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Meàede Iingenblad WG-Ams berdam.

ï. Date o& ,be noberen.

Za terdagmorg

No.7.

en.20 ,iuli ï961 ,gonlec!-xcgrsig(fig!g),2 ugs 19 lribqg.
Za berd.agmorg,en 3T aug,us bus 1961.dibo.,

Heb' Iigb in de bed.oelfng om op 20 iuli reeds
inventarisaties in het Amsberd.amse Bos te be

zoveel mogeli',j
spreken onder I

j
I

k d.e
eid.ing

ke ook voor
and Nieuwe

faculbatieve soorten men gg.gplgs^!. over he
d.e juiste gren,ze

zLch te hebben een
et aantallen van de
evenrwelke van de
ehele beryein heeft

géno t'eeid., en, op de kaart ,
0p 1T augustus zullen worden bekeken de invenbarisabies op soorben

ven EF.-de-Groóf en-Biànd er .
Groeps Ie id.er r c . e . p Iaa t s vervanger r ge I ieve
kaarb ralsmede een lijst (volgorde Vogelgid
geinvenbariseerde soorben,Duidelijk aan t

van de overlge terrej-nen van Groob-Amsberdamln.B.vrorls rond.schrii-
ven aan d.e lóoen d.d.19 april-T9i67FGffidil6en eventueel resterend
deeJ. bebreffende heb Amsterdamse Bos.

i

bij
s)m
eg
tg
Dr

ïr:middels i
Flevopark r
Ilf{.de Iftuyf
u/aarne&inge

vogelsoorten werden genoteerdrmet als neest opmerkeli
de eigen led.enreen porseleinhoenrroepend in het 0ever
IVIeer (door één dee Inemer ze If s ge zien) .

s geblekenrdat heb
eeds voor heb 2e jaar wordt geinvenbariseerd door
en Garrelfsren dàt Hr.lobeI-96én gelegenheid heefb voor

n j-n Amsterdam-Noord.lit/ie biedb???

2, Ap +-ngi vond dë Contactbi;iee_nkqmsb van Vogelwerkgroepen en VogeI-
besóhèimingswachben plaats .
Le__EqUq,Le4 ysn de verg,adering,die ts middags plaabs vonden in d.e
fr-f5une ,zïfi-ïE--eEcËlfl< Ï§-íoor lezing dóor- onze leden(zie lib-
terabuui circulabie).
Dertien Ansberdamse WG-leden begeleidden de gasten rs morgens op
een wandeling van Tribune naar lVleerzicht v.v. rop welke route +9

AI wandelend was er gele
als regel tijdens een ve

genheid bob be
rgadering.

ter persoonlijk contacb dan

1.Op f6 juni bezochten 16 leden p lus 2 introducé's Casbricum ,waar wij
onder feïding van de Hr.KorbenoeverrmeL assistenEfe Íà[-Éecrebar
WG-Castricumrde Hr.Borstlaprheb neusje van de zaLm voorgeschote
kregen.rrBöekhouder'tSwart nobeerde ruim 50 soortenrwaaronder de v

niet neer voorkomen
tapuib . s.ee Is,ors .+'-&
De stormmeeuw werd

is
Id.
oI-

gend.e broedvogels d.ie in heb Amsberdamse Bos als zod.anig nieb c.e.
: berg,egnd rwsÀp o klgut , 0ur§se tgrlgÀ r EegElEggÀW r

na enige moeite overgehaald om be poseren als
fotomoddfop een nest op een buunwalletjerterwijl wij e Id.ers ee n
aI grober jong ontmoeten.Vijf jeugdige bapuibjesrreed.s compleet meb
wibbe stuibrwerden even geringd en verdwenen daarna weer om heb
hardst in hun donkere wonihg.Slechts enkele van ons kregen de kans
de n'achtzwaluw zeLf be zienrmaar allen zagen wij heb nest meb de
twee eieren.

J.H.U.van Drooge
secle haresse WG-Ams berd am.

vDr/ïBr
joni 196,



or l,[edede blad KNNV WG Amsberdam uIi
De weg va! cle minsbe weerstand j-s nieb altijd de beste,per uibgedrukt:gemakzuchb en laksheid zijn weI de meesÈ
obsbakels bij de vogelsbudie. .

Zo aijn er maar weinigen onder ons. die heb aanbal soort
tochb noteren.[och heeft dib noberen een leerzaam en s
Het behoefb nieb elke keer te gebeurenrmaar vooal tijis het aan te bevelen.Trouwensrals veldornibhologen va
doenrwaarom zoo een ander dab dan niet navolgen?-
li[at er aLzo bereikt kan worden op ó6n dagtocht boon ik U hier met'eenpaar voorbeelden:
Brander en de {onge naàen op een vroegvogettoqht in het Amsterdamse
Bos(5 mei T947) 7Ó verschillendp soorf,en i,Í/aar.
Oreer en de Roever noteerden dp een te juri in heb gebied van
Valkeveen-Eemmond 9O soorten.
laapken nam op De Beer'op 6én dag. fOB soorten waar,
terwijl Kisb en frIaldeck op 11 mei f96O heb presbeerdén om ï2ï soorten(inclusief ondersoorten)bè noteren'in het gèUieO van heb Leuvenumse
Bos;een aanbal dat tot heden wel het hoogsbe zaL zLjn geïveest dat ooib
in Nederland gehaald j-s. 

,'

of iets scher-
voorkomende

en per dag-
ortief effecb.
angere tochten
naan zoÍets

p
I
n

Sommlgs, van ons zaLL
het nub ervan wordt d
ven om zoveel mogelij
ons om practisch
(Zte hiervoor Kis
Een groot percen

"dubbe lgangerr' , di
zou onbsnappen.B.
blijken be zLJn,,elke
s t9ln, elke.groene spe

n leIÀiie!.er r e
gIÀJ§E9,P§P99!!

e Ike
brVo
tage
ebi
v. ka

en dit soortenjagerij noemenren met rechb.Maar
an blijkbaar over het hoofd gezien.lflant het stre-
k soorten per dag per gebied be zienrsbimuleerb
vogel die we zj-en een 'z.g."tweede bliklrte gunnen,

gelgids t pag.lOOrtoevallige gasten). .

van onze Nederlandse vogels heefb een ZELDZAI/IEREj oppervlakkig waarnemen zeker aan oraze aandacht
n iedere eenzaam. zttf,ende huismus een ringaus
merel ee
ëEE-6en

Ike íïsdIef een Nooídse
, e lké bóergg:or hulg3gelgg

eén roods t uItZwàIui/r;

Zo leren wij aIIe gewon re soorben beb r bekijken en dus beter kerulen.

$F**lqggde voordeel van het maken van een "excursielijstje" isrdab menqvlruvrqr aIIe gegevens kan nagaan over een bepaald gebied in verband
metb.v. fenologierinventarisabie of het aangroeien of afvloeien van de
wintergasten.Ook kunnen wij ons zelf mooi conbroleren wab d.e vooruit-
gang van onze vogelkennis 6etreft.Er zijn gebieden waar ik vroeger
nieb meer dan een dikke 40 soorten vond;dit aantal is nu reeds gesbegen
bob boven de 60r

0m he
Neder
116,
voor

gecopÍeerd SPLr/vDr.
7=6;W6--

t noteren gemakkelijk te maken zijn bij de
Iandse Ornithologische Unie, (de Hr.M.J.Tekk
Den Haagrgiro 25?TO?) speciale soorterilijsb
f ,2 ,75 per fOO s t uks .

secrebaris van d.e
e ,Harderwijks traat
jes te verkrijgen,

A.N.SwarL
Pres. Steynstraat B t

Ams berdam(0)

a
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II/aarneminge
Geoorde fuut
Dod aars
I,epqleàr

i GR00T -Amsterdam.
n exóluÉieÍ Het Amsberdamse Bos.
T1-+ Jex) Botshol (de Roever,Hartogrde Jong)
broedgeval Sloberdijk

Purperre iger

KIeine rietgans ,O-1
Gieuwe-ans 4-6

r0-4
7-+Ro tgans

KIéïne zwaan

Visarend
Rode v/orlui

6-5
216
5-5
7T-T),+

7-4
r1-+
22-4

tt-4
5-9
+*,

f ex.
v Ioog
f ex.
2 ex.
f ex.

ï ex voormalige ï[andelweg (OreeI)
Dj-emerzeedijk (GarreIfs)

,, r, (Oe RoeverrOreel)
fsbe dode ex (Verhoeve)
2de dode ex (aalsmeerder PoeI)
Botshol (Ae Roever,Harbogrde Jong)

IlperveId (0e Roever,Harbog)
ï ex dood lVIarken (Bonten,Swart)
f8 ex N,N.'0. Diemerzeedijk (Swart)
2 ex Diemerzeedijk (ae RoeverrHartogrVersluis)
f ex Sloterdijk (de Roever)

§urfee.pÈ 24-4 bot 4-5 f of 2 paarbjes l[estlandsgracht
hoek Heems teàes bràab (AndrieselBrugman)

enke le broedgevallen,sloterplas (Hartog)
Grote zeeëend. 2-6 Diemerzeedijk (Gameits)
E:aEIffir.gsbgE_ I-lÉ ïfes thaveÀ' + Ír.àÍr. 1 vr.. (ae Kruyf )

- 
5-4 Hemweg 4 ex. (Gamelfs)
7-+. lflesthaven paartje (Ae Roever)

GIote zaag,bek 2ï-+ Sloberplas (Andriesse)
Beggeenq-- hele voorjaar in wisselend aanbal(enkele

tientallen) Sloterdijk

in april v\Ieer langs zuidelijke IJsselmeerkusb
enkele fOO tallen

24-5FàFegf-
Bokje
Effifrrffu1p

half mei T ex. overvliegend Amstelveen(Niessen)
5-5 f ex Naardermeer (Swart)

Iopend in Gorontalostraab (Asd)0)
daarna door een ruit(med.de Kruyf
Botshol (de Roever,Iiartogrde Jong
Diemerzeedijk(de Roever, Oree I )
meb gebroken vleugelrbij ransdorp

(ae Roever)

)
)

Bosruiber ,gf lgglrle , groenpco brgèler, zwarte ruiter
klej-ne strandloper.

Zwarbe s tern
TEEEe-folT6:-

Steenuil

Bos uiI
DïààïEa rs
Sbrand leeuwerik
Qaf I i ioÈaa!u+ !4(JU UVI

Zwart,e roods taarb

bonte strandloper ,,

àprÏI-, meï-en efnd-j uni overtrekkend. en ple j-s terend bi j
ïfldoorn, Diemerzeedijk en Sloterdijk(frier ook nog sbeenloper,

(Hartog)
Kanoebstrandloper fSt5 Diemerzeedi jk (Garre lfs )

evallen Sloterdijk
mante lmee uw

Klgut i§]"l"g, óí ÉlgelÉpÀ-evser, visdieE broedg
Grglg (enkele tieífàIIen)-éí-kféIE (enkeIe)
66G-voorjaar,pleis terend SfffiÏdïgk

4-6 Sloterplas (PranbI)
IB-5 I à 1 ei. lVlarken (Bontenrswart,)
ï-6 f ex- ï K.M. len zuiden van Ubrechtse brug

(ae Roever)
f6-+ Aalsmeerder Poel (Verhoeve)broedgeval bij
Schii:hoI en SIoten

mogelijk broedgeval,omgeving Pieter de tsooghstraat
T2-5 ï ex. Naardermeer (Swart)
f-4 7 exo Sloterdijk ( Ae Kruyf)

f0-4 f ex. Laren (0e RoeverrHartogrVersluis)
TT-% 2 €xo Naarden (Verhoeve)

B-4 zingend. Rijswijkstraat (Brugman)
ïI-4 idem
vanaf 6-4(Swarb)in Buitenveld.erb 4 berriborj-a

(Bresser)
Gro te karakie b moge Ii jk broedge val , voorma Iige lillande lweg
@ikÈbaaib I8-5 I ex. lVlarken (Bonben,Swart)
ffi-ïOrf r ex. Eemmond(de Roever,HartogrVersluis)+---Pubter 28-+ 2 ex. bfj Sloten (de Roever,Oreel)

Roerdgmp



Eerste waarnemingen bij Amsberd'ami

Aalscho Lvers
Irepe Iaar
Zom.ertaling
Bruine kiekendief
Boomvalk
[ortelduÍf
KIuub
V ISOICI
Zwarte stern
Koerkoek
Boerenzwaluw
Huis zwa Iuw
Oeverzwaluw
GierzwaLuw
ïVie IewaaI
Gekraagde' roods taart
Zwarbe roodstaart
Nachtegaal
Kleine karekiet
Grote kàrekiet
Snor
Rie bzanger
Bosrie t zanger
ZwartkoP
Grasmus
Braams IuiPer
Fitis
Tj ift j af
Spo tvoge I
Tuinfluiber
GeIe kwikstaart
Grauwe. vLiegenvanger

B-1
2r-,
10-,
7T -7
17-+
,-,
,-+

eà
A
A

17-'
ro-4
17 -+
20-4
B-4
14-4
11-4
19-4
ro-5
r0-4
6-4
T7-4
4-'
4*5
11 -4
r, -+
17-5
r9-4
20-4
2A-+
ro-4
21-1
9-'
26*4
r0-4
Í1 É.a-)

& R
l\t
E
ï'1
ï
N
G
E
ï\
I

N
S
ï
\J
t?

E
t\

il

É
/..,.,.--/Ss=

il)
4z-fi-:g-

@--\tbf:,

ffi
ffi)

Iederrdie vroegere lvaarnemingen heefbrverzoek ik
die aan mij oP be sburen.

J.W.de Roever
l\liiIIe bs braa L 26

Ams terd am(z) .



e arna r UAtl

Alleen in heb noorden bij Arles is
rijsbbouw.

Vfe reden rs avonds om 7.1O uu.r
van Les Sbes "Maries naar Arles.
Les Sbes.Maries is moeilijk te be-
schrijven.Alles Ís aders dan wij
hier gewend zLTnren daarom heel
interóssant.De huizen zijn wit en
van de vreemdsbe vormenrmet vele
torenbjes en kantelen.Er is een
prachbige kerk uib de IZe eeuw.Het
strand is zeeT smal, maar kilometers
lang.Eind mei zLTn er bedevaar ten,

,r

lVanneer een vogelaar met ?'LJn gezLn rPer autormeb vacantie Saa!. naar
d.e Camargue en"he t Noord'-Ooó teí van' Spanje , Iopen zLJ+ .medeinzib benden
de hele dag het gevaar net het hoofd, tegen de voorr*:b,te.bonzenlom-
dab er' gerógeId §tevig wordt geremdren Libgeroepen:.'rWat vliegt dó6r
nu weerï"Niót dab wij-nu zo oít,zebtend veel vogels 'in bovengenoemd-e
sbreken hebben gezien"Daar was heb gezelschap niet geschikt voor.
Meb kleine kindóren is heb moeilijk-vogels bè observeren.Zonder kin-
deren op sbap gaan heeft ook zijn-bezwàrenren dus hebben wij ols zeLf
beloofd-raIIeË nog eens over te àoen.lVanb heb is de moeite waard.
AIIeen àI het lanAschap van d.e Rhöne-delta meb zrn grote sbukken
*oàstà grond.rdoet ons -Ned.erlanders onwezef iik &àrlrEnorme vlakbenrdie
een beefje li;t<en op opgespoben landrmaar dan meb meer bomen en
sbruiken]Door-de zon gèÈarÉten grond afgewisseld met plusmin_us een
I mtr. di-epe moerasseí.(waar we íaak half wilde paardcn in hebben zien
iopen)en ià cutuur gebrachte grond.lIfaar o.a.rii!t word.b verboulrd"-le óamargue j-s eeí van de Uèlangrijkste overwinberingspLaabsen van
zïuemeenden-in Europa.Bovendien doörtiekgebied. via heb Rhöne-dal naar
NóofA:TEfïra.veer óe bti t s zggggr§,&d.!glg' _e_n yi+lÍaghtlggnr
Kiekendie ven vooraf-Ae 6@""7gel!g_gggg r§"r§giÀgg en Pogg*4,-= 6-nabuurreserlàEï-faàilffi1ffiïïa-ffird'Ï-geringd.Véid.er wordt
op sommige gedeelten ben behoeve van de eenden de moerasvegetatie
méchanisóh verwijderc..Er is een Biologisch sbation.

Naast de half v'rilde paarden komen er wilde zwijnen'Vooro
Heb gehele gebied waè eens bedekb meb dichbe bossenrmaar binnen-

dringeËd zee*àber velde in d.e loop van eeuwen aIIe bomenoErosie vol-
tooide heb werk, bot een ui oesteni j van v.laberrrj-et , zoub en kreupelhoub "

,,l1erL tr.

die vooral
Iang schij

voor zlgeurn"ers van
nen te zijn.Er ware,

be-
ner

benmins te honderden.Vooral de vrouwenzij n prachbig gekleed. meb grobe
gouden ringen in de oren.Het bedelen,is nieb van de lucht,

ti n tegen-
sbelling me b hunrsoms overdadi 'I ?1 C'

getrokken worden door armetier
oó
i

erichte ïvoonu/agens rdie nieb meer
aard maar door grobe Fords.8ep jes,

IandDe afsband naar Arles is ,B k.m.'He t schap is er heel vlak
en men gaat dwars cloor heb mondingsgebied van de Rhöne. rege Id.

óo
Ge

passeerden we drassige sbukken land, i/Í/aar we plotseling enige w it te
vog els zagen.Door d.e kijker bleken he b I{Ieine Zilveme ers be zijn,
die u/e oolc naderhand nog zeer dichbbij en 8ez óh eiop sbondè

een Purpe rreiger in wab water te vissenren b' eef rusbig sbaan foenI
lve sï6§'8ffi-6fr-hÏ; nog maar 5. mbr. van ons verwijd,erd was.Een ove?-
vliegeàde Ooievaar maakte ons ritje helemaa'I goed.I/laar dat was nog
niet allesïEÏ§-ï6-in een vogelboekje leest over een vogel meb de voI-
gend e kIe uren; kàs banjebruin, go udgee I , goudbruinrwi t , blauw r groen, rood.-
Ëruin rzwart, en heldei geelrdan dénk je onwillekelligrnournour dab_ zal
een móol beesbje zi1n,èn ook op een plaa,tje is alles heel mooi.X[aar
aIs de Bijeneberrwant dÍe bedoel ikrPlotseling over de weg vliegt,
en in eiln-ffiTTJ§Èaande boom gaab zj-btenrwordb alles boch even anders.



Hij is zo uooirdqb je'hem moet hiebben gezien om heb te kunnen geloven.
Op-een bepaald'momeÀt vlogen er 5 begeLijk voor de auto heén en ïveerr
Ii[e stonden aan de kanb van een weggebje in een schitberend terreÍn,
kilometers in heb rond geen huizen of mensen.Een ruig landschap met
een opgedroogde rivierrmeb'zandige steile oeversrwaar een soort riet
op groéidermaar dan veel dikker dan wij kennen en ongeveet I IIIr hoog.

Een verscheidenheid van bloemenrzoals we nog nooit gezien hadden;
en jammer genoeg is onze plantenkennis van dien aardrdat we de meesbe
nleb thriis-konden brengen.Daarboven vlogen de vogels elkaar maar ach-
terna.Van omhoog schuin naar de grond en dan bijna weer steil omhoogt
wear zerheel even maarrsbil Ieken te sbaan in de luchtrom dan_hun
spel weer be hervatten.Dab ging z'o lang door als u,tij daar hebben ge-
sbaan.Een onvergebelijk gezicht I

Van de Camaigue zijn we^ Iangs d.e kust verder Zuj-dwaarbs gegaan.
De weg ging door"de Pyreneëen ei vertoonde heb ene mooie vergezich"b
na he[ àndóre.Ongetwijfeld ztjn ook daar veel vogels te vindenrdie
in het gebergte tfruis hoïenrmaar op deze i,reg li/as !"t_orunogelijk te
sboppenlttet éirrg steeds vrij sbeil omhoogrmgb honderden scherpe_ boch-
ten-ràan v.leer naàr benedenrtot het volgende dorpje.AIlemaaI aan baaien
de een nog .noo j"er dan d.e and.ere.

Eoven-de zee en aan het strand hebben we pracbisch Seen vogels
gezien alleen wat Ugg-gggg.ïebs meer in het binnenland hadd.en we ook
àoe een onbmoeting-il66-66n Hop.IIij had zii\ neq! ond.er een dakpan van
uei. bo"rderijrzodàb we volop-d'e géIegenneid hadden aIIes rustig te
kuru:en bekijken.

AI roeb àI kunnen wij U een reisje naar dat gebied voor fOO% aanbe-
velen.Ga echter nieb in de zomer.De bemperaturen kunnen d.an tussen de
40 en50 graden zlsnren dat is echb niet leuk meer.lVlei en sepbember
zijn de besbe tiid.- Heb is een bóetje ver van huisrmaar dab hebben wij er de volgende
keer weer graag voor ov€f.

Fr.van Zutphen
Corn.Springers braab ]Ohs

Amsf erd an(Z)
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(tge:-n, b12. 1)

Iiaarnenlngen Ansterd.amsS. 3os.. 2de kwartaal 196J
Samengesteld d.oor MeJ. Mr. J.H,U, van Drooge. 

:

De waarnemi-ngen, hoewel critisch beobrdeeld. d.oor HH. Brand.er, d.e Groot
en Straatman, blijven voor d.e verantwoord.ing van d.e !Íaarnemersr

Ter vergelijking met onze laatste waarnemingsd.ata van wintergasten c.q.
d.oortrekkers, zijn bij sommige vogelsoorten de d-ata overgenomenr d.1e
Avifar:na van Ned.erland. (afgekort AvN) hiervoor geeft.

Nunmering: volgens Vogelgids 3d.e druk.

IIB: Aangezien het inventarisatieseizoen nog niet is afgesloten, volgen de
meeste gegevens over d.e broedvogels in het Asd. Bos in een volgend nr:nner.

9. Dod.aars ( eniee waarnemins)
Tm ex KÍeine Vijver (de Roever/vering)

18.'Àalscholver
EeAert T674 geregeld. overrliegend.
NÍeuwe ltleer.

enfof fouragerend. Anstelveense Poel en

20, 3Iauwe Rej-ger
Tr/r-Íífinolonie 8 jongen geringd. op { nesten (Àrentsen/ae Groot).
Er bevond"en zich ook d.ode jongen onder d.é nesten - vermqedelijk voed.sel
gebrek ?
(§/q/§e! fi jongeà geriirgd op 12 nesten; er zit thans echter ook nog
een kolonTe op een and.ere groep van 2 eÍIand.jes, waar niet geringd. ls)

21. Purperrelger (enige waarneming)
25[, t ex op weiland. Kleine Poe1, om 15.35 ( swart)

27. Roerdomp (enige waarneming)
Tffix' vogËteiland ( To;svoort)

30. Ïrepelaar
8[6 1-x
15/6 1 ex

over wei.land. Ir{eerzicht (Dr. Hirschler, Konrnka, Mej.v.Drooge)
over 3os (n,asp. groep Pahlsson) :

34,

35.

37,

Wintertaline (A,vU: d.oortrek tot begin lviei)
e/T.-T e§.Aeverland Nj-euwe l{eer (Swart c.s,)
B/q 1 paar weilaàd l[eerzicht (Brander/de Roever)

2 exx Vogeieiland. (Kerstens/vtetzger)

Zomertaling (lvtt: voorjaarstrek tot in ÀpriI.)
qT1 naru,o BX op weiland. Meerzicht (3rand.er/d.e Roever)
Jfr. 1 paar in poeltje Oeverland Nieuwe lleer (Oree1) :

Smi,ent (lvtt: voorjaarstrek tot in Mel)
12/5 fot 1/6 1 mann. ex op weiland MeerzLcht; mogel-ijk eea uit gevangen-

. schap ontvlucht exemplaar ?????
23f 6 opntèuw aan*ezig op w'eiland" I,ieerzicht. (Me3.v. Drooge/Kon:ntca/Ertcelens)

Slobeend. (.a,vN: doortrek tot eind Àpril)
aTz-frn i,n vri j groot aantal op de vi jvers, rel aI in paren, 2O/4 16 paàr,

13/4 kopknikken.
19/, 1 paar j-n sLoot Oeverl,and. AnsteLveense PoeI (Sinmer)
25/,5 nog steeds 1 mann. ex op Kleine Amstelveenqe Poel (ae fruff)
26'/, 1 àannr ex op Kleine ViJver (Mej.v. Drooger/Jongereràgmep)- .

39.



(tgelrrr bra, z)

42, Kuifeend.
12, 24r 2

43. Tafeleend

1 03.

Iaatste llaarnem

(.a.vNt doortr. tot ln Mei')
6 Mei: 1 paar op Nieuwe Meer.

(lvl: doortr. tot eind. April)
ing: zo/+ 1 paar Kleine Vijver (Brand.er met exc.)

53'. 'Grote zaagbek (evm: doortr, tot 1n lvlei)
ffite r^raarneming. 9/4 1 mann.ex Nieuwe Meer (van KelkuoveffiiSte)

57. Grauwe gans (lvll: d.oortr. tot in Mei; verscheid.ene zomerwaarnemingen)
9/E--21 es over huize de Groot (ae noever)
20/q 40 ganzen (grauwe ?) richting Noord. over kampeerterrein (Straatman)
2O/.4 12 exx over Rrrige Hoek Schinkelpolder, richting Nït (Eartog/Versluys)
aO/.q + 50 exx over Rinryaart, iicbting Noord. (ReynO.ers)
3O/5 50 ganzen (grauwe ?) richting N0 over Gr. Speelweide (simmer/van Schle)
1/6 eelr groepje van B exx boven akkers Bosrand.wege sloten zich aan bij een

groep van )!,, verdwenen gezamelijk over Schinkelpolder, + 0iN.0.1 Dogal
weifelend to&.v. d.e richting (Swart/OreeI)

2/6 + 35 exx draaidcn in fl-auwe-bocht over Roeibaan, eerst richting Q.Z,O.1
ïaarna 0.N,0.1 een Y-vormend. (van Drooge/Korunka)

9/6 3 exx over Amsterdamse Bos rlchting N.ó.' (Frieswijk)
69. Kleine zwaan (lvtf r d.oortr. tot in Mel1 vnI. IJsselxoeergebled.)

zrerichtingNo,overeerstebos(vannrooge)...,.'].,'..
74, 'Suizerd (lvtt: doortr. tot ln Mel)

-6m ex dood.'aangetroffen Schinkelpoider, deel trspanjett (Sinmer)
ï.,aatgte waarnemingz 2/6 boven Schinkelpolder (A. en F. de Jong)1 daa:sroor
regeLmatig.

80, Zwarte wouwtíre,
man)

83, Bruine kiekendlef
reeverland Nieuwe Meer (simmer)
14/5 1 Q exc. pad NÍeuwe l.Íeer (Mevr, Iilijle)
t6/.1 diïo (dames van Kelkuoven/ïfi3te)
24/5 2 exx lÍaar:van mlnstens 1 p (Brand.er)

84, Blauwe klekendief (.O.vw: schaarse d.oortr. tot half l,lei)
Wbovenoever1and'NieuweMeer(Frieswi5k/Reynders)

102. Waterral (AvW: doortr, tot begin Mei) i '

friffiex roepend oeverland Nieuwe Iíleer (van Drooge). Ilierna pas hÍeeri
21'/6 ( t s avonàs) roepend 0everland. Nieu1re Meer (rianaer/v. Droóge i ltartogf

. k 2l uur) À. de Jong/versluys).
23/6 (Ts molgens ! uur 40). roepend OeverLand Nieuwe l{eer, zelfde plaats ,

ats 21/6 (van Dzooge/Erke1ens/forunt<a); 2de ei oeverland NM Oost ?

over Schinkelpolder, richting lfr[, geattaqueerd, dool kraal (Straat -

Porselq!4hoen (evN: doortr. tot begin Mei)
Wffi,rroepend.in0evor1and'NieuweIvIeer(Land.e1ijkComit6Voge1werk-

. groepen) i door 1 persoon ook gggig.
6/5 zelfde plaats gehoord (Oreef ). ttierna pas rreerr
21/6 ( ts avond.s + 2l uur) balt.sroep in 0everland, Nieuwe Meer, minstens 10 min.

zonder opholèen (Brand.etfv.Drooge i Eartog/A,. d-e JongfVersl.uys) .
119, S§ÈgIigI (evN: d.oortr, in vrij klein aantal tot in April)

T/T---TO ev;- over huize d"e Groot (de Roever)

126. ëggj@p (lvtu: .doortr. tot in Mei)
enlge l,raarnemingz 1O/4 1 ex Bosrandweg (d.e Croot)

1eB. ÏÍuIo
21/6
5/'

(eVUi doortr. tot eind. Mel) . :

1 ove:rrliegend ex (lrairàèr met excursie) ; laatste waarneming d.aanr66r
1 ex roepend over Gemeente terrein.



129 . Regenwulp
laatste lÍaarnem

1 33. 'tlitgat je

(Deyr:; brz. l)
(Rvwr d.oortr, tot begin Junj.)
irgt 3O/> I exx richting Ntrí over ka,mpeerteriein (Straatnan)

1

1

1

{t4
g/q
25/a

(lvf r d.oortr. tot in Mel)
ex weil-and Ivleerzicht (de Roever)
ex Grote Vijver, l-ater d.ito Kleine Vijver, zelfd.e t (ae Roever)
ex Vogeleiland (Srander)

(lvtl: verscheidene Jrurl waarnemingen)
Schinkelpolder (0ree1)

'135. Oeverloper (RvU: doortr, tot begin Juni)
trí .v-m67 { re ge 1 m a t i. g e xx *a a r g e n om e n dive r s e . 

p 1 aa t s e n .
Laatste r.u.rr"àin g 2/6 2 ev.x Opènluchttheater (irte j.v, Drooge/Korunka)

13?. Zwarte ruiter (.O.vw: doortr. tot in Jwri)
E.reepend over Schinkelpord.er (d.e Knryf)

163. K1eine mantelmeeuw (*vttr doortr, tot in.Mei, alsmede van haLf Augustus)
reportverden ( oe Roever/oreer)

T@roepeno over scbinkelpol«ier (de .Èroot).24/5 B exx van Karselaan richting Asd Bos (Simmer)
31'/5 10 exx richting N0 over kampeerterrein (Straatnan)
2/6- 1 ex fouragererra boven Kleine Vijver (lute3.v.Drooge/Konrnka;A.enF.deJorg)
8;/6 1 ex over Oeverland. Àmstelveense PoeI (swart).

134. Bos4qtter
T[6 1 èx over

194. Burkse totlel
Gé6n waarneming 2d-e kwartaal (Iaatste waarnemina 17 / 3 kampeerterreln)

195,
ex rossige faqe:

de Jonflfvè-rhoevà)

Koekoek
,i,verse naarnemi.ngen van een
5/5, 1z/5, 1/6 (vfa, :'la:-fa..

20p. IJwosel
ïAffirrreming 2d.e kwartaal (laatste waarneming 4/1)

214. Groene specht, De enige waarnemingen in d,it kwartaals
omstceeEsJT{ gezien, omgeving kind.erbad ( Topsvoort)
12/J een roffelànd ex'gerien, Ópenluchttheater (Ad Rartog')
23t 24t 26 [Iei horen roepen (Reynd.ers)

(nnige waarneming)
iaatËte bos; vloóg rreg naar overzijde Roeibaan (Eartog/

Versluys)

taan/Vrije sportveld.en, eerst langs bomen en grasrand" op
d.aqrna a1s een specht hangend.e tegen een stam (Simmer)

252. {ramsrgggl (.lvW: d,o.ortr, tot half Mei)
Iàatste waarnemi-ng: 27/4 2 x 1 ex (Versluys)

217 .KI t
ex begin berm

22O. Draaihals
28/4 Eoek Linde

d,e grond.;

228. 0everzwaluw
Hoek Àmstel-veense wegr/Jottenpad. wordt een'[rlaterpompstation gebouwd.;
Hier lage.n at enige ti jd. hopen aarde.
M.i.v. >./, kolonióvo:ming alhier, d.ie doorging met holen graven, eioren
leggen, broeden, ond.anks d.e aeer drukke en lawaaiige werkzaamhed.en op
dit tenein, en ond.anks dat steed.s lÍeer een d.eel van de nestgangen werd.
vernletlgd. d.oor afgraven. I{ax. aantal van weg af zichtbare holen'. + 20.

2)1. Koperniek (evn: do.ortr. tot April)
faatsteïaarnemingr 19/4 1 exx (Vers1uys)



ot)

§wart/ Gatre I f s/Oree I )

2?0. Sprinkhaanrletzanser (.tvlUr voorjaarstrek,half April tot 1n Mel) ,

@gelbosje (a" Roever/Àad. d,e Jong/van Drooge/foons)

272. W
Geen waarr:eming.

289. Flui

B

17
18 5
2

'6

295 . Bonte vlie : d.oortr. tot eind Mei)
( Songerengroep)

293. Vuureoudhaantje (lvNr doortr. tot in ltlel)
{ zingend Elzenspeelplaats (d.e Roever €.a.)

(a.vu
1 1 mann. ex

302. Soompieper (evfr doortr, eind Maart tot in Mel)- Toffivogeleilana (swart c.s.); 2.exx Rpige Eoek (d.e Roever/Vering)
3 ex:c in boonpje bij voorhguvel (Swart)

:'1,-i,"iH;:kï:ïl[:ïiirr:ïïrrïl*:rlo.*,,(0ree1)
316. Putter (.tvl: doortr, tot in Mei)- Tz'W exx elzenbosje aan Jollenpade ÏÍaarran 1 met nestmatsriaal (draad3es)

in snavel (u"j, van Drooge)
z7/+ I paar fouragórend op voótpaa zelfd.e p3.aats al..a.22/Q (u"i. van Drooge)
q/S 2 éxx fouragàrend in elzenbos langs Boeierspaa.(Swart).
2:6/6 1 paar met vliegvlugge jongen op Íogeleiland, (Brand'er)

In Schinkelpo!{gr: 1 exemplaar

27/4 noepend over Schinkelpoldei bij voormalige meeuweneiland.en (Ae frtryf)
P/> aii huize de Groot (de Groot)

317. §il§ .(lv|: doortr. tot eind Mei)
ffiste waarneming rc/à enkele weinige exemplaren Jachthavenbos (Ii{e3.v.Drooge)

320. Ba:msiis (.lvttl d.oortr. tot in Mel)
E[-k-e wa.arnening dit kwartaal; 2O/+ 1 mann.ex * 3 QQ dalletje achter start
(n"ïi"à/v"="r"yE) ++

330. 5gg, ,(lvt'I: d.oortr. tot in Mei)
ÏEïïste waarneming 21/4 1 ex ElzenspeeJ.plaats.

1 ex Schinaètpotaer (ue3.v.Drooge/Jongerengroep)

34?. Rinpsrus (.tvl: doortr. tot in Mei)
Tlff.x Schinkelpolder bij tsosrandweg (swart)

KNNV WG Àmsterdam tR|
ffi rvillllwo

261. !ptg!! (lvttr d.oortr. tot eind. Mel) 
;TTTI ex weilancl lvÍeerzj.cht (de Roever)

q/l 1 ex weiland Meerzicht (ï,and.elijk Comit6 Vogelwerkgroepen)

dito
Openluchttheategl voorbij I bruggent



Teruekeer zome:srogel-s/bro edvosels Amsterd.amse Bos.

VG.J

35

Bg

124

13t

179

193

195

226

227

229

265

AvN

36

96

124

135

186

200

202

.232

234

349

267

23/4

26/t

x/q
t/t
t/>
t/>

22/5

z1/ q

10/5

2z/q

251q

z+/q
zg/+

1961

2t/q
1/'
to/t
t/3
s/q
e/s

zlq
t/q

zo/ q

1t/q
>/t
t/>
t/t

tt/t
6/+
q/,
B/q

2o/ q

19/4

zo/q

t962

tt/ t
5/5
z/q
g/3

1z/q

t/>
4/q
P/q
28/ q

t/5
o/q

u/q

zB/ q

s/>
tg/t
n/q
10/5

28/a

24/4

zt/q
21/+

r/q
s/+

Gt131
5/5
z/t

tg/q

1963

to/ t
e/t
r/q
e/t

tt /d
zt /q
zt /q
B/+

tq/q
s/5
tt/q
(g/+)
fi/q

q/5

q/t
tt /t
tilq
1t/s
D/q
22/q
20/4

zt /q
(zci/q)

g/q

n/t
( t o/r)

ZT

BV

KP

Go

VD

TD

Koe

BZ'

EZ

Wie

RS

N

Sn

GT{

KK

Bo

PÍ"

S

7,KÍ

T

c

3

zt /q
zt /t

tt/q
$/a'
e/5

tq/s
zt /5
P/q
1B/5

to/ q

28/ +

zlq
tt/t

1gq7 1958 lgqg t96o

Zomertaling
Boomva.lk

Kleine plevier'
Grutto
Visdief
[ortelduif
Koekoek

Boerenzwaluw

Euiszwaluw

l[ielewaa]
Gekr, roodstaart

Nachtegaal

Snor

Grote karekiet
Kleine karekiet
Bosrietzanger
Rietzanger
Spotvogel
Zwartkop

Tuiaflulter
Grasmug

Sraamsluiper

Fltis
Tjiftjaf

16/t
fi /q b/q

t/5 t/t
z1/ q

5/5
t/q

267

272

274

275

276

277

279

280

282

283

zB4

269

274

276

277

278

279

281

282

284

285

286

287

288

294

304

306

331

343

289

2go

3t/t
11lt

t/q
tt/t

(tz/ t)
12/5

1z/t
t/>
t/t
s/t

t/q
6/t

27 /2
e/s
g/z

tt /t
>/t

tt/z

rj

vL

ifKw

GKw

L,\,

RG

Gr.Vliegenvanger
lfltte kwikstaart
Gele Kwikstaart
Geelgors

Rietgors Zt/Z

z9/3 zt/t
zt/t tt/t

5/5 e/5
24/2

11/q

tt /+
zt/z 6/t

F

297

241

243

312

324

g/>

g/t
g/q

? 8/3

270
z07
228
289
29'

272
214
235
29t
298

Sprinkhaanrietzaí§6i
Gierzwaluw
0everzlralur{
Fluiter
Bonte vliegenvange"

z6/ +
26/q

1

2
,|

q/q
o,/+
q/+
2/5

25/q

11/5

zt /q

z6/q
?/,

zt /4.

3v/ +
3,/5

a/t
13/4 u/q
z4/5 t1/5
zg/a zy/q
a/q 6/q

2e/4

t/5 3/5
z/q e /q(zgh)

t1/q g/q

11/+ 
- 

tL,ia.

ta/5 z/5
26/ +

tq/, 21/,
1o/+ lq
e/5 ' tq/,
r/q ta-/q

1e/ 4 2r/4
tt/ q $/ a.

16/q $/q

;-;;;;;;ffi;; ( - ::t-;;;;;;;;;;Ë-ffi -;;;--
gezien wèrd.
De daturn voor de tjiftjaf van 27 Febnrarl 1961 was een alleenstaande saJr§-
waatneming, r{aarna pas op 6'Maart opni-euw'zang werd. waargenomen.

in d.at jaar NIET ÏÍaargenomen.
VC.} - Vogelgíds 3de dn:k.
AvN = Àvifauna van Ned.erland. zooozo



Kievit scholek TZt jn landeIljk weliswaar trjaarvogeltt maarvoor hét sterd.amse s yoornameli. jk frzomènrógeIrr,

Daard,oor 1ig't er voor d-eze vogels als reger een gaping tussen eerste
waarneming gveryligg'end. en eerste waarneming aan d.e grond. liij geven
deze ond.erstaand.: - 

-

1Í 2, Scholekster
1957 1958 1959 1960 196: 1962 1963

ovezvliegend,
. op d.e glond z/l 7/3
(Ad 1953: 9/3 op het ijs op het Nieu

. z9/2 i1/z 1o/z 6/321/z 5/t, z7'/z zz/z 9'/3
we Meerl 1)/J weíland Mz en bij de Vijvers.)

136. Ihreluur_ (6/1)ove:srliegend. 
. - , _ Zg /,2 ZO/.2 10/ 3 iri/ Iop weiland rirz 16/1 16/l g/t tz'/t 1d/1 ,a'/i ,r'/i

In 1963 ging hler nog 'l waarneming van een oyerrliegend. exemplaar aanvooraf, n.1. op 6 Januarl.

1 1{. Kievit
overvlJ-egend.
op weiland lvjeerzicht

Noot:

z!e
zLe

noot
noot ',/it, ?i/)l ;ll

ï989ï eind..,Ianuarir nog steed.s dagelijks waanieembaar. Daarna een koud.eperiod.ewaarin d.e kieviten wegtrokken.
'lS/z opnieuw o"rervlielend waargenomeni z,6fz aa:]osend. op wei.land Mz.

J=tí0t J11uar1, Febrrarl: diverse trekwaarnemingen, alsnede op weiJ-and Meerzicbt,iU.i.v. 28 y'ebruari- regelmatig aanwezig. -4 
.,

Commenta_ar a4 ItTerugkeer zomervosels/broe dvosels Amst se Bosrl

Bijgaande lijst geeft een oveïzicht van d.e d.ata, zoa:.e die door Leden van
d.e vogelwerkgroep voor het Amsterdamse Bos zijn geregistreerd..

Aangezien zich ond.er de medewerkers een aantal boslÍachters bevinden , die
dage li- jks in het Bos vertoeven, kan verond.ersteld worden d.at d.ezevrij nauwkeurig de d"ata van werkelijke terugkeer in dÍt gebied

gegevens
benadè ren.

Niettemin houd-en wij ons aanbevolen vgor correcties c.q. aanvuLlingen vanlezers van ons MedeàeIingenblad..

Dat ook ons het één en ander ontgaat, blijkt b.v. uit d.e eerste tjiftjaf-
waarneming van 1960. Door ons bet eerst gàlroorà ;pli M;"ií', bleek ui!het Vogeliaar d.at'een rtbuj-tenstaandertr ons a1 voor was.geweest met een
zangwaarneming d. d. '28 tr'ebnrari.
Ook 1n .1961.liet d.eze_vogel zich-kortstondig horen op 27 Febrlarir oDdaarna;ongehoord te blijven tot 6 l[aart. -
Vermoedeli$k hadden wij in beide gevallen té doen met een mannelijk
exempraar, dat nog het rijk arleen had., tot omstreeks de vorgend.e
waarnemingsdata (resp. 13 en 6 },{aart) d.e concuirentie begon iearriveren.

samengesteld do.or lvlej. IIr. J.r[.u. van xrrooge. KNNV wG AmsterdainJrini 1963. vDr/Ttl.o
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Heb voorkomen van de Ua.!,@pt
Parus monbanus rhenanusren de
GJ-anskop rParus palus tris Palus-trisrin de gemeenbe Amsberd.am
en in. het Amsterdamse Bos.

fn d.e avifauna van Nederland t
opgesteld door de Commj-sie voor
e Nederlandse l,vifaunard.ie el-
e vogelaarrdie zLcbzelf een
eebje respecteerdrbehoort be

/

h eztbbenrword.t zowel de 1\{A!È9P
als de ÓranskoP een"vrii-tE
rijke"broed vogeI genoemd.

Bij heb opstell.en van deze
Iijst heeft men zLch gehou-t d,en aan een vooraf opgesbeld.

N/
schema.Dib hield orB.. de ver-
melding in van:

De balrijkheid of abondanbie
gvan d.e regelmabige broedvogels,
'óvereenkomstig de volgende schaal :

tréec sönaafS
schaars
vrij schaars
vrij talrijk
talrijk
zeer balrÍjk

§ §
" t4AT(oP gÈÉ5

ï- 50 broe
5o- 25o

25a- 25OO
2500- 10000

ï0000-50000

\

(^t

b.

d..
ö
4Ir

dparen
It
tt
tt
It

5OO0O- of meer broed.par€nr
UI.i. verktijgt men oB d.eze manier'een verd,raaid beeldo rrl€rl moeb ztch
bij het bepalen van de talrijkheid van een regelmabige broedvogel
niet alleen laten leiden d.oor het aantal broedparenrmaar ook door de
verspreiding van de broeclpar€noDan pas krijgen de bermen schaars-vrij
talrijk-zeer balrijk waard.e voor heb gehele land.r .

V/anb zo is de Uqq!lp in cle provincies Noord-en Zuid.-Holland beslisb
geen " vri j tallff,k? broedvóge l . fn d e gehe le duins treekr van Den He ld.er
bot Hoek van Holland, komb de lVlabkop zeer zeld.en voor.
Dab was vroeger nieb zo.Nog
algemene verschijning j-n de
IÀIassenaar en Den Haagrterwij

inbiger jaren was hij een vrij
van Haarlem, Noordwi jk-Birrnen, 

.
nskop er maar amper voorkwam f).

in de tw
omgeving
I de Gla

De daarop volgende tv,rintig jaar

kende :de Zwartkopmees.
Ge Iukki§

Glanskpp i
scEeIilend
zend, nasaa

efb de Iaabsbe zrch. echber zodani g
Ienu langs d.e gehe

ijn verspreiding
geen andere hiaben verboond. dan dierwelke er worden veroorzaakb door
éen ongcschikb biotoop.De situatÍe in heb Gooi is mij niet bekend.

fk heb ze er echter allebei- waargenomenral komb het mij voor, dab de
Glanskop daar aIgemener voorkomb d.an zLJn d.ubbelganger.
Afvoiens heb voorkomen van de
Ams berd am en he b Ar4s t erd ams e
sommige Iezers vrellichb overb
bioboop e.d.. van de twee soorten rroeflerrr
Het opsommen van de kenmerken zaL ik U maar besparen.ïn veel determi-
neerwerken wordt het ontbreken van d.e Iichbe vleugelvlekjes een ken-

uitgebreidb en daarbij de Ug.!.Egp verdrevenrdat hiti
binnenduinrand. een vrij algemene soort isrd.ie ín z

Q.LCE§.kop. en de lliatkop in d.e gemeenbe
Bós té bèsprekenr\,vou ik nog enkelervoor
od.ige zakenrbebreffende uiberlijkrBelnid.,

merk van de Glanskop g,enoemd"Dib blijkt echber niet in aIIe gevallen
op be gaan:àe:r 'e-ilËelkeI" keer ontbieken bij de lVIabkop d.eze-vleugeI-
vlekjeÀ of onbbreekb6dn van deze vlekjes.Heb is aaÍdTg te vretenrdat
nog in het begin van deze eeurff men hiér slechts één soort zvrarbkopmees

verschTlfen de lokroep en
s een bypisch en luidilpibi-
"dè:dè =dë " of " bs jik-adied.i
I t'iez.Lez-íez-tt of een nas

de zarrg veel.De lokroep van d.e
bsjewie" I een diep nasaal en een
edie'r.die van de i\lÍabkop een gon-

1 \, 

-tF!- 

a saalrgcrekt "pèèhrpèè h-pèèh.



De rlieinig gehoorde zang van dc l,[gfb-Epp is ecn bont mcngscl van vlu§-
ge ,babbelönàe en fluiteíae bonenlöffinigzi-ns doeb denÉen aan het -
Iiedje van de Grasmu.q.De zang, van deGlanskop j-s een snelrlilepperenQ.,
een Ëraams ruip6ïaïffiB , " b jé t;6 t jé b j6f

Prof . Voous schrijf b in-z,ijn Vog.elablas o\rer het bioboop van de
Glanslcop heb volgend.e: "...gemengde loofbossen van zolvel beuken als
eikenrueelal meb dichbe ondergroei van hoge struikenrzoals van,haze-
'Iaars en haagbeuken;ook rivierbossen met wilgen en populierenlboom-
gaardenrparkenrplanbsoenen en grote tuj-nen.{n dc Alpen niet boven
h.oogte 'van I15O m. en de Albai niet boven f2OOm."...

Gleos en ,f.fnifippona (Ardca t6-1948)ond.erscheiden in hpn artikel
"Het voorkomen variàe Glanskop en de l/igU.g! in de ,1Lr!ns.:brèek van

' Noord.- en Zuid.rHo llandÏ-AEe fypen Gr-5i=mbio Lopen'r be.' we ben:
. IIeb heterogeen loofbosbiotoop, 2, Heb gemengd naald,- en loofbos bio-

boop, en S. Heb woesb duinbosb,ioboop. IJeb héberogeen loofbosbioboop,
wat Zii het belangrijkste biotoop voór fi.e GlanskoÈ noemenrbestaatrik
cibeer-Bos en Phifipion.r " oit pa-rtijen /zwaicT-óT6omen, zo'b.v. Iangs
paden en daarrussen gedeelben eikenhakl.)ub gcmengd. meb wa.b andere-kleinere loofbomen, zóals vlierrmeldeordrvogótreró en berk. . . . Naald.-
houb-is hoogstens íertegeruïoordigA..door' enige sparrcn (mmesbal Picea
spec. ) , of soms d.oor eeu enkele den '(Ëiniirs' spgo. ) .'l: Het ad.jectief "heterogeen" sl,aat hier zowel op d.e verschillend.e
boomsoorÉenrdie aanr,vezÍ[ zLJnraIs op d.e versphillend.e afmebingen van
heb geboombó. De biotopen, de nuromers 2 en Srspreken voor z:-chzeLf ,
Verdér onderscheiden zij nog een biobooprdab enigzins op zicb.zeLf

jk geconstateerd., bervrÍjI ge-
iben 'r0osbermeer" rdab even

t

r

staatrn.I. het viIIa-tuinbiotoop. De schrijvers eindigen hun artikel
als vó}gb:" Tenslotte kunnen wij het Glanskopbioboop heb besbe karak-,
berj-serón meb de vuoorden: "afwisselend en droogr'.

Heb biotoop van de Mabkoprzo sbnri;tb Prf.Voous,bestaat uib donkere
o'verwegend vóchbige bffi-(naald) *ót veel sparr'ónrdoch ook montane.
en subalpiene naaldbossen meb veeL ztlversparrerlrfn het noorden en
bot in de subarctische berkenzone.fn de Alpen en de Japanse Alpen op.
Honda tob 21OO,m. hoogbe. De Matkop bevroont ook loofbomen langs de.
rivierenrdie d.oor naaldbossen stromenren in 1\[id.d.en-en lVest-Europa t
vochtige' gemengde bosscnrwilgenbossen langs rivieren, elsenbroek en
berken6osjes. Ín deze lage cn moerassige bossen heefb d.e @!&3 "ensporad.iscÀe verspreiding:hij kan in deze biotopen samen voorEómén met
de Glanskopmees.

ïE'Ïffi:[-mffidamse Bos bervoonb dc IVIatkop nogal àonkere IoofhoubcoÍI-
plexenrvan zotw 20 à 1O jgar oudrbestaand.e ,ri! pop*ligrgnlessenriepen
ésdoornsren eikenrmeb weeLlerige struikengroei en liefst d.oorsneden
door een cnkel slootje.
Ten slobte nog een enkele opmerking o'ver d.e nesbkcuze van deze beide
soorten.De Glànskop broedt in bestaande hollebjesrd.ie hoogsbens met
hetvrijsbffiaveItj,ev,lord.enbijgewerkb;dc&@phaktmeestaI
zí1n nest zeLf uib.Het voorkomen van zach.i en vermolmd houb is dus
wel een vereisbe voor het broeden van d.eze soorb.Dezerevenal-s and.cre
mezen komb ook lvel in nesbkasbjes böb broeden.I.{ij prefereert ongeverf-
de kasben met ru\rre binnenwandenrhet is zelfs vold.oend.e dat alleen de
voorwand. (meb Vlieggab ) ongeverfd. is en de verwering zoa na ongeveer
d.rie jaar een eind-aan de aanbrkkelijkheid maken,Zo zLTn albhairs de
ervaringen in Belgiö ( zte de "Giervalk" f962rÏ of'rHeb Vogeljaar"

'gft]'Ëi;J J;, range aanroop;de sprons naar heb einde van d.ib artiker-
bje,
Allereerst het voorkomen van d.e Glanskop in d.e gemcentq Amsberd.am
(uibgezond.erd. de zogoNoord.kanb in heb Amsberclamse 89").
ào*"Ï in t/r/t en tn í45 belde men in heb Vondelpark 7 berritoria (zLe
de "lÀ/aarnemer"nr.6).Daarne,vuercl hij er nieb meejr in d.e broed.bijd v,raar-
genomen;ongtwi jfeld zullen d.e rust rdaar het Vondelpark ti jdens de laab-
éte ooriogsjaren voor het publiek ivas afgeslote.nren d.c mind.er g-oed orl-
derhouden sÈaat vern heb park d.c bclangrijksbe óorzaken van heb broed.en
in het park zLJn geweesb
fn T944 rnierq een.broed.geval op de Amsteldi
durend.e de broedtijd dc Glanskop in het bu



a
buiben de gemeentegrenzen van Amsterdam ligbraan d.e Amsbelrgeregeld
is waarg€ïIorll€rlo

fn d.e "l[laernemer'rnr./, d.at in I 45 dc e1lepeÈgp sbelli op. d.e Nieuv,re
is waarschijn-Oosberbegraafplaabs lbroedd.e rnaqr dab he t br-oed.ón in Ar

Í
t

Iijk isrberv;ijl hij op de begraafplaabs Zorgvlied en in d.e'buitens
Ar:rstelrust en ],Ilesberamsbel -zoi,ríe I de bcgraafplaabs en de buitens lig-
gen aan d.e AmsteI; (11/esberAmstel,buiben de gefr.eente Amsterdam)-tijdei.s
de broedtijd. geregeld. is r,',raar

De ïfuuyf constateerde in '5
begraafp laats ,

enl-gzJ-ns
1960 , ond a
of jongen
broed.b i jd

r) G;Bos en J.PhiIiponna
G.F.lVIees (Ardea 1B-t9

enomen.
nog een broed.geval op de Nieuwe-Oostcr-

t)
1

Van de iVlatkop ziSn heel i,vab minder broedge'rrallen of v,iaarnemingen,
die op broedgevallen wijzenrbekend.. AIleen op d.e-Nieurve-Oosberbegraaf-
plaabs is hij rnÍn of -meer rcgllmatige broedvogcl.

Verd.er vermeld. P.L,Steenhui§en in 'Ífn het l'iiId levend.e vogelsoorben,
welke gedurendc d.e laabste halve eeuu/ in de buin van heb l(oninklijk
ZoöIogisch Genoobschap'Naburrf, Artis l/lagisbratrverden v/aargcnomentt'
(Ui34rage tot d.e dier$undrcr2Tlsbc aflcvering) 2 broeclgevallen in Ar!is
resp. in I9I5 en fg17.Beid.e keren broed.clen de vogels in nesbkasb jeso

Nu dan heb broecld.en van d.ezc soorben in heb Amsberd.amse Bos:over d.e
Glanslcop kunnen vre kort zLJn ,geen enkele i,vaarneming wijsb ook maar

in d.e richting van een broed.geval.Daarenbegen mogen wij sind.s
nks het feib dat tot voor kort nooib een nest y,ras gevond.en,
v,/aren gez;-en, (alleen op grond van velc.waarnemingen in d.e

) de l\,{atkop broedvogel noemen.
Dit jaar gelukte het De Roever-en ondagebekende een nest meb een

e

onbekend. aantal jongen te vÍnden.Het ne
sbompjerzoln 20 c.rrlrrbover: de grond..Nog
genoemd. en stond op d.ezclfd.e hoogbe als
(zte trllct Amsterdamse Bos van cultuursb

ïn r59 r,rerd reeds aan het broeden van
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Heb jaar daarop belde de VogeLv'ierkgroep van heb Am.sterdamse Bos zeker
f terraborium aan d.e ldoordkant (tiliddelste Bos) cn daarbuiten 4 bcrri-
boria, te weben f dalleb je Perzische bereklauvr;omge"ving van het VogcI-
eiland.rd.e dubbele brug en de brug virn Broerse.fn f962 en ook d.it jaar
heefb de lVlabkop zích gestaag uitgebreidb:in I9OZ v/aren er 1 bemitoria
aan d.e Noord.kant12 omgeving van Openluchbttreater en I bij heb aI eer-
d.er genoemd.e Vogeleilancl.i{et is best megelij}crdat men boen een paar
bemiboria over het hoofd. lr.eeft.gezien,Cp heb ogenblik d.at ik dit
schrijf , ezíjn mij er tobaal B bekend :lVoordkanb-4r0penluchbtheaber-
2rd.alletje Perzische bereklauw-f en tenslobte I in d.e buurt van hèb
VogeIeiland..
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Bestuur van de 10[NV Vogelwerkgroep Amsberdam: a

P.ïtr.Brander, voorzibber
F. van Zutphen, 2d.e voorzíb ter
Me j. UIr. J.H.U.van Drooge rSecretaresse
I\{e vr . J. E . Brinkers -Be e t s, Penningmee s b ere s se,/2de s ecre bare s s e

Corre spondent ie adre s + I\ile j.Mr, J H,U.van Drooge
Cornelis Dopperkade B Vf Ams berdan(Z)

t,f .71.o1,77

Red ac bie }/led.ede ling,enblad :

J. J.M.Andriese,
IVIevr. J.E. Brinkers -Be e hs,
G, 0ree I ,
J.de Roever,
K. Straa bman,

F.LobeI, (i IIus trabor) .

1

^l
I

Redacbie adres: iVlevr. J. E. Brinkers -Bee bs , Turners traab 2+l
:B 1555 Amsberdam(Z)fl.8

Do r even van IVa m en:
voor av zo spoe g moge Iijk na dabum r/aarneming.

Uib Ansterdàmse Bos: l\[ej van Drooge
Van buiben Amsterdamse Bos : G.OreeI rAmstelkad.e 2l rAmsterd.am.
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Bijlage : Litberatuur,beschikbaar voor d.istribubie :DeeI ïïf,

IC'ïNV WG Ams be rd aE r
=r--?F:FI> J ult- IYbt vDr/JBr.

B IE NÉTE R5

T.

I

I

I

,l
.t


