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I{EDEDELINGENBL.A,D KNNV VWG AI\iSTERDAM
m

BESTUURS l,IEDEDE LTNGEN

1. Zaterdagmorgen-Bosexcursies
Nu het inventarisatieseizoen voorbj.j is, zal zoveel
mogelijk weer elke Zaterdagmorgen een fj_etsexcursie
plaats vinden in het Amsterd.amse Bos ond.er leiding
van een 1id van rrGroep Swartrt.
Plaats van Samenkomst: Tribune Bosbaan.
De data en tijden staan echter nog niet vast.
Belangstellenden wordt geadviseerd. om, indien zij over-
wegen aan een dergelijke excursie deel- te nemen, steeds
Donderdag- of Vrijdagavond tevoren te bel1en naar
Hr. Swart, 944625 of
Mej, van Drooge, 730371,

?. Aanvullingen en mutaties ledenli st Vl'iG:

tg-ieereq,ls as.l,
ëm'A-Fïï-Te6;6-

Hr. P. C. I.{eyer toevoegen "telefoonnummer 2651.4a.
Nieuwe leden:
G.J. en H. van Bladeren,
Groen van Prinstererlaan 1O0,
Amstelveen.
Tf. 02)64/16??9.

Mej" Mr. J.H.U. van Droóge
Secretaresse VirrG Amsterdam

\r DT/v Dr

Ilej. T. Franssen is verhuisd_naar Barentszplein 3hs,
Amsterdam Centrum, tel. 222.583.



bl-z. 2

Teru gkeer ZOMERVOGELS/BROEIyOGEL§ 4qrs Letdams e Bo s
nummering Vogelgids Jde druk

Bg

131

195

tto
227

2?9

265

267

270

272

2?4

275

276

277

279

2Bo

zB"

283

284

28?

2BB

boomvalk

grutto
koekoek

boerenzwaluw

huiszwaluw
wielewaal
gekraagde roodstaart

nachteg-ra1

sprinkhaanrietzanger
snor
grote karekiet
kleine karekiet
bosrietzanger
rietzanger
spotvogel
zwartkopje

tuinfluiter
gra§mus

braamsluiper
fitis
tjiftjaf

graur:/e vlie genvanger

witte kwikstaart
gele kwikstaart
rietgors

1965

1/5
11/3

30/4

11/3
10/5

B/s

3/4

11/4

8/s
11/4
2/5

x** 3O/4
12/5

7/4
t6/s
1o/4

2/5
17/4

****12/11

31/3
11/3

1966

25/4
12/3
10/4*
2/4
22/4

29/4

3/4
Q/4)
1?/4

20/4* *

e/4
28/4

16/ta* * *

B/s
B/4

3/5
e/4

(?/4)
22/4
19/4

4/4
2/4

7/1
Q/zl
2/5

24/z
1/4

5/3(B/t)

294

304

,uo
343

6/r
B/:
2/4

11/3
(z/t)

Data tussen herakje" (../. ) geven aan, dat de zangvogel toen
reeds ffizien lverd.

koekoek, na 1O/4 pas weer
spri-nkhaanrietzanger, na
kleine karel<iet , na JO/4
dito , na 16/4
braamsluiper , na 12/4

193 tortelduif

24/4 waargenomen
2o/4 pas weer 6/5 waargenomen
pas uleer 6/J vraargenomen (zang)
pas u/eer 26/4 waar6enomen (zang)

-P3: -v : e: -?1/! -vzH s: teï 9: - ! ::lel
15/5 1/5

* t966
,f ,( Lg66*** 1965

1966,k*** 1965
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Eerste waarnemingsd.ata van zornervogels, die in 1966
gé6n temitorium hadden in het'Amsterdamse Bos

35 zomertaling
116 kleine plevier
179 visdief
2Of gierzwaluur

228 oeverzwaluw

289 rtuiter
295 bonte vliegenvanger

1965

2?/3

1/5
17 /4
29/4
1o/4

30/4
30/4

1966

1/4

30/4
4/4

21/4
14/4

1/5
7/5

Kievit, tureluur,
in het Amsterdamse

112 scholekster

scholeks:ter: landeli jk I jaarvogelrr,
Bos tf zomervogeltt;

1965 1966 .

14/2
12/3 3/2

maar

overvliegend
aan de grond

114 kievit
overvliegend
op wciland Meerzicht

136 tureluur

11/2
13/3

2 9
B
/1, d,aarna ?t/2
/1, daarna pas weer 2A/2

overvlie6qend
op weiland Meerzicht

19/1
23/3

14/2, daarna pas lveer 1/3
11 /3

Voor vergelijking met de ja_ren:

1957 t/m 1962r zj-e Mededelingenblad 1963,
1963 t/n 19651 zi-e Mededelingenblad. 1965,

III
III

1.4(*1.àt**)t*x*1.******,i<******ir******************************r(****:È******

Samengesteld door Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Cornelis Dopperkaae B Vf
Amsterdam (Zuia ff)

vDr/vDr juli 1966
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InventariÉatie irNöor trr Asd Bos 1 bb

fíom Íf : A. Hartog c.s. - Koenenbos, eerste bos, Oeverland NM
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o**
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o
ng
1,
o**
n8
no"ö

t
1

I

9
26
)n

dodaars
woudaapje
roerdomp
wilde eend
zomertaling
slobeend
kuifeend
boomvafk
torenvalk
patri js
fazant
waterral
porseleinhoen
waterhoen
meerkoet
s cho lekst er
kievit
grutto
tureluur
watersnip
holenduif
houtduif
torteldui f
koekoek

5

U

0+
1

)
I

33 min
35
39
4z
Bg
94
9B

100
102
103
107
108
112
114
131
116
123

19t
192
193
195

203
204

216
217

226
))c)

271
)1q
1)(

4B
)za
243
244

247
248

251
) t:,7

259

1*

o
2à3
0
1*

1

0

o
6 nesten
o
minstens 2 o

+

bosuil
ransuil
grote bonte specht
kl-eine bonte specht

boerenzrvaluw

2
o

+

1

1

1

1

o
4
)C
1

o

.1,

1

0

nt
lvielevraal
zwarte kraai-
ekster
vlaamse gaai

koolmees
pimpelmees
matkop
staartmees

boomkruiper
wirrterkoning

5irote lijster
zangli jster
meref

1

ng
ng
n8

6

2
2

1

2

9

o
4
15

o
E)
1

2
14

(rog onvolledig)



I blz. 5(tfNoordkantrt - vervolg)
265 gekraagde roodstaart
267 nachtegaal
269 roodbors
27O sprinkhaanrie'tzanger
271 rJ-e tzanger
272 snor
274 grote karekict
275 kleine karekiet
2?6 bosrietzanger

spotvogel
zwartkopje
tuinfluiter
gra§mus
braamsluiper
fit is
t jift jaf
grauu/e vliegenvanger
heggemus
witte kwikstaart
gele kwikstaart
spreeuïv

groenli-ng
putter
kneu
vink
huismus
r j- et gors

3
1

3

:

o

2
1

9
2+1*
O+1 *

5+2*
a)

1

279
zBo
zBz
283
284
28?
töó

294
298
304
305
312

315
116
318
329

340
343

m1n.

ml-n.

à
I

1

1

15

1

O+'1 *

o
q

:o

o

o
2

no*'ö

Totaa1 aantal soorten, waarvan rrin. 1 terrj-tori-um werd vastgesteld:
Kol-om f: 36 + 4*; Kolom fI: 4l (waarvan van 1j soorten terr. geteld)

292 goudhaantje - werd in de omgeving van d"e elzenstrjeelplaats van
2/5 t/m fT/3 regelmatig waargL.nomen, ook zingend, soms 2 exx
gezien. Na 1/4 (+ fO exx - J. Buker) vond echter geen rvaarne-
mi-ng meer plaats.

33O keep - afwissel-enrlj-n eerste deel Tribunebos en bovenbos. Nadat
aanvankelijk een groter aantal u/as vÍaargenomen, vonden van +
half april af vrijr,vel dagelijks waarnemingen plaats van 1, soms
2 exx, waarvan 'l zingend. Laatste wng 21/5.

(Hierna 2?/5 t/n 15/6 soortgelijke activiteit bij Vogeleiland)

*= buiten begrenzing van rrNoordkant?? volgens afmetingen aangehou-
den door Hr. Frieswijk c.s.
soort werd wèl waargenomen, maar onvoldoende om een territorium
op aan te nemen
aantal territoria niet geteldl de soort was echter positief a1s
broedvogel aanwezig

* *=

ng

De gegevens van de Jde groep (middelste bos, laatste bos., langs ring-
vaart tot halverwege start) r,verden te laat ontvangen om ze nog in dit
nummer van het Mededel-ingenblad. te venverken.

CJN/A.H./rDr juli 1966
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fnvcntarisatie Amsterdamse Bos - V lciland

VG.f.

33 wÍl-de eenC

B9 boomvalk

94 torenvalk
1OO fazant
107 waterhocn
108 meerkoet

112 scholekster
114 kievit
116 kleine plevier
191 holenduif
192 houtduif
193 tortelduif
195 koekoek

2O3 bosuil
204 ransuil-
216 grote bonte specht
226 boercnzw"f""
2]l9 wiolevuaal

Zjl zlarte kraai
^-,è5+ kauw

235 ekster
23? : vlaamse gaai
^-aItcT l{.ool-mees

239 pimpelmecs

28 matkop

244 staartmees
248 winterkoni-ng
251 grote lijster
253 zanglijster
259 mereL

265 gekr. roodstaart
26? nachtegaal
269 roodborst

W 1e64 1e65

ng .. ng ng

1966

n8

1

no..tf

3

2

1

1

1

o

ng
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1o
+

1

1

2

1

2

2
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2
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1
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1
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1

2

1

1

1

2

7

2

1

1
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1

3
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2
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(ln r6) ver-
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o
+
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3e+
3

3

1

1,
n

1

4

1

o

ó
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+
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-* zie noot
'' 

. 
"- - ..1i' '** zie noot

1 * .zie noot
2.

B in nestkasten
'1 in nestkast
1

1

?

c-

o.

2

1

1

4

1

o

B

3

2

7)



2?4

275

276

1/ I

279

.280

282

283

284

aBz

zBB

294

298

312

315

316

318

1.19

330

l4o
l4l
3,47

(inventarisatie

grote karekiet.
kleine karckiet
bosrietzanger
rietzanger
spotvogel
zwartkop
tuinfluiter
gra§mu§

braamsluiper
fitis
tjiftjaf
gr. vliegenvanger
heggemus

spreeuïr

groenli-ng
putter

I

rrink.

keep

huismus

rietgors
ringmus

Vogeleiland - vervolg)
19$ 1964 1965

1" 1."-. - O

3 ---."-:. 3

1o

blz" 7

1966

****

1 week gezongen

in nestkasten

+ 2 weken gezongen

? 3 weken gezongen

onregelm. gezongen

o

a
1

0

1

2

5
7

1

3

I
n

2à3

2

1

?

1à2

1

2

n

0

o
7

5

2

1

5

2

o

?

2

2

1

o

2

2

o

n8

nÉl

1

1

n8

1

ho

4
I

2

2

VG.3 - Vogelgids Jde,druk
ng = aIs broedvogel aanwezig, doch territoria niet geteld
De gegeven aantallen betreffen het Vogeleiland zelf met de aan d.e om-ringende sloot grenzehde bosgedeelten.
-;---É--- -_______:__--___
Toeli.chting:
*.
**
***

****

Same.

zwarte kraai en e-!<ster i-n aantal bcperkt.
nestkastr waar S?uw in t65 in broedde, werd. begin r56 verwijderd.
ook nu, a1s in r6), .vueer d.i-verse putterwaarnemingu-n, later ookjuvenielen, doch vermoederijk nie t-inl'osrand vogeleiland, dochwel in naaste omgeving, gebroed..
§slt m.i.v- 27/5 t/n 15/6 vrijwel dagelijks een zi-ngend ex in
de oostelijke bosrand van het vogeleiland; een enkele maal ook

-i_:::_:::::t:__
ngesteld door: P.ld. Brander,

Willemsparkweg 4o
Amsterd.am - Zuid
rf. ?2 98 96

Br/vDr



fnventari-satie Amsterdamse Bos

bl,z. B.'..
trschinkelpold.errf 1966 l

1965 1966

o
o
1

1*
4

112
116
193

195
202

229

243

244

251

2O4 ransuil 2

216 gr. bonte specht 1 ?

- ZO-rand koekamp
- kerk Bovenkerk
- Oeverland Poel - achter kdm-

peerterrein-koekaup/Radar -rfRuige Hoekrl

- Oev.Poel bij Ooievaarsncst-
Oev.Poel ten NO van-Zwarte Pad

- alledrie Oev. Poel
- boerderij hoek Bosrandweg (soort

broedt hier a1 mj-nstens 45 jaar)
- ten ZtÀl van doorwaadbare pJ"aats

ruiterpad-westpunt open drainage
terrein

- ccntrum van nogal ver uiteen-
liggende v,raarnemingsplaatsen bi j
brug IBO; totaal '6 wng-en. (wng-en
'61-t 64-165 ook rond. brug -5BO)

- irColi jnv,regbosrf-schierei-land rl.meri-
ka, br,55? - tcn ;7. van br:,J6J

- westrand krvekeri j - Oev" Poel bi j
Zvrarte pad-Oev. Kl-. Foel- Amerika -
tcn irl'ï van brug 555

- 19/1 en 28/5 bij hui-ze.de Grootl
25/6 met vI.vlugge jongen Amerika

- punt Amerika i-n grote bocht -
oosthoek koekamp-: pad Ocv;Foe1
n:rar bru e 564 ; .

- ver:keersu/eg ts Bcisrand.rueg en
park. p1. Radar - tussen pÍrk,pl.
Radar'en open dr&inage terr.-

. achte-r kwekerij - boerderij
hoek Bosrandweg
dit jaar oplr+.1.:.1end ;Jalrijk:
ts kwekc"ri j en.brud,:i564 _
Oev.Poef. of bosrand langs K1.
Noorddijk -
Colijnvregbos - 2 Arnerika -
omg. meeuwenei1anden..-
Ruige hoek bi j 'Co'li jnweg -
Radar - 2 in open drain.terr.-
.j-n boscomplexen -langs Bosrandweg -
lnu-í2,: de Groot
zang op 2O/4 ín Oev. Poel
+ 2O/4 zingend in Oev. Poel achter
huizen ,Bovenkerk, dus overzi jde
l,,ra t c r
tussen bruggen 560 en 561

fuut
slobeend
boomvalk
torenvalk
patrijs

scholekster
kleine plevier
tortelduif

koekoek
steenuil-

wielewaal

matkop

staartmees

grote lijster

*

0
?

o
1

I

U

o
3à4

o
o
2

Z

1

2

o
+

2o
1*+

3

q

2

1

1

5à6 zo

o

1

1

I

o

265 gekr.roodstaart

26? nachtcgaal

o
2

?
2

sprinkhaanrietzangcr 1

3+1 *

,
4

1

1

1

I

4
1

o
o

7
7 snor

2?4 grote karekiet 1 1

E)
19
Bg
94
9B



( sctrinxetpoiaer/.tsd Bos ,
1965

276 bosrietzanger - 4 Oev.Poel - 2 Oev.Kl.Poel-
1 TRuige Hoekfr- í Gemeente-
stortplaats Bosrandweg

- Daar d.eze soort steeds schaar;
ser wordt in het Bos, verdient
het aanbeveling deze voortaan
wèl te Ínventariseren

- 1 ',7-viaductr/Ruige Hoek- 'i kwe-
kerij bij Oev.Poel -2 brug'565-
'i omg. Ooievaarsnest j_n bosrand;

.1 Amerika- '1 omg. Meeuweneiland.en-
1 open d.rainage terr.- 1 br;555-
1 brug 559 - I tY " van d.oorwàadbàre
plaats "ruiterpad - 'l bosrand kam-
peertcrr. /Kleíne Noorddi jk

- huize de Groot,

- huize de Groot ,

- 2 hs de Groot - -6 Oev. Poel -
J Oev.land Kl, Poel - 1 open
drainage terr. - 1 R,b"dar - 'l Co-
lijnr,,reghos - 1 ts br. 565 en 581
2 Ruigè lloek cn boerd. hoek Bos-
rand,,veg/Takkade - J langs Bosr.
lveg en kampeerterrein 1

- zangwaarnemingen:
2/4 boerd.. Takl<ade/Bosrandweg
2/4 en Zo/4 br:j5T (voor ;imerii<a)
)/4 en 16/4 «leine Noorddijk
3O/4 Oev.Poel t,en Z van huizc

de Groot

niet
geteld

vervolg)
1966
,
I

2l) s§otvogel

28O zwartkopje

284 braarnsluiper
294 k. vl.vanger
2!B heggemus

niet geteld

12

21+1*

B

2

1

2

1

116 putter

1o/4 bíj brug 556
11/J kamp.terr. zacht zingend

te ver uiteenl-iggende plaatsen liggen en de
durf ik g'een territoria aan te nemen.

12 - t huize de Gro.ot - 4 langs Bosrand-
v/eg - 3 tn Amerika (dee1s in voor
bonte vl.vangers bestende nestkas-
tcn) -1 zagerii-Z kamp.terrein-
1 bij brus 164

De met * gemerkte exemplarcn broedden feitelijk buiten het Asd Bos(resp. kerk Bovenkerk àn boerderij hoek Bosraidw.eg/burg. .r"".-r"r.Iaae),
doch fourageerden wel in het Bo,s.

o o

NB De over hct algemeen grotere aantallen dan J-n vorige jaren zj-,jn declstoe te schrijven aan d.e grotere activiteit van d.e ["oup in dii d.oor zijn
ornvang vrij moeilijk te inventariseren gebied" '

De inventarisatie i,verd uitgevoerd door ftGroep svuartr,
Medevuerkers: P.H. Brekendaal, A" Breidenbach, p.E. Garrelfs,

Kruijf, D. Lu1'cndijk, p.C. Meyer, A.N. Sr,vartr'rï

Daar de zangposten op
data nogal vroeg zijn,

34? ringmus .. 4 + 't *

Gegevcns
Sw/vDr

C.H. de
. Verhoeve.
Tf. 944625

.i.

uitgewerkt door il .N. Svrart, pres. Steynstr..B, Àsd,

blz. 9



blz. 10,

Vogelwaarnemingen in het ged,eelte van d.e Schinkelpolder. gelegen ten ZII van het
Àm,sterdamse Bos en 0osteinder Poe1.

Dit gebied-, groot *. 175 haa word-t begrensd, door d"e Bosrandweg: van het Amsterd.a^nnse
Bos, d.e. 0ostei-nd.erweg, d-e 0osteinderpoel, cn de RÍngvaart van de Haarlenmermeer,
waarlangs de Bu:rg.T.akkad.e 1oopt.

!0 ha is bezet met kas"ur,.r'hct grootste d.ee1 bestaat echter uit gras- en akker-
1and. Ï:,angs d.e fakkade is een viertal boerd"erijen gelegen, waarbij zícih wat hak-
hout, en/of cep kleine boomgaard- bevind"t; d,it i; d.e enige bebossing.
Het bebied word.t in tweeön gedeeld- d-oor d.e grotc tocht, d.ie uitkomt bij het gemaal
Oosteind.erpoel (Molenpoel); d,ooi de beide helftcn lopen can nog weer kleinere
tochten.
Momànteel word.t er oln dit gebied. gestred,en d-oor enerzijd.s instantics, d.ie het bij
bet Amstcrd.amse Bos wil1en trekken, and,erzijd.s d-egenen d"ie het voor kwekers be-
schikbaar r,iillen stellen. 0p het ogenblik mogen d-e kwekers bou',.ren van d-e Oosteinder-
weg tot d.e eerste klcine tocht die hicrmce evenwijd.ig Ioopt, in d.e toekonast
mogelijk tot d.e grote tocht.
Omliggend-e gebierlen zijn rcsp. van het Noord--Oosten uit, mct d.e zon mced-raaiend;

a hct Amsterci.amse Bos
b he t d.orp Aalsmcer Oost
c d.e Oosteind.er Poe l-, een terrein van voornamelljk watcr met rietzudd,on

( een soort d.rijvende eilandjes, bestaand.e uit in elkaar grociond riet en anclere
waterplanten) cver ccn oppcrvlaktc van g 200 ha; op enkele a1 vcrlande stukjes
qtaan kasscn en kwekerijen, or&r van forsythiats en scringen.
De- Oeverland.en rond. d-e Oosteinder Poel zijn grotend.eels eigcnd.om van d.t-. Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten. In sommige veld.en bevinden zich berken, elzen,
arinials of appelbesscn en in d.e kruid.l-aaf, ooàovossebes of rode bosbcs, vcenbes,
d.opheid.c cn struikheidc en zeld,zamer orchid.eeën, die gezamenlijk cen zcer mooie
begroeii-ng vormen; ook zijn cr cnÍge eikenbosjes, De visottcro die hier vroeger
vcelvuld,ig voorkwam, word.t cr tcgcnwoord.i,g zcl-d.en w.larg:enomen.

d aan de ovcrzijde van de Ringva.arts Luchth.lvcn Schiphol.
De volgend.e vogelsoorten (volgprd.e cn nummering Vogelgid-s . '\)o.e 0ruK, warcn cr ].n
1!66 broedvogel

ö aantal tcrri t ori a
11
39

100
109
1r0
114
116
111
lrB
LBl
206

21L
,)'7
219
z+)
244
c c-7

ctro
264
27L
285
2BB

wild.c eend
slobeend, van tt /+-tS/) 2 - { exx
patri j s
watcrhoenralleen bi j d.c grotc tocht
mcerkoet, dito
s cholcks t or
ki evi t
grutto
tureluur
ví sd.icf ,. 1 terr. langs d.e gro te, ..to cht
steenuil, l nest in knotpopulier,

nict getcld.

1 ex d.akrand. {d.c boerderij Íakkad.c 2
huiszwaluw, brocikolonie aan r1c Oosteind.crwcg nict gcteld.
ve1.d,1ócuwcrik, vrij algcmccn t 15
ekstcr, bij lde boerderij Takkadc 1
koolmees 4
.pimpelmecs, b.ij. 2d-"e boerd,erij Takkado ,1 . : i,

wintcrkoning, bi j lste.b,ocrdcri j: ,Takkad.c. 1
zanglijsterr. d-ito : r 1 ,

mcref, ' 5
gckr.roodstaart. bij 1e boerderij lakkade 1
spotvogcl 4
tuinfluiter 2

1?
7àe
2àó
Z

Z

J50
+15
2
1



(Sctrint<elpo1der vervolg)
289 grasmus
lol grauhre vliegenvanger, bi j le.boerd.erij
105 heggemus
rc6 graspieper
,LL witte kwikstaart
311 gele kwikstaart
119 spreeuw
125 kneu
,16 vink
154 huismus
155 ringmus

rcgelmatig fouragerend. waargenomen;

20 blauwe rciger

b1z. 11,

5

, 1? (maar 2x gezien)
z)
nie:, geteld.

+10
tt

niet geteld.
1

4
niet geteld-

aÀ q

De fitis (zgl) werd enige malen zingend- waargcnomen bij de molen,
d.och is vermoed,elijk toch slechts broed,vogel van d-e naaste omgeving.
i-lUUef_{ 29+) dito.
De sroenling ( IZZ) r+as mogeli jk ook broed-voge1 ( e terr. );
d"eze soort werd. in ieri-er geval geregeld. voed-selzoekend. Ïraargenomen.

B De volgend.e soorten, oed. uit d.e naaste 1

o1

96
t02
L75
196
t97
l-99
208
2tt
229
215
218
24L

boomvalk, af en toe gezien
torenvalk
fazant
kokmeeuw
houtd.uif , grote aantallen
torteld.uif
koekoek
ransuil
gierzwaluw
boerenzwaluw
zwarte kraai
kauw
Vlaansc gaai- vrij zeId.en, vliegt eerr enkele

, lre:iden min of meer

krrer, zwervend,

jk op trek, wareng

over uit naaste omgevi-ng,
291 fitis, zie boven
294 tjiftjaf, zie boven
322 groenling, zie boven

c zeLd'zamer waargenomen soorten, vermoed.elÍjk roornamerli
15

t10
\3t

zonrertali-ng, 5 apri1, 1 paartje op cle grote tocht
\nÍU1p
regenwulp, I mei, Zexx overvlicgend,
witgatje, 1 mei, 1 ex roepend" overvliegcnd,
watersnip, in d.c voorzomer, zelden gezien
oeverloper, in d.e trektijd_ geregeld. in klein aantal
kemphaan, in d.e voorzomer af on too kleine groepjes, meest
ovcrvlicgend-.
oeverzwaluw, zeld.en waargenomcn
roek, eni-ge waarnemingen in het voorjaar
goudhaantje, S1öchts"L waarnéming, 2 exx bij 2d,e boerd.erij Takkadc(tg/t)
putter, weinig waarnemingen

t15
l-25
tlT
752

212
217
299

121

OOSTEÏNDERPOE], NG territoria nict ge bc1d.)

A Bqoqf,i ogelq

5 fuutl eind. april tot bcgin mei
wogens d.ruktc verd,wenen

I paar waargenomcnrvermoed.cli jl<
0



b}z,L2,

(qervolg Oosteind.erp e1)

9

11
9t
96

to2
100

dodaars, tot 1/5 I ex waargenomen
daarvoor - na de winter - steeds { exx

wiId.e cend.
boomvalk, steeds waargenomen
torenvalk, in het voorjaar soms J exx
fazant,
pa1'rijs, zelden hier gezien, mogelijkheid van

broeden echter niet uitgesloten; ruigte
waterral
wÍaterhoen, naar schatting t 1!
meerkoet
houtd.uif
tortelduif
koekoek, 4 à 5 à6, ook weer rossigc fase
ransuil
boerenzvlaluw
huiszwaluvr
wielewaal, in het e:.ken-f berkenbos
zwarte kraai
eks ter
vlaamse gaai
koolmees
pirtpelmees
natkop
rvinterkoni-ng, naar schatting + 20 exx
zanglij ster
mercl-
nachtcgaal
roodborst
sprinkhaanrietzanger, in heid.e-rietstukje
kleinc karekiet
bosrietzanger
rietzanger
spotvo3:e1
zwartkopje
tuinfluiter
grasÍIus 4 t

braamsluipor
fitis
tj ift j af
heggcmus
witte kwikstaart
grocnling
kneu
vink
rietgors
ringmus

1?

104
109
1r0
t96
t9T
]-99
208
229
21]-
211
215
219
24L
241
244
248
251
258
264
271
275
276
2BL
282
281
285
286
2BB
2Bg
290
295
294
105
1Lt
122
'125
316
15t
155

ng
1
1

ng

n

1
ng

5
ng

6

10
2

ng
ng

1
2
1
1

ng
2
q

ho.*b

B

ng
1

4
1

ng
4

ng
n0.^b

4
ng
ng

1
ng
n8

5
5
2

ng
ng
6

5

?

minstens
g totaal

minstcns

rnins tens
mi-ns tens

5.7
à10

B Sroeèvogcls uit naastc omgeving, op 0os tci rpocl fo rcnd i

1B
20

tB5
L75
218
106

aalscholvcr, af cn toc waargenomen -vermoedelijk kolonic Naard.ermeer
blauwc reigcr
vi sd"i cf j e
kokmceuw

grasPiePer, meest overvliegend-



blz,L) ,

(vervolg Oosteind erpocl )

1ï1
119
154

gele kwikstaart
spreeuw
huismus

C ZeJ-d.zamer waargenomen soorten;

42 kuifeend. 1 i gcregeld aanwezig tot half nrei; niet uitgeslotdn
d.at het hier een uit gevangenschap ontsnapt exemplaar betreft.

117 oeverloper
121 putter, tot in april
124 sijs, dito

Samensteller !tr.Vcrhoeve,
S chiphold.i jk 194 ,
post Schiphol.

sPr/vDr . / tt. 29-T-tg66



(t966-tt, 1e bl. )

,,I/aalnemingen .A,rnsterdamse Bos, mei t/m juli 1966

Samengesteld door Mej. Mr" J.I{.U. van Drooge
Nummering Vo6elgids, Je druk.
Het tel<en o kan ook ffo-kleedÍr betekenen.++
De waarnemingen, hoewel critÍsch beoordeeld door HH. Brander,
de Groot en Straatman, blijven voor de verantwoordelijkheid
van de rI/aarnemers. :

blz. 14

5 Fuut 1

T57 en 1

Dit u'aren

21" Purperreigqer

exx Arv" Poel (Ul. Verhoeve
2 exx bij Gemeentete:rrein

enige waarnerningen die uit

(zíe
poeltje

van Drooge).
periode bekend zijn.

/sz
6i6

de

)
( l,Íe j .
deze

ÀT^I\d

6/s
37sen

brj
z/5 vorig Mededelingenblad) nog:

in ONM l,ïest (Hartog)

25. Kwak
TËN

t6/z

1? /?

25/7

30. Lepelaar

2n 1 ex over Gerneenteterrein
pad 0l{}.í j-nvallend in poelt

3O/7 '1 ex overvliegend bij ONM

Kuifeend
e/6
1o/6
29/6

Vogeleiland" Een volv,rassen ö vloog weg Í-n de omgeving
van de toegangsbrug, uj-t d.e bomen (Brander).
Hr" Brander acht de mogelijkheid aanwezi5g, dat de vogel
aI een dag of 10 de or:ngeving van het Vogo.1ei1and. fre-
quenteerde, zulks op grond. van een waarneming van Hr.
Topsvoort van een itroerdomp-achtige vo6el'r, omstreeks
4 ;ufi, op zelfde boomstam al-s 16/Z "Vogeleiland, + '1 O uur 10. Volwassen ö, vloog li/cg van
een in het water tegen de wallekant liggende boomstam
en ging zitten op cen paal in het water; aldaar zeker
5 minuten goed kunnen viraarnemen. Vloog vervolgens víeg
over bosrand riclrting ZO. (Brander, It{e j o v&rr Drooge,
mevr. Alberts, Hr. Rijst).fs Avonds op Vogeleiland gezien, zittende in bomen
van de Zi(r-bosrand (itr. en lvievr. Brander).
0m 1 uur JO bij het Vogeleiland roep waargenomen (Hartog)

fl;-';avonds '1 ex over heuvel (de Groot met excursie)
28/6 '1 ex over heuvel (de Roever/Oreel)

,9" Slobeend.
(l{artog) ; '1 ex bi j excursie-
e Olii,i ï/est (Hartog)
c1e Kruyf /swart/vrt})

42
1 paar bi j Geileenteterrein (tle 3 . van Drooge )
1 ö dito; 15/6 en 1?/6 dito.
1 ó in het haventje van Jachthaven Bibo, tegenover huis
sluisvrachter i\ius.
De vogel maakte steeds een vrj-j rrtammerr indruk; lag vlerk
bij vissersbootjes op hct NIvi e.cl. (tute5. van Drooge)
1 ó buiten Meerpad (1. Breidenbach)

J
(

30/7



3O/7 2éxx over Gemeentetemein/NlÍ (l,rJ. Verhocve, de ïruyf , Swart,/VWg)

-l'1+ r:Ur Zerd
Wfm ex boven koekamp (p. IrÍeyer)

Bg Boomvalk
Hoewel wa.arnemingen plaatsvonden op diverse praatsen in het
Bos, o.3.o bij l(oenenbos en vogeleiland, concentreerd.en de meeste
r,vaarnemÍngen zich toch rond de koekamp in de schinkelpolder, ook
van 2 exx, reden !:raarom aldaar 1 terr. vlerd aangenomen.

Torenvalk94

(t966-ttr2e bt. )

4l Tafeleend.
blz. 15

bekendl voorts kerk Bovenkerk.
bal-tsrraarnemingen omgeving Openlucht-

abusj-evelijk a1s eerste
corrigeren.

laatste vrng ?

eB 3.e!:i"ls.
1 terr. Noordkant, 4 terr. Schinl<elpo1der.

1OZ uVaterral
Slechts ,1 tery.

![qtersnip

geconst,ateerdl rr.1. ONM iïest (Hartog)

123

126

128

129 Regenv,r}lp

'i broedgeval aan de Noordkant
Verder slechts enkele weinige
theater.

9/5 15 exx

131 i{itgat je
2/7 '1 ex v

1 terrj-torium olJi'{.'Jest (Hartog), vastgesterd op grond van baltsenin perioae 9/440/4 en ,t<tottit<Éen" o[ D/6 op dàzelfde p1ek.
Hoqtsnip
verstoord broed6eval in mei- (eerste broedgeval dat in het Asd Bos
v,rerd vastgesteld). 19/5 nest met 3 eieren, die op 21/5 verdwenen
u,aren. ltriettemin in juli een houtsnip met juveniel waargenomen,
dus vermoedelijk een broed.sel van een ander paar, coe. een tlveed.e
broedsel-, r,vèl terecht gekomen (Hartog )

[/u]pTr een zingend ex op opgespoten terrein tegenover Tribune(tie3. van Drooge )

1/, -2. exx -over Bosrandureg (u/. Verhoeve)richting Noord over kamlÉerterrein (Sf,raatman)

131 Grutto

vtng 12/2; dit moet zi in 1Z/j. Gelieve te
2/7 enkele exx op weiland Mï, ook juv.;

1/5 1 ex o'ver Bosrandweg (rI. Verhoeve)
loog roepend ',veg van VogèIeÍland (Hartog)

134 Bosruiter
4/5 1 ex bij elzenspeelplaats (,r. Buker/CJN)



(t966-tt, 3e b1. )

QS11eglopgr
rta 7/5
mÍ-ngen I
26/5 no
aldaar
30/? 1

135 Tureluur
fi/6
Grote

bl.z.16

135

183

en9'/5 (zlc vorig IIerled. blad) nog diverse mei-u/aarne-
max. 15 exx Gemeenteterrein, op 1B/5 (J. Bukerr/CJN)

g ? exx bij huize de Groot, ciaarvóór re6elmatig '1 ex
(de Groot). Na 1l/5 pas weor
ex roepend. over Noordkant (de Kruyf,/Swart/VWC)

Vogeleiland. Laate;be vtng ?

stern
27/5 T-ex over lÍivl richting Nl;ï (dc. íruyf/A, Breirlenbach)

194 Turksc tortel
li: broedgeval Openluchttheater

e .vo 1 ex bij Publiel:e iïer

Ransuil
Ïffiuroedgevailerr nog niet bekend;
dat dít aanmerkelijk terugliep t,o.v.

2O9 IJsvogel
Eerste
30/5

; (eerste voor Asd Bos)
nog (de Groot)

(Har"tog)
ken; 2/BzB/t

195 Koekoeir
half juli een niet-vl-iegvlugge jon6e koekoek Kleine Poel;
4/B vliegvlug bedelend. jong kampeertemein (Straatman)

2O3 Bosuil
5Ï-íifraeeval1cn

204
de indruk werd verkregen
1965"

6/B

22O Draaihal-s
12/5 | uur 45, 1 cx bij parkeertcrrein start (tte5. van Droogc)

227 Huiszv;aluw
1 broedgeval in Asd Bos bekend: omg. byug 517
(Hartog).

/Oostelijk viaduct

mei/juni regelmatig fouragerencl orngeving kampeerterrein,
broedvogels van Bovcnkerk en. Aal-smeer Oo.st"

29/6 rninstens 5 exx fouragerend omgeving l4ccrzicht/start,
verrroed-elijk broedvogels van overzijde Rinpqvaart.
ivl.i,v. 16/? hetlnaaldeli jk fouragerend waargenomen aan Noordkant,
soms tot wei 40 exx gezamenlijk (lZ/?, 3/8)

'uvaarneming sedert'l! ,/1/t966:
i uur 4J am,, 1ex vlie6encl bij Ringdijk omgeving Jacht-
havenwcg (I{artog). Hierna pas ween
8 uur am, 'l ex vU-egencl over een slootje orngeving gemaal
Ringvaart (Me j. van Droo6e). In d.e middago - verfioeclelijk
zelfrle ex -r bi j Vogeleiland (Brander).
16.15 tevens een ex bij hui-ze de Groot, ttrecmaal kort na
ellcaar een langsvliogend ex; zclfde ? (ae Groot)



h]-z. 17

(1966-tt, 4e b1. )

228 0everzvraluw
19/5 4 exx, 21 /S 2 exx bij militair terrein (D. Kars)

<le Jong )8/6 2 exx over OirlM iïest (A.

229 ![ie1ewaal
Ëïffitreded.elingenbl-ad, bIz . 13 t eerste vraarnerningsd.ata
vri jzigen (van 2B/4 en 29/4) in resp. 29/4 en 1Al4;
2?/? roepend juv. Kocnenbos (l,tc3. van Drooge) en

orngeving Tritrune (Hirschler). Laatste wirg-en ?

2l+O Znarte mees
1/5 enT/5, zi.e vorig Mededelingenblad, blz. 13.

252 f'remsy9g9À
2/5- 1 ex I'loordkant (ae

(fn vorig Mededelingenblerd
13/3 e,v. schrappenl he
van een grote lijster.)

Roever/Cree1). Laatste wng.
, b1z . 13, de eerste regcl:
t betroí' hier een zangwaarneming

251 j(qpey1,,i9k.
2'i/4 6 exx ponyl,reide

258 Beflijster

(Simmer)" Laatste wng.

5/5 1 cx Tribune

267 Nachtegaal

rr (,1. Buker/c;iv)

z /t\ een alarmerend ex met
Laatste v,;ng ?

juv. bij Vogelciiand (Brander).

27o §-L| ,
inkhaanz'ie: taan6;er

2 terr. líoord.kant in ONi'.{; p;éón terr. Schinkelpolder

272 Sn.oI
2 terr. Noordkant

2?4 Grote karekiet
FöË;-Sffi1po1dei. (Ra<tarsloot) - i(Ieine vijver - uitloper
Kleine Vijver bij brug §40 (irkarekietenkraagl;) - uitloper Kleine
Vijver bij brug 55] (,,brug vari ]Srocrserr); ook Oost. viaduct ?

276 Bosrietzanger
W-èEffie'rste bos (Hartog/t'tevr. Alberts); eerste wng.

284 Ereqry§-lriiper
territoria: SchinkelpolCer bij huize de Grcot -
fietsenstalling Tribune - Jachthevenïueg le.ngs spoorlÍjn tegen-
over Veba - Vogel-eÍIand (onreg-.lmatig gezongen).



ug66-tt, 5e bI" )

zB9 rlui-lsl Sggsg**Ilgg:Igg3 1/5 1 x een zingencl

3/5 gagelbosje (Fri':suiijk) gagelbosje - teri

?/5 tussen klapbrug- zijde Bosbaan en Koenenbos
omqevinp Zuidrand he:'tcnkaml: :
;-;g----s

5lS- de Groot - B/f Vcrhoeve - 9/5 RcÍjnders
4/, Verhoeve

294 Qraqqe !_i-qg.e_nv. anger
Tï-;4."*ee\rlaats, eerste wng,

opveillend rieinig terr.

295 Bonte vlie nv r
1f5* elzenspe e aats (de KruYf,/Breicienbach)

loz Bq_o_pgigg
(Swart )
Schinkelpolder, richting O

bl-z " 18

eï: olnge kinderbad -
Z, crug )40 (Verhoc"re)
(tle3.v.Drooge)

(§wart )
T5
z8/Y

1ex
'1 ex

over
over

B;enaan
zag,er-':- i

104

306
3A/4 excur

516 Putter

i,,iitte kvrikstaart
Broedgev allen: Jachthavcn Bi,bo - erf ivieerzicht - bij brugwachters-
woningen Schipholbrug - Schinlielpolder.

GeIe kwikstaart
siepad Oirill (Brandcr met exc.). Laatste',vni; 'i

Nfí-net vo er in cle bek vóór Tribune (Hartog); dito in zelfde
pcriodc de ,Roever" 0P grond hiervan., en van vele vooraf-
geiande v,iaarnl-mingen eind clzonspeelplaats,'1 terrj-torium
aengenonen op d.e oost ns van de I'loordkant.

Anclere tcrrj-toria: omgeving 1r-- and, op oge ilanC rcgelmatig

schinkel. Na l1/5 (zie vorig
1?-, 16, 17 ,, 20 ncí ,

e

foura5erend., Iatci' ook juv (Bi;-nAeí
Ja.chtiraven\ïcg, omgeving Jachth.Iven
_---r--#+_

I'Iedcd. BIad) hir-'r nog waargenom(in o

Zt+, Z5t 2? juni cn 1), 16, 17 iufi.

Dc
p

lto Kecp
TËn/y vrijwel dagelijl.,s een zingcnd ex eerste cieel Tri-bunebos
of bovenbos daartegenovr,.r; soms 2 exx gezien lvaarvan '1 in zomer-
kle ed.
M.i.v. 2?/5 hetzelfcie vcrschijnsel stecds op ongevccr,dezelfde
plaats aan hct Vogeleilandpadl Laatste waarneroing 15i5i1966,
Dit waren

Enige gcbruikte afkortingen:
I'E = Ivleerzicht SP = Schinkclpolden
NIvl = Nieuwe Me'cr Atv Pr:e1 '= Amstelveensc Poel
ONM = Oeverland Nieuwe l'ieer
V\,-'JG = VogelwerkgroeP
ï/ng = waarneming

Samengesteld. door: Me j. i'lr. J.H.U' van D:'r:ogqe

Cornelis Dopperkade B VL,

vDr/vDr Amsterdam - Nieuw Zuid'



b}z,l),

WaarneminEcn in en orn Amsterd"am ( excI.Asd.Bos ) . nei tfn iu:-j- 1966"
nummi:ring Vogelgid,s 6e druk)

B Geoord.e fuut

1B

e/,
o/
l'f

zt1 0oievaar

1o

àg/l r ex Sroterd,ijk (Harto gfvera)
AàIs ci ,olver
7T5ffi" fouragerend, in rJsselmee r bij i\[uiderberg (Suart)

'e poten met gele trsn.n-.) donkere
poten"

cn) f/A aito (dc RocverrFrieswijk)
-/.nog stceds aanwezíg l/Blaan (Dr.G.van dcr llal,

k tot + l60eexxo

IZ Klcine zilverreiger klein,wit;donker
2 7 1 ex Sloprdi ic (marto gfvera)

(
j

) I d,i to o.a.Frieswijk
z) I dito Itlrtog .-tr.;t i,,nhc1t: ]fl,fG-lr:d,

(
(

)o

17

A2

45

5o

57

6q

qt

oc

101

109

117

L20

29/1 I ex over Amsteldijlc bij Kalfjes

LepeJ,aar
2e .kwartaal 1966; dagelijks SIo'terdi j
)lfl nog + 1lO exx.
Kraliegnd.
20/64+gSloterdijtrc, (de Roever)
Smicnt
ffi+ g Sl-oterdijk,nog steeds aanwezig -( de nocver)
Kuifeend.'
1t/7 Slóterdijk, met ! jongen (Hartog/wte)
tsri 1duilccr
,O/í " B"tshol (Sr^raabrlïartog, de Roever)
Eidereend.
29i/1 r + Sroterptas (rartog)
Grauwe Gans
^^ 

7d ;-zY/ I z exx.
Brand.gah.s

Boomvalk

,d/1-a exx. Eemmond ( ae noevir)
2I/5 L ex Badhoevedorp - opspuitt

Sloterd,ijk ( Fricswijk
5/1 2 exx Eemmond ( s"

/ n.l.[,Jzend.oorn)
an.d.er, Hirschler, e. a. )

erreÍn ( Slekend.aal)

1L/5
29/7

f ex fJdoorn ( d.e

l cx Slbterdijk (
Roever)
Frieswijk, Srrart, Verkerk, d.e Roever)

S1e chtvalk
67, I-;-"igooid ( omgeving Slotcrdj- jk , zljkanaal F) ( uartog)
Krvar
B I roepe ndr Sloterdijk (Hartog) * '
Klrrartelkoning
Z4/7 ioipena Sloterd"i jk ( van Tilburg)
Dontbekplcvier
retrano3cbrjzwembaarnaanbouwFrevopark1A.Brerocnbach7
ZZ/5 't lO0 cxx Sloterdi jk ( d,e Rocver)ts moïgens -m,-aër d.an 2OO exx

aldaar (FrieswÍjk)
Zilvcrplcvicr
mei- begin juni, steeds enl<:lc cxx Sloterd,Í j.lt'



( In en om Àmsterdam, vervolg)
S tccnloper

Sloteraijl (

! 1 ex liarkcn (frie
! 1 cx Sloterd.i jk (
6 2 cxx Sloterd.i,jk
6 I ex Sloterdi- jk (
se grutto

ttartog)
swr- J k,)
Hr.en lvlevr,I'iceth,

( Vogeljaar, I{dc
\de Hocvcr)

,\
d.e Roivcrr

jaargang No.J

bl-z.2o ,

ae poten steken
(ae nocv:r)

l-24

L14

L15

-s7
lg'/,
22/,
T/
5'/

Ros

5 1ex

)

2Ei ex Sloterdijl<
27/,4 L ex IJssclm..cr
21/7 2 ex Sloterdijk

Wi tgatj e
Z/l 2 exx Slotcrd,ijk,

1L/7 Sloterdijk (Hartog
Bosrul ter

( I{artog, I[. van Blad.eren)
kust bij Eempolders ( 3ranc1er,
( FricswijkrBrcsscr)

Kartog H.van Blad.eren)
1 cx.

Hlrschler, e.a. )

'

ar6

l.39

140

141

L42

t44

l-45

L49

mei- juni, stced.s 10 E 20 exx Slotcrd"i jk
èind jirli, d.ito
Zwarte ruiter

I exx S1otcrdijk (orcel/ae Rocver)
i weer vr,e1 exx Sloterd.l-jk t !0 exx
trui ter

mei 10 à 20 exx Slotcrd-ijk
eind juli dito
Poelru-iter
TaLl-I ef-Sroterd-ijk

29/7 idem (de Rocv
Eöe li chting
kleiner d-an kemphaan
( t<te:-n stel-tkl-uut j c ;
heLderwitte onoerdcl

Zofd t ,
ei-nd ju1
Groenpoo

ver buiten staart
loff -idem f.;.Frieswi jk,,Swart)
Kanoets trandloper
zzls * lo eií srotcrd.i jk
Kleine strandlopcr
n/5-1i:ix {7otórai;t
eind, juli enkele ex.
Temminckls strandloper

1 ex SloterAijk (H
2 exx SIo terd-i jk
a JJ exx Slotcrdi
2 exx S1o berd.ijk

Bonte staandlo'oer
mci- juni , s teeds enircle
eind. juli d.i to
.rromhckstrandloper

(E.J.van IJzendoorn, later' ook samen met
Frieswi jk )

er fsl erkerk-Fri e swi j k- Har togf'{ er 
^)

en tureluur; sicrlijk bewcgend bij voed.selzoeken
lange po-ten, priemsnavel, donkere v1eugeIs,\.r,n)i wit voorhoofd.. In vlucht; groe

hel-der witte staart en wig op rug

(echtpaar Mecth, d.e Roever)

(echtpaar Meeth, de Roever); ![ exx (Frieswijk)

r/,
L5/,5
22/,5
29/ 7

artog/Mevr. Alberts )
( sw;;b/ de Rocvc")
jk ( de Rocver)
( FrlcswijkrSwart.r -de RoeverrYerkcrk)

148
exx Sloterdijk (ZZ/5 tS exxr d,e Roever)

L5B
2a'/.t
29 /7

j exx Sloterdijk ( Ha::tog)
minstens ! exx Sloterd,ijl< (frieswijk)
enkele exx Sloterd.ijk (Fricswijk, d.e §vart, d.e Roever)

t



( In en om Amsterclam, vervolg)
Driqteenstfel!&pe_r
aa
LL

t-

/ ) 'Z cxx w:-nter
echtpaar }/leeth,

d d

2 ! 1 ex Sloterd,ijk

Afstand. x 25 m, ( ae no
0ok d.oor cchtpaar l,teeth
Str:lthIuut

d + 7 exrr zomerkleed., Sloterd.ijk
Roever)
/--\( d.e Hoever )

blz,2L ,

(zeet opvallend );
kop gestrcept als bij bokje;

Frieswijk)

(Frieswijk)

150
k1e e

de
crl-52

L55

L75

tBl

t99

2o1/2o4

207

2to

225

21t

251

Ioeliph!_iï]9.
kleine:: d.an bonte strand.loper, groter dan Temm{nckls strandloper;
korte poten en
ui terli jk.

forse, iets gebogen, snavel gevön.d9 vogel een topzwaar

Donker, op rug strepeà als bij watersni-p
Donker gcvlekte bor'st, helderwitte buik,
d,onkère kruinstlBgp , Iichte wenkbrauwstreep, achter oog vertakkend..

ever) "rr- : -."-'
waargenomen, echier niet erg goed..

7/5, 2^paài sloterdijk
3o/5 obroedend*q (
2/6 ) exxi nest versto
laatste waarneming; 4/

(

o
6

Vogeljaar, 14e jaargang, No.J)
Swaab, Frieswijk, de Roevor)=- :-
rd- door te hoge waterstand ( ae noever)

( Swaab, echtpaar Meethl -te-Hoover)
( ae Roever)

tr'ri-eswi jk/ E.J.v.I jzend-oorn)

Dr,i er fellw
L 5 juv. cx Sloterd.ijk
2 6 nog steed"s a.anwezíg
Reuzenstern
29tTl .* Sloterdijk
Toe li chting;
iets groter dan stormmeeuw, zwarte poten, zware rod.e snavel
geluid. schreeuwend"rr kraairt
Turksc tortel
7964r 7965, L)66 ní:nstens 2 paar broe.dend blj geuaa}...'l .Cruquius[,
Ilaarlemmermeerpolcler Westzijd,e ( Btekend.aal, Swart).
22/6 2 exx Artis ( Swaab)
ui1
Wl 22.1O uur Oudezi jdsvoorburgwal , t/o Oudekerksplein, 2 uilen
in bomen en op huizen; kcrte ( niet beverige) oeoe-geluiden. Ransuil
of bosuil? geluid. pleit rroor ransuil ( Swart)
Stocnuil
L[iris tens 1O broed.gevallen rond. Amsterd.am ( ttartog)' *
Veld,ui 1
@exx Botshot (Hartog)
Draaihals
?ffiilrater- zuiveri-ngsinrl chting lrtres t (
S trand.le euwerik
6f1 laatste waarheming Sloterd.ijk, 1 20 exx
Baard"manneti e

Eemmond ( d-e Roevcr) Minstens 1 ex.
1 o I'Iaardermeer ( itartog)
I 10 paarg 2 nesten met jongen - Durgerd.am ( \de Hocver,)

jot4
27 /5
5L/5

I



hlz,22 t

( In en om Àmsterd"am, vervolg)
27O Tapuit' Tiffieer dan ! exx Sloterdijk ( Frieswijk)

L9/5 1 cx Màrken ( Frieswijk)
275 Zwarte roodstaart

@elftrandlaan ( Hartog)
Weinig waarnemingcn d-e Boelelaan; d.it jaar geen broedgcval hier?
( swaitf Mej.van Drooge) '

279 tetz r
s nachts zingend., Noord-Ho1 lands kanaal,_\e Hocvcr,

angs Nieu
mede

Amsterd-am N (de Roever)
z+/6 ait't Botshol ( Hartog, orcel, d

," *;;; ( v.d.Akkerr
d..lvlej.van Drooge)

moerdcre juni-waarnemingen Jaagpad I

299

101

138

Flui ter
Vmolwater-zuiveringsinrichting I^Jest' ( Fri . .. \ccwr-Jk)
Goud-haant j e
W1 ex tr'levopark, gehoord en goed ge zicn ( A.B::eid.enbach)
Kruisbek
2/7 J exx richting ZW ovcr dc
(buitcnvcldert). Latcr 1 ex te

Boelelaan bi-j 1{estzijde Karel Lotsylaan
rugkerend richti"- 

iil;:ïïtu 
aldaar

126 Appelvink
,75-T ." Flevopark ( au Kruyf)

Samengesteld. d.oor !

J.W. de Roevcr
Keizersgracht 724t [e1f. 222558
Weekenden: Milletstraat 26, Tc1f. 726265

an/vlr/.la
2-B-1966
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GRIITKEITLAND - augrrstgs 1965

ïn de zomer (augustus) lg6> bezochten ,rvij Griekenland. Gl-obaal
gezien reisden we van A
dagen in Athene geblevg
ben naar Gffi ounl-on
baai van Athene.

thene naap Istanbul. iíe zijn ongeveer 10
nr'van vuaar ui-t we dagtochten gemaakt heb-
9rr."lEg en Aeg:.ëe, een eilandje j.n de

de verbl-i jfplaats was Delphi.
, ecn berg van Z45O m hoogte,

llier beklommen wi j de
waar vroeger Apollo ge-

Onze tlvee
Parnassos
huisd moet hebben. Dat het in Griekenland ook koud kan zijn wordt
wel bewezen d.oor het feit, dat we op die hoogte nachtvorst had.den.
Bij de top zagen lve hoe een aasgiér een clood schaap vond" Binnen
enkele minuten zaten er 20 vale gieren en een juveniel lammergier
bii, terwijl'2 adult lammergieren en een monniksgi-er erboven vlogen.
Na een klvartier was er niets over dan botten qn vroI.

Van Delphi bcreikten we, via Patras, Eta;'fn de nabijheid bcvindt
zich een uitgestrekt moerasgebied met lagunen, .die--we1:aan dë Ca-
marguc doen -denkqn. In ïqtqqi_ng bogen rve naar-."treN'Oosteh Ërf r en
clborkruisten het PinOos$6@ (met toppen'-vaïr -+ Z5OO m.hoog).
Hierin ligt j'{etsovon , l,vaar we geruime tijd bleven. fn dit :ruige
terrein met veel bossen huizen nog beren, lynxen en woïVen, 'die
volgcns de belvoners rs rvinters we1 bij de huizen kwamen; : -'

Bij Trikkala bezochten vre de be roc-mde liÍeteorà kloosters. Deze
kloosters zijn op zeer steile bergen gebourvd, en kunnen- sle chts
via tour,vladders en in de rots uitgehouvren treden word.en bereLkt.
In de rotswanden, waari-n zich door water uitgeslepen gaten bevin-
den, broedden veel giu.r'€Í] (voornan:eIi jk aasgieren). 

. _ -i .*-._,.,:
Vanaf Larisa volgd.en \{,e víeer de kust in Noorde}ijke 4ichting tot
het OfÏfrïóËnrassief. De hoogste top hiervan, i'{ytLEas (Zgl7,il,
hebben we bel<lomrnen. Boven de boorngrens zaten in d"'gras;- en steen-
vlaktes, evenals op de Parnassos, 've1e alpenvogels, zelfs r,vàter-
piepcrs, tenvi jI toch in het hele massief rs zorncrs geeih crikele
beek met water is. ïÍe zagen :nog 3 gemzen en een zandadfër-.(vi-pera
anmodytes). Verder vertelden herders ons dat er vrel-wolven kwamen;ts nachts schoten ze in de richting waarin hun hon,lerr-:blaften. Dit
was c'chter meer om vermeende wolven te verschrik[en dan om éf een
te raken.

Langs Thessaloniki en het Volvi-meer krvamen we in Eo_rto Lqgqn het
laatste punt in GriekenlandlËffi.enige dagen bïffi5Ë omge-
vj-ng bestond ui-t strand, lagunen. en zoutpannen met sl-echts weinig
moeras. iÏe vrilden overnachten aan een plasj--, rvaar we steltkluten,
poelrui-ters en rcuzensterns hadden geàicn. rs Avonds -.rerden we ech-
ter door een onweier overvallen en we moesten dus elders een toe-
vlucht zoeken voor de naqht" ï/ij hadden alleen slaapzakken bij ons.
Bij Porto Lago is ook'het gebied uraar de sporenkievit zit,.' Na enkele
dagén hcbben ii're 6 exemplaren gevonden, die vlii"k ]angs d.e autoireg za-
ten. Voor rijdende autors vlogen ze nlet ríeg; wij hebben ze zeer
dicht kunnen benaderen.
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In Griekenland zagen wij slechts weinig bosl al1een bij Metsovon
naald- en l-oofbossenr. bij Delphi gl-1jfbos, en op d.e Olympos naald-
bos. Voor het grootste deel bestaat het landschap uit domc heuvels
met vrrat'kleine boompjes of boomgaarden. De kust is rotsachtig, met
steile klippen (Xaap Sounion) of moerassig en vlak (lrta, Porto Lago).
ïn de bergen vind jc steile rotsen (Parnassos en Olympos] en kale
steen- en grasvlaktes meL, slechts .weinig beken (Metsovon). Behalve
bij de lagunen zi-jn we nog bij 2 meren geweest: het Volvi-meer en
het Vistorri-s-meer bi- j Porto Lago. De oevers rvaren begroeid met riet
of grensrLen meteen aan akker:Iand.

fn toLaal (met ïstanbul- mee) zagen r,vi j 216 soorten vogels. Hier-
onder volgen enkel-e van de in Griekenland waargenomen soorten:

noordse lsto mvo
en minstens exx s ochte

xuirlgjij_rqtq.{_mvosgl - I 3o
dv,regaalscholver - 20 exx vlie

+ 20 exx Kaap Sounion, 5 exx Acgina
ns Langs de kust in Noord Grlelcenlandl

exx Kaap Sounion en 10 exx Aegina.
gend, Vó1vi-meer

eI -

het betreft hier de Oost-med.i-terrane vorm (yelkouan)

!5qo_e_qEqppelikaarr - 75 exx Arta , 1O exx Porto Lago
hl-eine zilverreiger - algemeen aan riviermondÍngen en meren
(min. zoo-exi-Artaf
ralreiger - algemeen aan riviermondingen .et+ meren (20 exx Vol-vi-meer)
ooievaar - ten Noorden van de li jn Ioannina-Trikkafa broedend op
huizen en kerken
zwarte r:oievaar
casarca - 2 exx

- 4 exx overtrekkcnd., ivleteora kloosters
Vistoni-s-mcer (Porto Lago)

aasgi-er - vaak énkele exx ïraargcnomen, o.a. Delphi, op
met enkele raven, zittend bij en op enige varkens; min.
Meteora kloosters

vuilnisbelt,
1OO exx

Olympos;vale 91=sr -
op de Parna
monniksgier

enkel-e exx bi j Delphi, It{eteora kloosters,
ssos t 20 exx bij dood schaap
- 1 ex Par4assós I 2 exx Olympos

legg-ergfgq - 2 ad. + '1 juv. Parnassos en Delphi
steenarend -[Ëïffiffia
hal'ikarend -
ar e.ndbui z erd
!.elF=q§!g"r*.
zvtarte ï/ouv/ -
zeearend - 2

1 ex Ivletsovon, 1 ex Olympos
- enkele exx bij rl'loordkàst van Griekenland

schreeuwarcn d (waarschi jnlijk)-2exxMetsovon
juv. ex Delphi

- overvliegend Metsovon
- juv. ex bij Larisa

'1 ex Delphi; enkel-e exx Tri-kkala
exx langstrekkend, Porto Lago

6 exx Porto Lago QB/B) , v/aarvan '1 ex afarmercnd
wcl wat lijkcnd op alarm van ste'ltkluut);
'1 ex aanwezi-g (alarmerend)

ste!!enkiekendief - 6 langstrekkenC Porto Lago
slange-narend - 2 exx Delphi
lannervalk- lexDe1phi
il.óaí<ióffifr - 2 exx bij. Noordkust van Griekenland
k1eïne 'torenvalk'-: rilin. 40 exx op huizen ïoanni-na
@enke1eexx(tot1o)Iiorinthc,Parnassos,Metsovon,
Olympos
Epqqqqhigyr,! -
( dzek-d zck-dzck,
to/ó nog slechts
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e-

po,elruiter - min. '1O exx Porto Lago
steltkluut - min. 2 exx Arta, 'l ex Porto Lago :

---_g'{i=el - 7 exx Arta; min. 15 exx Porto Lago
vorkstaartplevier - 1o exx Artal enkcle exx bij riviermonding
in Noord-Griekenland
zwqlqtkopmeeurv - min. 1OO exx Golf van Korinthe; min.-'à5O à**
voor kust bij Porto Lago ; . ..

g-1.j"]sggglg!"rg - min. 10 exx tussen zwarte sterns bij giy_i_er-

{eu.zenstel4 - mi.n" JO exx Porto Lago

{gleduif - enkele tot J0 exx Delphi en Farnassos; enkc]ie exx
olympos. AlIe exx lvarcn grijs met witte stuit en zaten op of v1o'gen bij rotswanden ver'van de bewoonde wereld..-._ïn ae nabiiÏ:_ej-d b
vonden zich geen wittc, bruine of ernders getekende post.drriven;
deze zaten altijd in gemengd gelcleurde troepen in of -na.b-ij, -dedorpen. De irier vermelde ,exx betref,fen dus wel wil-de rog*-L,=-.
dvuerFooruil- - rs nachts gehoord. bij Arta en TrÍk-hala. ...-.
e_kgngigzlralu* - t ex. Athene;. ! exx Kaap Sounion; +-6--0 exxDelphi in riet; . :,'liLv_oget - 2 exx volvi-meer/ t ex bij rivierrnonding Noord-Grieke
1and, op strand aan zee
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bij Larisa
1 ex op heIlÍngen van de

min. '15 exx Porto Lagokalanderleeuv'rerik -
kortteenlceuwerik - + 2
strandl-eeuiverik - a1[em
boomgrens)
roodstuitzwaluriv -(t nest met 2 eier
rotszlvaluvl - +15

lnh

l-kan

t

O exx Porto Lago
een op de Parnassos en Olympos (boven

t 1O exx Delphil enkele exx Meteora kloosters
cn); cnkele exx Vo1vi-meer
exx Delphi; enkele exx Metsovon, Olympos

n bergacltie gebied (+ 20 exx Delphi); ook langs
, Aegi-na) -
exx Olympos

le exx Parnassos; + 'l 0 exx Olympos
De1$ri I 2 exx i{eteorï kloosters
jd druk zingend op rotsen: Korinthe, Delphi,

ex in Beek (Metsovon)
g Olympos

- 'l exx Korinthe; 1 paar Delphi en l.{ete ora

blonde ta uit algemeen in lagere streken
zv,tar .opr etzanger

spotvogel
van ltthene

raaf - algemeen i
kust (Kaap Sounion
alfrenkraai - +60

enkealpenkauv,,r ..

rouwmeès - 2 exx
iófficr - alti
Iuleteora kloosters
lvaters C u'U!r/

ster
1

er
Èrode ro

b aulve rotsli st
oosters

2 exx Vo1vi-meer
algemeen in tfvilladorprt Kifisia, ten Noordenvale

1 ex Aegina, '1 ex Delphigel -Griekse spotvo
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!I_c_ine zwartkop - enkele exx Kaap Sounion, Aegina
baq.rdgrasmus - enkel-e

2 exx I'Íetsorron (ondersoort semrtorquata)witha.lsvIiegeqyqp€-9q -
alpe:rheggcmug - vri j algemeen op Parnassos (nest met jongen);
enke le.'exx Mytikas (otympos )
duinpieper - regelmatig,, o.&o Porto Lago; op itiytikas Q917 m)
J exx neerstrijkend (trck)
waterpieper - vrij algemeen op Olympos
bAlkan €le1e kwikstaart - o,a. exx v/aar.gcnomcn-bij Arta en Trik-
kala; bij Arta en Porto Lago zaten ook ge!íone gele kwikstaarten
(doortrek). De balkan gele kwikstaart heeft, behalve een zvvarte
kopr, ook een iets ander :geluid
kleine klauvuier - + 10 e,xx Arta en enkele exx Trikkal-a
ffi - ílgereen Kaap Sounion, Aegina; 1 ex Delphi
kruisbek - ,vee1 op oost-heIIing van Olynpos
geelgors - enkele exx Metsovon
grauwe go{s - enkele exx Arta; min. lO exx Porto Lago
3gqrlkopgors - 2 gg Delphi, 2 exx bij Porto Lago

3'u** Aegina, pelphi, lletsovon (sommige.exx zingend)cirlgors - enkel
ortolaa4 - '1 ex zuid-heIling Olympos
bruinkeelortolaan - 4 cxx Korinthe ; veel Delphi en'zuid:helling
Olympos
griize gors
Olympos
spaanse mus

veel Delphi; enkcle exx Metsovon en zuid-h"eIling

sneeuwvink
groep van + )O exx Arta
1 ex bij top van de Parnassos (I a44o m)

G. Oreel & J.1,I/. de Roever
Milletstraat, 26
hmsterdam Zuid
Tf: ?26265

d,R,/vDr
augusEus--rí6
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Overzicht o- tvangen litteratuur ( la uleaedelingenblad.

\1IG Castri.cpm, de WINTERKOIIIIIG 2e jaargang Nr.7r meí l)66,
- Ringgegevens
- Veldwaarnemj-ngen, door P. Zwits,:r
- Nogmaals het Iníiltratiegebied

ÀrtikeL ll d.er oude Keuï van Baccum A,o lJJ)
oud- verbod op d-e jacht op zwanen, duiven en andere vogels volgens
publi atie. In latere jaren stceds herhaald.e o.&. nog 1650.
',rl IG Hi;-l.r1t'til d.ö FITTS , jaa,rgang 2i aflcvci-i

bl-z.2'l ,

nB Ir noi L966' : . -..r..
Kenàemerd.uinen L965,

t/m Apri1.

n, d.oor VWG Haarlem j.n'L965.

L2 bLz,

12 blz.

L966-Írr)
onoLz.

11 bIz.Inventarisatle broedvogels Spinnekoppenvlak,
d.oor C. de Groot.
Waarnemingen broedvogels land.goed. tt&@rr te Heemstede, 1965.
op 17 en 2{ Àpril, alsmed.e B mei L962. À.Kooy en P.Woortman

- ïnventarisatie broed.vogels }and.goerl trE-lsr{outrr te Overveen
- --*L;Ci'eske , T-; - Bloem-Margadant.

Bezetting ven d.e nestkasten op het land"gced- rtElswoutrt, L965 .
Th.BeLtcrman, T. 3loem-Margadant.
Vel-d.waarnemi-ngen Kennemerland, 1962,
Sel-d.waarnemingen Kennemerland, l)66 Januari-
Ie aankomstd.ata L966, L.P.Gieske

- Waarnemingen Grote Vogelmoer, Kennemerd.ui-ne
d.oor Akkerman.
Vl,íG No q td.h q _l-191d. I s No o è egi<r,r :rir -t i_q r, dc PIEPER.
Jre.5, no.J, nej. L966
Een brilzeeëend. op Texel , L1-4-L966, tweed.e vond-st voor Nede::l-arrd.
Diverse autcurs ( foto in Pieper No.6) 

.;

- Waarnemi-ngen bi j het nest van een waterral, door B.A.F.LÍuusers.
Waarrr.emingeil" no. 48, verzameld. d"oor E.Pop
Vogcltellingen langs het strand., d.eccmher 1965, A.J. en L.J.Dijksen
Verslag excursie langs IJsselmeerkust qp 20/111966.

- 0everlopers op bouwland., J. Reijnd-crs.
Van§st van een waterpieper, A"ï,.Pietcrs.
d.e Piepcr rJrg...Jl ïIor6, juni L966
Uilen aIs broed.vogel br:noord"en het }loordzoekanaal , Vcnneker,
C.en P.Boero ..
Waarnemingen No.49, -.rerzaÍlcld, d.oor E'.Top
Ransuj-1en in het Petti:merbos, door F.,-I .Koni-ng,
YerslaE VoEelstud,ic L965. Ki[NIr Contaator gaa.n voor Vogelstud-ie. 24 blz,
door J.Steenman"
\ran 21 aangesloten llogelwerkgroepenr coe,-wachten, wcrden gegevens
verzameld- over de in L)6J verri.chte. wer]<za,a.mheden en dc plannen ,7ay1..,1)$6,
VWG Wageningen, VW Utrecht, W,IG NHrs NoorderkwartierrV§G Castricur, _,
W'IG Àmsterd.am, lIdG Haarlem, Vogelbeschermi-ng rs-Gravenhage en omstreken,
\nfc ls-Gravenh.agc, N c'n \1'I Pijnacker, VW Dcl.ft en omstreken,
\{,rIG Krimpenerr^raard., WrIG Vlaard.in gcn/SvTticd,am, \X{G Dord-rccht,
WI Voorne, VlíG Zeeland., VB\r/trHct Urrr-rm.pjerr./ ï,trest Zeeuws \rlaanderen,
VWG De Blauwe Reígcr, \rWG Tilburg, Ur:ntra+I l{estkastgnderzoek, . _; : ,.

Vl^/G CJN, -\IWG NJN" -"-

Albinistische mercl-s, d-oor Drs.J.J.Frieswi jk en Drs.
Itral:ura, 6J e jaargang, 8o.6, juni 1.966

-.-.:.."'
ontvang:n van Hr.Fricswi jk.

SP:,,/vtr/ JA
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