at wij er niet veel moeite mee

hadden om de determinatle van de heren Bakker en Koerts aan de hand

van a1le mogelijke kenmerken te bevestigen'

Uiteraard hadden wij een gezonde portie argÏuaan tegen de byzondere
rnaarneming mee van huis Senomen, zodat wi-j eerder bereid waren om aan

te tonen, dat de vogel gEór, O"utreepte Strandloper zou zijn dan wéI' Dit
J-ijkt mij trouwens voor alle ze|dzame lvaarnemingen een dringend noodza-
kelijke rem op a} te enthousiaste en voorbarige gevolgtrekkingen'

Evenwel, wij konden er niet onder uit. ivlen oordele zelf :

.. een strandloper met bruingele poten i'p'v' zr'vartel

- r,varrnbruine schedel;
., lichte, vrij brede urenkbrauwstreep' voornamelijk rechts, links

veel minder oPvallend; -
- z,,vaar met f i jne, gri jsbruine lengtestreep jes bezette hals en

borst (niet gevlekt);
- zeer scherp àfgebakende grens tussen gestreepte 'rrorst en lichte

(vui-I-witte ) buik;
- snavel donker en heel licht naar bened'en gekromd;

- afstekende, donkere middelste staartpennen, in de vlucht goed te
zten;

- twee smaIIe, witte, naar achteren convergerende lijnen op de rug;
- vleugels gevlekt a1s bij Kemphaan en niet gestreept;
- veel scherper en korter geluid dan van Bonte Strandloper;
- ge eÍI, Iichte stuit.
De vogel gedroeg zich in vele opzichten anders dan de lJonte strand-
loperI, aíe nier :-n groepjes aanwezig waren' Ten e-er9t.e sloot de

vole] zich niet bij àe an'dere strand.lopers en Bontbekplevieren aan'
\iianneer die - opgeàchrikt, - hun bekende rondvluchten maakten; dat
deed een a.rrrurlge Kanoetstrandloper juist wel'

Onze vcgel was ook veel makker dan de and'ere strandlopers'Bii over-
komend gevaar - bijr,. zwatbe kraaien of grote meeuwen - maakte hii
zi- cn zo plat mogelijk. I.liet als bij de plevieren met de borst naar

de grond en de ltr.rt gestrekt, schuin omhoog' maar met doorgezakte
potàn en het 1ichaam ongeveer horizontaal, terwijl kop en snavel ge-

strekt en ook ongeveer horizontaal werd"n géhouden. I{ij ging daarbij
soms geheel op dà grond of zelfs in het ondiepe water liggen, en keek
met voorzichtig meéd.raaiende kop, of het gevaar voorbij was. Bii minder
acute alarm-siiuaties strekte hij de hals en het verdere lichaam op

Kemphaan-achtige wijze r-,
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It{et het krabben aan de kop verloochende hij zijn urare strandloper-
aard niet: de vleugel werd stëi:jf tegen het lichaam aangehouden en depoot werd rechtstreeks voor-de vleugel_ om naar de kop lebracht omdaar enig krabwerk te verrichten. Bij de plevieren ond,er de steltlo-pers (ook de grotere previeren, zoals de Kievit) gebeurt dat, zoalsbekend, op zangvogel-wi-jze: de vleugel iruat van het lichaam af latenhangen en de poot tussen de vleugel en het lichaam do,rr omhoog trek-ken orn hetzelf de doel te bereiken.
Het was een erg levendige vogeI, di-e a1 de lange uren, clie wij hem.van dichtbij of van verder af konden waarnemerrl *""" éón gedachteleek te hebben: voedsel zoeken. Het waren ook díe niet-aflatende snel-1e bewegingen van het hele vogellichaam, dir ons met het f,otograferende grootste moeite bezorgden. Het waarnemen van cle vogel op "Ïutrràu,tussen de 5 en 10 m ( t ) d.oor een terelens van 40 cm (ilet ae nodigetussenringen) was een heel aparte belevenis. Vele mafen konden wijde verleiding niet weerstaan om af te drukken, en enige gesraagde
diaf s, die na de rigoureuze sortering overbleven, zijÀ rrào" orr" uu,passende vergoeding voor de vele uren, die wij in hei natte zand. (omniet te zeggen het zandige water) zaten, en zij leveren bovendien ooknu nog even zovele bewijzen, dat de,;pectoral sandpiperiinu ook de Am_sterdamse contreien bezccht.
Verdere beschrijvingen vindt men, behalve in het kort in deirVogelgidsil,vooral in de Engelse literatuur. in het Verenigd Koninkr.ijk uuerd desoort al z6 veel gezien, dat Bannerman in zijn bekcnde boek ?rThe Birdsof the British Islestr er van af zíet om d.e lafzonderlijke waarnemingente.vermelden.- De praat, die van d.e soort in dat irerk is opgenornen,wijkt nogal af van het Sloterdijkse exernpl;.ar. i'{et name de borstvlek-king-it_Yu-"1 8:oY.er_aangegeven dan- wij ','iaarnamen, terwijl ook de 6rinsmet de lichte buik tang niet zo scherp getrokken lijkt àís wij irr=óà---natuur zagen

Dan,is er het gecletailleerde verhaal van Lathbury en Bierman in Limosa
35 -(!. l-3) over de tweede waarneming in lriederlaird (2o, 2j en 24 ;;p;.1t61 op TexeL). Daarin komt bijv. ooË uoor, d;;,;; È;ii píige wit is.ook bij ons exemplaar was eerder sprake van vuil-wit dan-ïàï-wit,
maar dat kon natuurlijk ook door o.en tijdelijke vervuili"g ;";;;;-zaakt zijn. De poten van d"e Texelse voger waren groen-geel en nietokerkleurig. De pootkleur was bij onze vogel meestal moeilijk waarte nemenr o.a. door d.e weerkaatsirrg van hàt licht tegen de ieestafkletsnatte poten. Bii nogal laagstailnde zon maakten wi3 een 4ia, onoor-op de poten - wel-licht wat t6 warm - als oranje-bruin.i" lroor.chijn
kwamen

Ët zLjl in lrlederland verder nog drie ironbevestigdetr waarnemingen, n.l-.
ep 14lB-19??, .op 4/9-t966 en op tz/9-1966. Bij ài" ,r"r, 4/g-§ée wordtin Limosa 42 (p. 53) ook nog een korte beschrijving gegeven.
Cnze vogel was absoluut de Arnerikaanse Gestreepte Strandlsper en niet
de Siberische (Calidris acuminata), u,aarvan voor de eerste *""f i;:Nederland een exemplaar in Zui-delijk Flevoland werd waargenomen ,(2-22 nov: t969; zte De Korhaan ,roi d" vogelwerkgroep het Göoi enomstreken). le verschillende onri.erscheidiigskenmerken, zoals die o.a.ín r;riitherbyrs trilandbook of British Birdsir voorkornen. werden op aar, 

-

na door ons waargenomen. Het lukte ons aIleen. niet, het (gerinle) ver_schil in staartvorm vast te stel_Ien.

-t-{zlvDt

J. lÍalters
Vespuccistraat 81 ttl l

Amsterdam - 1O15 (tsos & Lommer)maart 1970
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Eerste en laatste waarnemingen

Het is in de vogeraarswereld een goede gewoonte om op de zgn. reerste
waarnemingenrl van zomervogels en wintergasten te letten.
De kans r dat een juist teruggekeerde vogel vrerkelijk op de d.atum van
zijn aankomst in een bepaald gebied ontdekt word.t, is niettemj-n aan
zekere beperkingen onderh;vig, bi-jv. het aantal vogelaars die wer-
kelijk uitkijken naar de eerste vogel is vaak vrij k1ein.
voorts zal- het duidelijk zLln, dat een zangvogel vaak niet eerder
wordt opgemerkt of hij moet ee.n hoge boomtop hebben opgezocht en
luidkeels rihier ben ikrr hebben zitten roepen.
rn de hoop, dat meer vogelaars hier aandacht aan zullen schenken,
heb ik een aantal eerste-v\,aarnemingsdata in het Amsterdamse Bos
in grafiekvorm weergegeven. Het vueergeven in d.eze vorm heeft het
voordeel boven weergave in lijsten, dat men in één oogopslag de
gehele stand van zaken kan overzien, en dan dircct weet wànneer men
meer op een bepaalde soort moet gaan letten. Het za;.. lJ duidelijkzijn, dat de mogclijkheid bestaat, dat van ied.ere soort de totale
eerstewaarnemings-periode op grond varr nog grotere oplettendheid
naar links - dus vroeger in het jaar - kan verschuiven, en d.at de
totale spreidingsbreedte van de eersteïuaarnemi-ngs-period.e van een
bepaalde soort ook kleiner kan word.en.

zo fe1 aIs sommigen zijn bij het doen van ee.rste waarnemingen van
zomervogels en wintergastcn, zo weinig att6lt 'is men vaak op delaatste waarnemingen van deze twee groepen. Bij het horen vàn bijv.
66'n-Ë66toek ergens in augustus, wordt vaak gedacht rioch, die zijner nog genoegrl, maar als er dan eind augustus geen koekoek meer is,
weet niemand meer wenneer het beestje het laatst is gehoord.
Verklari van de tckens in de grafiek en de overzichtstabel.
a - In horizonta
b - De dikke horizo

van de eerste..:-w
in de afgelopen
Soort _vieIen.

richting i-n de grafiek stelt iedere mm 1 dag voor.
ntale lijnen geven per soort de spreirli_ngsbreedte
aarnemingsperiode aan, dus de period.e waarbinnen
Li jaar alle 1c waarnemingen van een bepaalde

c - up ueze dikke lijnen staan de hokjes welke de Ie waarmeming voor-sterlen. Àls bijv. op 12 mei van een wlllekeurÍg jaar voor eenwillekeurige soort 1 maal een Ie waarneming i_s gedaan, dan isdit hokje 2 mm hoog. Voor iedere keer dat er van d.ezelfde soort
op dezelfde datum nogmaals een le waarneming is gedaan, komt er1 mm bij; dus I mm hoog - 4 maal een Ie wng. op deze datum.d - A1 deze hokjes hebben bij zangvogels betreliking op zangvÍng-en.e - De vertikale zígzagrijntjes geven aan, dat het hiàr geen zang-
maar een visuel-e waarneming betreft; in de overzichtétabet wordtdit aangegeven door de waarnemingsdata te onderstrepen. Bij dezr.gzagl-j-jntjes wordt echter geen rekening gehouden àet meerderevisuele waa'nemingen op óén datum (vgl. È:-j". Rietgors).

Bij het in grafi-ek tekenen van Nachtegaal en Grauwe vliegenvanger iseen kleine fout gemaakt; vergelijk dus even met de tabel.
A11e gegevens zijn ontleend aan de regermatig in het Med.edelingen-blad gepubliceerde staatjes. Omdat velen niet in het bezit zijn vanal-Ie jaargangen van hct I,lededelingenblad, zijn aI d.eze staatjes te-
zarnen gevoegd tot één grote tabel, die U ook in dit Mededelingenbladaantreft.
rlit zijn voorlopig slechts verzamelde gegevens, die a1s handleidingkunnen dj-enen voor voorjaar l9?o. uet filt in de bedoelin8 dj-t artikeLte laten volgen door een artikel, waari-n nader wordt ingegaan op debetrekking tussen de gegeven d.ata en de weersinvloeden.
(spoedshalve, in overleg
met de auteur, enigermate
omgewerkt door A. i{artog)

FV/AHa/vDr, maart lgZO

f. Versluys
Hofgeest )J
Amsterdam - Bijlmermeer
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b1z. 16

Enkele opmerkingen bi.'i de tabel rrEerste waarnemi n van zomervo eIs
1n et Amsterdamse Bosrl

---- betekent: is dat jaar nie.t waargenomen o

Een open vakje betekent: niemand heeft dat jaar goed op de desbe-treffende soort geIet, öf er zijn niet vold.oend.e gegevens.
V = Vliegend
Z = Zittend

Omdat scholekster, kievit en tureluur landelijk trjaarvogelstt
zijnt maar in het Amsterdamse Bos irzomervogelrr rvord.t er n.1.
onderscheid gemaakt tussen een overviiegend exemplaar en een
op de grond zittend exemplaar.

Scholekster Op 9/3 op het i-js van het Nieuwe Meer, d.aarna op
l5/1 op de wei-Iand.en van Meerzicht en bij de vijvers.
Eind januari nog steed.s dagelijks waarneembaar.
Daarna koude. periode met wegtrek. Op l8/Z overvlie-
gend en op 26/2 balts op weilanden van Meerzicht.
fn januari en februari diverse trekwaarnemingen, en
zittende cxx op de weiland.en. iri.i.v. Z8/Z regel-
matig aanwezig.
ma 8/1 pas weer op ZO/Z

Op 6/1 overvliegend., daarna pas weer op lO/3
Na l4/2 pas weer op I/3
Na 1O/4 pas u,eer op 24/4
Na 2O/4 pas weer op 6/S
Na jO/4 pas weer op 6/5
Na 16/4 pas weer op 26/4
Na l2/4 pas weer op 2L/4
r\lleenstaande zangvraarneming op Zl/2;
daarna pas u/eer ap 6/3

Kievit V

Tureluur

V

z t2§3_

z l-952

z le§g

z 196§

Le6§

!L6§
]-965
\w
!292
!26l-

V
l-961w

Koekoek

§prinkhaanrz.
KI. karekiet

Brqamsluiper
T.i if t jaf

De gegevens, door Mej.
werden ontleend aan de

van Drooge steeds nauwgezet, verzameld,
volgende Mededelingenbladen :

L963-3

t964-1
L965-3

L966-3

7967-2

t968-2
l-969-2

t95?

1963

t963

L965

l-965

L967

1968

t/n
en

t/n
en

t/n
en

en

t963

l-964

l.965

1966

l-967

t968
L969

f. Versluys
FV/vDr
maart 1970



blz, L7

AIIS AI4SE BOS 1 5 -IV enkele correcties op de waarnemingen
ceerd in het Vlededelingenblad van december 1969, alsmedeSepu

9lls
blz. L6

e aanvulli n.

B

Kg!fduiker schrappen 1tL2/12 lex NI,i (Dooremans)tt. BIi jft7Ilï2-i6x r'm,r (Éirtoe)
Geoorde' fuut invoegen
227ïï-ïïírriyi (sukerl
lodaars aanvullen (aan het einde)
WTI exx Grote Vi jver (Buker, me j. Franssen)
Krooneend aanvullen (vóór 23/IL etc.)
nfr t ö Grote Vijver (Buker)
23/1L idem (Buker; d.aarna ook Hartog/vwo-adspirànten)

Grote zeeëend schrappen de vsaarneming:
erpad (Dooremans)"
aanvullen, na irmaximumll

dus:

(6)

9.

4o

b1z. L7

5r.

49.

(48) 6e.

b1z. 18
-aq.

77.

(60) 92.

98.

102.

r14.

bl-z. L9
TfiïB.

+(95) LlB .

L94.

221.

bLz. 20
---ffi.

"6/12lobijMe
Grote zàagbek
3o/Lt 5 ö 11
Zwarte zeeöendqïT*Ts NM-
Kleine ,*à"r,

Buizerd
toTf-t
S perlver
Í: T:-:-t

o Grote Vijver (Buker, mej. Franssen)' aanvullen (,r1s eerste waarneming in dit kwartaal)
( Buker )
aernvullen/invoegen, eerste waarneming i-n t969:

l7/12 40 exx over Bos richting Schiphol (Veti-ng)

Smellek-en

il tnvullen;
ex Grote Vijver (Buker, mej. Franssen)
aanvullen: r?Buiten Noord.kant, na 14/11tt
g brug van Broerse (nuXer)
- invougen, (ee.rste waarneming in )"969)

aanvullen:
over: heuvel (guXer)

17/12 1 ex over ONM richting Koenenbos (Veling)
Patri.'i s aanvullen:
6frf-t ö heuvel (gui{ei")
2O/l! 1 ex heuvel (gut<er)
Waterral aanvullen:
22/Ii J exx Kleine Vijver (gulcer)
23/12 1 ex Bos-oeíer Ringvaart tegenover Nieuwe Meerdi-jir. 3Bz

( Rei5nd ers )
Kievit aanvullen:
1qT enkele exx Schinkelpolder Zuid (Verhoeve)

{f!ee!ig toevoegen:
26/L2 t ex roepend over Ringvaart bij Schiphol (Verhoeve)
Qroenpootruiter to evo egen :

26/12 1 ei róepend over Bosrandweg (Verhoeve).
De december-waarneming is.een aanvulling op de Bos-Avifauna;
(.lvii'àiíà-ïan Nederland : rrverscheidene d.ec ember-waarnemingen)
Turkse tortel aanvullen:
16/3'I-§-éix oeverland Poel (gui<er)
Boomleeuwerik aanvullen:
2o/ll I ói-rreuvil (Buker)

Barms j- js
g7fr--1-ex

bl-z. 2l l,let de waarnemingen van kleine zwaarl en smelleken wordt het
in totaal in 196! waargenomen aantal soorten | 159.
Zelfde correctie in het Jaarverslag, Ilde regel ïan onderen af.blz. 22



AT1STERDAMSE BOS -I eerste kwartaal I o
bl.z" 18

den e li/aarnemingen, hoewel critisc eoordeeld, blijven voor
verantwoordelijkheid van de waarnemers.
Nurnmering; volgens Vogelgids Je druk.
De nummers tussen haakjes (..) verwijzen naar.ltDe Vqgelwergld-.van
het Amsterdamse Bosrr, verder te noemen 'tBos-Avif auna?r
+(..) betekent: bijschrijven in deze Avifauna.
Het teken ö kan ook o-kleed beteËenen.++

I

3)

(6)

( 21)

(23)

5. Fuut Op Ni_:___In januarj- dage
t/m-Ëïrï"il'.".t

euv,re lvleer:
Ii-JËs-u/aàrneembaar in aantallen varierend van L - 25;
aantallen tot max. 1O

Grote Vijver:
2672--1- Ei-(me
I(anobaan
ÀrïsIö1ïe

22/2 L ex zomerkleed
vr. tsrinkers)

daarna verder afnemend
GJ. van Bladeren)

-]elc:-5Igense PoeI:

aLdaar (Hartog)
ngen op Ringvaart (neijnders):

+
m

inc- Noorddijk: Lr/3 en 22/3 L ex (de Groot)
ZO/1 I ex (de Groot) lo/t z

!:.. 2Ol3 L ex (bosw. ivloria, med.ívàf ói- ià -Eoexàm

34. [íintertaline
I Januari-ri/aarnemingenl in maart
bij slootjes weilanden l{eerzicht,
36" Krakeend

ex (Verhoeve)
de Groot)

$) 7. Kuifduiker
j/L 1 ex op NI4 bij

B. Geoorcie fuut

t\C-hoek lvieerpad (Hartog)

0)
l4/2 1 ex op Nl.{ bij Meerpàd (Oooremans)

9; iDodaars
Op NM in aantallen varierend van I tot JO exx; harlf februari
afnemend tot max. I exx; dit aantal t/n 26 maart.
25/1 I ex prachtkleed, NM bij Gem. terrein (me;. van Droogà,,

(16) ??, Roerdomp
1/1 I ex over Amst. weg van Buitenvelclert naar Pompstation (trrieringa)
4/t l- ex l-aag over lrlj{ richting lï bij eind. excursiepad (i,i-ieringa,

mej. van Drooge, mej. Franssen)
lo/1 1 dood ex aangetroffen in oNI{ rJest (versluys/vr;G-aasp.iranten)
25/L L ex i.,chi4kelpolder, omgeving Radar (p. Scirotten)

regelmati-g waargenomen, ONl,l of
c.q. overvliegend, max. 4 exx.

. Smient
Grootste aantallen op ryy, zLjde Riekerpolder, 1n januari tot
max. loo exx op 4/t (Ml-v.d. Berg)
max. in februari: 15/2 70 exx (van der schot/vvrlG-adspiranten)
max. in maart: I exx.
1 paar 9fg!g_YiJygI: 9/3 (mevr. Brinkers); Zt/3 (mej. Franssen)

(26) 39. slobeend

411 l6 oí llvr buiten Meerpad. (Hartog, Ivi.v.d. Berg, e.a.)
(e+1 2T

Zes januari-waarncmingen, van meestal sle.chts I ex op Ntr4

bevroren). r"r.i.v. 8/l rraarnemingen in ONiul van max. 1 6 +
op 26/3 (u. v.ri. Bers)

, tegenover lÍi-euwe Fieerdi jk 382.
De juveniel.mannen et 'ged.eelteli jk lichte nrg. De

( vi j vers
2o

+

i,1.v.d. Berg c.s. en Brander)
( Ha.rtog )

oo met++

ilr-
4/t
!1laarn
3/t

l_

I
1
e
)
L

9 NO-hoek l"ieerpad (Hartog; idem'ö overkant l,tr!i bij Riekerpold.er
o
+

ml-
juv. ó en 2

brede kol :en €ïeen Spoor van kuif .
6/t 2ö enlobijgemaal.
7/l 2öen2öbijgemaal.
ll/L2öenIëut:gemaal.
( zie vervolg orhmezi jde)



(Asd Bos, lg?o-L, 2e b1z.)
t-glpereend-vervolg;

bLz. 19

e bij elzenspeelplaats
bij schuilhut in ONl,i ulest

op rechter flank voormalige Molensloot;

tallen op NM. " .

adspiranten)
). Daarna nog slechts enkele waarnemin-
4 exx. Laatste waarneming (f):

(mevr. Brinkers)

n3m

embaar in aantal varierend
10 o).

+

nders:
L9/L 2 o,

+ o
+

oJ maartz 1

. Frilnssen , ir/.
van Drooge)
. van Vliet)

tien-

L!/L eveneens op Ringva;rrt 1 ! gezien door J. Buker.
Commentaar Reijnders:
Toppereenden komen zelden in de Ringvaart, het gedeelte tussen NM
en schÍphor, voor. rn 1o jaar door hem aldaar niet gezien. Nu dus
gedurende 1 week constant 1 à 4 éxx.

(Zg) 42. Kuifeend Nieuwe Me er
Max. in janu arii-925-ïi-[otaa1 op NM (Hartog) ; 9Oo exx (lt.v.a. Berg)
beide waarnemingen op J/l.
Max. in februari: l4/2 2!O exi (l't.v. J. Berg)
l,t.i.v.. rnaart ,ean"taI niet gr:oter dan 10 exx
M.iv. l3/3 ook ste.ed.s ir/eer exx op Hoornsloot tussen Lint en sluis-
wachter I"{u
M.i.v. l1/
2r/1 1 ö

:s, c. q. oB poelt j
1 exx op meertje
met do ere 1ek

prachtige ku
(me;. van Dr

(to) 4 Tafeleend Grootste aa n
10 t eii-(versluys/viVG-

1OO exx (}t. v. d. Berg

G2)

37)

3e)

ooge
vg}. waarnemingen van L\/tO en l/L2-t969)
)

Op Amstelveense Poel:
87 Z' -' Z- 6 - e ; - 3 

- 
i 

- - (V e 
" 

s ruy s/vl.,r G- a d s p i r an t e n )7t/3 2 paar aI{aar (dc Groot) -

L4/2 +
gen van niet meer dan

lL/l 2 exx I'llui (Garrelfs)
9/t 163 oGroteVijver

45. sritduiker
Nadat in december steeds maar 1 o wp^s waargenomen,
begin januari meteen al het aantàI toe:
2/L 10 exx in totaat (F. Scholten)
Op Itglqg_yggl vrijwel dagelijks waarne
van-Ï-l6E-1ö-6xx, t/^ t4/2" (r'r.v.a. Berg,
Daarna maximaal J exx; eind maart nog.
Op gg_lilgyqql! waarsenomen door J. iru:_;
3/L-3-e;--97Í-2 o, ít7t 3 1, .tz/t à ;:4/2 L 3.
5, ?, I maerrt: 1 arlult g; 12, L5, 16, 1

29/t t
juveni-el

z6/1 1 g (meJ. van Drooge)
27/3 1 juv. 6 + I o (i,te3. van Drooge, nre jz\/l 1 juv. ö + 2 3 (iiej. Franssenl *"j."29/3 1 juv. ö + 2 6 (mci. van Drooqe. mei
1L/3 idem (me;. vafi Droo[e, mej. Frànssàn)
21. |yg-te zaagbek

Haver )

Ààntàf-exx op-N}Ï-in jtrnuari sterk oplopend. Max:lOfi ! l7J exx (Versluys, Vi,rlG-adspiranlen)
1l/l IJI exx (eut{er)
l7/L 1OO exx (M.v.d. 8.""g). Daarna teruglopend tot enkeletallen. 2611 nog 20 exx (tqlr.a. Berg) 

u- r-----

2\, Nonnetje
4/t 1
to/t 1
t/2 1
9/3 l

o
+
o
+
o
+
o
+

op Nivl bij Ringvaart, (Hartog)
op NIli (Versluys/VrrG-ridspirànten)
bui-ten Meer:pad (M. v.cl. Berg, K. !íerdler)
Grote Vijver (mcvr. BrinkerÀ)



blz. 20
(nsd Bos 1 l-g?O-L, Je blz.)
2Z:*9fgf.u/e_gens 58.-Kolgans 64._Eqrqdgans

9tglygr._9{ ltet nader te determineren ganzen.
3/L 1 óx-óp-ïvéIlanAen-Mee;ZÍ;fri-(m;l:-Fiàissenl.daarna ook

Hartog, v.d. Berg, Scholten, .iroi fif ).
Vloog rs middags weg (pf. v.d. Berg)

3/l 12 + 40 + 60 + J gatnzen ove-r l,ieerzLcht richting z!ï. (Mej. Fr.)
4/l +,50 exx over Tribune richting O/NC (me3. v.Drooge, mei. l.r.)

. 1 ex op-NVl buiten Meerpad (Hartog, Mej'. Fr., Mej. vDr)
7/1. + 30 gr. ganzen roepend langs BoÀrand-richting Zo (Verhoeve)
ll/L JO grauwe ganzen richting N (p. Scholbetr)

26 grauwe ganzen over NM richting N (H. van Bl.rderen)
?3 ganzen in maneschijn richting N (H. van Bladeren)

12/2 B ganzen op weilanden l{eerzicht (i"l. Kuiper;-t't.:Hoekstz,a)
LB/z + ,O ganzen r:oepend. over Bosrand richt,,ig à (Verhoeve)
I/3. ! 35 ganzén roepend over Landscheidingskàde (Verhoeve)
lo/3 6 ganzen richting N over Gem. terr. (mej.v. Drooge, mevï.Geers)
Kolganzen:
1171V- 6xx orur oeverland Meerzicht richting N (GJ. van Bladeren)24/L Achtereenvolgens !!, + 65, + 50 cxx riJhting N (determinatie

op geluid) (van der SËfrot/VtG-adspiranten)
Brandganzen:
177-'-25ö-ï r8o over exc. pad richting NNo (Bukerr mej. Franssen)
EUp-t iqgle_ vo ss e gans
5/2 7=ii, 's morgens Grote Speelweide (de Groot)

idem , rs mi-ddags Kleine Speelweide (diverse boswachters)
22/l 2 exx Grote Vijver (me5. Franssen) i

27/3 idem.
(Zoa1s bij onze leden bekend, doch niet gepubliceerd, vertoefden
Ln 1969 van 11 mei af 2 exx in het Bos en broedd.en op een eilandje
in de Grote vijver. De 6 juv-enieren, dd. z3/8 *..""g"i.o*"n, kwamen
niet groot. Oorzaak onbel<end. lvlogelijk konden'zij door de beschoei-
ingen rond de'vijver en de eilandjes niet terugkomen op d.e vaste waf ?
Of werden zii i.v.m. de late datum door d,e ouders in de steek gelaten ?
Laatste waarnemingen in )-969:
l4/) en 2o/9, overkant Ringvaart, in zandput in de Haarremmermeer;
t4/g daar wegvriegend over Asd Bos richting .imstelveen (n":-SrraursÍ
Aangenomen werd, dat dit uit gevangenschap o-ntsnapte exemplaren
waren.

+(t+?) 68. irÍilcle zwaan (In Bos-Avifauna toevoegen a1s recente wng-en)
roepend, invallend Nl,i ; even later weer wàgvIie-

gr mej. Franssen)
juv. op Nrt (Ilartogg daarna" ook me j. van Drooge en

en). C, 1 t2.to vlogen ze weg over erf Meerzicht en
mej . van Drooge, 'mèj. Franssen)
juv. op Nl4 bij Meerpad (v.d. Schot)

(In Bos-rvifauna toevoegen als recente wng.)
ting NO over Colijnweg r(Buker)

exx, uid

Eerste kwartaal: regermatig een donk'er ex schinkelpolder (de Groot)
6/t 2 exx cirkelend boven ONM (van der Schot)
ook anderen namen buizerden w,aar in de schinkelpolder:
25/7 1 ex koekamp (p" Scholten)
\/3 1 ex paardenwaadplaats (Buker)
B/l 1 ex ruige hoek (Versluys/Vr,rc-adspiranten)
verder waarnemingen bij heuvel/Ba1kan, (p. scholten, A. Boonstra , 3/L) ,zonnewei (24/t, van <Ler Schot /V rc/ aaspi_ranten) ,
hertenkamp (Lt/t en IB/1, H. van Bladeren) (lo/1, mej. Franssen)vrije sportvelden (l/2, mej. Irranssen)

+( 48)

(4e)

gend (Harto
4/t )adurt+2

mej. Franss
Ringvaart (

6/t Jadurt+1
69. Kreine zwaan
ö/3 4! exx rich
?4. Buizerd



(Asd Bos, Lg?o-r., 4e blz.)
77. Sperwer
Diverse waarnemingen ONM:

1/1 (2-"9xx) , to/L, tt71; lt/t, 5/2, ?/3.
n voorheuvel: 17/l Grote Vijver;
871i-172 -(Gr. vÍjver) i 5/2, 2B/2i z\/l (kinirerbad).

blz, 2l
( 51)

Bij heuvel
471-,-1171;-
Direc ti-ekee
s;ËrirËaÍío1
ió7i--1-ai-
24/L 1 .ex2B/2 1 q

+

e

1

Op 28/2 in ieder geval I exx, n.1. I 6 vijfbunderbos
voorheuvelwater - f g oèverland Àrv. Poel (trutcer)

(60) 92. Smelleken
L172

(62) 94,

f ex (Buurma)

begin maart, omgeving start (Hr. en Mevr. Bakx)

!-lI 26/L sperwer slaat merel (de Groot)
d.er:
3[6ot op voerplaats bij huis de Groot, mist (.de Groot)
over A.merj-ka (Brander met exc. )
oeverland Arv. Poel (gutcer)

1o
+

Torenvalk In hele kwartaal slechts ] waarnemi ngen:

1 ex met blauw rnerk linker vleugel (P. Scholten)
en vleugel,

26/.1 I ex van Haarlemmermeer Ringvaart over en Bos in (Reijnders)
27/3 baltsend ex bij Ringvaart (Verhoeve)

(63) 9-B-.-Patr!f,e
riraarncmingen op hertenkampr in Schinkelpolder
koekamp, ruig terrein), Jollenpad.

(omgeving Radar,

Q1) 1OB. Meerkoet
2/L
L7/L 1 gedeeltelijk albino ex, .wit op buik

'weilanden Meerzicht (U. v, d. Berg)

(?4) 112. Scholekster Eerste voorjaarslvaarnemingen:
I ex roepend boven Vogelei-land (t'1. Kuiper, ivi. Hoekstra)

e/3
to/3
L3/1

I ex roepend over lrlM, later 1ex over wI. Mz (mogelijk
zclfde) (Verhoeve)
I exx ONM (ae Groot)
I ex over elzenspeelplaats (me3. v. Drooge, mevr. Geers)
e.v. exx opweilanden Meerzicht (broedgebied), maar
ook nog groepjes langs rand Ni{. Ei-nd maart nog.

(B:)

2B7z
8/t

Q7)
(82)

Q5) 114. Kievit Eerste voor j aarswaarnemingen
24/l 5 t:xx over zonnewei richt ing NO (v.d. Schot/V,lG-adspiranten)
2O/2 t<ievitentrek (de Groot) en

I ex op weil-anden Mz (p. de Vries, med.ed. Brander)
iv1.i.v. lO/3 baltsend weilanden l4z en ONI'{.

I19. Goudplevier. 2?/3 enige exx roepend over 1r{1,4 (verhoe.ve)

2 ! exx bi j excursiepad ( ine j . Franssen)
22/1 tO exx over exc. pad; ) exx op weilanden lviz (m,oj. Franssen)
23/1 3 exx Oi\M Oost (ttr. en Mevr. Bakx)
25/3 L ex ureilanden iviz (mevr:. Brinkers)
,l/1 3 exx ONM Oost (mej. Franssen, mej. van Drooge)
126_. Houtsnip
T4/7 I "x vooriurlig ruig terrei-n Schinkelpolder (nuter)

( 86) 128. rriutp
26731-""'roepend over excursiepad (me3. van Dr:ooge)

+(88) LlL. Grutto Eerste voorjaarswaarnemingen:
2l/2 I ex op weil. Nlz. (l,te5. Franssen, later ook Bfander).
Evenals in Lg69 (ook 2l/2) een februari-waarneming.
Hierna pas weer i
8/l 1 ex over wI. Meerzicht (Verhoeve)
l3/3 3 exx g! wl..l.leerzicht (me5. vtrn Drooge)



(tsd Bos, L7?O-I, 5e bl.z.)
( 90) llJ . !íitgat je.

23/3 17-exx roe
148. t(emphaan 1
1 6í;t-ro t e, ïint e 1 m c. euw
teeds 1, max. 2 exx, op lrll,i,
O/l 20 volwassen exx op irTM

pend over karnp.terrein richtl
,l/3 | exx ONM ],/est (me.;. v.

blz. 22

ng N (St'raatman)
Drooge, mej. Franssen)

viel daarna in.

(e3)
2V7-tex roepend over kampeerterrein richting N (straatman)
1Í._Tureluur Eerste voorjaa.rsr,t/aarnemingen:
8D-- I "x ,'oepend over w1. Meerzicht (vàrnoeve), Daarna pas iiueer m.i.v.
2L/3 j 5 exx op w1. Meerzicht (U. v.d. Berg, D. Kars)
L35. Oeverloper 30,/l 1 ex langs wallekant Ringvaart (mej. Franssen)
I49. -]il-u-uï

+(92
( rol

)
)

(102)
( 106)

B
f,

bchalve: .

( Versluys/v,rG-aaspirant en)

é)
ervliegen I

Laatste waarneming ?

3/3 1 ex op ton in Ni,I bij Gcm. terrein ( rute3 . van Droo5Se )

+(107) L66. Grote bur eme ester
I 1 lexopv egend vern Nr\ll (m.v.ri. Ber.g). Eerstejaars winterkleed.
Zo groot a1s mantelmeeuw. I{eel licht, daarop lichtbruine tekening;
Vleugeltoppen lichter dan rest v1euge1s. Góén zwart op staart.

Q37 ) !!6_._Grote_b.o4te spe cht
ex roffelend meelbessenpad (mevr. Geers). Daarna pas weer:
ex roffelend bij Directiekeet (Ue;. Franssen) .

+(f44) 225. Strandlecuvrerik (2de Boswaarnemin

2111--1
2O/2 I

37I-- a ex oNM-o6EE-(ir."tog) " Horen ov

(22t) 2 Bonte kraai.
1ex srandweg ( Verhoeve )

(f95) 24O. Zwarte mees
6/2
B/z

tr/2
27./)
22/3

1 ex in dennen langs Omoricapad; gaf geluid (de Groot)
1 ex bij bankenplate'.u omgeving voorheuvel, waar publiek
regelmatig voer strooide (p. Scholten)
idem (P. ,SchoIten, me
idem (me;. van Drooge

. van Drooge). Kwam op gestrooid. voer af.
" lo/l idem (mevr. Geers)

J

)
idem (me;. van Drooge, vrl. Haver). Kwam af op gestrooid,e pindars.

Q9?) 243. ltatkop Ecrste bal_tsroe p
2I/2
8/t
L9/1

Vogeleiland (Brander met excursie)
baltsroep ONII (Verhoeve) . pas m.i.v.
regelmatig baltsroep, diverse plaatsen.

(2oo) 24?. Boomkrui p9r
Zan6waarnemingen n.i.v. 2)/2, Diverse pleratsen.

(160) 2 1. Grote Ii ster Eerste
2

(161)

Q6t)

(186) 2BB. r ift ,af
ngend

ch nkclpólder (me3.
l9/3 diverse zingende exx.
Eind maart ! 7 tercitoria (de Grootr mej. ven Drooge)

22?. Kremsvgee]
waerrnemingen van meest kleine aantal 1en, hel_e kwartaar. Maximum:
t4/l 24 exx op speelweide omgeving Directiekeet (guker)

?54. \gperqlek
',,Íràrnàmíngen ïan meest kleine aantallen (minder dan !) behalve:
t4/l 1JO exx speelweide nabi j Directiekeet (trui<er)

zangwaarneming:
v. Drooge, mevr. Gee::s) . Daarna m.i.v.

Eerste voorjaarswaarneming: 25/1 Schinkelpolder (Simmer) 
"ex Dellaertpad (mej. van Drooge)



blz. 23(Asa gos, L9?O-1, 6e blz.)
(r-88) 292. Goudhaant.je

Aantal waarnemingen geri-ng. ook uraargenomen aantallen kIein.
(189) 2 . Vuur dhaant

I Jexxba È uurma). Verder vrijwel geen waarnemingen.

( rlg) 298 . Heggemus lvt. i . v.
2L/2 zai§r-en ook daarna,

aantal zingende exx.
ondanks de koude, regelmatig een

(152) 04. 'j{itte kwikstaart
IO 1 ex bij brug

( Eers te voor j aarswaarnemingen)
osrandweg (Verhoeve)

22/3
22/l

en 2J/J 1 ex roepend over Meerpad (me3. van Drooge)
1 ex op Vogeleiland (Brander met excursie)

B. Kta ekster
1 NIVÍ (van der Schot)

bij Tribune (Verhoeve)
Jachthavencompley (een Iid NJN, meded. Brander)
in struiken bij fietsenstalling Tri_bune, zingend.

. van Drooge). Tweede helft maart is een aanvullÍng
e Bos-Avifauna.

+ (2o4) 14. A eLvink
? Ulj Pfl op voerplaats (boswachters l,letzger, v.Schiel Kersten)
exx op de- grond I{ieuwe Kalfjeslaan (Metzger)

3l-6. Putter Vrij ttllrijk, vn1. Jollenpad, Jachthavenbos, elzenspeel-pIaàÏs,-F66rpaa, iorro.g*rena op elzenzaàrl. l,rax. op éón plaats brjeen:
! 5O exx. Afnemencl aantal tweed.e helft maart.

(2o7) 3t?. sijs

+ (t5r)

(202)

L8/2
7/1
28/3

1ex
lex
1ex
1ex
( rrÍe j
opd

1

(206)

maar groter in
ll/1 Jollenpad

(eoB) ,rB. Kneu
8/3 -5-eix over Schinkelpolder (Versluys/vluc-aaspiranten)

+(2L3) 24._gyudvinkt8/I
3/2

van Bladeren)

(2l'5)

Herhaaldelijk op zelfde plaatsen, en samen met, putters,
aantal; max. op één plaats bijeen:

: een paar honderd (Garrelfs). Afnemend. 2e helft maart"

1 ex roepend omgeving 1i1. Vijver (lt.
J exx bij kerspruim (Brander)

2?9: Vf$. Eerste vinkenslag:
2672amg6ving lnanese (ac croàt)

(216) 13o. Keep Zelfde

(er8)

341. Rietgors Ecrste zana:
WT-f "i-öifrpi rrrest (me j."van Drooge)

Sigeggg
Hele winter een troepje van 12 à 15
22/l nog (de Groot)

maai: Lqn + !O exx

I ex heuvel (Hartog, mej.
I ex voerplaats Tribune fI
1 ex achter startrRoeibaan
idem (mej" van Drooge) ,

enkele exx Amerika (me;.

praatsen a1s putter en sijs. Aantal gewoonlijk kleiner
zowel_ elzenspeelplaats a1s Jachthavenbos (mc;. vDr)

exx voerplaats bij huis de Groot;
4/t
23/2
22/l
23/3
3t/3

Eranssen)
, met huismussen (me5.
(mej. van Drooge, l4I.

Franssen )

van Drooge)
Haver) .

§*3gle esteïd door:
irie; Mr. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B VI
Amsterdam - 1OO9vDrfvDr_-_

maart 1970



t)Là. í+
l,Vaarnemi en in en om Amsterdam excl. .,rmsterdamse Bos,
vierde kwartaal 1 9 en eerste kwartaal L970.
Fuut
1Tn 15 exx Oranjesluizen (GarreIfs, de. Kruijf)
Roodhalsfuut
14/2 1 ex Oranjesluizen (Garrelfs, de Kruijf)
KuifduÍker
24lL -1
27/2 r
Dodaars
Í4/2-ï.2 exx, ?-Z/Z 1I exx, Ftevopark
Aalscholver
l4/l f-ex-ffc'vopark - Diep (Garret-fs)
ELauwe reiger
9/2 -r-óii;p nesten Oosterpark (Garrelfs)
Roerdonn
4/7 I ex Schellingerwouderbrug (med. Garrelfs)
Kuifeend
\9ry99 l- o mot J puI1i, sloterpras (J.v.d. B,an, med. swart)21/6-1968 2 oo met puIli, sloterplas (,r. v.d, Baan, med.. swart)
Zwarte zeeöend
t/3 I o Muiderbero+ ------'---o (v.d. Berg)
Ei-dereend
3ó/It
4/t
28/2

Grote

Nlarken (Bonten)

zaagbek
24/1---144-exx Oranjesluizen (Garrelfs, de Kruijf)
Middelste zaqgbek
1oil -fl o;anlesluizen (Swart)
Nonnetje

ex Oranjesluizen (Garrelfs, de Kruijf)
ex Flevopark - Diep (Garrelfs)

1o_+Ie
1j

x Ardam-Ri jnkanaal bi j schelringerr^rouderbrug (Garrerfs)
uv. ö Diemerplas (Swart)

Diep (Garrelfs)

bi j Schellingwouderbrug (Garuelfs)
Diep (Garrctfs)
(Garrelfs )

tB/Í--6
27/2 I
Lo/3 2

Grauwe

exx IJsselm<,er
ex Flevopark -
exx Kinsolmeer

gans
6/12 1 ei-richLi,ng Z,tlt, Diemerzeedijk (Swart)
Kolgans
lO/12 2J uur
24/l 21 exx

Bretgqns
$n-fr uur 12, ca. J2 exx richti-ng N, pres. steynstr. (swart)

9q-lZ"g (spec.)
december- februari, regelmatig troepen over Middelpolder, Amstelveen,
o -a. I}/LZ 120 exx; t6/tz 2oo exx i 8/L l-oO exx, alle. rí.2 (B1om, Veeken)october-februari, regelmatig troepen over de Amstelveense parken,
o"a. lB/Z 3 uur 45 40 e*x ri. Zld, Boo exx r1r, ,Z (ntom)
Kleine zwaan
L7/12 2 exx richting Z, Amsterdam-Centrum (Dooremans)
Sperwer
il7-1 ex overvliegend Flevopark (Gamelfs)
Havik
2177 1 ex overvliegend Flevopark (Garrelfs), richting NC.
Even groot als zwarte kraaien, die de vogel aanvielen, langé staart,afgeroride vleugels; vloog met glijpauze na. , à 6 vleugersràgun.

40, troep gehoord. boven pres. Steynstr. (;rsd-Oost) (Swart)
richting Noord, l{arkcn (Bonten, Swart)



(Groot-Amsterdam, 2e bl-z.)
Smelleken
2ïn--TGx DJ-emerplas (Swart)
Torenvalk
Hele winter regelmatig waarnemingen van steeds I ex Flevopark,
Amsterdam - Oost (Gatrrelfs)
lO/3 ] exx Ransdorp (Garrelfs)
(Ng; ondergetekcnde houdt zich aanbevolen voor a1le torenvalkwaar-
nemingen in Groot-Amsterdam. E. VeIinS)
li/aterral

blz, 25

Marken (Bonten,
Swart )

llíerdler)

26nÍ l-ex Flevopark
6/tZ 2 vechtende exx

ElJyerplevier
L/17 4-exx llarken (Bonten)

Houtsnip
ex De Braak, Amstelveen
ex volkstuinen rrNieuwe
.4. Kossen, med" Swart)

Grutto
Nfito exx (baltsroep) Diemer Buitend.i-jker polder (swart)
Kluut
Ufr-t ex Diemerzeedijk (Swart)
Kleine mantelmeeuw

(Garrelfs )
op het ijs, Diemerzeedijk (Swart)

'/1
6/

7
1

I
I
(P

1
11

(Landwehr, mecl. Blom)
Levenskrachtrr , ,i at ergraaf smeer

t5/t 1
24/L 1

ex Flevopark - Diep (Garrelfs)
ex (zeer waarschijnlijk subsp. intermedius)

Dwergmeeuw
16/1 1 ài,
S teenuil

juveniel, Loevestein, Buitenveldert (l:.

25/2 l- ex Kostverl-orenkad.e (v.d. Berg)2B/2 1 ex polder achter oostermeer (imster) (v.d. Berg, v. TiI)
Bosuil
7VÍTt+ uur am, 1 ex rikc-wik;i roepend, zittend àp televisÍemastnvan Breestraat (Amsterdam_Zuid) (Veting)
\2/,1-?P r-egelmatig 1 ex oostermec,r (v.d. BàrS)2ö/2 I ex Westeramstel (v.d. Berg)z/l 2 exx (ualts) oostermeer ("1a. Berg)
Ransuil
ï#Ë;i-februari, minstens 10-exx langs Amstel tot ouderkerk (v.d.Berg)
november-maart, regelmatig 1-6 exx tr'lÀvopark, o.a. LB/L 6 exx (ca*etIs)
Velduil
VT-T ex i,Íidde1polder, amstelveen (sIom, Veeken)
fJsvogel
BlIo|97to, B/tL, tt/
(glom, tandt); 5/tt I
22/ll I ex Flcvopark

§l"i"S_-bonte specht

11 1 ex de Braak
ex Thijssepark
( GarreI fs )

Thijssepark, Amstelveen
v. Drooge, mevr. Gecrs)

c.q.
(me;.

t3/to -t ex-ffiïJE$parrc (nrom)

EP.tgggg]2+/L 1ex Thijssepark (p. d.e Vrics, I.. Houtkamp, med. de Groot)
Kopgqwlek
l9/3 1 ö zingend, Irederiksplei_n (de Roever)
!j!ftjqr
6/l.2-7 ex in boerenkoolveld je, Diemerzeedi jk (Swart)



(Groot-Amsterdam , )e blz.)
ilÍatetqpreeurí
25/lo I ex laag over water snorrend, ging zitten op sterrige oejver

van de Amstel, tegenover Zorgvlied (Veting)
UqSqlijke waarneming:
971---Oïtl-l-l-u;;-35'à"e een collylga v&r de Hr. Swa.rt, d.e Hr. D. Bos-schieterr een vogel laag dwars over de weg schj_eten, vlak voor zijn
rijdenrj-e auto, op De Borcht, Buitenverdert, bij rt Kalfje, dus bij
de Àmstel. Beschrijvi-ng: donkere bovenkant, grootte van spreeuvr,
vuitte onderl;ant. De Hr. Bosschiete:: wees van de plaatnummers 46, 4?,,
lo en !1 uit dc vogelgi-ds op afstand de waterspreeuw aan; hij vogelt
overigens niet. (med. Swart)
Vuur oudhaant 4-

I ex,

blz. 26

Amstelveen
(Btom)

12 2 exx irlevopark (Ga.rrc-lfs)
Zwarte mecs
BnïÏ-""-Flevopark ( Garrelf s )

Glanskop
147V1'Gx Flevopark (Garrelfs )

:13!59p-
october/maart f à 2 exx Flevopa.rk (Garrel_fs)
Begr{meqnq!je
24/1-:,0 exi ni jlmermeer (v. d. Berg, Versluys)
G,eelgors
to711,-
IJsgors
àïi7ï*ï
rrppely,ink
17/11; 17L2, 9/1_, tZ/Z I

L1/12 I ex Flevopark (Garrelfs)

o Bijlmermeer (v.d. Berg, Versluys)+

13/12 l- ex Nv",e Oosterbegra
3/1, \/t I ex Flevopark (C
LB/L f g Nieuwendam(ttr.
Putter

Afwi-sse1end1öen1
Broersepark c.q. de B

+raak,
afplaats (Swart, Veenstra)
arrel-fs )
en lulevr . v. Zanen, mcd.. me j .

67fr-Z exx Diemerzeedijk (Swart)
Frater
ï/Ír-la exx Diemerzeedi.jk (Swar.t)
Barmsij s
l/3 J exx Thijssepark (Verhoeve)

Goudvink

V Drooge )

Thijssepark (glom, I,loleman, Landt)
van der Meer, med. Mej.v.Drooge)

exx per

de waarncmers !

e/r2
t5/2
Roek

EVe vDr

I exx; LO/LZ 1 exx Z/Z 1 ö 2 oo
1 ö Pieter d.e Hoochstraat (rulï.

t>7Ít sterke trek langs de kust, ÍJmuidenl minstens t4o
half uur (Bonten, Garrelfs, Meyer, Swart)

vanaf f ebru.'rri aanrÀrezig irÍesteramstel ( v. a . Berg)4/l I ex Haagse weg (Boonstra)
De waarnemingen blijven voor de verantwoordelijkheid van
Samengesteld cloor: E.J.M. Veling, ïr

van Breestraat ?Ztt,
Amsterdam - IOOT (Zuia)
rf. ?91517

31e - 9sls=irÈ g-yger-y9ry9]smaart 1970



1nuLL. í |
(Groot-Amsterdam, 4e b1z.)

Nadat voorgaande bladzijden reed.s waren getikt, werd.en ond.erstaande
gegevens nog ontvangen van de Hr. Frieswi k. AI]e wàafÍrt;mingen !ïer-
den gedaan in Slo erdi k:
Toppereend
tS/ro -1 

?
ItÍiddelste

plas bij Mobil.
zaagbekzT3 5

Casi:.rca
2773''t .", zeer wearschijnlijk

wegvliegend op afstand.
Buizerd
TTT| ex overvliegend
Bokie
z/Ll 1 ex.
Strandleeuwerik

?' plas bij ltlobil,

3o/ll minstens 20 exx bij Hornvreg

Baardmannet j e l2/lo I c,x,
r87TC_

Put t era7i-

Frater
37T& t>/z ca. Jo exx.
Sneelrwgors
l/2 minstens !O exx Spierj-ngwormer-binnenpolder.

==========================================================-=====
Volgorde Avifauna van Nederland, uitgave I-962.

rrorr kan ook s-k1eed betekenL.n.++
E.J.tvi" Veling

EVe/vDr

TORENVALK Zoals boven aanSeg

o haven Mobil.

minstens ) exx Spieringwormer-binnenpolder.

5 exx

bevolen voor a1le
even, houdt d-e Hr. Vc.Iing zich aan-
torenvalkwaarne.mingen i_n Groot-Amsterdam.

Daarnaast uiordt Uw mc'dewerking ingeroepen voor het fenologie-onderzoekvan de I.Y.F. (international Youth Fedàration), p/a E. osiect<, Uilen-stede 2J4 (kamer L636), Amstelveen, betreffende de soorten oeverloper,gierzwaluw, ta-puj-t, grauwe vliegenvanger, tjiftjaf,
w''-raromtrent U ecn gestencild formulier ontving Àet een rondschrijvenvan onze ViïG d. d. Z4/l .
In dit geval betreft het dus óók waarnemingen buiten het Amstc.rdamseBos c.q. Groot Amsterdam.

EERSTtr ,i..ARNEl,lf }'IGSDATA van zomervogels in.Groot-Amsterdam idem.

vDr



blz. 28

Gemeente-kwekeri j amstelveen, i,Íiddelpolder

0nder de Afdeling Beplantingen van Amsterveen valt ook boven-
genoemde kwekerij. Dcze is t ha groot, en ligt centraal in hetpoldergebied met rraast zich een sportveldencomplex, waaromheren
een houtsi-nge1 is aangebracht, bestaande uit een gevarieerd.e
beplanting, zoals bomen: wiIg, berk, ers, én'struiken: veld-
esdoorn, haagbeuk, Ii-guster, v1ier, meidoorn. Het gehele jaar

Het Ii-gt in de bedoeling dc.ze kwekerij in h
recreatiegebied lVcster-Amstel op te nernen.
daarop lijkt het ons belangri_jk om reeds nu
t.a.v. de waargenomcn vogelsoorten.

::1:::::::1_:::::_:_:::_:::::l_::::::ï1ï::_::1_:1:_i::_i 1ï 1:::
Blauwe rc igcr
D egelma.tig waargenomen

Lepgl-;rer

.t toekomstige
l{ede met het oog
notities te maken

2874;-575, 2?/5 1 cx overvliegend.

Ganzen overtrekkend:
B/Ï-- resp" om 8.45 en 9.3o 60 en
9t'l 12.00 2OO exx richti_ng N,Í;
29/.2 1I.OO IOO exx rÍchting Zuri

24/2 {esp. om tro.JO en 14.Oö 25
?O/l 8.3O II exx richting N

\/l t-2.00 I5o exx richtiig N
6/4 B.]o 18o exx richtinf N
2r/4 9JA 2J exx richting N

l2/ll B exx richting Ziv
IO/LZ L2O e.xx en 40 exx
LL/12 40 exx
I5/L2 50 c:ix qn .?eO exx resp.

Patri j s
rt79-t paar
26/9, r5/1o,

; t/n hr-rIf
4/tt 6 exx.

2OO exx richting iVi,,r

vlogen door elkaar

en 70 exx richting NO

juni aldaar met 4 jongen.

tiuyf!, grgtto, tureluur
g'end. Cok daarna, tijdens broedseizoer,,
ig uraargenomen
n lO cxx k-icvib richlin4 Z.

i'atersnin
_É___..j_26/'lL L ex

i'du1pTr 2 exx overrrliegend; 26/) ï ex; 6/tl 6 exx

SchoLekster
7 /4 ove rvli-e

rep,elmat
B/tz ?o exx Él

O-everloper
2679--t ""
Visdie f
1675-2 """
Koekoek
5753s, ?/5
T/rn eind juni

1 ex; m,i.v. B/S I paar.
regelmatig waargenomen.



(Kwekerij Middelpolder, 2e bIz.)
veiauilÍffi..x
Gierzwaluw
23/4 2J exx

Heggemus
1/5--:- ex;

Kramsvogel
Ll/4 2. eixl
Ook in najaar

vïitte kwikstaart
1ofGxi--W4 2 exxi L6/5 ) exx;
t/m eind juni vrij r.egelmatig waargenomen, ook met juvenielen.

blz. 29

L/m eínd juni I 2 exx waargenomen

18/4 5o exx.
en winter regelmatig op de weilanden waargenomen.

Tapuit
8/5 4 exxi L6/5 2 exx.

Groenling
z6/g íexx
Kneu6TÍ .*;
t/n eínd juni 1 2 exx waargenomen.

Waarnemingen gedaan door HH. Blom en Veeken.

Geselecteerd, en over.zicht samengesteld door:
L il. BIom
Calvijnlaan 36, Amstelveen
Te]. 45t5t4

Nadere oms v van de Mi lder:
Qegrenqingen:
in het Noorden door de Groot-DuÍvendrechtse polder,
in het oosten en Zuid-oosten door de Amstel en de Rond.e Hoep

polder,
in het Zuiden door de Bovenkerkerpolder, en
in het vuesten door de Buitendijkse Binnenveldertse polder.
De l{idd.elpolder beslaat ecn oppervalk van IO24 ha; de polder
is voor het overgrote deel droogmakerij of ,'benegenlandn.
Deze droogmakerij-gronden zijn ultgevecnde gronden, die laterdoor drooglegging bruikbaar zijn gèmaakt voor landbouw, v,rl.
weidegronden. Dc Middelpolder is in 1B9t Arooggelegd.
De polder is omgeven door een strook ÍrbovenlandÍ' (Ui3f. Thijsse-
park), dat uit niet afgegraven hoogveen bestaat en enkele met.ers
hoger ligt dan dt-: droogmakerij-gronden

,-,.H. Blom

!S!1/vDr
maart l-970



- §tudiekri ng Lauwerszee, in opricht
- Enkcle gebieden nabij de Lauwersze

januari en april 1969, door A.. Tim

- Aanvulling IJssel.meertelling 19
- Roofvogels en uilen op i,/alchere

blz. 30

e jrg. nr. 2. 12 blz.
ing.
e. Ilesultaten van tellingen in
merman en G. Hiemstra

6Z (vgI. Tjiftjaf lJe jrs. nr; 2)
n. Massale vergiftiging winter ,68/,69.
aaptrek, d.oor L.S. Buurma.
2öÓö-dix winter tg68/,69,
n Zuidc.lijk Fievoland, E. Osieck.
L969, G. Sleeuwenhoek.

Ontvangen litera tuur ( ad l4ed. Blad l9?O-I, maar:t lg?O)
yh,c cJN, ift af me_1_1969, 14deT

gg,_!{ÀIt'J49, sep_t. oct._t969, 14e jrg. nr. 4 (nr. 3 nj.et ontv.) - 22 btz.- voorkomen en biotoopkeuze van glanskop en matkop, G. van Dijk
- Herfsttrek 1969, door F. de i'1iranda. Ènte16-6!6-istaande vragent.a.v. IrStuu,ringii.
- ,g:_1-991,!ii-!1g!:191i5, door J. odink. raberren betreffende wirde eend,wr-ntertalrng, smient, slobeend, bergeend., met aantarlen in de ver_schillende maanden van de jaren t964 t/m L96?. voedselkeuze.
- Het di:l van de Hierdense beek, door G. van Dijk
- Zui-gerput nabij Lelystad in 1969, J. van der Kamp
- Enkc'Ie broedvogelgegevens over de N!ï-veIuwe, G. v.-in Dijk.
- verschilrende late w:-r:rrnemingen, zomerïr/aarnemingen, en Íroege

aankomstdata van vogel-s 1n d9, omgeving vàn Lc.lyÀtua, J.v.d. Kamp.de TJIFTJAF, december l-969, 14c j"e. i". , . à'i' AU.- IJsselmeertell-ing op Z9-tt-t96g, F. de Miranda

-Hetg
§19e.!

- Telli
- Lauwe

de TJ

- Verkeerssl-achtof fers
- Er komen takkenbossen

de februari 1
- Laardcr $lasmeer 1 9j J.

gqllg_y?n kauwen bij de sI
plaats Amst. Bos van max.
;sen-weE;1àöËfof fers di. jke
rszee-weekend, 13-14 sept.
IFTJAF , maqrt 4970, 15e jrg. nr. 1.Telling stooko lieslachtoffers omgeving Veerse Meer, ZZ'/23-2-L969.

Idem omgeving pier IJmuiden j 22-2-1970, L.S. Buurma'uïaarrremingen nov. 1969 t/n febr. 1970, samengc.steld door J. Buker, o.a27-t-t970, 1
2t-2-L970,, 1

U
+
Zwartkop horen zingen en

zv'rartkop dood gevo nd.en, Amstelveen (S. Osieck)
gezien., Amstelveen (f'.v.A. Laan)l,'/aarne mingen roofvogels en uilen, .i. Buker. In beide rubrieken o.a.ook veel waarnemingen uit Z. en O. Flevol-and.

NestkastversJ_ag, E. Osieck.

ViïG HET Goor en omstreken, È" §98844§, igngari 1970, jrg.4, nr.1. 25 btz.fËEeeFssfuchtoffer:si rcsp.-ï"L.1{.. Bos en D;A. Jonkers -

in Z. Flevo1and, E. Osio.ck (vgl Tjiftjaf dec.,69)j-n de:'tr'}evopofder-reservaten, J.L.ii. Bos
rg. 4, nr. 2
der

24 bl-z.,i
- Stootvogels in de Itlcvopold.ers, een tell_ing op Z3-L_L}?O.
- Nestkastenverslag karkterreintje van stichfin! IvÍ-r,""íà"r,*p,

langs spoorlijn tussen Hilversurq en Bussum, tg6g, p. Slot
- Broedvogel-inventarisatie landgoed irEind.egooirr 1969, D.A. Jonkers
- Leefbaarheid, vcrslag Iezing proÍ. Mörzer Bruyns, zà-t-?o, utrecht.
- Utlaarnemi-ng van een dunbekwulp ?, 4-n-ry6!, Knardijk.
- .'taarnemingen; o"a. o zwartkop Torenra.an, Hilversum, op l/l/tla.de {oR[tAAN, maalt tÖZQ, jrg. 4, ;".- r. '

- Acties, tegen vogervangst in rtalië 
19 blz'

- Bezwaarschrift tegen hoogspanningsleidingen op vliegroutes lepelaarsen aalscholvers, broedvogels van het Naardermeer.
- Een boekje över Vogelbescherming uit 1936.
- De borden 'rPas op, vogelsit geplaatst_ in Zuid. r'Ievol-and.
- Bikbergerbos. ornithologische waarde. Acties tegen weg-aan1eg.
- Jaarverslag 1t6!
- Verslag uilenlezing d.oor É. Versluys
- opgericht: contactraad Het Gooi, vcor Natuurbescherming.

^yUg-EgAElEM, 
de FITIST §egember t9§2, jrs. 5, afr. 4 ?o brz.

-Bro e d',ro ge 1 - i nv e nEàni sàt :- 
"-iïD 

e iïÏ6Fïïse rrr, Kennemerdui ne n, Lg 69tiíaarncming van 2 steppenhoend.ers a1àaar.
- Een drietal nijrganzen, + 14 dagen op het landgoed Erswout



(ontvangen liter .tuur, 2e bJ.z.)
blz. 1L

- Grondel-ende tureluurs en groenpootruiter.
- Voorlopig trek-overzicht herfst l-969, mLrvr. Bl_oem.
- Broedvogel-inventarisatie Leyduin; L96?, 1968, 1969, a.1smed.e

een lijot van andere vogelwaarnemingen aldaar in dezel-fde periode.
- Veldvraarnemingen in Zuid-KennemerLa-nd (inclusief AW-duinen, Pier

fJmuiden
de FITIS

, FÍooie NeI,
,, maart !97a

Spaarndam, Zwanenburg, Plas Vijfhuizen, Sloterdijk)
, jrg. 6, afl. 1

- AV[-du
houts

inen, broeds.eizoen L969: kleine bonte, grote bonte, groene specht;
nip (1 50 paar !), boomkruiper, wielewaal, staartmecs, grote lijs-

KNNV VÍG rrDe Blauwe Rcipur,r.
-u.ixcursl_e-verslagcn en excurs

rs Hertogenbosch, januari 1!/O
ie -aankondigi ngen .

ter, braamsruiper, sprinkhaanrietzanger (29 paren in een deel van het
duin). Bij elke soort wordt het beschikbare biotoop in de AW-duinen
toegelicht. H. Vader.

- Agressieve bosuilen.. . - Heksloot L969
- Col-drush over de AW-duinen richling Zir,/, ?-).2-l-969.
- Terugblik op 1969, door H. Vacler. Ín de Ati/-du j-nen ve el- neg;atieve gebeur-

tenissen. Positief: broedgevallen zwarte meesi, barmsijs, gr. kiekendief.
- Vo-ldwaarnemingen in Zuid-Kennemcrland (inclusief Zwanànburg en Ring-vaart Haarremmermeer. sl-oterdi jk deze keer afzonrlerli jk)

Vo lwacht en Vo elwer oe KRTMPENER!ÏAÀRD de ,I'AARDVOGEL maart 197O
Broedvoge -inventar DJ 1e K,rimpenerwaard 19
Vi,iG NHrs NOORDERKv/ARTIER de PItrPER 9

voorkotnen van eto renva n Nederl door F.J. Koning"Resultailt landelijk onderzoek, op initiatief KNNV Contactorgaan voor
Vogelstudie (idem in TRINGA, nov. L969, vgf. vorig 14ed. B1ad, bJ-z. 25>
Etershej-m, een gebied lO km ten Z. van Hoorn. 25 jaar lang verzamelde
NJN aÍd" Hoorn hier gegevens: 157 soorten. Danhzi.j dèze volledige in-ventarisatie is de Oosterkoog polder op de aankooplijst van te behouden
gebiede.n geplaatst.
dc" IïEPER.,-febluari I9ZO, ge jrg. nr. 2. lZ btz.- Slechte beschermingsmogelijksruogeJ-ijkhvid zc,ehondenreservaat Het
Eyerlandse Gat, L. Dijksen.

- Turkije, een boelend 1and voor ornithologen, I,.J.
- Afwijkend trekgedrag in 1969, Chr. van Orden
- Iets over de trek van enkele soorten ruj-ters, F.J.vritgatje, bosruiter, oeverloper, gïoenpootruiter,

Koning

- Vangstresultaten cn mer
de PIEPER maart l-

- Holenbroeders schakelden me
Een nestkast vervaardigd ui
de Heer J. dc vïilde uit Omm
voor dez" Yolsnigingr dic j
zíj zijn sterk, en minder d

eltrek i-969, Korverskooi, A
9e jrg. nr. 3

9 blz.
, 9e jrg., nr.l, 12 bl-z.

Koning:
zwarte ruiter.
.L. Pieters

kregen "

16 atz.

3 bLz,
stkastjes.
worpen door
cht uitkomst
ontroleert I
astjes.
bij

-2o4 )

vDr/vDr

- Turkse meren en hun bewoners, F.J. Koning
- Methoden voor wei.devogelterlingen, p. Boer Jr en Th. Mulder.

Eisen te stellen aan een inventarisatie-verslag.
- De Egmondermeer i.n L9.69, p. Boer jr
- D- trek van de kuifeend, I'.J. Koning. Gegevens verkregen door hetringen van 11OO kuifee,nden in de AW-duinàn.
- Het eerste broedgevirl van de lepelaarr te schoorl.

j anua-r i 1970: , 2e jrg. nr.Igegly3gh!-RrJNivieNe, r8r NGA,
Geringde vogels. Cegcvens a1s
Veldwaarnemingen eerste hclft

resultaat van ringen ver
1969.

De A.ckerdijkse Plassen, broed.resurtaten 196Z en 1969, overgcnomenuit rrDe Lepelaarit van Vogelbescherming.
Natuurb esc hermingsvereniging IJHORS T-STAPHCRS T

t sukses over na.ar plastic ne
t PVC (polyvinychloride), ont
ren, employé bij de rïri,VïN, bra
:rarlif,ks een 8OO nestkasten c
uur'ilë z.g. hJ,aveka houtbetonkBij afname van tenminste 10 stuks, bustellingen mogelÍjkH. Luten, Heercnweg 1, fJhorst, post de ,fJijk (t".1. O5ZZ4

samengesteld door: Mej. r4r. J.H.u. van Drooge, rnaart r!/o

,
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A. Hartog
P.W. Brander
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Mevr. J.E. Bri-nkers - Beets
.L!. r V e1l_ng
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Redactie en Uitgave ivlededelingenblad:
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L

Betali van abonnementen:

Voorzitter
Vice-Voo rz|tt er
SecretErresse
Penningme esteresse

Me j . lrr; J.H.U. van Drooge
ilor:nelis Dopperkade. B Vï
Amsterdam - 10O9. Tf . 7303'73

,.1dres z zie boven

Gemeentegiro (t3.>oO) Amsterdam
V-Io.4oo, t.n.v
Vogelwerkgroep KNNV Amsterdam
p/a Nlevr. Brinkers, Turnerstr. 24
Amsterdam - 1OO9

Mevr. J,E.
l.1r:j. Mr. J
A. Hartog
K. Straatman
E. Veling
F. van Zutphen
Il-l-ustrator: F.

Brinkers-Bee ts
H.U. van Droog.,

Lobel-

r

Doorgeven van t\raal.nemingen

Uit Amsterdamse Bos:

bij voorkeur zo spoedig mogelijk
na datum van waarneming

i,Ie3. I,ir. J.l{.U. van Drooge,
adres: zíe boven

aan:

Groot-Amsterdam aa-n: IÏ( exc I . tro t Àsa-Sos )

! grg gr!:3r!]Ee le!-yeer-eel-yg1c:lÈ-Y=Èg9: Jrlegl!Jg9,
Aan: M*j. Mr. J.H"U. van Drooge, adres zis boven, IN_lgPtO.
{< * * * * * * * * * * * * * * * * +,k * * *,i * * * * * * * * * + * *,k * * * * * * * * *,t:t #* * * * *-* * * 1. * i i * * **,t * *,}:1.

Ilxcursie -Commi- ssie :

tsrrit.enland : A. Hartog, Adrai.ralengracht zo5h=, Amsterdam - 1O1!
Amsterdam - Bijlmermeert

Tf. 960492
Subsidiair: Beide genoemde hercn voor clkaar.
Àdministratie: l.levr. J . alberts , Andries Snoekstr aat 75,

Àmsterd.am - 1o18. Tf . :-53442.

F. Versluys, llofgeest 53r'Amsterdam - Bi jlmermeer. Tf ., 960492
;í. van der Schot, Jac. Obrechtstraat 14hs, .Amsterdam - 1OO7.

'. Tf' ?25OBA
;1.***"***:t******,F****:****{r)B****t**i*******,***.*+)t**.!*,rir,*'i,*****,ir.*,**r**,t,1.*+

vDr/vDr

E.J.M. Veling
van Breeslraat 72
Amsterdam - 1OO7
rf. ?9351?

Binnenland: F" Versluys, Hofgeest 53,



!ïaarnemi- en in en om Amsterdam , excI. het Amsterdamse Bos,
vierde kwartaal 1
Volgorde: V auna van Nederfand, uitgave L9TO.
Voor grenzen van het gebied, zle Med. Blad, 9e jrg
Interessante waarnemingen buiten het gebied worden

o-kleed betc.kenen.
fig"rr, hoewel critj-sch beoordeeld, blijv

1L-

. Írf. 1.
insprlngend vermeld.

en voor de ver-
rrorr kan ook.
!e waarnemr
antwoordeli.ikheid van de waarnemers.

Geoorde
2O/L2 f ex-O:-emerzeed.ijk (Krabben)
Dodaars
2-1frï-g exx Sloterdijk (Verhulst)
Krakeend
l3/LI -f ö An<erswad.e, Dlemerzeedijk (Swart)
Eidereend

Fuut
u7ïo

1a/T2- mlilil deze

\o,nnet je

1 paar met circa 6 weken oud.e
meer, ter hoogte van Aalsmeer

fuu t

jongen, Ringvaart Haarlemmer-
(Verhoeve )

(vetins)

21/lL 1 ex Sloterdijk (Verhulst)
2O/L2 J exx Diemerze.edijk (Krabben)

Qto!q_qragbek
datum (t ö, 1 ?) aanwezig op Sloterplas (Krabben)

267D- circa 2!O exx Diemerzeedijk (Kr:abben)
B1:1qe4d Aanwezig in Zuid-Bi-iImer:
,-öffï--z exx, t4ln 1 ex, B/íz t ex, z4/r? 2 exx
Blauwe kiekeadi ef
28/tO 1 ö tussen Zuid-Bijlmer en Abcoude (Veting)
S l-e chtvalk
3/to

(veting)
( Andriese )
(veting)

Smel-leken
l3/LO l-ex Bosrandweg (Verhoeve)
Boomvalk
31/8 I ex over Schipholweg, Badhoevedorp (V-erhoeve)
23/9 1 ex over Martàlaars[racht, Hoofddàrp (verhoeve)
Watersnin--__-23/12 circa lJO exx Sloterdijk (Krabben)

=9gbj.g24/LO I cx Zuid-Bijlmer (Veting)
I{outsnip
?-ö/lo 1 ex vlertheimpark tegenover Hortus Botanicus, vloog laag weg

door Plantage parklaan (Andriese) -
1A/la I ex rand slootje (weiland) Marken NH (Bonten, Swart)1-2/Lr 1 ex binnenplaats pakketpostgebouw, Oosterdokkade, tot 1 m

bena.derd (p. van Zalinge, J. Riethorst, med. Swart)27/7L 1 ex tussen volkstuint'jes, Eendracirtpoider (Krabben)
lÍitgat.j e

j^t ?"il-Bij1mer, J minuten kunnen bekijken, vloog weg inZO:richting (Dooremans)

lo/t:--Z exx Zuid-Bijlmer
l3/LI 1 ex Middelpolder
B/tZ 1 ex Zuid-eiStmer



27/12 3 éix; Z6/tZ 4 exx, Sloterdijk (Krabbe-n)

Klqine mantelmeeuw, subspecies ttgràelsiitr (ttBritserr)
Ï77ïd-I 6'x;-ffi4;ct sneiweg ten Nrrr van schiphol, Haarlemmermeer(v.d. Berg)
Hol-cndui f
2/19 4

Bosuil
eieren, onbebroed, Amstelrust (Andriese)

L>/LO è öö, roepend,
(v.d. Berg)

Ransuil
VT-3 "**, tegen schemering, Floriade (Andriese)
6/tz 1 ex, om circa lB uur, over Amster vliegend ter hoogte van
_ Zorgvlied (v.d. Berg)

+ 6/ta 2 + 1 exx in windsingel rond, volkstuincomplex ,?Bijenparkrr,
Eendrachtpolder (J.L. Smit, med. mej. van Drooge)

23/ll 1 ex, z/rz 2 exx, )/LZ t ex, zr/Là r ex, Eendrachtporder
(Krabben)

Gierzwaluw
2/1o 1 óx, zeer hoog, over sloterdijk bij Harfweg (Dooremans)

Boomleeuwerik
10 1 ex, roepend,

Zwarte rui-ter

6/tt circa 8 exx, d.e

Strandleeuwerik

Grote

Grote

32-

Prinsengracht, Vijzelstraat, Keizersgracht

over Broek in Waterland (Bonten)
Boelelaan, t.h.v. H,FC-terrein (Andriese)

z 1 exx, laag over strand, richtlng ZZW, IJmuiden (Swart)

€xr Sloterdijk (Dooremans)

Ie kwikstaart
exx SIo jk (Dooremans)

1 ex Aalsmeerderdijk (Verhoeve)
1i jster

e
7/La

Grote
23/lO 1 ex overvliegend, Floriade (Andriese)
KramsvoAel-
---d-5/9 1 ex Floriade (Andriese)
Be fli s ter

1 g Jan viin Galen - zwembad, Amsterdam i{est (Krabben)
Roodborsttanuit
27/12 1 ex Spaarnwouderdijk (Frieswijk)
Roodborst
27/L2

Fitis
7vfr
Zwarte
16/70 j-éxx tr'toriade (Andriese)
Matkop :

5/12 I ex Amstelrustr J ex Floriade (v.d. Berg)
Baardmanne t j e
N/LO
t3/tt
L3/tt
4/tz

I ex zingend, om 2 uurrs nachts, Leidseplein (de Roever)

1 ex zingend., Bijenpark Eendrachtpolder (Bl-ekendaal)
mees

4-à-! exx, Marken i{.H. (Bonten, Swart)
circa 13 exx, op 7 plaatsen, Diemerzeedijk (Swart)
tob 23/LL, ci.rca 4O exx, Sloterdijk (fraËlen)
zeker tot 2l/L2, aanwezig sloterdijk, max. ca. 2! exx (Friesurijk)



Boomklever
1B/9--2 "xx Thijssepark (etom)
5/lO I ex park De Braak, vlakbij AmsterdamsevÍeg (Hartog)
Sneeuwgors

exx Marken N"H. (Bonten,
exx, 26/12 ca. 1l exx,

-11 -

Swart )
Sloterdijk bij Halfweg (Frieswijk)

ló/to--T
2O/t2 14

Frater
làÏàE-fa/Ll aanwezig Sloterdijk, max. c&. 40 exx (Frieswijk)
Goudvink subspecies rrpyrrhularr (rtNoordserr)
2O/11=A 2l/11 1 ex Eloriade (resp. Andriese, v.d.. Berg)
(groot, stevig, lichtrose borstr'zeer lichtgrijze rug, mak, tot op
J n t,e benaderen)

Roek
ïfrO 2 exx Pieter Calandlaan (van Til) :

* * * * *,t * * * * * ',. *,t * * * * * * * * * * * * 
't< 

* * * * * * * *,t * * * *,t * * * * *,t * * * ** * * * * * * * *,f * * *,t,(,Í * * * **

Coruecties Med. Blad 9e jr , bLz. ),7 t/m 22:
Roodhalsfuut: waarnemers tB/)z v. d. Berg, v.d. Schot, i.p.v. Singor
Eidereend: waarnemi ng 2O/) noeL z:-in l9/9
Torenvalk: waarnemingen Hr. Blekendaal hebben betrekking op 197O.
ni;-34;-Eendrachtpark moet zijn sportpark Eendracht.
nr. 4O: Kruitmagazijn SIoten moet zijn Bijenpark Sloten;

in 197O bij Kruitmagazijn Halfweg (Blekendaal)
Steenuil
ni:-Iiï-Schipholdijk moet zijn Aalsmeerd.erdijk.
Aanvulling op territoria:
nr. 7-52 Fort lilesteinde, Aalsmeerderdijk (Verhoeve)

Ransuil Eendrachtpark moet zijn. Eendrachtpolder.
;;Ïl;"ï*t********jt***,i:t*********,r***,******,r*****x*'rr(,Í**:r******,t******,r**

Samengesteld door: E.J.M. Veling
I\iil-Iem van Abcoudelaan 14, Abcoude,
rf; 02946/1776

Audui-ns meew

Rond half october 1971 Ís door toeri-ten een Audouins meeuw
van de Spaanse Costkust bij Arti,s binnengebracht:
grijze vreugeldekverenl punten van sragpennen geleidetijk in zwart
over; enkele witte stippen op zwart; overig verenkleed wit; duidelijke
rode oogTing; snavel vanaf wortel voor i helderrood, dan een zwayte
band, top snavel roodachtig, maar begint geelachtig uit te kleuren.

eind december nog steeds aanlezig (Oree1)

De Audouins meeuw komt alleen voor in de Middellandse Zee, o.a. op
Majorca en ïbiza, is daar echter zeer zeldzaam.
Geschatte totale populatie, circa 1OOO broedpaar.

E.J.M. Veling

EVe/vDr

.' nr. 3

december 1971

t



Oltvangen litteratuur (ad Med.

*34-
BIad, 9e jrg. no. 4, december 1971)

Van L.S, Buurma CJN
rrDe Noordse stern b j Vlieland na de broedtijdrr 10 blz.
Resul-taten van do vri,.arnemingen tijdens CJN-VlVG-kampen L969-t 70.
VIVG-combino nr. 1 , gecombineerd nummer van Tjiftjaf (C,llt, rlrt 2) t
Àtihyà-GJrv)l cwainir (KJN) , ontvan§en octob'er L97L 68 utz.
Voedsel en voedselkeus kerkuil -'ritme en slaaptrek van ganzen
op het Z.H.ts (ex-) eíland Putten - ganzenwaarnemingen in het Hollands
Diep-Haringvlietgebied - draadslachtoffers .in het lNierdense veld-
gegevens vrLn lepelaar en purperreiger - waarnemi_ngen.
$[1ftjgf , ]6c, jiiargang !L_I (C.ltit, novcmber lg?l)
(Voor nr. 3, zie ons Me'd. B1ad, jrg. 9, nr. 2, bIz. 14)lrïaarnefrfíf-vtn een bi jna witte slechtvalk - vc-rkeersslachtoff ers

14 b]z.

Oo stvaarde rsdi ep
rietvogels j-n het
trekwaarnemingen
VvVG-combino nr. 2

en Zuiddijk Z. Flevoland - waarnemingen - klej-ne
Laarder lïasmeer (iAem in de Korhaan van october)

- onderzoek kramsvogel en koperwiek
, gecombineerd nummer van CJN (tj:-ftjaf nr. 5)

NJN en KJItl. 22 b].'z.
rnleiding over hct verschijnsel rui - / jaa.r vraterwildtellj-n6en
langs de NI{tse IJsselmèerkust bij.Hóorn - liraarnemingen. O.a. over
de baardmees-expl-osie in Z-Flevol_and. (aicntneid: I paar per ha),
en opvalLend veel goudvinken in het Gooi (vg1. Àsd Bos)
VulG_het Ggg!r du_4ORHAAN, o-c!gbqt_!g7L,
Vogelsterfte ín Z. Flevoland, 2de dee1.

jrg. 5, Rro 7 22 blz.
Doodsoorzaakz botulisme,

d.w.z. vergiftigd door het toxine
Vogelvangst in Belgiii,
lladiorede van irir. Dr.
VogeIs in nood

rrrn de írlolga-deItarr, een uit het Russisch vertaald artikel, L, Rijnja.
Uitroeiing wulpen en korhoenders a1s broedvogels in het Gooi,
als gcvolg van ruitersport en honden. :

u/aarnemi-ngen - enquëteformulieren "
K0RHAANT_novgmbcr/È.:cember f97!, jrg. 5, nr. B 22 bJz.
Jaarverslag 197O Stichting Gooisch Natuàrreservaat, enkele gegeven§
Zwaríe' specht, baltsend paar in'smitshuyzerbos, 22/5.
AvondcontröIes nestkastL'n wintermaand.en A969-19?0.
Broedvog-g1s op kwekerij Jurissen in 1971 (26 soorten, !! paren),
alsmede waarnemingen i-n boomkwekerij sedert sept. L967.
Vangst van een Cetti zanger, 16-10-1971, Z.-Flevoland.
Pestvogels in het Gooi., waarnemingen 2e hclft novr:mber.
Nestkastenverslag Hilverbeek: resultaten super-selectieve kasten
slecht, selectieve kasten daarentegen zeer bruikbaar: zwarte rnees,
J paar glanskop. Van J roodstaartkasten werden er 2 bezet.
Belgische vogelvangst, protest uit Zec.Iand. Veldwaarnemingen.
Vrr/G Haar1cm, {=-FI!I§, october_I971, jrg. ? , af 1. 5 Zl bJ:z .
De eend aIs broedvogel in de AW-tluinen in 1970: kuifeend - tafeleend -
wilde eend - slobeend - wintertaling - bergeend - krakeend (nieuwe
broedvogelsoort in t97O) - zomertr-iIing.
Interessante terugmeï.dingen ui-t Z.-Kennemerland.
Waarncmingen rondorn de Ivlecrwijkcrplas, 10 mei- -
Kleine klapekster in d.r. A!rl-d.uinen, 9-10-1971 -
V1,íG-kamp te Kotten - veldwer.arnemingen in Z-Kennemerland
FITI9, degember 1971, jrg. 7, afl. 6 2A bl-z
Nestkastenonderzoek ïJmuicen, velserbeek, Duinhof , Heerenduinen,
Inventarisatie zeereep tt^n Z. van Zandvoort
Aantekeningen over de graspieper (iaem in de Pieper, oct. L}TL)
Nestkastverslag AViI-duinen 1970 -winterslachtoffers in de AW-duinen
L969/L97O. Overzicht ontvangen litteratuur.
Inventarisatie Kamperfoeliebos-zuid Ín de AW-duinen.
Veldwaarnemi-ngen - interessante terugmeldi-ngen.

rnaar ook
van Clostridium botilinum"

gilnzenvangst in Nederland !

Benno Stokvis rrHet levend mannarr.



(ontv. litteratuur, 2e bl.z.) -35-
4 7 bLz.VlïG rs-HERTOGENBOSCH rrDe B lqqqq Reigerrl sspt. 1971r trr.

Waarnemingen, vn1
Kampina heide.

van fam. Brockbernd, o.a. Bossche Broek,

- S-KRIUEE§ERUA+ID' - 
gs-UA4RDyoGEL, d"css!sl-]2Zl

Hansu:ll en bosuil a1s broedvogel in de Krimpeneiwaard.- L9?L
Trekwaarnemingen herfst 1971

9 bl-z,

de boerenzwaluur, ri-ngverslag 1963 t/m L9?O
Broedvogel-inventa:risatj-e Krimpenerwaard. 19Zo van 6 gebieden,
van 1 gebied voor 1971. srechts 1 gebied werd 7 maal bezocht,
enkele 2 maa1, enkele slechts 1 maa1. ook de niet-broedvogels,
die op de j-nventarisatie-data aanutrezig waren, werden gu"".gistreerd.
VWG NHrs Noorderkwartier de PïEPER , o_ctober 1971 , 1 e jrg., B/g tZ bl,z.lGf-AGT-Ëïïo96ÏÏ""kstation ? aantekeningen over de gras-pieper (iaem in de Fitis, dec. 1!7t) vinkenbanen waarnemingen,
de PïEPER, novembcr Lg?1-.
öarmsLJZen - bonte vliegc

loe jrg. no. 10 12 blz.
nestkasten, toenrimend in

nvangers in Nunspeet, Elspeet, in
aantal baltsende en parende gierzwaluwen

huiszwaluwen op Texel ín L9?l Texel weekend 16/l| october 1921Recensie rrHet Beste Vogelboektt terugmeldingen.
de PIEPER december 1 7\, 1oe jrg. no. 11 12 blz.
Skomer A. Hartog broedvo8e

965
ls van de staatsbossen op Texel,vergelijking van de jaren 1 , L97O, 1971, rcsp. 46, 41, 44 soorten.Min. aantaL broedparcn resp. 106g, L323, t47O; aantaL broedparenper 10 ha resp. jl, 4, 3819, 43,3.

Waterwj-ldonderzoek op het A1.kmaarderme er- gebie d .

- §§NV-Ugg I]\IA9ENINGE§, med.. blad maart Lg?t (ontv. 10-11-1921)l.Ie jrg. no. 1.
2l-jarig bestaan -
Jaarverslae l97O -
overzicht belangrijkste waarnemingen in 19Zo (191 soorten, waarvan
119 broedvogel).
Eerste en laatste waarnerningen Lg?O.
Verslag Noordberg, gem. Renkum, L9?O,

- Ontvangen van het RIN:
Jààr"@ (6 atz, ornithologie) 76 atz.

Same
vDr vDr

steld door me van Droo e, december 1971





BESÏUUR KNNV VOGELvIJERKGROEP AI"1STERDAM

A. Hartog
F.W. Brander
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Mevr. J.E. Brinkers-Beets
K. A. Straatman
CORRES PONDENTIE-adre s : Mej. Mr. J.H.U. van Drooge

Cornelis Dopperkaae B Vlook voor corr.espondentie
over het Mede delingenblad Amsterd.am-10o9. Tt . Trut?3* * * * * * * *+ ré:+ * ** * * * {. * * + * * * * * * * * * t** * * * * * * * * * * * * * * * *,}. *, + * * * * *,t( * + ** * * *,È * *,t * * *r(
Eedactie en Uitgave Mede'deli ngenblad:
I,Ievr. J.E. Brinkers
Mej. Mr. J.I{.U. van Drooge
A. Hartog
K.A. Straatman
E.J.i.i. Veling
F. van Zutphen

lllustrator: F. Lobel
Betal van lidmaatscha lden Gemecnte giro (l3.5oO) Amsterdam
en nnementen

Voorzittcr
Vice-Vooyzítter
Secretaresse
Pr: nni ngrne est e resse

-voorkeur 39-gp99gie_9999]iiEdatum van ï/aarncmingna

Groot-Amstcrdam
zo spoedig mogelijk
van een maand, een
maandoverzicht

E.J.M. Veling
V'Ji11em van Abcoudelaan
rf. o2946/L??6

V-10.400, t.n.v.
Vogelwerkgroep KNNV Amsterdam
p/I ltevr.'Briikers, Turnerstr. 24Ï
Amsterdam - 1OO9 Tf. 7215OO

,|r*****1't**:k+****+************+>F*x*,k+****x****{.***i*********,*+*t**+*,{<****.:t*

DOORGEVtrN VAN W AARNEMINGEN:

Amsterdamse Bos Mej. van Drooge
adres t zie bovenbij

na afloop 14, Abcoude

Concept-ARTfKELEN voor een volqenrl 14edede li cnblad:
Aan: Mei. van Drooge, aclres zie boven. I§_g!!lq
,f*í(*:t*,8*,t.****,k*d.****,k*****{.***d(**r.**+++t(******+*++******:k***<*,k*,i*******r.,È

Excursi-e-Commissie:
A. Hartog, AdmiiàIengracht 205hu
Gcmeentegiro (L3.rOO) Amsterdam,
A. de Jong, Eerste Schinkelstraa
administratie:
Me;i;-J:-Et66rts, Andries Snoeks
Tf. t53442.
* * * * * * *,k àr * + *.,i. :& ri. * * * * * * * * * * * )t * * r< * *

tgi0l"g_:lelggf9l Qfggt (;.c. ) _.,

li. van den Berg, Kindcrdijkstraat 8", Amstcrdam - loro, Tf . ?Lg?6rP. Scholten, Cabralstraat Z?, Amsterdarn - 1015
**********'tt***r()k**'t,1.*****i<**r<r(>k+x******,t*,r**+*****.***********+:$****rF*<,**tr<

, Amstor,dam - 1015, Tf " L6943L
H-20659

t B II, Amsterdarn - 1O0Z

traat JJ, Amsterdam - 1O18.

* * r. + *,t * * * * * * * * * * àk * :Ë * * i( *,I * :f * * * * * * * ;F * * * * *,k *

Coordinatie ads piran.tlcrlen ouder dan 2J jaar:
!Íej. van Drooge, adresz zie boven. Tf. ?303?1Mevr. Brinkers, ad.rest zLe boven. Tf. ?23jOO****)t,t*******.,k,:.à!*,t+**)k>r*:f*+*******)l.)Èr.*****r(+r({.*,}*+*********,fr<*:i.***{<***>i,,k*

vDr/vDr
decembcr 1971

adres z zie boven
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