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I. Da t ·a · om te no teren. 

Zaterdagmorgen 220 juli I963,Contact-excursie(fiets),9 uur 30 Tribune. 

Zaterdagmorgen,3I augustus I963 2dito. 
Het.· ligt in de bedoe,Ling om ~20 juli reeds zoveel mogeli,jk de 
inventarisaties in he\ Amsterdamse Bos te · bespreken onder leiding 
van HH. de Groot en Brander. 
Groepsleider,c.g_.plaatsvervanger,ge lieve bij zich te hebben een 
kaa.rt,alsmede een lijst(volgorde Voge lgids)met aantallen van de 
geinventariseerde soort en.Duidelijk aan te geven,welke van de 
facultatieve soorten men ~ompl~i over het gehele terrein heeft 
genoteerd,en,op de kaart,de juiste IQ:enaen. 
~l~~tus zullen worden bekeken de inventarisaties op soort~ 
van de overige terreinen van Groot-Amsterdam,n.a.v.ons rondschrij
ven aan de leden d.d.I9 april I963,alsmede ~en eventueel resterend 
deel. betreffende het Amsterdams e Bos. 
Inmiddels is gebleken,dat het 
Flevopark reeds voor het 2e jaar wordt geinventariseerd door 
HR.de Kruyf en Garrelfs,en dat Hr.Label geén gelegenheid heeft voor 
waarnemi~gen in Amsterdam-Noord.Wie biedt??? 

2. Op 4 mei vond de QQg!actbijeenk,21!!~i van Vogelwerkgroepen en Voge l
beschermingswachten piaats. 
De notulen van de ver~adering,die 's middags plaats vonden in de 
Tribune,zi~er besc ikking voor lezing door onze leden(zie Lit
teratuur circulatie). 
Dertien Amsterdamse VWG-leden bege leidden de gasten 's morgens op 
een wandeling van Tribune naar Me erzicht v.v.,op welke route 49 
vogelsoorten werden genoteerd;met als ~eest opmerkelijke ook voor 
de eigen leden,een porseleinhoen,roepend in het Oeverland Nieuwe 
Meer(door één deelnemer zelfs ~ien). . 
At wandelend was er ge legenheid tot beter persoonlijk contact dan 
als regel tijdens een vergadering. 

3.QE_I6 juni bezochten I6 l eden plus 2 introducé's Castricum,waar wij 
onder leiding van de Hr.Kortenoever,met assistentie van secretaris 
VWG-Castrj.cum,de Hr.Borstlap,het neusje van _de zalm voorgeschoteld . 
kregen. 11 Boekhouder 11 Swart noteerde rtlim 50 soorten,waaronder de vol
gende broedvogels die in het Amst erdamse Bos als zodanig niet c.q. 
niet meer voorkomen:ber~nd,wu.b.E,kluut,Turkse tortel,nachtzwaluw, 
tapuit,geelgors. 
De stormmeeuw werd na enige moeite overgehaald om te poseren als 
fotomodel op een nest op een tuunwalletje,terwijl wij elders ee n 
al groter jong ontmoeten.Vijf j e ugdige tapuitj es,reeds compleet met 
witte stuit,werden even geringd ~n verdwenen daarna weer om het 
hardst in hun donkere wonihg.Slechts enkele van ons kregen de kans 
de nachtzwaluw zelf te zien,maar allen zagen wij het nest met de 
twee eieren. 
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De weg van de minste wee r s t and is niet a ltijd de beste,of iets scher
per uitgedrukt: gemakz uc h t en laksheid zijn we l de meest voorkomende 
obstake ls bij de vogelstudie . 

· Zo zijn er maar weini gen onde r ons. die he t aant a l soort en per . dag
tocht not er en .Toch heef t dit noteren een l ee rzaam en sportief effect. 
Het behoeft nie t e l ke kee r t e gebeuren , maar vooal ~ij langer e t och ten 
is het aan t e bevelen . Trouwens , a l s ve l dornithologen van naam zóiets ·· 
doen, waarom zou een ander dat dan niet navolgen? 

Wat er a lz o .be r e ikt kan worden op één dagto cht toon ik U hier met · een 
paar voorbee lden : 
Brander en de Jonge na~en op een vroegvogè~~o9ht in het Amsterdamse 
Bos(5 mei I 94'7) 70 verschillende soort ën waar. 
Oreel en de Ro eve r noteerden 0p ·~en 9è julf in he t gebied van 
Va l keveen-Eêmmond 90 s oort en. 
Taapken nam op De Beer ·op één dag .I08 - soorten wa3.r , 
t erwijl Kist en Wa l deck op I3 mei I960 het prest eerd èn om I2I soorten 
(inc lusief onde r soorten) t e noteren ·in he t gebied van het Leuvenumse 
Bos;een aantal dat tot heden we l het hoogs t e za l zijn gewees t dat ooit 
in Neder l and gehaa l d is . · · -

Sommigen van ons zu llen dit soort enjagerij noemen, en me t r echt.Maar 
het nut ervan wordt dan blijkbaar over het hoofd gezien . Want het stre 
ven om zovee l mogelijk soort en per dag per geb ied ·te zien ,stimuleért 
ons om prac tis ch elke voge l die we zien een z . g ." tweede blik'' te gunnen. 
(Zie hiervoor Kist , Voge l gids :!: pag . 300 , toeval lige gasten) . , · 
Een groot perc ent age van onze Neder l andse voge l s heeft een ZELDZAMERE 

"dubbelganger",die bij oppe r vl akki g waarnemen zeker aan onze aandacht 
zo u ont ffnappen . B. v . kan iedere eenzaam zit t ende huismus een ringmus 
blijken te zijn , e l ke me~l een È~f!ijst~E, e l ke vi sd i ef een ~~Q!'.dse 
stern , e lke . ~roe~_.§Eecht een grijsk2_EsEecht , e l ke boe ren-of huiszwal uw 
een roodstuitzwa l.llW. · ------------
Zo l er en wij a ll e gewon re soorten bet r bekijken en d us bete r kennen. 

~öHt~'äfde voordeel van het .maken van een "exc ursie lij stje" is,dat men 
a lle gegevens kan na gaan ove r een bepaald gebied in verband 

me t b . v . f enologie ,inventarisat i e of het aangro e i èn of afvloe i en van de 
wint er gasten .Ook kunnen wi j ons zelf mooi controler en wa t de Yooruit
gang van onze voge l kennis betreft .Er zijn gebieden waar ik vro ege r 
niet meer dan een dikke 40 soort en vond ;di t aant a l is nu r eeds gestegen · 
to t boven . de 60 ~ 

Om het noteren gemakke lij k te maken ziJn bij d~ s ecre t a ris van de 
Neder l andse Orni tho logische Unie , (de Hr . M.J. Tekke , Harderwijks traa t 
I36, Den Haag , giro 25'7IO? ) speciale s oort enlijstjes te verkrijgen , 
voor f . 2 . 75 per IOO s tuks. 
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