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ldo.f Januari 't9bt

i\{e d i: d e I i ng, c nb L ad KN.ITV Vog-e Iwe rks,rocp Ams t erdam

Voorr,,'oord:

ïn Januari 196; zi;n wij heb vijfdc jaar van ons bt:sbaan
ingegaan
goisfironkelij'k onze aobiv-itr;iten beperkend bot het Amsbcrdamse
Bos,!ro.,iden wi j daar geloidr:Ii jk aat: uib rhetgeerr 9:a.e ind
L)6'2'ineb goedk,,Érinp. vàn het KNNV Afd.BestuLlrrresult,eerde in
een naamsiiri jziging bob K]{NV Vogc Iv;cr.l'cgroep Ams t,erd^am.

Dab er in de afgelopen 4 jaren mr:b enuoousj-asme etl rcsulbaat
is gewerkb , is tróldo?:nd r gebLeken uib de ve rslagen, zoals deze
in àc jaren 1959 tot en met "heden zrJn uibgei:rachb 9P de--iaa1-
vergadàring,en van dt-. I'iNNV Amsterdam.De Rcdact,ic van"Het VogeI-
1::a,í" oordóeIdc ons verslail ovcr Ï96T zelfs voldoencl boeiende
lectu.ur voor h,rar vele Ie zcrs in heel Ncderlandren nam het
ririjwcl onverl'torb 'op in jaargang I0rnummer 2 rvan ApriL 1962,
Ook-in da lcolom" Lreldtv'aarnemingen" in dib blad esamengesteld
door ï{r.TaapkonrbLecf dc \tl,IG Arnst,erdamsc.Bos liet onvermeld.
In "Ornibholo;iie vi:n Nederlano rfg60" roPBe stt:Id cloor iIr. ten-liate
(t inosa jaarg:ng JJ ,namrterl/Z, van 1962 ,bLz .46 e n v. ) vind t u onz:
groep bij nieb mincli:r dan 2] soorben als waarnemer vermcld.

Dab vri j nie b bemin ook- nog, op initi
G. OreeI, c.,en "ncdeclelingenbladil in
zLJn oo::zaak er inrdat wii de comm
Ieden nog rnriilen verbcberen.Tev,':ns
onze medeledr,.n van het Lancieli jk C

groepen van ons docn en labsn op d
heb in de bedoclÍng bijdcns heb ee
be sburen aan enke Ie instantir:s c.
Groep, van ';i,ie wi j nogcn vc::rilachtcn
toedragenrhctgeen in dc toekomst c
groep en/oí bLad zullcn steuncn inr,

VoorLop-iE worrl t gcd -roht aat"l
4 .'naa I pcr . 

jr ar .

ai;ief van ons jeugdig lid
omloop v,riILen brcngen, vindb
unicabie onder anze eigen
kunnen vri j op deze wijzc

onbact Comibó voor Vogr;lrruerk-
c hoogLr.. houdcnl izoorbs ligt
rste jaar ook exemplaren boe

q
d

person(jn buitcn onzel

r:toc L<:.rn Lciclen da
.rl ni,i À,,on ,rfoe:^L' 4LU UUAU (J. sympa bhi..

aLd

p
t

t adviezen c " 4.. inzendingen.

.)cr1 vcrschijningsfrecluentie van

ZoaLs rc'eds in
do volgcndc pu

r 'taftk?fid trà+ngp

ecí,i roncll-,;chrijv,''1" a:l1. c1c L
ltIic;,,r Uir,.í,i \',;orc1 i.,li o!;i -rnoI[\)n:
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$ 

g +o gÈ gfra 9,,

edcn vcrmeld, zullon

van ivaarne mings boch-

de
be stel-
Droogc,

i
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tJ2 . Sur_5gcs t ies voor ui b e vocren werkzaamheden.

l.Selccbies uit waarnemingen in het, Amsbi:rdsmse Bos over
periode sec,:rb hebvc;rschijnen van heb vorige I'l"ummer?op
lcn uit aan haar doorgegeven v/aarnemingen door Ït/Icj.van

' onder supcrvisie van onze Adviescommisie.

4.SeIecties uib bijzondcre !vrrarnr:mingen bait,,-t: hcb l:mst e r:d:msc
Bos , te vcrzsme Ien door liit.Ore ,r I r':n deRoc vcr, cn uit te ,ruerkcn
m.et dc Advie scommisic,

5.Verslag,:11 van //c-'k;nC- of vacanticbochbenrop ornithologisch
gr:bir:d.

Voor zibLine- in C: -Red:--rctie l,rcrden bcrej-d gcvondcn(alphabetisc
volgordc):J"J.r![.Anc1::iosr:rl,'levr.J.d.rjrinkcrseG.0r,-:cIrJ.de Rolver:
ï("3traabman,F.ven Zutphen, t,":ruvijL F.Lobcl voor enigo iILusLra-.
bies zorg zaL oragen.



1,1/ij hebben overwogen,of wij hr..,b blacl ecrr mecr specifieke naam
moeben gcven dan "mededelingcnblad".0.a,zLJn geol:perd :trDe Bosg,orsrr .ïve lk,.' vogcl kans'zag in I96f aIIe gcmoederen in
bóróeíIí§-Ec brengen, terr,vijl de oerste IebbergrL,ep ook de bin-
ding van onze Groep met het Bos bot uibing brengt.
"De IJs voge IIt ,aIs repr.rsent,abieve vogel voor het Amsbcrdamse
Eos;dIe-lol-veeI acbivibeib a:nleiding geefb.
rrDe Nieuwe 

"I/aazaL groeicn to
rrDe Waernem.cr"

zegd.t: subsici.i
een bijdrage

f.f.-per jaar voor
(tot .. jaar.
f .2. - per jaar voor

I\{et heb oog op <1e op
u ons te doen webcn
bevesbigend gcvaI,
be doen toekomen aa
f5 Fcbruari 3.s.

Inemcr", in d: íIIusir, d:rL dit bi
L c:n 0vcn rcprcsenb:bicvc uitga

a«1 op den duur
vc aIs ecrtijds

Omtrenb ,rib punt v,iillen wij echbcr gaarnc alle Ieden sn belang-
sbellenden een kans gcven om voorstcLlen in tc d"icnen(zo spoe-
dig mogelijkrbij sccrc'Larcsse) rzodat i.,vij tricrombrenb op onze
bijeenkomsb op ,O Januari a.s. een beslissing kunnen nemen.

i{ocweI dc vuerkzeaglgÈgglgeösÏoIijk en Iiclram:l-iiiiirpro deo door
de Ieden wöïd'6n [Ïfgcïoeid , zcl d,:rzc uitgave kos Lenrn.l. voor
materiaal Gn pgl-!.f ,mcb zich me e brengcn.De ICVNV Ams bcrdam

e boervuaardoor v,'ij menr:n uib te zullen komen met
viln+

lcden KIYNV Amsberdamralsmed.e voor jeugdleden

de ovcrigen,

laag van hct voig,cndc nummer vcrzoe(en wij
of u er d.cze prijs vooï over hebt,on,in het
ct bedrag v/aarvoor u in aanmerking komt,

panningm()es beressc rl\Íe vr . J. Brinkcrs, vóór

,
h
n

iI/ij rekenen otr) u\r'l aIler.mede-,r,ierking om dit
woorde en represenl,atievc inhouci t'; kunnen

P.'vï. Brand:r, Voorzi b tcr

1\{e j .1,{r. "f . H. U. v-in Drooge , Sccre taresse,

blrad ec.ï] vcrainb -
g,e vcn.

I(NNV'rru?G Ascl ..vDr.
2E:T2:ï967--'



irxi t, " S . P. ï{anoba an"

Bov':nvcrncrd:r aandu-iding was jar':n1st* cle afkorting uoor een
door d.-. leden vrn onzc
in hct Bosgedee Ibr: ben
z,Z,,,ichinkr:lpoL..ler:2 stuj.,kcn kanobaan in worciinE, I
.: Lkaar, he t óne ongc veeli loO tl.ïr. Iang r,n 6U nbr. brc
+ i5O bijrO mtr. l.[et damwanclen v/arcn zc afgcschcicl
sluibcndc i'rabr:rparbi,.;en;eon gemaalt jc pompte Li.:k- r

genwaber wcg.Zocloencle i,i;rd hct cen slihb'jïrcinrncb
net nieb te drooi4rkorton een prime biobcoit vöor do

groep ve r-. I bi: zocht b errr: inb j
Zuiden van de óurgemeesber C

broedterrein v

e , Ie legen
o Li jntivog, de

oodrecht op
ed ,l:c b andcrc
en Van aan-
grond en re-
niet te nab,

or t,rekkende
oor icic vi b ,s t,e Il, - .;ii ;.: t,r':,in,f .l-or-r.ll:-; r .j:-l zcLfr. l;,:)iL

Lii;,inl L-)l- -vi-cjt r)l:l hLuaL.

0p hi.:t oorspr:onl:cIi-jtr kali: slik vesbigde zich dc'bekende
pioniervcgi) La b;ie 3 riio,irasrndi j vic , tand zead rbLaartrckkende bobe r-
i;Ioe'n. VervoLg,:;11s rieb,Iisdodde,biezcn ln ze ggt: soorten. -0n elkc
onbwikkelin"lrzoLrng clir ztch ni,rt ovcr br.lidc'l;:ncn volLedig
ui bs trekb<; , lciddc r,vccr bo t toenamc, van hc b :anta I waarneembare
soorten (brocd -cn f ooragrrrerrd ) .

0p d.c r,vallekanten on aansluibcndc nog niet afg,ewerkbe ruige
tcrrr:inen een grrote solectio van zaadri jL< onkruid rals distels,
zaxLng)rharig ur.ilgr:nrooo je, brandnebel.Hierin cen soort sbeile
kliiivand .Aans Iuitr:nd de nog zcer jonge bosaanplanb.

Aan de .buitcnflank v,rn di,: Zatd:>lijkc kanobaan heb kampeerbcr-
rcin in aenl:g(op 2 l,/Ïei I9)',) c.rfficiecl in gebruik genomen)r
meb daarachtcr dc irosrandwcg,dic de scheiding vormt van het
Amsterdamse Bos en het polderland met lolrekerijen van Aalsmeer
0os t .
0p dc Ztttd.-Oost hoek e:n oude bocrderij,en buiten de Oosbeliji«:
kanoba:rn he i, natuumcscrvsat, v,an cle Ams telveense PoeI.

{§orton ccn soort, "r,t:r:lurodain" voor vo,qrllaar:s.Zittend kon j,,- het
meesbu. ovtrïriicnlr,-,, i--r:"ik;Lc stappi:n b,rïcikbc je rlcn ender
bic Loop.

I1-ee I rr;rr t i-r-rtcn hc'bbcn r,ve hicr dcorgcb::ach'u , voor3I in he b ecr-
stt: j:rrr rI'.:5j,'l'o..n cr nog v.,r-,I discip-Ien bij dr, glocp i/ïarcn
en wij ons dan ooir nog Vog r; is t, udie cp nocmden.Ilclaas werdcn
deze kanobenen,:iï1rl S'.:pL()rxbí)r voltooid en hc b water bocgu.-
Iaten,waarmcde de Iaabstc stukk,;n nu g(jrceo zLJn gckomen.
0o de volgende blac'lzijde ecn lijsb v::n 70 van d.e tn d.eze hoek
l-nde afgclopcn 4 jarr:n iuaargílnomen soorbcn.Voor cen deel hier-
van behoudcn wi j dc broect-c. q. fourag-iírrmogcli jkhedcn .no,g eIderc
in heb Bos: de 0e verlanden vrn Nieuwc l,,Ieer en AmsLclvecnse
PoeI,de weilanden yen l,{ecrzichb rd.,; verschillcncl:; bosgedeelben.
V/a b ruig t c. res t ons -hoe lang nog? - in cie Zuid -vl es b hoek van de.
Schinkelpo Ldcr, tegenover Schiphol.ir/laar vooral voor vele van de
sub I) gcnoemdc soorber: zt: Ilcn wij vooïbaan,althans voor
1//aarne[lingen van de vogel in ztf,rzlJn aan,jev/ezen op strandje,
slik en schclpeneilanclj:s ven het Vogcleiiandrdi..r w,:I van zeer
bescheiden :lfm:tingen zLJn,hclaas ni.ct al-Iecn naar vogelaars'
snaakrmrlar ook naai: dic van de vogels zeLf 

"

Mogen lvij l:.opc-.n
Ams t erdams r. Bo s r

clat zL j t
bl-i j vend

bij eí:)n evenbuclc uitbreiding van het
op g:-otere schaaL zlLlen vrorden

bedacii.b.

J.Il.U. van Drooge



Bi.ilas.c bi.i "cxib o.P.k anobaanï

Be zoekers e cle ;Iten i<ano
cgroe

bonbbelcplevier
kleine plevier (broedvogel)
s trandplc vier
vratersnip
por Isnip
vv^tJu

ivitgutjc
bosrui bcr
zlvarte ruiter
groenpoo trui b er
Temminc [,,rs s trand Ioper
kleine strandlcper
krombeks brand loper

3Ar
kwiks Laart

baan in s lilcbocs band me b ioniers -

scholcL;s t,er
kievib (broedvogel)
grub bo
oe verloper
t urc luur
hernphaan
ziLvermccLll/v
i<okmcc uiry

visdicf
sio.be,end : :.,.,
pÍj Is laarb
winberts Iing
zomc:rf aling
blauulr: reiger
ho Iend uif
houtctuif
torteldurf

ror:rdomp
wa b erra I

bonte
lcl uu t
Iepe I
wibtc
Ë3à9"

s brand Ioper
(broed vogc I )

a

kwiks tagrl"-iiëïö -kïiÈs taart

Hierbij voegden zLcdrzodra plaatselij k riet en lisdoddc-
' !eefgg.It3g_9:È. oPbrad :

wa t crhoen (bro cd voge I )
ric t zangcr (broed voge I )
kleine karckie b (Uró:AvogeI)
rie tgors (brocd vogr,'I )

1).Ruie,be:pàfïïjs (broedvogel)
grasmus (lcro.:clvogc I )
Èosri ebzang'er (broed vogr; L )
boomlec uwerik
graspiepcr

ors c Ie inhoen
Iarrvlrbors b jeh

bapui f
Pasi) j c
groenling
pub t er
kneu
ringn:us

4).sbeil. kr, i';:lïrd :

o c vSIZwàï[;(Erö rcl vc í, I I )

5 ) . Aunglgt!9!q9_E!.!_rygl!rign:
o.&.f uut ( bror:dvogi L)
Diverse ecn<1:nsoór-ben op trek(slobccnd rkuifo0rd. 1 i,alingen)

e, ) " 3r o o d v o ;1,, I s * v :-jn_È:_Lgl:bi _ ir.; np !-n t,----ï : Ici I r', u ulilu r i l^-ge e l|;ors

7) . Brocd voec Is Ams te Lvccnse Poe I :

NASsf-Aö-Eïeï[e-EarEEïeE-en ric bzange r (zrr: srrbl) ook vratcmal
en spinkhaanrie t zanger hj-er a Is broed vogc j- .
koekoek

a\ Broed vo eIs van naburi e gr:bo..utvcn o-n bocr4qqiig4:
u.rs zwa utr Oef enZ\r,/ a uv/;Eoícntà tk

e) .min oÍ meer toevalii ook hicr
o.3. go p CV aT 1z\i"l aT crn, SV

mecsb overvli cnd ii/en7a enomerx
ge ,8ro .à on e specCS

s teenui-I.

KNIïV/Vry-.Asd (ts;:/vDr) .

.: '1 , ,:. i.,



GOLFITERRETI{ IN DUiVENDRECHI

fn T'159 begonnen J.Andriese en 'fl..LobeI bovengenoemd terrein
te bezoeken,Iater (tot feb.'6I) door Andriese alleen voortge-
zeL en vanaf ocb.t62 door ondergetekenden.

Aan ons de eer u iets be verbellen over dit terrein.
. I{eb is ongeveer 12 Ha.groob.IIeb besbaab hoofdzakelijk uit
aangelegde grasveldenrafgewi-sseId door bomenrijen en hier en
daar bossages.Over hebalgemeen worden cleze bossages iod"er jaar
sterk uibgedund neb het oog oi) heb golfspelr zod,ab er weinig
Iuigben ontsbaan.Enigo bossages d.Íc buiben heb golf berrein yaI-
renrgroeien aardig dicht en \À/e wachten nu maar àf wab ons het
komende voorjaar zaI brengen.Vooral d"e braamsLruiken in deze
ruj-gt9n zijn de raatste jaren gocd bot onbwikkeling gekomen.

Aardig , is ook 
- 
de o ud e , nu onbewoonde en verval len bóerdo-ri j ,omgeveIr door- oude essen en populierenrdie op het temein stààt.

Daar hopen we nog eens iets van uilen te merken.Een steenuir
hebben v're aI gesignaleerdrdaar hangt ook aI een nesbEà§E-T66r,
De bosuir hebben we oen keerrenke Ie jarr.:n geleden gezíen Daar-
vooï-Ï666en we nu ook een nestkasb gómaakt-Ín de hóop dab dib
399 eens bot een broedgeval zaL leiden.verder hangen er weer
1o mezennesbkas!ies rdie nu weer in goecle sbaat veikeren.Bij
controre breekrdab rop enkere uitzonderingen naralle kastjeÀ
bsslapen vriorden./le hopen di-b aantal binnónkorb'nog uit tÀ .brei-
den met 15 houtbcbonhen nestkastjes om na te gaan of de resul-
laben van gcnormde kastjes bcber is ars die vàn gewone houten
hasbies.InheE t;uitr:nland schi-jnen hier inderdaad*bc+bere resul-
taben mee bereiRt tc zí7n r:ien"ding is echber zekerrde levens-duur van cleze kasbjes is in iccler geval veel langer.

Nu nog cven over iets
ianders gr:s r:roken. ZoaIs
verschiLlende van de le-
zcÍs a I v/r: t en, nebben r,ve

di b b crcc in onke le jaren
g,r.,Iedr:n gcdurende een i)aarjaar geinventariseerd. Over
deze jarr:n zLJn Ioch ook
al aardi
tellen,d

oingen be ver-
rvij u nieb ont-

ge
ic

houden ,r.iIlen.lloen wij het
eers be jaar dib teme j_n
invenb aris e crd en kvuamen
vogrlsoorten als het
boonkrui erb eende

faU\,tie V r-e env ero p
erre n emaa nie t

voor. fn de loop van .d.e

jaren is daar echter een
dras i:ische verandering in
ge komenrvrant , nu. ïye in he t
najaar t-.n de winter dit
bemein bezoekenris dc
meesb spraakzame van aIIe
vogelsrin dezc tijd van
heb jaar, boch rr,rel de boom
kquiper. -.-

r Wa t...1e g,rauwe*fliegen-
vaqgel be bFefEldàar-Eunnen
u/e in deze ti jd van he bjaar niet over oord.elen
eangezicn dit een zomer-
is.IIeb laabsbe .jaar dab
ïrij er echber \/aren ïi/as

r-{.' *.

deze vo,rre I a igctlcen be noemen.

r_ t.,'ír,rt_.sl\i.i.r -t-. \ :., lirj



0m numaar v/íicr bob heL heden terug, b:: Iicren.
7/at wij hicr Ciir naj:iar en,"r'i ciecl uar, c1,'ivir,ber i"zron neb-
ben, zLJn veel !."ggfjsjes..Ï/ij kur,ncn ons noB ,'lcI lLerilln(:iren
dat het cnkeIe-jEFen-[eIèdcn een. ec,hb síjsjr-'sjaar r'/as.Toen
hingcn dr aLzcn vo L m,l t he t voor ons a ILen. r,ve litekendr: s ijs je .

0r r,,sarcn er toi-:n zeLfs zovaol:<1;b boen d'; troorraad uitgeput
bJ-eekrze derop de grond gemorsterzaadjcs l,.,ing
l/laar nooit hebben vre toen tussen deze. sijs.jgs
kunnon onbdekken.Nu zLen wc dus hoofdzàË6ÏïïE
haas t geen -^nkc Ir: gcvi one sijs . Z:: spocia Iis.Tet! z
Iijk op het zaaC van dc berk. .

U kenb boch de verschillen van deze sijsjes?Als u het gc-

ons er niet aan,diL op papier trachben iieer be geven.Ilc weet
zekerrdat er onder de lezers iemancl is dio in staab is ru d j-b
duidel-ijk be laben horen, dus wilb u dit verschil graag weten
wend u dan bob de hr.Pahlssono

U weet dat dib terrein voor bez
merl4ing komtrmaar wij zuIlen trachben u
geen er op dib bemein be beleven valt o
dus tot c1c volgend.: keer.

BRUGIiAN/ANDRTiJSE

'VAARN,,I,{f t{G lli DU I VlJl'iDREO :ii' v an 2 /- /IA' 62 I /m Tr /f2' ' 62

GROENE SPIICïIT Icxpl. víaargenomen op 27 /fA ,i /tt rlA/ II, f 7 /lI,r/t?.

en verorberen
een barmsi
L,arms .I S ES

C oo zak,.: -

rse niet in aan-
regeld van heb-
oogte te houden,

a

en

wonesijsje zteí,kri$gb u meteen ecn 6roen/geLe indruk van dib
voqefïF;fraar zíel u een barmsfjsj_qrdan is dio Índ.ruk griis/
bruln.Óokis cr een opvaIIenA-veïsaEiI in geluid rmaar wij vragen

oek pe
dus ge
pdch

ZAi{GLIJST OR
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'L,Í7 /Tl ïexp
-pL r8/ï2 f expl
T,r/tZ rj/r?.pje van T-2 ex,, 25 ex
onbckend aan-

taI.
8/r?_ 20 )6

en 5 expl.
15 /f2 tt tt Z expl .

" I//'IIr2+/TI.
"I/I2 12 en 6 oxl'rl.
" 27/ro Zxi cxpl .14!!"^,
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" J/IZ h.ic.r cn claar een
cnkel expL.
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PUIIER
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ï expl
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UIITTE K,I,/IKSTA.AR! T expl.
fïm'mmïWEETE--

t' à'7 /lO enke Ie cxpl .
"ï/I?- vccl groepen in

Z . t'rcbLb ing
3/I2 kleinc groepjes j-n
ld.O.rrchting

"i/IT enkeLe groepjes in
Z,W,ri cirting, TO/lI idem
f/fZ idem.

tt 7 /TT
) / L!.

" ?.1 / IO enke Ic exp I .1 /II ,
T7 /Il rI/I2 en 3/t2 idem
I expl in ;ï.richbing.
27/fO f cxpl . ,1/lI meer
cle re sxpl . ,ÍO/II f expl

il

u

lt

GRASPÏEPER ll

lt



truUr.PLiJ Yf E.? waarEenolnct'r ": .i\ïi -'i-:ï;3i, ii,ö;Ïi:ài?là:-
" fe/f I I expl .8/I2 1 expl.usu

Vorcler
reeqPer§.-!.;
een bLauwe

or) d aarvoor geschikte plaatsen:
:re I -winbcrkoning ,bi j vi j vcrs of

ereno p een van de vijvcrs
wabe r ocn ifc

An. /Brv.

IEIZA.
r\iLza is een eiland in de l,iidcicrandse zee op een afstand

v_an 52 mijr van spanjar4S mijr van lVlajorca on trs mijr van de
Noord-Afrj-kaanse kusb.I{eb is ongeve3r-20 bi j 4u k.m. groot.
De kusb is rctsachbig( op sommig,, pL?atscn stijgr:n dó rotsen

meer.dan 200 mtr.roodrecht uit z,-e óp)met zandsÉiandcn in debaaien.I{eb rand is bcdekt m9b boomgaàrden(amand.erbomen),pijn-
bossen en karc rotsvrakten.op lagc-praabsen en bij de ónigórivier die heb eiland rijk is,woid.t maj_s verbouwdlDe noogàte
lop van he t he uve lachb igó eri l-ànd is 475 mtr . De o ycrbocht vanBarcelona naar hct eiland duurb f4 uur en dc boob vaart hoofd-zakgl-ijk é nachts.rn de buurb van Barcclona zag ik vanaf hetschip enkele rygg!5glpgggggn.Dc vogers haddcn ["on zwarle kopmeerrmaar \,varen duidclijk te herken:ren aan het onbbreken vanzwart op de vL,-.uge rpunten en cre ze o.T forse snavcr.Er y/aren erook me't e en klein i:eeb je zwarb op dl vreugerpunten en eveneensmet de forse snavcl;v'raàrschijnriik waron iíet-rri;ni 

"orri"À"àà---exemplaren.Verder uÍogen er g.evroàe kokmeÈu\À/e.r rz:.Lvermeeuwen enrnkel_e groepjes sLerns rdi: nàar heb zarden trótten.
. De volgende g"?teng:boen rbLza reeds in zLchb was,vrogener in de verbi: r:nkele witte vogels ricbs krciner dln zilvcr-meeur{/en.Dichterbij grekomen bleken zi; iran bovr>n bruin t et zL3n,met soms icts vrit o:J clr: staarlbrEis.ópvarrend uras d._ vluchtlop

s-t+Af ílohoudcn vleug,,L,- kanberend ,rr, à!iScienc over de golveó,''fferdra lcivam Ëtr een iiroep van ong,3vcer"2o"van cleru,-toÀr";-r;í;i-
sbormvogels 'rn dc haven van rb:za zag ik arlr:en zrLvernccalven,
die echbei gr:le pob,:n haddi:r-Lrd'; mediIerranc vorm.

Ib j.za, dr: hoofds b:d yirn he t eiland, is ccn oud s tad je.
Gesticirb door ,lart,hagc::;rKroe:r hl;t i,ijdens KareI V sbaclsmuren

die nu nog vrijtvcl ongescironcli-'n zLJn.'u/crder zijn er nog dorpje
en in con crvanrSan Anboniorbracht ii' mijn vacanLie d.oor.

fk zag l:L7na i,::derc dcg op dtt kale bodem v3n ecn amandel-
boomgaard Egiemo"st4,rebgigescn en bheklalceurvcrikon,Ilet man-
nctjó van öe rdlgpUg ïïJEf ïET-wab op-AeïïEöeÈgI§r-ï5n d,: heuvel
in het Amste_Fdàmse Bosrmaar de bor:sbb:nd onti:reekt.De vrgel
heefb l:ehalvc nusachbigr: geluiden rrog ecn nasale roeprdic hele
maal nict aan ecn mu.s cloet denken. De bheklalceuv,rcri-k hecfb

slolen nu en dan
altijd veel

r:íe I ci:t-'.ic
lceulverik
0p-ïb-fZà
Loe uwr:rik
Deze
ZCET

ts and.cr gr:Iuid r:n mocr.r;csbrcepte borsb dan dc
,maar is toch allcen bij vergclijkíng be ondersc
komt echtcr de kuifIccuwcrik

kuif-
E6ïd-'en

nic L voor, dc 
=!gg.!g-dr: cni;rc leeuwcriken.en de koribeen ee uwcr zL Jn

Iaabstc r:r.am iI< ook v.irschcidcne iiercn '/;aar, he b is eerl
kleine Ieeur,rerik mct ong'--stre:pi;c borsb e n eon lci nn:rkcnd

he l.; troe.Jen
f._i_f.g Ín d ., pi.;n-

rnusach'cig gr: Iuid .
Dc taLri.;i:stc s(lort is d.-. jjuriigrrïiaarvan ()r

samen ml:b kneuenrgrgcnlingen en
bomen zabeill-

eUfOi-),-r ;SC i<afla

TaIri jli zrgn ook d,j .Ziiglgur:n,hgis -, ,r,rg1gn- .\1.] 1í<:r_z.talrls.
Ze Lis zeg iir tranaf d -., ;L;idc Li,rlcs t,e punt, van hrr t, ci Lend , ecn
T5O,:rlr.hogi, roi,sn;-lnd,i:':n troepSc vale z,ia.La-uierl.Cc,l r:ic.:rsrDij
eon Lag; kus i, tzJ.-,, i:, oezc: v&Ir, z,: )Luul ;n dít', u'., Iliens t-n dc roLs-
splcten vlo..cn.Ik .;on op de pLckrilil .;iIi:en zircni,rcnd be



D')rGIKCn \ïíls, e cii;,rr ,-l,cJ11 neS t ,0 C;ntiir"l(kcrlr]l]r-vo4,''Ls cï' aIIocn ins:;ct,r:n.' Vani',i:,ic LLe I zt:nníy- r kLitaa b ( :r is bi;dcns
daar sLechbs óín Ca,3:be,'roIkin;1-, ,rcrees1,) illLr
-,vaarcloor iii d ) flC.)sb:r tiSd aari de irusI doorr-r
zo nu cn ci,ln n.euui 'n voo:'bii(oi '.':n J.r3 2à1 ;

S,SCiriarrr :JoCl].Icn <i:r

mi jn v.rrbl-i jf
i lc v c: o I ije z'iÍ o\merr 

1

r:lc1i,.iIieÍ vlogcn
Zi I V..:fn,: i) LivTfrIl ::-Il

a uciouin' s ncrJ ULt:uCn. i,
maar heefb .jen zc'')r
rood met ccrr zv,tarLc.
cn donkr:re ;,:oben(ei
golpunben z-LJrL gche
zilvermceuw.allrrcn
vïeElö(r,ïef-gc z i cn) .
benminsbc bivec van
ren en de andere ni
IbLza zag ik 6
meeuw is.ÏIi j i
ook Vogeljaar
eleonora'É valk
kaap. Dr-. voge ls
hoog de lucht L
ik er é avonds
fasc,de andere

Ook aan do k

ezc Iaabsb:r iijkt vr-cI op dc zilvermee.'ulv
donkere srrs vt? L mu, t gc Ic- punb(ïIgc[IEE"
band,i,vat ik ccirLcr Àict goed gczLcn hgb)

genli jk groe nrook nie t g5oed gezien) .De vleu-
eI zlvarL,zond,:r dc witbe vlckken van de
op dc buitonstr-. handpen ecrr klein wit
0p írón plaabs heb ik in de loop der dagen
d.eze mee[\À/en Ae zicn.want dc cen miste ve
ct. ZeLfs in Et- ter.ról-Íik drukire haven vaË

ón keer een-audouinl-q-meeuwrdie een echbe zee-
s een van d6-AeTAzAàmsEö-meeur/ven van Europa(zLe
T.959 bLz I40).Een andcrc kustvogel is de
riruaarvan ik cr tvree zag venaf ecn 25O mtr. hoge
buibelden langs dc robsvrancl en vlogen dan weer
n, ze vlogen nooib ver hct binnenland in.Vfel heb
één over à:-en vlicgenrecn vogel van clc donkere
twee v/arcn van dc lichte fasc.
ust gi:bonden bleek dc b Iauwe ro b s Li s bcr ,dic ik

echber boch ook tvel in open bosatht-i-g ETCIN VE er van dt kust
af gezien heb.Ilet eerst onbdckte ik deze vo6el door zLJn zang
die aan die van ecn kneu en aan di,o van een merel doeb denken.
Toen ik de voge I te ZÏ6il-t<re eBrbleek hcb een-ïï6[wt je be zí7n.

0p de sbenen aan de kust nam ik verd.er oeuerlopers u/aar en
eenmaal eengroepje van bvree groenpoo brai t CI L)

rgitor,
flere vo\kortvl

die hier aIs trekvogels-gerekend móó t
en een zvuarte

--=-- -'=---cn v/oro.eïi..Li€Ir 311-
i:he us spo b voge Igelrdie niet o Ib:-za broedbris dc 0r

e uge lspo b voge L die in Z.W.Eurcpa voorkont,-,íear de gclvone

in d.e brocdtij d ondc marrnet je .Dat hii toen zong

D

)
spobvogel onbbreekb.Deze liikt er erg op,maar de gryEgg§.gpg!-
vög,rI heeft ecn ander geluid en verdcr zLJn er nog enkele Ver.-
§68ïÏpuntcn.De voÈclrdio ik in e en amandclboomgar:.rd za6r\ivas
d us vèrmoedr: Ii jk ècn brekvoge l. Vec I Lrek heb ik nie b ge zLen,
bwee keer hoog ovcrvliegend,, gqÀg-EgfEgtgafbcn,ó6n keer Egf!.-
bÈgnlequwerikón ':n twce UlZggg.-lgIggfg.Tóch moeb er.v/eI me:r
ffiétr-zïl[v'/à[E-6cnmaa I zaf,-fE-Ïfi-een-Zó[twa t ermocras i e 

? 
t us s en

de haven van Ibiza en e on vrij clrukkc lvegrecn gelg:gnrp,Ps!PgI-
re igerrPgqlpeEplgyrer , e !ggngpleper , grel3c-elregÉlepgl ,Ui lge tJ s
en een u§v9g9l(a3n zoy! \'vaEeri..

Verdffi6EÏfrde;tbe ÏE-ïn clit mocras je ecn soorb,die i-k er aI
Zo half enhalf vcrwachbbe. Eersb hoorde ik zLJn roep(tuidrals
van gele lovikstaart Ínaar e .iILIe tterg,repig).Iocn he't vogelbie
opvlöog. en in golvendr: vlucht een lisi;clend "dziilrd,zi.prdzip..rr
Iiet horenr';uisb í.k dr+t het een uiàaierslqerlrlg.iqqngcr rvas.
Opuallend r,ír.,s dc gcringe grootbe@cÏaeIqlqEeaïfllc.Ezgr)Égr is
d'l kleins ie Europóse ràngór)en dc. tcoïïel-6r6aE-TgeronAS-6taart.
Aan de kant van óe weg vloog ecn oudc vogcl belkens met voedsel
heen cn.weer e.n'na enig zoeken vond ik de jongen die reeds uit-
È"vlogen víaren.Dc 'uealefglggllfglSgnggl !9"f t z--er verborgen_
ón haàsb alleen op-ï6-il6ÏEen Aan de-iocp,dic cchter gauïv aan de
aandachb voorbj-j àurb(eerst meende ik dàb heb kuikens i,varen)en

(eind augustus
door heb z:-ng

Ís ecn buibenkansje geweesb.
0ok zeer verborgr:n Ieeft cle _§.g.rdÀinse_&rssmgs, d ic ze Ifs

o een kenmcrkend geluid heefb. ,il-och heb ik deze vogel oP ve Ie
Iaatsen over het hele eiland nvaargnomcn, tezamcn met de klcine

zwarbko d.i<-: wcl weer een kenmerkende roep heeft (ecn sooïl-íàr
è eide soort,en z:-jn donkergri js rmaar de sgldiinge-Sles-

mus heefb een zeer lange staartroie hii dikwijls oi)ge\^IfFt hor:d t

s truikies .

)

p

ï6ïr,vijl de kfg:ng_aivggtkgp juisb een vlii kortc wlbomrande
staart heefïïVEIAer=à5Ï-Ect zwart op de kop,dat bii onze g:!!gr-g-
kop tob aan het oog rcikt, bob ondcr het oog cloor.Bcide vogels
Ï6ïen daar in hetzcLfde biobooPropen land met pijnbomen en



jrct'-;l
5rc*s^1

-j+iiiiiarlï:li.:i: 
\

de gerqtjpge-srggEEE,di
grond Leefb.

0p c1c electriciteits
,vaak,rooclkopklauwieren

De kleine zwarfkop zL

pvL ï-egenvangermanier

t vaker in bomen dan
e heel Laag bij de

<lraden zag ik tameli;k
,die vanaf de draden
insecben vlngeil.Ver-
n hop..ilón exemplaar
zocht,hield de kuif

vluchb is typisch:
ige v Ie uge Is lag ,waar-rt met vuib gestreept

k nietreen enkele
én keer twee IBygE,telachtige pI6ilEEn za-
e roofvogclsoorten is
klein.fk heb dus al*

de laatst,e dag nog een
n ongeLooflijke snel-
n troep tamme duiven

zag ik
dat op

chbero
o L venC

bij de
tijkt.

Vec I
keer ee
di: op
bcn be

zurhei; cil

een pilar kecr ee
dc grond voedsel
ver. ge vouvven. De
met vlincLr:racht

voé0I gr:hecI zv'ta

rooïvogcrs zag -r
n torenvalk en é
cle grond van dis
e.ten. Yoor gro ier
end mis:chicn te

Ie:n valken gezicn,
s Ie chb va.Ik ,die met
hcid bevergec-.fs o-[)
sbootbl in de
valk er:n kwarb
d'ï6-Iaae ovcr

tot vlak 6oïen zeel lnaar

haven van fbiza.Daarna joeg de
ir:r lang achtcr een oeverlopel
zee brachtbe be' ontkomen.De
paar maal 1 ó 4 mtr.en stortte
bcIh,:ns wisb zLJn prooi hem

cr van de achbervolging af en

r-iqche ge le kwiks taart (haIve

op
eo
èí)

-dan ncer

i,v e nkbra uw s b r à e p 
) +srqsgg_ylteessleEsgr;E00lssge;lspsIï}gq{lgs$lgpgf! en tgrtelduif.

T6ÏZe-herbeF§E-Vöol*zo'n krcin eirand toch nog barrozc' vogels
en er urorden BCen vogels gci,angcn of ge jaagcl, zoals je zo dik-,"vijIs over de zuiilc:li jlie l::nden hoort.HeL rs nog-. sbecds een
rus Lig ciland ,maaï he t raakt, hoc li:ngcr hoc rneer op toerisme
ingesteld.

Augus b us 1c1à2. J. dr: Roe ver.

IVAARN}']N,{TNGEN RONDOI\,T EII rN .AI"IST.ORDAM
(uitgezon<1erd Ams cerdamse Bos ) :ll,,)62 door

be ontkome::. Tens Io b i; e zag de ro v
verdween boven land.

Verder zag ik op lbíza dc ibe

roodkee Iduii<er

ja4_va4 genb

krakeend

krooneend
-Eoppeqqp_n4

Jci e: ï?o ever en G. J . Orc e L .

:I::/II . ) r:xpI. i jmui,Jen" (cie Roever)
:?-2/) 16/TO le xpl. Iv{arki:n. (Bontc , SwarL ):I'3/I2 I cxpl. fJmuiclen( ,de Roovero

OreeI.
: ja/9 +25 expr . rJmuid en (\rc ring;3:-I?" ver ,
:'I5 /9 fmn. Itiemerzc edi j k (sl.r'rrt )24/II. 2 paar lV1arkr:n(Bonben)

,/trt+/9 I vr. spuibve lclc,.n Slotercrijk
(OrecI e.a.)

tl/9 1 mr.. l,iarkerdi jk (Bonten)
:29/I?- ï vr. (Ancrricsc,13r113.rrr3n)
t2T/lA. 1 expl Diemcrzeec).:-jk(GarreIfs)
: . 7 /lO r24 /tA I expL.il{arlcen(rcsp. iiontcn,Sluart

en Svirar b );23i L2 I mri. Jrasmusgracht A tdan(Anriri.rse)'
:IO/5,,f5/5 f ,.,.>',i.rL. roc.penc1 on ge zL3n

SIo terdi J.k (dc,iloc, vei, Ori:e I )
: )O/9 r2/I2 I expI. (::'rsp. V'cLÍngicle Roever,

0r.,:eI cn cleRocvírr, Orecl)
z'2/12 t3/I2 Iv-r.Diemcrzeeoijk(0arr:eLfs en

clo ïir:uyf , G.rrrc If s )

sröf e-Z:. e öilnd
z\,,'GrL c zaer- cnd

nonne t jc
h/íàiteIkoninF,

s lecirbva lk

blaulve kiekcndief

s:Eerqs-I-sUI--
ye1§.--s!grsyessÀ
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boomkle ver

klaoe ks t e'r
----s-_pes!vogg!

)r/r2 1 expl . Be t,ondorp Grauurert

Igabgl 4/lr 2A expl. Roever,
2/I2 I00 expl. Roe ver,

Andriese )

ErgreEeE

2?,/12 Licnballen Slobcrdijt<(Andriese)
T4/lO 5 expI. DiemcrzcC,Cijk(GarreIfs)
':,/Í2 2'- expL. Dienc:rzcedi jir(Sivart )

t2") /9 2 exp l'. o v crv l . Dicmcr zc:c'Ji j k (Swarb )
lTiC i,,xiI. ov,)rvI.O.rijImerpold rr(Swart).
9'/TO Iu, cipl .Zor'3vIi'= r" (iÉouchàrt,med'Swarb)

TQ'/IO 5 ',xpi .Zorg,i Iic I (di, Kruyf , Surar't, )
I'2/;t)' rO óxp L.Zór6vIíct§v;ar!)' ru expI. al-

claei (Garrc l-f s )

I



kruisbek

sne.e_uu/_g_olS

Ze-!.erq.lg

ZaterdaE

L9.:-12

!=t2t
!!:19

zTj /fO 5 expI.iílssksn(Bonben)
15/Iv I cxpl. Z.or:gvliet (deRoever
T7 /Ta f e>:pI. overvl.Ams telkanaa

:22 /c1 2 expI. I/larI<.en(Bontr.,n,§v,rar
4/II 5, ei;iI. l,loterdijk(dr: Roriv
2/r2 Ir,J eipI. Slobe rdi jk(dc Iio;'
2S/l? 1,t expI. lilobcrdijk(Anclric

)
I (0ree L )
l\L)
.-\r /\t.ól\,..; r t v!

vorrCr..eI)
-e)

l 
--: nb

liv
Í{.ïl.A.Arentsan over

t

Di t z:-jn de belangrijksbe vuaarnemingenrdic _door enkele leden
van de V.fí.G. Amsierdam zígn gc;daan in T992 (r'ii j hebben ons
hoofdzakeli jk i:e§crkt bob dc burcedc helf t).IïeL vras hi;laas nic r;

mogelijk oru de waarnemi-ngcn van aIIo ledr:n tc verzamclen.
De waarncmingen voor heb volg,-."nfle nu'rnmer dipncn voor fO l\{aart

te worden ingezondcn..ijij bclangrij,<r: u/earnemingen kan men ons
opbeLlen( telr,:foonnummers :clr Rócver 72'ó26r,Oree L 7iO7Ï0) .

iloewel de vïaarn:)mingen critisch worden bel:,ekene s bcllen lvi j
ons niet veranbwcord:l-ijk voor allo waarnenin;-;en.
Or . ,/de "?.

9er!eg! lri:esEessles 196i
'I'ri btrnc .Itr/or:nsdag le.l!
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