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bl-z. 1

Mededelinsenbla d KNNV VWG AMSTERDAM. Be .iaarEanE no. 2.
qurl_197o

BESTUURSMED EDELII'IGEN:

1 Adreswi.j z en:
J.J .
reïe

lt, .

ró
A,ndriese, naar: Havikshorst 7t Je galerij Buitenveldert.

onnummer ongewijzigd.
lxJ .
Ee

H.C
leÍ

:-ygllggye, .naar: Aalsmeerderdijk 126, post Aa16meer.oon: 42977 / Zzg0.
Nieuw 1id/abonn6e:---------Mevr. I!i.G.J. Geeis, Baarsjesweg JOO, Amsterdam - 1OOZ.Telefoon | 389311

2. Promotie tot woon Iid:
l'í. van n Berg, op vóórstel van HH. Hartog en Versluys.

3. Verlo inventarisaties Amsterdamse Bo S

, filmzaal)
t moment verkregen

7me Voge and en oj Bosmuseum
vonden besprekinsen plaats over d.e tot op daresultaten.
Door een aantal coördinatoren, geassisteerd door een deel deradspirant-1eden, werd.en de 4 rayons minstens eenmaar per weekbezocht, zodat voor de aangeluezen soorten (èn u"tuiu à.ràur")voldoende gegevens konden worden vastgelegd.
Varende telden enkele - ten dele andere - leden de boerenzwaluw-nesten onder de bruggen.
tdat de wielewaal betreft, hiervan telde ook J. Reijnders d.eterritoria, met behulp van een band-recorder. De resultatenmoeten nog met dÍe van d.e overige viïG-1eden worden vergereken.
rn het volgend Mededelingenblad za\ over het geheel verslagworden uitgebracht, en zu11en de resultaten worden gepubli-ceerd.

4' ?" volgende v'wG-excursies vonden inmiddels praats:Texel, 4 en tapifï:-
Mariapeel, 9 en 10 mei.
De Harz, 15 t/m 20 mej-
Engeland, 26 juni t/n 5
Blesbosch126 juli.

(zie verslag)
juIi.

5 M.i.v. s ember za1 wee r worden getracht zoveel nogelijk elkwe end een oc h end-fiets cht door het Amsterdamse Bosnemen. Belangstel enden voor
te onder-

ee name n 'ond te-voren lrle j. van Drooge bellen ( tf. 73oJ711; b.s.s mevro Brinkers( tf. 7235OO).

Mej. Mr. J.H.U.
Secretaresse

van Drooge

vDr/vDr
juli 1970



blz. 2
TeruEkee r ZOI,IERVOGEIS,/BR OEDVOGELS Amsterdamse Bos

1969

tB/l
2t/4

Ic.l
15

8g

116

L3t
t79
t93
l-95

"207
226

227

228

229

265

AvN

269

272

2?4

276

277

1268

23/3
27/4

30/3
2/l

tt/4
20/4
t8/4
25/4

6/4
22/4

6/4
29/4

e/4
(29/1)

17/4

5/5
30/3
24/4
24/4

t3/5
L5/4
B/5

t2/4
2t/4

(2o/4)

t9/4
L9/4

(78/4)
25/3

23/1
(2:-131

LB/4
25/4
20/4
t2/l

2L/2

t7/4
30/4
26/4
20/4

L3/4

26/4

a970

?/4 "?
24/4

tg/4 *

21/2

t3/4 *

?/5
26/4

t8/4 *
3L/3
24/4 *

tB/4 *
L2/5
L7/4

36

96

l.24

L35

rB6

200

202

zt4
232

214

235

349
z6Z

zomertaling
boomvalk

kleipe .pLevj-er
grutto
visdief
tortelduif
koekoek

gierzwaluw
boerenzwaluw

huiszwal-uw

oeverzwaluw

tlrielewaal-
gekraagde roodstaart

naehtegaal
sprinkhaanrietzanger
snor
grote karekiet
kleine karekiet

+

267

270

272

274

275

2/5
rc/4

23/4
6/s
23/4

30/4
3/5

tL/5
t8/4
t2/5
e/4

20/4

26/4

30/4

L/4

30/3
(29/1)

3/5
28/4
27/4

r-4/3

2t/1
74/l
(B/t>

L7/4
25/4
LB/ta *

7/5 *

15/5
(14751

t3/5
tB/4
?/5

15/4
20/4

276

277

279

280

282

2?B

279

281

282

284

bosrietzanger
rie tzanger
spotvogel
zwartkop
tuinfluiter

Srasmus
braamsluiper

fitis
tjiftjaf

fluiter
grauwe vliegenvanger
bonte vliegenvanger
witte kwikstaart
daarna pas weer;
gele kwi.kstaart
rietgors

283

có+

285

286

289

2go

3L/3
19/2
o/1)

25/4
2?/4

e/4
25/1

5/5 *

5/5 ,

2J/4 *

to/t
22/3

5/4
20/1

287

288

289

294

295

lo+

29:.

297

298

241

306

341

243

,24

voor verklaring der tekens: zie ommezijde



b!z'3
De volgende soorten zijn randelijk iljaarvogelrr, maar zijn in het
Amsterdamse Bos in het winterseizoen meestal gedurende korte of
langere tijd afwezig:

1968 t969 1979
scholekster
6ï6iïtïE',ffia
op de grond

kievit
o-ïËïïïi"gend
op weilanden Meerzicht
tureluur
overvliegend
op weilanden Meerzícht

9/2

1/L

VG.2 AvN

f12 116

111 1l§

!16 149

23/2
2/t

22/1
23/2

28/2
e/1

24/t
20/2

4/2
24/t

8/t
2t/38/t

v klari van de teke ns en afkorti no vor bLz. t

VG.3 = Vogelgids, ]e druk
AvN = Avifauna van Ned.erland, uitgave 1-!62
Cijfers tussen haakjes geven aan ( . -/.), dat de zengvogel
toen reu"ds gezien werd
* = deze soort w:,e in 1970 in het Amsterdamse Bos geen

broedvogel.
Bij de kolommen voor 1968 en 1969 is dit nj.et aange_
Seven; men di-cnt hiervoor desgewenst vorige IrÍededólingen-
bladen na te slaan.

*? = op het moment van de uitgave van di-t Blad is het nog
dubieus of deze soort in 1920 broedvogel is.

Voor een overzicht over de jaren
A957 t/n t962t zie Mededellngenblad no, 3 van 11963

1963 t/n 1965, no. 1 van 1965

t967 t/n 1968, no. 2 van 196g
verder verwijzen wii gaarne nogeens naar het artikel
van F. versruv. "Egr:!g-g3_lgg!g!9_yg3r3ggl3gg!,, in her
Mededelingenblad van maart tg?Or bIz. L3 t/n L6.

Samengesteld door i,lej. Mr. J.H.U. van Drooge,
Corn. Dopperkade 8 VI,
Amsterdam - 1OO9

vDr/yDr
juli 1770-



II{VENTÀRISATIE BOTSHOL -'68 - _t 6g
í,al fnventari sat l-e Botsho 7-t9 6B

Med. Blad KNIIV Vlllc Amsterd.am, 6e jrg, ïrr o 3- ,1, blz . 44-4: )

blz. 4

De ze. broedvogels w aren:
Fuut 12 brot d.territoria; eerste jongen op 18 neí t69 gezien.1 paar fuut bracht 2 broeds els groot, van e1k 1 jong.Behalve de broed.vo gels nog ca. l0 1! onge.paurde futen opdeGrote l/i je. 1,,laxi mum aantaL: 2) naart ,692 5O exx.llJoudaap je paar; eerste r,vaaràcmi ng 10 mei ,69 L ö, daarna lveerI8ïöf .-Nestvo ndst op 24/6
Roerdomn -___à
r,t/ilde eend

op 20 irpril 1969 werd een dood ex gevonden.1 paar;
broedvogel in 1OO 12) p:ar.li/inte rtàli voor de eerste rnaal hot bewi js, dat deze soort hiernde aad broédt, n.l_. 2! mei met, 7 pu1Ii.'69 gÍZomertali_ng 4-6 paar; eerste waarneming ZZ april ,69 t paar.]8-luIt-ï

Slobeend'- 6-8 paar; t_9 juni 1969 ecn o rriet 2 pu11i. Fiax. aantal
et 7 pulLi 

"

op 24 november 1968 , n.l. 6o exx"
Kroonecnd
-ry€

a 10 paar; door nestvondsten )- paar va,stgesteld.Eerste wàarnemj-ng: Za maart 7969 Z paar. Eerste jongen: 26 meieen net 9 pu1]i.o
+
eeKuif nd 5-7 paaT; door nestvondsten J paar vastgesteld;22 juni-I96p een mí- 2 puIli. Max. aantal op 24 nov. ca. 7OO exx,Knobbeizwaan - I aar veru/il-iic.rdc tamme. zuranen. 6 eieren, , j ongen .

o

o
+p

Boomvalk 1 p.ar i r eerste waarnem íng 2l april 1969;,tz juni J eierenin oud kraaienest, blekcn echter onbevrucht te zijn.Torenvalk 1 paar; 1) mei ,69 reeds 2 eieren; later ! eÍeren,die àrfe1i tkvranen.
Patri.js - 1 paarl nestvondst van 16 eieren.
Iggg! - vermoedclijk ? _ tO terri_toria.
{g!S"l"r - 2-3 !lr"; zwijgzamo en schuwe vogel.waterhoen - ro-r4 paar. nntete waarnemingen t 26 meí nest mct
§ËIi1el, If a-ysustus 2 klcine jongen..
I{eerkoet - 60-80 pt?r. loJ nestvondsten, deels trveede brocdsers.öp-ïï=;prember óea i".-itó-'"**.
9!!?t"nft- - 3 paar in wcidegebied van Botshor-. zJ nei 1969 eennest met 2 eieru.n en 2 ;ongen.Kielrit - / raar in wej-deg"Èioa en 4 paar in Botshol zer_f. 2 mei- L969nest met 4 eieren.
.ratersnip -
Ciutto - q-
Tureluur -

J paar' vooral op najaarstrek aanwczig: 2o october J6 exx.11 paar in weidegebied van Botshol.
3 paar i-n weidegebied van Botshol.

Evenals in voorgaand.e. jaren, inventariseerdc. o.g. met hulp van mevr.J' Alberts en mevr. N. van der Meyd.en het waterschap Botshol.( Grootte: cLl. 295 ha)
Het verschil met voorgaande jaren was, dat de resultaten van deafzonderlijke inventarisaties van r{. fimmerman Jr., J. van de ,,;tlie.l 

_en o.g. salrlngevoegd..werden tot éón verslag. De mogelijkheid be-stond, dat door,de di-entengevolge grotere iauwkeurigheia de resul-tatcn sterk zouden afwijken van die van voorg"""àu-l;;;;. De ver_schillen bleken echter in het_algerneen ,o guiirrg te zi jn, dat zijmoge1ijkmedeveroorzaaktVJerdendoordenàrma1esctromÀeiingen
in een broedvogel-stand
r'v'm' rieze samenwerking bleek de beste periode vi)or een ge-zarnenlijk verslag de periode tussen 1 seitember 1968 urr--1'u"ptembert969 te zijn.
rn deze periode werd.en in Botshol 12o vogelsoorten waargenomen,waaronder )4 soorten broedvogels.



(Botshol - 2e btz.)
bl-z. 5

Kokmeeuw - eerste nesten op 2? apriI, 15 mei 4 pu}Ii. Toen van
251 nesten de eleren geraapt ï op ? juni nogmaals van 10/ nesten.
fn totaal kwamen 25 - 30 kokmeeuwen groot.
Zwarte stern - in totaal kwamen van 10-15 paar de jongen groot.
[isdief,- 1 paar; nest net 3 eieren op t juni; was echter op 8 juni
uitgehaald.
Houldu*f - 10-15 paar. Eerste nest op ]o mei 1969; in winter aan-
wezig in troe p van ca. lO e.xx.
Tortelduif - 16-18 paar. Sterke toename in vergelijking met voor-
gaandu jaren.
Ko€koek - 6-8 exx. Eerste waarneming op Z) apri-I- 1969.
&Ig3 - ) paar. Eerste paar J eierenl het nest bleek laterverlaten te zijn. Tweede paar J eieren, slechts 1 jong. Derde paar2 bedelende jongen op 26 juni 1969.
Ve ldleeuwerik - 3 paar in weidegebied van Botshol.
Graspicper - 1-2 paar. Voornamelijk op doortrek waargenomen:jó:4i69-2o exx.
rïinterkonilg - 16 territoria.
laneliisteg - 1 paar; nest bleek bovendien nog verstoord te zijn;
absolute minimum sinds 1942.
I,{ere1
fràëElesaat
sprinkhaanr ietzanger

13 t erc. Tuinf luiter
Grasmus
FÏïG-
qjïtTjel
Rietgors
Kneu
Zwarte kraai
Ekster
GA;r-

24 terr.
6 terr.

45 terr.
Snor l,2t

35t
E

3-
3t
2t

2
2

T1
B

25
2

75
1

terr.
terr.
terr.
terr "tery.
terr.
terr.
terr.

GioË karekiet
Kleine karckiet
Bosrie tzanger
Rietza4ggr
Zwartkop
íioolmees

err.
7 terr.
4 terr.
err.
err.

1 paar ] voor het eerst d"oor nestvondst bevestiging2-J paar ) van broeden in Botshol.Matkop

Vink - voor het eerst sinds 4 jaar 1 territorium.
wellicht ten overvloede wi1 ik er nog op wijzen, dat in principea11een op zang geinventariseerd is. De vermerde nestvondÉten zijndan ook louter toevalligheden, behalve d.ie van meerkoet en kokmeeuw.onder de term rrbroed.vogerrr moet dan ook worden verstaan: een vogeldie door nestbouw, eieren, balts of zang over een voldoend langàtermijn, er uiting aan geeft, dat het biotoop hem aanstaat arsbroedgebied.
Buiten de als broedvogel vermeld.e

- periode nog 66 anderc soorten waar
soorten zijn in bovengenoemde
genomen 3

In de wintermaanden zwierven er steeds mins tens 1 buigerd en minstens

Voorts pimpslmeeqr
1 sperwel ( max. l_ ö + 2

baard
o
+
m ees
) in Botshol.

.loudhaant.'ie, keep. terwiil gou4p]gvielrkrqmsvogel en koperwiek ook regelmatig geziàn werden.
Krakeend.:-' topperee nd, en 4onnetje werdenóénmaal geàíen, hoaaarE-6ï-5'iiïöui

pi;ile!aqqt, grote zaaqbek
ker enkele mal_en,

Met name in de voorjaarstre k veel waarnemingen van overvliegendewulpen, regenwulpen.__-É_ zwarte ruiter en ootruiter en wr!gq!je 
'

tterwijl !.g§jg en oeve nïöF""-66ïd,6- s lechts nmaal werden waarge-
nomen.

Hieronder vo16t nog een vrij wilrekeurige lijst van enkele soorten;

ex op Gro
- op 18 en 2! mei, lZ juni en 4 5ufi, steeds 1 exije"

roodhalsfuut

Geoorde fuut - vanaf 2! maart t,/m ll mei steed.s waarnemingen
max. 4 exx op 29/3.op Grote !'Ci je,



(Botshol - 3e b,z.) b,z' 6

r++lEcholygl - eemiddeld J exx per dag vissend. in Botshol, tusseReind april en begin augustus; max. 12 exx.
Purperrc iger
!epelaar -re

- van eind april tot i-n september regelmatig waargenomen.
gelmatig ovcrvliegende groepjes van J-4 exx;

gehele jaar aanwezig, mogc.lijk broedvogel;
, 20 oct. 1968.
- vrij regelmatig waargenomen, alleen overvlie=gend;
exx, 2! mei 1969.

Tafeleend -
max. lIO exx
Grauwe-gans
max. 15 + 50
Bruine kiekendief - ti jdens voor- en najaarstrek zeer regelmatig
een vrouvrcli jk ex.
Grauwe kiekendief op 27 april 1969, 1 ex in Z. rich ting . ovaryliegend .
Smelleken op 20 october fg68 f ex overvlie gend in ZZ:t'l-rlchting.
IJsvogel J1 mei L969, 1 ex vliegend over Brugsloot.
Blauwborst zi-ngend ex op 6 nei- :,969, in itDe Zeven Morgenr?.
Bonte vl-ie e er 1 paartje op 4 mei 1969 in írDe Pruilhoekri.
Goudvink - 1 tussen vinken op 20 oct. L968 op Duvelsandam.

A. Hartog
Admiralengracht 2Olhs,
Amsterdam - 1015

It./yDr
juli L97o

:
* í' {"i * )È t* *,1 **+* * * * *,*'È * * ***'i* !* * ****,i 't * * * * * *,È;i ** +:},i*,tr* {.,1.,x * * * * ** * * **)t*** )t,* **,+ * +

l_d RETG
r

rinenr.
--j<---
Boo5255

15t390
Boor3?3

Boo5359

Boofl4>
BooSSzB

8oo5t:o

BozSB5l

Boz5Bor

BozSSrg

periode lp
rinqdatum

, als nestjong
6/4/19?ot m

B-6-L96?

25-5-:-]68
1B-:-rgeg
25-5-L968

9-5-]-968
9-5-l-968

tB-:-rgoB

28-5-t969
28-5-tg69
28-r-t969

1 ian. '69
2'7-'69 ?

18-z-rg6g

begin apri
l-969

l.6-4-L969
:-5-3-tg69
begin jan.
l-969

t9-tr-L970
2?-l.2-t 69

l-to-t 69

Knokke Belgié
Rijpwetering (ZH)

Àsd Bos (NU)

RUE IIARAïS (Somme)
tr'rankri jk
T,andgoed Duiven-
voorde (zu)

Langevcld bij Noord-
wijkerhout (ZH)

Oostvoornc (Zg)

Hoogmade (ZH)

Uithoorn (NH)

69+25
Ilatum cn vindplaats Byzonderheden:

dood gevonden

dood gev. vorst
dood gevonden (?)
dood gevonden

dood gevonden

dood gevonden

verke ersslachto ffer
geschoten ( ? )

verkeersslachto ffer

8oo53z3 g-r-l?69 t5-z-Lg6g

Boo5Sio 9-5-t969

Schicdam (ZH)

Lisse (ZH)

Broek in Wateriana
(NH)

dood gevonden

dood tegen trein
dood gevonden; vloog
al w,eken ,met .nylon
kous aan zijn snavel.

!Ise:Je!e1:
t6-4-Lg?o-
HFVvDT
juli I97o

H.f. Àrentsen
de Boelel-aan J4)
Amsterdam * 1011 (Buitenveldert)
11. ozo / 426069

in het Amsterdamse Bos



blz. 7

AI{STERDAMSE BOS, 197O-II. tweede kwartaal 1970 + qnige jqlf:
waarnemingen.

De waarnemingen, hoelvel critisch beoord
verantr,i,roordeli jkheid van de waarnemers.
Nummering: volgens Vogelgids Je druk.

eeId, blijven voor de

De nummers tussen (...) haakjes, verwijzen naar rrDe Vogelwereld
van het Amsterdamse Bosrt, verder te noemen ?tBos-Avifaunatf .
+(..) betekent: bijschrijven in d.eze Avifauna
Het teken o kan ook o-kIeed betekenen.++

(t) 5. I'uutTVTÍ
t3/4 2
t5/4 1
L7/4 3
5/5 2

7/5 2
t9/5 2
23/6 1

Nieuwe l,leer:
ex-(E[ËeiI---
exx buiten Meerpad, balts (me3. van Drooge)
ex Meerpad (mevr. Brinkers); L6/4 iaen (mej. van Drooge)
exx Ni,l (M. v.d. Berg)
exx Meerpad (me3. Franssen)
exx Meerpad, 1 ex pra.:htkleed bij Gem.to.rr. (Me5. vsrl Drooge,
exx NM bij Gem. temein (mej. van Drooge) !^J. Haver)
paar NM bij Gem. terrein (me3. van Drooge, mevr. Geers)
paar met J kl_eine jongen aldaar, bij rand ONM (wi. fui-per)

Arv. PoeI c. I . Kleine Arv. PoeI:

25/61

tt/4
26/4
3a/4
23/5
ro/6

25/6 I

1 ex Arv. Poel (guxer). 14/4 idem (Verhoeve).
2 exx Arv. Poel (Verhoeve)
I ex r+rv. PoeI (tí. Haver)
1 ex Kleine poel (Swart). z4/5 iaem (Verhoeve)

17/4 íd,em (l,t.v.a.
Berg)

Kleine Àrv. Poe1, 1 paar, op de rug van de éne 2 koppen
van kleine o en zichtbaar (me;. van Drooge, mevr. Geers)

me o en , Kleine Arv. Poel (i',t. t<uiper)
En beide broedgebieden werd zeer regelmatig gepatrouilleerd, langs
rand NM vrijwel dagelijks. Uit het bovenstaande blijkt dus duidelijk
hoe geheimzinnig futen zich in <le broedtijd kunnen gedragen. In de
Oeverlanden hebben zíj - gelukkig - kennelijk veel- schuilmogelijk-
heid, zodat slechts de attentie van een aantal waarne.mers leidde
naar het vaststellen van broedgevallen.

Q) 9. Dod.aars
fn april nog u/aarnemingen langs rand NM op:
?/4 tweemaal 1 exl )/4 4 exx; iö74-Í-uxl
12/4 t+t+2 exx; V/4 1+1+J exx; tg/4 2 exx

7l-/4 3 exx;

Ri
Í(ï

vaart: 10,/4 en L2/4 L ex.3$
EI

mevr. Neu
jygtt l2/4 2 exx prachtkleed, balts (Hartog, tr. Haver,
1666om).

Géón mei- of juni-waarnemingen.
( 10) 18. Aals-cholver

ne-Vï

tr

fouragerend (au
4/l resp. 2 en

ZJ/J eerste waarnemi-ng in 192O.
, L4/6 steed.s 1 ex neerstrijken6op Ni,i en daar
ikend) ".q.. overvliegend
1 ex aldaar neerstrijkend.

(11) 20. B1auwe reiger
àpill/méi--8llongen geringd in de bróedkoronie (Arentsen, Blok)
Jo/4 »oor d.e storm van ae àfgeropen dagen waren veel dode jongen

en ook eieren uit de nesten gevallen.
VSl. ook het overzicht van de ringgcrvens en terugmeldingen
over 1969 t/n L6/4 t9?o, varn Hr. Àrentsen, elderé t" tu*tlrgf:
26. !ïoudaapje(15)
,d/5 1 6 Oeverland Arv.

Steenhart )

Poel, 'rknuppelpad?r bij Poelpad (mevr.



(Asd Bos, 197O-II, 2e bLz.)
(rB) lo. Lepelaar

blz. I

Drooge )

slechts

2814
4/5

L ex over K1. Vijver richting N (v.d. Schot)
I ex langs rand van meertje in ONM dest, tussen 6
zonne:nde blauwe reigersl :zat zich t,, poetsen (mcj.v.
I ex ONl'r (Oldenzie1, A. Boonstra) "juni/eerste helft juli meer waarnemingen van meestal
dic niet gedetailleerd werden doorgegeven.
resp. 2 en 4 exx over NM richting Zrrï (Oreel)

28/6
Eind
1 ex,
L3/7

( 21) ,4,. !'íintglla]igg. In dit kwartaal slechts J waarnemingen:
l/4 1 ö Ollli West; l/4 en L9/4 1 paar aldaar.

(ZZ1 35 -.* Zonctla1_;.4g
77q- I paar, dNi.i (de Groot)

l2/4 1ö ONIvi; idem l ex eind exc. pad (mevr. Brinkers)
L9/4 I ö, later ook I Q, Oi\t{ i/'í (Hartog)
15/6 I ö in eclipskleed, meertje bij àchuilhut ONM i/ (Bran.Jer,

Luyendijkr mej. van Drooge, mevr. Geers)
Àa-tjën territorium niet uitgesloten, mede i.v.m. weinig bezoekmogelijk-
heid schuilhut.

( 24) Smient Enige \ryaarnemingen in dit klvartaal:
I l paar op NM bij Meerpad (lt.v.d.Berg, Il.Singor, K.,rderd1cr)

1 6 Kleine Vijver (v.ri. Schot)L2/5
(zY) B. Pi lstaart Aanvulling op eerste kwartaal:

20 3 1 paar v1j-egend over Directiekeet richting N (eukcr)
(26) 39. stobeend ONM:

In april en mei dÏïEise waarnemingen van exemplaren in OI,,IM, meestal

+(29) 42. Kuifeend
9p_Sf:!glyggl:g_!991 noe srechts: lL/4 L ö (swart)

Ni{ zelf :

mei- en juni-waarnemingen, zovuel
paar) aIs ongepaarde exx, somiirige

exc. ACademic Tours,
2 66 aïdairr (Ue;,v.Drooge).

(gut<e:r)

paar.

j .v.Drooge, Ooster-
met de baan)
" Drooge)
I'iolensloot (mej .vDr)

met 6 kleine l}i Hoornsloot ( (sj.ir-
zenspee p àetS

op of nabij het meertje in ONM idest;
in april max. , ö 2 q (tt/+, Buker),
in mei all-ecn waarncfrj-ngen van öö, max. J exx.
2,i6 I9 met 7 j_gvenjd-en aldaar (tir. Kettlc,

uo§waö686iïfn-§6Efe-) ; even later atleen
Dus in ieder geval I broedgeval in ONi, W.

§]Cil:_IUygIz tt/4, rs mgrgens vroes, T 6 5 o
Emst6-1ï66ËEë-Poel': 3o/4 

"t ö (i,rt. ilarer) - +

Il-9IY-gr-grVecI april-,
(minstens 2

e flank.
eerst waarnemingen van
ar (de Groot)
ar eind exc. pad; voor
tli;urak-lvrakr'-geroe p ( me
ar in sloot langs exc.
ogelgids spreekt van rr

kuifeend mct 12_jongen

gepaarde exemplaren
öö ook r,veer met vl-ek

roepende exx, n.1.:

ts enige malen exx vliegend
j. van Drooge, mevr. Geers)
pad; trlilrakir-roep (me j "v. Drooge)

grommende'i geluiden van o in broedtijd.
, eind exc. pad., eerst o$ de wa1 ,
chot )

over
Voor
2/5

tr/5
t9/5

??_/s

witt
het
1pa
2p.
met
lpa
DeV
1e
daàrnale-sfóot-ín G;. s

IegIl:1g9 !r - 9:9:- 9I3939 !9gIe]c:!::'- 9:9:-y9r5--21-Veel waarnemingen in april, varierénd van I-tót l
Geen waarnemingen e.erste helft mei, maar
L6/5 L paar in Hoornsloot bij sluiswachter Mus (me
l9/5 L paar in Hoornsloot, bij drijvend eilandje,

epend weg (t'ie5.v
nsloot naar vm.

kop rukkend; vlogen rrvJr.tk,i-ro
2)/J 2 cxx, ivrak-roepend, van Hoor
G66n waarnemingen meer tot: 27/6 q
4/? 1 9 rnet 6 nog kleine puÏÏï- 6

r+%
( gioep Pahlsson, iir. . d I Haen,

1

m<:j. van Drooge)
((meF, -mea.
^--((swart 

)

ee



b1z. 9(Asd Bos, 197O-II, 3e b]-z.)
VervoI g kuifeend - 2 bro vaI in ONM:

L7/.7 I g met. Z_t]gingjg]1i eind excursiepad (mevr. Geers)
Ló/7 idèm, sloot langs Koenenkade bij de I banken (l,l.v',d. Beirg)
ook bij deze soort dus opvallend rireinigirvertoon, in de broedtijd.
Vermoedelijk kunnen broedgc'vallen eerder word.en geconstateerd van
het water af.
In ieder geval
a1s broedvogel

3o) 41. Tafeleend.

(37'i

dus dit jaar voor het eerst duidelijk vastgesteld(J broedgevallen) ; aanvulling op Bos-Avif,,.,rna.

i4l7-ITTIï schuilhut in ONM W (de Groot),
Eerste wàarneming sedert Lt/j.

G2) 45. Brilduiker+__-Vtr1-ílM-Gevr. Brinkers; 3/4 idem (A. Boonstra.).

9p-Elrcy33r!:
2/.1 1 juv. 6; J/4 en 5/4 L q; 5/4 t juv. 6;
7/4 eerst 2 g, daarna 1 juv.+ó.
9(! 1 g (me3i van Drooge); 1 eerstejaars ö (Reijnders)
Ltit warèn de laatste waarnemingen op de Ringvaart
9p_IY daarna nog waarnemi-ngen, vrijwel dagelijks,
llí-'r>r'4 z ? Iàngs rvreerpaà (mevr. Brinkers/vrvc;
Hierna nog slechts: 9/6 I g Nl,t (Verhoeve)

53. }rote zaagb.ek Laatste wa"arnemingen:öp-Nf;-2578-ï-. (B;;;i
Overvliegend: *3O/4 I ö over Schinkelpolder (W. Haver)

(40) 55. BerEeend
3o/5 1 paar schinkelpolder bij zagerij (van der schot)

( 41) Grauwe

van max. 4-

v.d. Schot).
exx,

§
E exx over

(".q. niet nader te determineren ganzen)
NM richting NO (mej.v. Drooge, mevr.'Geers)
NIvl (mevr. Geers) -
er hoek Bosrandweg/Ringvaart, richting N (Verhoeve)
lgens;

z4/Y I ex over o
6/6 + 2! exx ov
?/6 ichtereenvo

! 5.uur Jo, een troep van ongeveer lo exx raag over Balkanrichting Oost, vermoedelijk grauwe (neijnaeis)
! uur 45, 10 grauwe gr-rrren over b1a.,*u.àig"r-kolonie (v.ir.Berg,
B1ok, Buker, Buurma)
8 uur 45, 10 grauwe ganzen over o}ilní richting NO (mej. v.Drooge,

,7)à*?:";;"Ï;"nl'Ë:ll-" sanzen over slui" ,i"r,tir* ,; (M.vaeers)
Vossegans

(4e)

3o/+-6-ieren in nc,st op eilanden omgeving reigerkol-onie; in demiddag J eie.ren door jongens uitgenaà}a (Àrentsen, Blok).begin mei: 2 exx over Ringrrra"i (ne:-;nàers)
L/6 1 ex weilanden Meerzicht ( me j . 

"ror,.- 
níoog" )van een tweede broedser kwamen jonlen uit, ooórr zi5 gingen ver-moedelijk kort na het uitkomen ureer verroren. Eón jo;g ;";d enigetijd bij de Directiekeet opgefokt, doch werd door àurr-""t gedoodti-.-,"'il;. "*""*

e/4
5/5

3L/>

I ex boven kanobaan bij kampeertemein (Straatman)
1 ex over. kampeerterrein richting N(Straatman)I ex hertenkamp, geattaquéerd d.oor kraaien (mej. Franssen)



b:.-z. 10
(risd Bos t L97O-TT, 4e blz.)

(51) 77. §psrwer287T1 u" midderste bos (aanvulling op eerste kwartaal)L8/4 r g over Kr. vijverl iL ex oeveriand poel (pr.v.d.tserg)
$5) 92. wgqp"ndief

LjI6--a ef-Ëiltenkamp (Dooremans, van d.er Schot)
( 58') 88. visarend

t8/4
7/5

1 ex hoog over Kl. Vijuer, richting Oost (v.d. Schot)
L ex boven Amsterveense Poel; tweemaal- riuaargenomen,
met geruime tussentijd; vroog weg in Z" richting (Drs.
E. Nieboer, med. Buurma)

( 61) Bg. Boomvalk
21i74--T-?l-dver zonnewei, richting oost,, ca. l-9 u 15 (Hartog)
3O/4 1 ex boven he t Eos (r{i. Haver, t4. Kuiper, j,l. Hoekstra)
l/5 i ex ONlt (v.d. Schot, G"J, van Bladeicni

Ivl.i.v - L6/5 waarncmingen schinkelpolder, omgeving broedplaatsv:n ,,969 (v.d. schot,. de Groot), Éroedgevar half juli eàhter
nog dubieus (de Groot) -
19/6 l- ex van Haarlemmermeer naar d.aII. pts (Verho,:ve)

(6e) 94. Torenvalk
iloeA&'ilïË; L.^ngs Ringvaart, 3 ter hoogte van start Roeibaan

i,1e j . van Drooge, Rei jnders), omgeving Karnemelksgat en omgeving
zonnewei (Buker, Hart oB), schinkclpolder (de Groot , Swart).29/3 balts Karneme lksgat ( I3uker )6/4 poneyweide bi j brede rijwielpad (Buker, de Groot)l8/4 I ex bij rodekopjesbrug (bruA 523) (mevr. Brinkers);

idem b ij middelste viaduct Colijnweg (Butcer)
25/4 Schink elpolder bij karmp. terrein (guker). 3O/4 kwekcri j S.p. en7/6 I ex vrije sportvelden (,í. Haver) boven K1"V" (r,Í.Haver)
7/6 J. 6 fouragerend hertenkamp (mej. v. l-rrooge/vvitG)

'Íaarnemingen langs Ringvaart c.q. boven weilanclen Meerz icht op:27/1, L?/4, 2O/4 , 25/4, 5/5, t3/5, t5/5, 2.4/i, B/?.
z6/Z en 2B/l net juveiriel(en ?) Ceverland poel (resp. Svrar t . cle

Groot )
(63) 92, PatrÍjs

Ook in april (3/4, ll/4, LB/4) nog rvaarnemingen her!glhggp ;
d aarna lraarnemen van deze vogelsoor.t op dit afgesloten terreinmoeilijk door hoge vegetatie,

Q4)

vrijwel zeker 2 paar. Deze fourageerden in de vroege ochtenduren
vaak op de Gr. speelureide: L9/4, 26/4, 5i5,3L/j, í+7s, Lg/6 (Hartog)
?p-?/! en t5/4 en ll/4 politiohondenrerreig .lglleEpe{. (Brinkers, vDr)Schinkelpolderz op Ll-i4 viogen 2 exx op langs-J;-g.-;i+_AèW.q€. (vOrrzVrlCi

112. Schol-ekster
Broe
vers
Voge
L5/5
3/6

,9/6

t9/6

dvoger weilanden l,rleerzicht (vermoedelijk eerste broed.seltoord door rol1en en maaien) 1 à 2 broed.parenl
leiland 1 paar; hertenkamp.rs avonds )q_%I bijeen Gr. Speelweide (irletzger met exc.)

70 exx Or6T6-3!eetweicte (Buker)
Tussen 19 u fo en 20 u )o + 10 exx overvliegend van Haar-
lemmermeerpolder naar Asd Eos, richting Gr. speehveid.e. Daar
om 22 uur + 4,9-u"" aa,urezig. Dui-delijÈ slaapplaats. ook op
l-o en 11 jÏnï 'sÏvonds tràk, dezelfdà richting, steeds ge-ringe aaritallen (nei;nders)
74 exx Gr. Speelweidà, met BZ kieviten (Hartog.)

Q5) Lt4. Kievit
Broedvogel oNl,Í en weili:nden lvieerzicht. op weilanden ongetwijfeldbroedsels verloren gegaan door rolren en maaien. uiteiiaelijk ver-moe-de1i-jkrnaar1broedse1a1daarnoggesIaagd.
1/5 4 exx rnet jongen weilanden rangó Kr. Foet (de (;root)

20/6 rllweer + 120 exx bijeen wl. r'reórzicht (me;:;. D;;;;e/v,u,tl)



(irsd Bos, 1971-lf-, le b1z.)
Q6) 118. Zllverplevier

bl-z. 11

L2/5 5-exx-over NU richting N (ri.a. Schot)
Q9) 1_1-_6. K1ei49 plevier

ïrrc--ï-;ïE;-öm (d., s"oot;
2O/4 2 exx ONIvt, bij de J banken (p. Scnolten)
23/4 idem (ur. Bakx)
2/6 I ex, roepend' over heuvel richting NO (Hartogr mej.I"ranssen)
B/6 1 ex over kampeerterrein richting Zo (straatmàn)

(82) t2 . hlatersni

( Brl

ïn april nog dÍve'rse r/raarnemingen, varierend in aantar vai. I tot l?,
ONM. Laatste waarneming:
4/5 1 ex bij schuilhut in OI',IM irï (mevr. Brinkers)

126. Houtsnio
5/4 I ex kwam aanvliegen en wirde invarlen bij elzenspeelplaats,

maar vloog uiteindelijk door naar za.ndig terrein tegenover
de Tribune (,iieringa)

1 temitorium ten NO van het kampeerterrein,
i territorium omgeving rodelbaan; hiervan vermoed,elijk ook jongen

uraargenomen, n.1.
15/6 I exx (Hartog)
voorts nog 1 ongepaard en zwervend. ex, tussen zonnevuei en
hertenkamp (Hartog)

149. ,lttulp

Lt/4
(86)

( 87)

)o/4
29/6

+ l-O exx langs Tribune richting,Lrv. weg (t"t. Kuiper, M.
Hcd<stra); later een aantal roepend ovs'r brede betonbrug
( me i . van Droo ge/v ,tc )
1 ex roepend over RÍngvaart (W. Haver)
J exx overvliegend, gezien (me5. Franssen)

a9s

129. Regenwulp Overvl-i-cqende exx oD$7q-ilffi\t+ (5 exx)i ze/+ (2 eix) , 3o/u (2 exx);
5/5 resp. 1 en IJ exx over kampeerterrein (Straatman)
6/S B exx, tegen de avond, roepend overvliegend richting

No (de Groot)
(88) IJ1. Grutto

( 90)

Ïn april waarnemingen van max. ro exx op we:i-1.rnden Meetzlcht,.
19/5 nog actief baltscnd, maar
25/5 12 exx in óén groep bijeen op 1 reep weiland
37/5 idem, 14 exx
L/6 1L exx bijeen (mcj. van Drooge)

Góón jongen u/aargenomen; broedsels mislukt door maaien ?
20/6 Tweemaal 2 exx weilanden Meerzicht. Laatste waarneming ?

( t.te5 . van Droog e/Vli})
133. witsatje
2d/4
20i5
2L/6

22/6
(92) L35.

1 ex Kleirre Vijver (van der Schot)
1 ex wegvliegend bij elzenspeelplaats (mej. van Drooge)
1 ex vogereiland, wegvliegend van slikrand die was ontstaan
door abnormaal lage waterstand (Brander met.,excursie).
idem, 2 exx (Brander)

Oeverlope1.
fn april slechts: 25/4 I ex ONtÍ (v.c.. Schot)
rn mei- waarnemingen tarrijk, in aantal varierend van.l tot
meestal in kleinere aantallen bijeen, doch
l5/, 6 cxx bijee.n, i'tr',,J-6oun Meerpad (me;. van Droog,e).
waarnemingen door het hele Bos, rand NI"l si fr:ngs .Róeibaan,
banen, Kleine Vijver, Ringvaart.
6/5 1 ex op fietspad aoàr Jachthavenbos (mej. van Drooge)Laatste waarnemin6: Zg/5 t ex NVrl-hoek Meerpad.

kano-



exx boven l\li
Lö/) tZ exx over zwe

(115) t7g. visdief Eerstc
l3/4 2 àix over Ringv

(121) 191. Holenduif

(tute5. Pe1t, med. me j. van Drooge)
mbad Badlaan naar t{rv. Poel (l.J. Haver)
voorjaarswaarneming:
aart (Verhoeve)

blz. 12

in ONM Oost ook

maar vermoedelijk

(.r&. witgatje)

, minstens f ö)
cr Schot, rt/. Haver)

(Asd Bosr 1970-II, 6e bIz.)
(93) U6._Turetuur

Twee territoria in ONM, resp. Oost c.n lrlest;
jongen waargenomen.
flè1 territoria weilanden Meerzicht, minstens
geen jongen Brootgekomen door maaien.

2

(94) 1 Zwarte ruiter
ex .rliegend over weiland l.Íeerzicht (van der Schot)

(c)5) Groen otru ter
1 ex over wej-landen Meerzicht (van der Schot)

lL/5 1 ex roepend. over Bosrand. (Verhoeve)
( 102 ) 148 . Ke'm,haan

5/5 minstens 2 exx ONI{ Oost (Harto"l, Buker)
Qoil 149. Kluut

LTil6-6Ïï rteine Vijver (van der Schot)
(106) L62. Grote mantelmeeuw Na 3/1 noc:

l/4 en 9/4 I ex óp tó[ in NM bij Gem. terrein (meg. van Drooge)
(rog) 164. Zilvermeeuw

2l/6 en 22/6 enkele exx op slikrand Vogeleiland
(Brander)

514 : lO exx op hertenkamp (lle;. van Drooge/VIUC)
24/4 T ex over Koenenbos (ur. gàI{x)

(111) t65. stormmeeuw
Z3/5-I- iuv. ex overvliegend (Swart)

(rrt) I 4. Zwarte stern

5

8

7

(

,/5-l óverïriegend ex (But<er)

t23 l-91. Tortelduif
175-v"orËïveï u
9/5 Oeverland Al
2J/J zingend ex a

Eerste voor j aarsïJaarneming :
ij ruiterpr-rd (Simmer, Moria)
v. Poel (Luyendijk)
chter parkeerterrein start (me;. van Drooge)

eekerskade/ltaterstraat - Jan Tooroplaan -
tsoen

)

I

(ral+) 1 Turkse tortel
erritoria; B

Jan Tooropplan
2I/6 I ex bij paddestoel_ 2, halverwege Roeibaan (Svuart)

(1251 j-95. Koekoek Eerste voorjaarswaarneming :
huís de Groot (mej. Friinssen)2614-1-e ui:

Territoria: Atv. poel - Vogeleiland - ONM (f
16/5 I o rossige fase Ui5 Hfeine Vijver (van
20/6 roepende ö over Jachthavenbos (me5. van

GzZ) 2o2. Steenuil

o
à
Drooge )

2/, 1 ex ten Zuiden van Bosrandweg (Verhoeve)
Tot, 1/6 steed.s roepende exx bij de boerderijen van Schinkelpolder
Zuid langs de Ringvaart (Verhoeve)

(reg) 2o4- Ransuir
6-Ë ffiiIen, z2 jongen (Buker, uartde)

( 1lo) 2a5. vel-duil
ï 8/4-l ei over lrirr4 richting Oost (van der Schot)



bLz. L3

(Asd Bos, 1970-ïI, 7e bLz,)
(:.ag) 2oJ. Bosuil

Tussen 1/4 e
! ransuilen
(zie boven)
geval misluk

Q3?) 216. Grote bonte S echt
or V,r'lG gel_nven

Nadàt oi-19/5 in de nestkasten 21 eieren warcn geteld, kond.en op
5/5 slechts 9 jongen worden geringd (de Groot, iartog).
van 1 broedgevar werd op l4/4 de adulte ö aangered.en bij de
parkeerplaats achter het vogeleiland. Deze werd bi.j de vrije
universiteit weer z6ver opgekweekt, dat hij eind rnei kon worden
losgelaten (Buurma).
vervorgens werd op 24/4 een bosuil doodgereden, vermoedelijk
9. ? van hetzelfde broedgeval; rs avonds bleken de ] pulli reedste zijn overleden. (Hartog).
Uilen verkeerssl-achto f f ers :

n l7/7 werd.en in totaal 1 steenuil, J bosuilen en
dodelijk gevrond door snelverkec'r. Zowel van de bosuil
als van dc ransuil is dientengevolge minstens 1 broed-
t.

()-32) 39h_9lggEf", .Eerste voorjaarswaarneming:
1öl4 l(leine Vj_jver (van der Schot)

tariseerd over heLe Bos. Zie verslag involgend Mededelingenblad.
(14o) 22o. Draaihals

I ex parkeerterrein start, op de grond, in gezelschap van mus-sèn (van der schot, daarna Ào*un met mej. van oroogà),Later vliegend hoek l{eerzic]nt, langs Meeriad en naar oeverstrookaldaar (van der Schot, mej. van Diooge).'
Ook nu dus weer in de vanoud.s bekendó periode.

(145) 226. Boerenzwaluw

6/5

31/3 t ex 6ij-t4eerzi
Door Ví'/G geinventari-
Verslag in volgend I,l

(146) 22 . Huiszwalur,v
2 enkele exx Schi

(147) 228. oeverzwaluw

Eerste voorjaarswaarneming :

cht (li, Kuiper)
seerd, nesten geteld ook onder de
ededelingenblad .

Ee-'rste voor j aarswaarneming :

nkelpolder (de Groot)
Eerste 

. 
voor j aarswaarneming :

lpolder (Buker, G.J. van glàderen)
er Schj-nkelpolder (de Groot)
ver (v.d. Schot), J exx Gr. Vijver(U. v.d.. Berg, H. van B1ad".uri
ven zandterrein tegenover Tribune,
n (me3. van Drooge, mej. Franssen)

Lö/4
2?/4
25/3
t4/6
28/6

2 exx SCrrint<e
enkele exx ov
J exx KI. Vij
1 ex over NM
enkele exx bo
boerenzwaluwe

rïiel-ewaal

bruggen.

(M. v.d.. Berg)

met

(220) 22 Eerste voor jaarswaarneming :
ubbele brug, omgeving Openluchttheater
'e, daarna ook I4etzger)
geteld, verslag in volgend l,tL.ded.elingenblad.
ling door Hr. Reijnders, met behulp van

(m
exx voorbij d
ej. van Droog

Territoria door VlïG
Paralle1 hi-ermee tel_
bandrecord.er.

+(195) 240. Zwarte mee S
Broe
\{aif.r
was
L8/4
Droo

Q9?) 243, Matkop

dgeval vóorheuvel, Oostzijrle, orageving bankenplateau,hij ook in de maande.n februari en maàrt regelmatig
ïrraargenomen. 0 a. 18/6 adult met 4 Suveni-etàn a1dàir (Hartog)
zingende ö j-n naaldhout langs Oostrand rodelbaan (*"j. ;;;

Ber mevr. Geers)

zàígt#;Eoria door vvvG geteld, verslag in volgend pied. Blad"



blz " 14

(Asa Bos I l97O-LÍ,

(16r) ?52. Kramsvogel

Be blz. )

Laatste waarneming:
(van d.cr Schot)ve128/4

Q63) 254.
I exx heu

Koperwiek
Midden april opmerkelijk veel ,isociale zangtt, in grote troepen,
meest vel-e 10-taIlen, bijeen (Buurma)
l2/4 L ex subsong bij voorheuvel (Hartog, V,ïG)
lB/4 I ex hertenkamp (van der Schot)

(164) 2-29, Befli-jster
ex weiland Meerzicht (me5. van Drooge)
ex hertenkamp (van der Schot)
ex Oeverlanden Poel, vli-egend richting kampeerterrein

van der Schot)
(166) 26:-. Tapuit

13/4
tB/4
28/4

1
1
1
(

t7/4
t)/+
10/4
5/5
7/'

L7/5
(168) 264.

1
1
I
I
I
2
1

r

ex i-ngang knuppelpad hij Poelpad (1,t" v.d.
ex Gem. terrein (gatx)

zingend ex Oeverland Poel (v.d. Schot)
idem K1. PoeI tegenover kamp. terrein
i dem (Straratinan)
nog een luid zingend ex Oeverland Kl.
I territorium aldr:ar (Hartog, Bukcr)

Berg)

ex knuppelpad, zijde Bovenkerk (ll. Haver, 11.
ex oNI,l vïest (I,. scholten) 1,1.

ex Kleine-Vijver weide (nufer)
exx GeL,i . terrein ( me J . van Drooge , ,J . Haver )
ex op bouwland Bosrandweg (Verhoeve)

exx ONi'l (Andriese, 1{. v. d. Berg)
exx Kleine-Vijver weide (gutcer)

p je'aa

(de Groot)

Arv. Poel;

1 waarneming in L97A:
v. d. Schot, G.J. vír^n Bladeren)

Hoekstra,
Kuiper)

(me;. van Drooge,
(mevr. Geers)

5/5 3
7/5 5

(169) 265: Gekraagde roodstaart , Eerste voorjaarswaarnc.mingcn:
bereklauw (mej. van Drooge)1 ex dalletje Perz.

f ex Jachthavenbos (tut. v.d. Berg; later mej. van Droo6e iclem)
(l7O) 266. Zwerte roodstaart

4 I o zandterrein tegenover Tribune (Àrontsen
1 ex bij nieuwe KLNi-hoofdkantoor in aanbouw overzijde
Landscheidingsvaart (van der Schot)

(17I) ?67, i'lachtegaal Eerste voor jaarsv,raarneming :

l7/4 's àvónds, zingend ex langs Ringvaart bÍj i,Iz (Verhoeve)
Zangterritori-a hele Bos door V,'rG geteld, verslag in volgend Bl-ad"

(175) 272. Snor Enige waarneming in 1970:
Í87q-T7Ílgendó ö ;;chinkolpolder, in ruig terrein tegenover

Poelpad (cle Groot)
(174) 2?O. Sprinkhaanrietzanger

L7/4

1
I
t/
B/4

)

t

2r/4
z/c
//)

t7/7

Q?6) 2 4. Grote karekiet Slechts

(177) ?75. Klejne karekiet Eerste voorjaarswaarneming:
TVït ."-#ri"" dfrM (me;. van Drooge, mevr. Maasland)
l5/5 zLngend ex .rogeleiland (Metzger, met avond-excursie)

7 paar arekietenkraag (

( rZ8 ) ??§_r_\qr,rie t zanger Eerste voor jaarsv;aarneming :

l3/5 2 zingende eix Kl. Noorddijk bij KI. Arv. Poel
Territoria door \i,iG geteld, verslag volgend B1ad.

o?9) 27 Rietz er
I 1 ex gez en Oeve
22/4 zang Oeverland I'oe1 (de Groot)

Eerste voor jaarswaarneming :

rland PoeI (van der Schot)



(1Bo) Z

bLz. L5

(Asd gos t L7?O-II, !e blz.)
tvo 1 Eerste voor jaarswaarneming :

en en gezien, tussen K1. Vijver en hertenkampI ex horen zing
(mej. van Drooge) .

Zangterritoria door V,;íG geteld, verslag in volgend lled. Blad.
( 181) ?8o . _ryq4tkop

Í574-"írrg".na-ex
zingend ex

(r82) 282. Tuinfruiter

974-zr'neéna
(186) ?qq. rjirtjar

Eerste voor j aarswaarnemi-ng :

zingend ex Amerika (ae Groot)
Eerste voor jaarsv,raarneming :

Oeverlanden PoeI (resp. v.d. Schot en Buker)
(181) 2BJ. Grasmus

z57qnír.€eno ex
( rB4 ) 284 . Bra.amsruiper Eerste voorjaarswaarneming :

27/4 zin[eía ex Ui3 jachthavens, en op elzenspeelplaats (natx)
Zangterritoria door VltlG geteld, verslag in volgend l"ied. BIad..

(r851 28?. Fitis

Eerste voor jaarswir.arneming :

bovenbos (mej.v. Drooge)
Koenenbos (mevr. tsrinkers)

Eerste voor jaarswaarneming :

ex Vogeleiland (Kersten) ; Jachthavenïreg (me.vr" Brinkers)
Eerste voor j aarsvíaarnemi.ng :

zingend ex Karselaan (Buker, Hartog)
zingende exx: f'Iestzijde hertenkamp - oostzijd.e herte-nkamp -Schinkelpolder omgeving Radar - Vogelei-Iand (v.d. Schot;
Vteil. later ook mej. van Drooge); !-bunderbos (Buurma)
Karselaan (Buker; Hartog, vV. Haver, mevr. Neuteboom)
De TyI - voorgespannen betonbrug - Heidemy. (Buker)
!-bunderbos (Buker, de Groot)
Goudhaantj e

8/4-minstens -zingende exx omoricaperd (me3. van Drooge, mevr.
LL/4 idem heuvel en Ba1kan (nufer) - 

Geers)l2/4 zingend ex eerstc- bos (1.,1. v.d. Berg)
12/4 en lB/4 zingend ex c.lzenspeelplaatJ (mc.vr. Brinkers)
3O/4 I ex Kl. Vijver (v.d. Schot, C..i. van Bladeren; tir. 11rru",
Waarnemingen op 26/4, 3o/4 (zie boven), 5/j, jI/5, 4/6, Z/6,14/6, 16/6, 19/6 van steeds 1 zingend. ex eind Omoricapad bijvrije sportvelden wijzen op 1 territorium aldaar (Buker, Hartog)
24/6 zj-ngend ex rijwielpad bij houten brug KI. vÍjvc.r (à" croot)

( 190) Gl"glÀ,C vliegenv.rnger

25/, à{n§óíd-ex Schinkelpolder (Simmer)
(r871 289. tr"luiter-r75

6/s

7/5

+(1BB) 292.

5/5--l ei-Eïl-ËuIs-d'e G

mej. van Vliet)
(191) 2il._Bonte Vtlqgcnvanger

I 6-EieïsenstaÏÏï"g Tribune (mevr. Brinkers/v',;i}) .
Later ]-

van

(159) ?98. Ecegemus
Zangterritoria hel-e Bos door V,,,VG

(149) 19?. Boompieper

ïle.rste voorjaarswaarneming :

root (me5. van Drooge, mej. Fransse.n,

25/4

7/5
aldaar (mevr. Neuteboom)

ogeleilandpad naar Vogeleiland (Buker, Boonstra)
Balkan (Hartog, Vrl. ilaver, mevr. Neuteboom)
hoek ileerpad .(r* j . Pelt, med.ed. me j , vèrn Drooge )+ 1 ö elzenspeelplaats + 2 ö Jachthavenbos (m".r*. Brinkers)

o
tlo

10
l-o
idem

t8/4
6/5

5/5

geteld. Verslag in volgend BIad.

2 exx Vogeleiland (Brander)
4 exx op de grond Schinkelpolder; vlogen weg met nog
J andere exx (van der Schot)
1 ex op de grond, ook zien wegvliegen (Andriese, li.v.cl. Berg)



blz. L6
(Asa Bos, 1970-ïf, 1Oe blz.)

(152) 
'O4. 

iíiitte kulikstaart
Broedgevallen erf Meerzíchtl rVestelijk viaduct (voormalig mili-
tair terrein); ten Z. van zonneweide, tcgen verkeersw€-g aanl
Kl-. Noorddijk, bij ooerderij huisnummn, i4. (me;. v. Orooge, Uartog)
Ook veel waarnemingen erders, bijv. begin vogeleilandpad,
ruiterpad bii hertenkamp, Bleekerskade bij Katerstraat (o.a. L4/6
met juvenielen), Ringvaart, tussen schiphol brug en gemaar.
06. Gele kwikstaart. Ee rste voor jaarswaarnemingen :

I ox Grcte Vi J ver/neuvel, later 1 ex ONiri (Buurma)
6/f t ex roepcnd v.rn iveiland i'leerzicht over ]vleer p.id

richting Haarlemmermeer (van der Schotr mej. van Drooge).
Hi c- rní1 geen waarnemingen meer bij i'ieerzi-cht, , dus geen broedvogel.
Vorm oedeli jk wèl broedvogel Schinkt_.. pold-cr;
23/4 en paar dagen later ook een ö1 sindsdien met tussen-

( r:+)

(15r)

1 o. e+'pozcn t/m 3O/5 een paartje op het karmpe e'rterrein bi j Kl .Noorddijk (Straatman)

8., Klapekster
5/4
5/5

(204) 1l+ .

ex bij
ex bij

1
1

A

vierwindenbrug
hek hertenkamp

Heuwekemeyer)
Brinkers )

( inevr .
( mevr.

lvink
exx omgeving voorheuvelwater (mevr. Heu,,,;ekemeyer)

(206) 3l--6. Putter ook half aprj-1 nog grote aantallen aanwezig, max:ÏZ74;;=nderdtal terrein politiehonden aan Jollenpad. (Arentsen)
' Een groot aantal waarnemingen wijst echter op een territorium
Jachthaven\Ileg bij Jachthaven de Schini<e1 (all voorgaande jaren)
en vermoedelijk ook u,erk 24r c.q. directe omgeving-(mej.v.Drooge)

(2o7) 1L?. sijs
9/5 en-ar/5 1 ex elzenspeelplaats, die een mankernent aan
had; kon wè1 vliegen, naar zat doorgezakt op zijn buik te
rageren (r'le;. van Drooge, mevr. geers)
12,13, l5/5 iao^, maar nu een tweede, normaal, ex erbi_j.

(213) 323. Goudvink

zijr poot
fou-

tt/ 4 rs morgens 7 u
Kruisbek

JO een roepende ö Kl. Vi jver (gut<er)
(214) 6

o1n
+

Schinkelpolder op de grond (lri. Kuiper, lr. tloekstra)
(216) llo. Kesp

fn april nog vrijwel dagelijks waarnemingen, t/m25/4 L ex Oeverlanden póel (r.a. Schot)."0.a.
\9/4 t paar ten O. van Gr. Vijver bij pds Z (RciSnd"rs).
B/? , LzlT , t3/? , .LB/? "oopurrà" ö oo;tzi jde, ot,th (rne3 .v.Drooge,l?/? t roepende 6 linaelaan bij rribune (ne;.-"orj.-i"r". Geers)2o/Z I o kampeerterrei.n (straafman)

(2:'8) 3!7. Ringmus
Broedgevallen in diverse
Vogeleiland.

nestkasten, o.a S chinke lpo ldcr en

Same steld door

tP:l-Dr _juli 197o

l.{ej. i1r. J.H.U. van Drooge
Corn. Doppcrklrde B Vf
Amsterdam - 1OO9



blz. 17

Inventarisatie Amsterdamse Bos - Voeeleila

P6g t27o

ng

o

I ö enkele o
+

3

3

1, , juv. (dood voor zij
O volwassen waren)

5

I
1?,26gezien
O achtereenvolgens eekhoorn

en kauw in bosuilkast
o

1

1 onder brug
1

O in aantal beperkt
I in bosuil-kast
2 in aantal beperkt
2-1
7 in nestkasten
1 in nestkast
2

1

o

5

1

10

U

I
1

5

o

1

o

o

O I week gezongen

5

10

I
o

nd

wilde eend

- torenvalk
fazant
waterhoen

meerkoet

scholekster
- kievit
houtduif
tortelduif
koekoek

- bosuil

- ransuil
grote bonte specht
boerenzwaluw

wi91ewaal

- zwarte kraai
kauw

ekster
Vlaamse gaai
koolmees

pimpelmees

matkop

staa.rtmees

- boonkruiper
winterkoning
grote lijster
zanglijster
merel
gekr. roodstaart
nachtegaal
roodborst
- grote karekiet
kLeine kareki-et
- bosrietzanger
- rietzanger

- spotvogel
zwartkop

tuinfluiter
grasmus

- braamsluiper

o

1

o

1

n8

1

IO

2

2

1,

1,

4

I
1o

+
o

0

I
1

2

?

I
? ] n.o
2

6

I
14

10

1

6r
4

o
7.

o

o

o

5

t2
1

1

enkele o
+

4 juv"
4 juv.



blz. 18(Vogeleiland - 2e b1z.)

Le69
fitis .1O

tjiftjaf Z

? grauwe vliegenvanger 1

heggemus 5

spreeuw 1

groenling 2

? putter ?

- kneu ?

vink 1

- rietgors O

ringmus 4

huismus 1 in nestkast

I in nestk.est

steeds 2 exx aanwezig

in nestkasten
in nestkast

Le79
8

4

1?
4

2

1

?

o

1

o

4

1:

n.g. = aIs broedvogel aanwezig, doch territoria niet geterd.
n.o. = naaste omgeving.

'i,**************F***FrFFrFlrFrrilïrrrrïirFFiiFEirFrIïFiirFi;rïFïïFiiF
De gegeven getallen betreffen het vogelei-land zelf, met de aande omringende sloot grenzend.e bosgedeeltes töt de eerste paclen
clie voor het pubriek toegankerijk zijn buiten deze sroten (ten
dele fietspaden, ten d.eIe aut,f,weg, ten d.ele voetpad).
van il soorten werd minstens 1 territorium vastgesteld;2 soorten bleven dubieus.
van slechts 1 soort - de wiLde eend - breven de terri-toria
onge teld.
*****{'*;*:t******,t********************+*****,i*:f***:t**,È*******+{<*******

Sarnengestel-d door: P.r,í. Brand.er
1i/illemsparkweg 4
r,rnsterdam - 1OO7

Br/vDr
juli t9?o



bl-z. 19

Waarne n in en om Amsterdam , excl
twee e kwartaal 1
Volgorde van Avi auna van Nederland,
rrorr kan ook q-kIeed betekenen.++

. Amsterdamse Bos,

uitgave L962.

1?oodkee duiker
1
19/4 1 ex, vj.

g Muiderberg, Z. I']evoland (v.11. Berg)
taa1, winterkleed, lrmerikahaven, Sloterdijk (Frieswijk)

1 ex bru

Roodhalsfuut
rectificatie Med. Biad Be jrg, nr. 1, pag. 24:
l4/2 I ex Oranjesluizen (carró.rrs, de itr"Ijt), vervangèn d.oor: '-
L4/2 I ex IJsselmeer, Marken (Swart, Bonten, Meyer)

1/4 I ex lJsselmeer, t.h.v. het Kinselmeer (Oreel)
9/5 1 ex, bijnar in prachtkleed, Gouwzee, Marken (Swart)

Aalscholver
l1/4 5OO exx richting Zuid, Marken (Bonten)

EgIpgI==iser
t/5 1 ex Spieringhorner Binnenpolder, Sloterdijk (Frieswijk)

Le elaar
1
I

exx fouragerend slootje i'Íidde1po1der, Amstelveen
ex overvliegend rt Kalfje (Andriese)
/6, 2l/6, 22/6 telkens 1 ex over tuinstad Osdorp

(mej.v. Drooge)

( Blekendaal )

4/4 1
B/r, t3

Toppereend
I6/5-T[àartje, Gouwzee, I,tarken (Swart)
Brilduiker
9/5 3 éix Gouwzee, Marke.n (Swart)

Grote za bek
IJsselmeer, Marken
brug illulderberg, Z

(Swart, Hirschler, de Roever, Veting)
Flevo1and (Buurma, Ve1ing)

,1tB/5 r s,+
Nonnetje
L6/, 1 ?, Gouwzee, Marken (Swart, Hirschler, de Roever, Veling)
Bergeend
6/6 Eerste zekere broedgeval Diemerzeedijk, t.o. nZomerrustrr, nadrie broedaanwijzíngen, n.I. in 1915, lg3T, 1963. Volgens deHeer Griffioen echter ook reeds broedend in tg6} en tö6g

( I,teyer, Hr . Grif f ioen)
Casarca
X'/\-1 ex op de Amstel, t.h,v. de Omva1 (veling)
Qrauwe gans
tt/4
7/5

1 ex op Marken (Bonten)
cj-rca JO exx , om ll u 45,
Jozef fsraljlskade (Oree1)

-TT 1ex vliegend over ÏJsselmeer, uit richting i'íarken in richtinglrlaterlandse Zeedi jk bi j Zuj-derwoude.
Behoorlijk grote voge1, lange staart, korte vleugels met grijs-witte ondervleugels. Borst grijs en wit gesperwerd. Rustige vluchtmet korte grijpauzen. 1Bz" soort voor Mait o-r, (gorriurr, oroàt)

Boomvalk

richting NO, zeer hoog over

kv1Ha

3o/5 2 exx wegvliegend van kraaienest, Nesserraan, Bovenkerk (v.d. schot)
Smelleken
29/1 1 éx boven de Amstel, t.kr.v. Berlagebrug (Oreel)

t



(Groot Amsterdam, 2e

Kwartel
ïAf- ex roepend

Veling). 186e

Kwaq!elkoning

b1z. ) blz, 20

in hooiland op i\Íarken (Swart, Hirschl-er, de Roever,
soort voor lvlarken.

1oi5 r èi sehoord bij
l4/5 I ex gehoord bij

km-paa1
km-paa1

T5. B,
10. B,

Z . FlevoIand
Z.f'1evo1and

(oree1)
(Oree1, Veling)

ZiLver levier
I I ex Grote lJpolder, Sloterdijk (Frieswijk)
K1e1ne plevier
L2/4 -bióedgev.r1'íValenburgersingel, Nieuurend.am (Meyer)
BeSe4wqlp
1275 ""i.ge exx over Amsterdam-Zuid (vet;-ng)
Witgatj e
ll/4 L-ex op Marken (Bonten)
D/4 5 exx Floriade-terrein eran de AmsteI

{}eine Strandloper
l-974

KIuut
J unl-

Kleine

op l,Íarken (Swart, Hirschler, r1e Roever, Veling) .
soort voor 1',iarken.

Kleine bonte s

(Andr:iese, v.d. Berg)

3 exx Spieringhorner Binnenpolder, Sloterdijk (Friesruijk, llrlalters)

(meerdere waarnemingen) I paar
Aalsmeerderdijk (Verhoeve)

Jqger

in begroeide sloot , Oude i,{eeru/eg,

3A/4 1 tóIrr. ex met staartpennet jes, langs cte kust
Noord, Zuidpier, IJn:uirlen (de Miranda, Veling)

vliegcnd richting

g1o-tg burgemeester
L5/4 t ónvorwàssen ex Grote rJporder, sloterdijk (Frieswijk)
Kleine mantelmeeuw
2E/5 2 exx' su6species intermedius, Grote IJpolder, Sloterdijk (Frieswijk)
Zwartkor:meeuw
14/5 1 volvr. ex brug Muiderberg, Z.Flevoland (oree1, veling)
!_i-edief Eerste voorjaarswaarneming :

fi7tí-5 exx Durgeraaà (lieyer) - a'

Holenduif
l3/4 2 exx .Amstelrustit. (Andriese, v.d. Berg)
Tortelduif
t6/5 l-ex

1B)e

Steenuil
I'iinstens 2 territoria langs de Àmster (.iindriese I v. d.. Berg)
Bosui-1 Vermoedeli jk
Ï"6Ëà§o"a1 diester-ÀmsteI ( andriese , v. ri . Berg)
Ransuil-Vm ex Flevopatrk (Garrel-fs)
Gierzwaluw Eerste voorjaarswaarncming:
26fr-fA schel-1ing*orà. (t{eyer) "
(Amsterdamse Bos t l8t'4)
Grote bonte s echt

ex ondelpark (v.d. Schot)
echt

I roepe exr Bikbergerbos, Naarden (Swart)
Boerenzwaluw Eerste voor j aarswaarnemi-ng :
13/4 I ex Schellingwoude (iuleyer) (tmsterdamse Bos | 3L/3)



24/5 -kolonie van 53 bewoonde nesten in zand-dépot aan Rijksweg 6bij klaverblad Badhoevedorp (Blekendaal)
Eind rnei/begin juni: in steile wand, ontstaan door afgraving iiing-dijk ter verbreding Amstelveense weg, j z hoIen. ,/è1 iog .ffaargenomen
dat jongen werden gevoerd., doch uroàasËts vermoedelijk later toch doorde vrerkzaamheden verloren gegaan (mevr. Brinkers).
Boompieper

(Groot Amsterdam, Je bi-z,)
0everzwaluw

975--iGt.ens / exx in boomgaard op Marken ( Swart )
de i?oever, VcIing)t6/S 1 ex aldaar, I{arken (Swart, Hirschler,

0everr:ieper--*-r_-_+
3/4 enige exx traject Durgerdam - Marken (Oreel_)

ilJitte kwikstaart
1 ex op Jonas DaniöI Meyerplein bij ,'De Dokwerkerr (Syuart)

kwikotaart

blz, 2l

van
8e

3/4
Gele
LL/4
Bef l-i

1 ei tuF§e

ster
exx tr'lev

exx
Tapuit
L7/4 7 Floriade-terrej-n a/d Àmstel (Andriese)

Eerste voorj aarswaarneming :
rdam (titeyer). (Amsterdamsà Bos,: 6/4)

opark (Gamelfs)

(Hirschler, Swart, de Roever, Veling)
, Eerste y,raarneminq ,t8/4. (i+msterdamse Bos : lZ/4)
,:ang'ilaarnemingen ó territoria vastgestàià 

-

(Andriese, v.d. Berg):
ij PTT-toren, c.q. Esso liotor lIotel oÍ, l{ichelin_

Paan i e
16/5 1 ö Marken

Zwarte roodstaart
0 p grond van vele
in Buitenveldert
1. de Boelelaan b

gebouw.

r

23/5 ook r,vaarnemi-ng bij Micherin gebouw van swart.2' Alpha-hote1 in ,rrrËo,rrl de Boe1elàan, hoek Europabourevard.3. ríeerdestein, A.J. Ernststraat, hoek Europa Botlevard.4. Nieuwbourv Ui; Gelderlandptein.
5 en 6. Nieuwbouu/ voor vrijc universiteit, de Boeleraan ten westenvan de Buitenveldertse laan.l8/5, 20/6, 5/T oox r""""uringen van mej. van Drooge aldaar.
2/6 zingend.e ö Niemandsl_and, Amstelveen (nej. van Drooge)7/6 1 6, zingend en fouragerend, Jan Rebelstraat, Osdorp-taag(Blekendaal)

Braamslui
2 L

(mevr. Neuteboom)
ngende ö viaduct onder Buj-tcnveldertse laan bij Kalfjeslaan

7/5

zB/s
30/5

FitisÍilT z
t/5 I

2 zi'ngend'e ö in tuin mej. Ivrac Gi11avry, ":alsmeerderweg Jog,Aalsmeer (rne j. van Droo[e) - -r ' ..'^*v

1 zlngende ö Karel Lotsylaan, hoek Buitenveldertse laan (me1.1 zingende ö Twikkel, Buitenveldert (v.d. Schot) (Droo
+g9ll9g9l Eerste voorjaarswaarneming: (Asd Bos z ?/5)t5/5 

l-r::g:.:de ö Karàr lotuylaan, tà"r s"itenveldertse 1aanl1e zanswaarneming aldaar l3/? (me3. van Drooge)6/z zingenàe ö uiteiia"-r<r""r Lotsylaan bij rï. van ,Íeldammelaan(me5. van Drooge)

- Eerste voorjaarswaarneming; (esd Bos I g/4)zingerde ö Fl-oriad.eterrein afA Rmst"f (L,rràr:.""., v.dex in tuinen A.msteldijk hoek J. r.r"Èr"r..;;;-ioreel)
Berg)



(Groot Amsterdam, 4e blz.)
Tjift jaf
4/4 I-zing
t/5 lexi

Eerste voor jaarswaarneming
ende ö jilevopark (Garrelfs)
n tuinen achter Àmsteldijk,

blz, 22

(Asd sos z 25/1)

hoek J. Israölskade (Cree1)
Goudhilant
t7 1 ex Flevopark (Garrelfs)
Eon!s_y_Iiegenvanger
L/5 I ö v-ídelpoiL, bij vijver theehuis (Hr. cravestein,

z4/s 1 zin8ende ö in eikenbosje bij .ril1a, Stukkelaan
8, ISi=gl. Uitbreiding broedgebied in NiI richring

Iviatkoo
4/4 en 1O/4 t ex Elevopark (Garre1fs)

Eaard-manngt j e
1 paartje, 4 vliegvlugge jongen voerend, rïaterlandse
buitendrjks, ten NO van Zuiderwoud.c (Bonten, Drost)
I troepjes van res!. ZOr 20 en 10 exx in buitendijks
ter hoogte van de PEN-Centrale, Dieme.r:.zeedijk (i"teyer)

Putter
- f5772 exx, 1 ex zingend, oosterdokkade, bij pakketpost8ebouw (swart)

3l/3 1 zingend ex aldaar (Swart)
- ?/5 1 g og-."est Julianarplein, bii Amstelstation, in jonge kastanje-

boom (Hoefsmid, med. Swart)
lZ/s 1 zingende ö Prins Bernhe*dprein, bij Amstelstation.

Dit j-s hetzelfde broedgebied als verled.en jaar, aan de Kamerlingh
Onneslaan bi j de Carsa Aciidemica (Suuart)

'!7/.5 1 zingende 6 de Boelelaan tegenover Mensa v.u" (me;" van Drooge)23/5 idem (Swart)
- 24/6 2 exx Jan Tooroplaan, Àmsterdam uj (v.A. Baan, med. Swart)
- ?8/§- 1 zingende ö Go;iseweg achter N.C-begraafplaats, Betondorp (Svrart)
' 29/6 2 adult en.) à 4 vriegvlugge jongen, Vo1kÉtuincomplex irons Buitenrr,

Riekerweg (Lodder, med. Swart)
' mei/iuni diverse waarnemi-ngen van zi.ngende putters, i(oningin Vililhelmina-plein, slotervaart;.-minstens 2 territorÍa (mevr. Geàrs)
- mei/juni, naast de waarn"*itgur, aern de Boelelaan (zie bor.en) nog diverseandere territoria (minstens 5) in Buitenveldert (me;. van Drooge)

?16-

27/6

med . mevr .

Brinkers )

? (Swart)

Ze edi jk,

rietl-and

Iileíne Barmsi È

Lr/7 idem (ana
ö zingend en baltsend, Floriadeteruein a/d Amstel;
riese, v.d. Berg)

!cF_e slreeuw (i't. v. d. Berg, A. B1ok, L. Buurmrr, H. de Groot)476 f ex aaam
Zeer bonte voge1, die direct opviel tussen 66 (vel_e honderden)§preeuwen' die tussen enkere boomgroepen en weiranden heen en weervlogen. Do w.r.arnemers, uitge.zonaerd o-g. die met reigerpurrus inde hand in een boom zat, zagen dc spreàuw-achtige vogel even in zit,tnaar konden zich naderhanrl niet herinneren een kuif ie hebben gezien,mogelijk omdat dàar onvor-doende op gelet rverd. Later zegen we ge-zamelijk de vogel nogeens mooi ,roórËi5 vriegen. -Beide keren viel_ defraaie, regelmatige, scherpe en .rolkomen syímetrische verdeling vanzwart en iets aIs trgebroken lvitrf opr identiek aan afbeeldingen inde litteratuur, zodat we d.e mogerijkheid van een albino spreeuw me-nen te moeten uitsluiten, ook aI vertoonden, vcorzover wij kondenzíen, de lichte partljen geen rose gloed. Deze behoeven echter nietin aIle kleden zo echt rose te zijn als veel afbeeldingen suggereren.(t .s. Buurma|

juli 197o
EVe/vDr

Samengesteld door E.J.ti. Veling
van Breestraat lZ,
Amsterdam - 1OO7
rf. ?93517



Amstelveens e Parken, l-a.atste kwartaal, \969 -
blz. 23

eerste helft 1970

Yglgglgg'

Elauwe reiger

Avifauna van Nederlanri rui ve L962

Tweede week december t/n eínd. februari regelmati-g L3 exx in De Braak,
waar particulieren wintervoedering verzorgde.nl afd. Beplantingen
Amstelveen zorgde ten d,ele voor aanvoer van vis.
Ganzen
Wfr- 4O + 3O exx richting Z.O.
Il/12 11 exx richting Z.
l2/l 4O + tB + 2O exx richting N.
L2n 30 + 63 + 40 + )J exx richting N.
l\/.1 L5 exx, LJ/L Jo exx, z4/t 3o óxx, atle richting N.
LB/z resp. 40 exx richting ZW en 8OO exx richting Z.
Torenvalk
25/tt ei 27/12 1 ex boven Amstelveen (gtom)

Houtsnip
T/lL I ex De Braak (Landwehr)

Oeverlooc,r
--+L/5 1 ex Gemet nte Amstelveen (Stom)

Visdief
FEEïÏilïtÍg vuaargenomen bij dc. vijvers in de parken.
IJsvogel
8/to, glto,
5/11 1cx

(B1om, Land)

Grote bonte s cht
1 I en ex Thijssepark (ntom)
1B'/4 1 ex De Braak ( lJlom)

Kleine bonte specht
rll1ó-1 ex-rhijss6Fark (Brom)

Boerenzwaluvl
l4/4 1 ex Gem. Amstelveen; lJ/4 vele exx (etom)
Nadien steed.s in Amstelveen boven de waterlopen waargenomen.
Gele kwikstaart
\4/4 en l5/Tl ex Gem. Amstelveen (Blom)
Heggqmus
17/3 minstens 2 zi-ngende öö Broersepark (Brander, mej. v. Drooge)2B/l 2 exx Thijssepàrk (ntom)
Jaarvogel/broedvogel in Broersepark, Thijssepark en van Leerpark.rn winterseizoen ook in De Braak: rl./La à ..**, zz/l 1 ex aldàar.
Kramsvogel
vàn-E%in-november tot eind februari regelmatig kramsvogels, zowelin de parken errs in particuliere tuinen, in aantal varierend. van
10 tot 60 exxl fouragerend op d.e vruchten van d.e Jap:tnse bottelroosen de bcssen van diverse rotÀmispelsi.,orten. Geen waarneming i_n maartlin april slechts: Z4/4 1 ,.x De Braak.
Kopc,rwiek

B/tt en ta/\L I ex De Braak of Thijssepark
Thijssepark (mevr. Geers, mej. van Drooge)

Regelmatig waargenomen,
m.i.v. 24/tL.
Na 21/3 nog slechts 6/4
Gekra e roodstaart

ex em. Amstelveen

in aantal varÍercnd. van 1 tot 40 exxo

1 ex ThÍjssepark (Btom)

('r/iersma)
, lvioleman)6/5 I ö Thijssepark (Lana



blz. 24(A'v. Parken - 2e blz.)
Nachtegaal
28/4-2- exx tni;ssepark, eerste zangwaarnemÍng,

nadien vrij regelmatig 2 exx waargenomen

Grotc karekiet

ook gc'zien;
( Btom)

3O/5 f-rex-Dr-Braak; heeft in rietzoom gebroed (gtom)
Zw.arlkop
3/5 f ex

Fitis
-77T-
2L/4

27/4

lil!tjaf
7/4 1-cx

lo/4 1 ex
Nadicn reg
Ilatko
Th

Thijssepark (Stom)

Eerste. zangwaarnemingen z

1 ex van Leer Park (Land, i4oleman)
1 ex Thljssepark (Land, i.{ol_eman)
1 ex De Braak (etom)
3. exx Thijssepark; hierna rcgelmatig enkele exx uraargenomen
( Land , trioleman)

Eerste zangiÍraarnemin5,;en :
Thijssepark (etom)
De Braak (etom)

elmatig víaargenomen in alle heemparken.

22/
De Braak: t4/4, 23/4, 1 ex

Staartmees
Van eind septembcr t/m oind
varierend van 1 tot 10 exx,
Thijssepark: )/J 4 exx, L5/
22/4 2 exx, ZT/4 en 2g/4 I
De Braak2 LO/4 f ex.
Broersepark l4/4 2 exx.
Appe1y14k

ssepark: L5/LA, to/tt
(2 exx) , 23/4, Z?/4;

(J exx) , LI/LZ, t4/1, Lg/z, 2o/Z;
li5 (2 exx) (B1om, Land, t4oleman)

( etom )

februari waarnemingen van aantallcn
in alle heemparken. Daarna:

J I ex, 25/3 2 exx,

Tl/fi-fltzr 9/1, ll,/2 waarnemingen van steeds 1L'x op door Beplan-tingen gemaakte voerplaatsen, zowel in Broersepark atà in De Braak.Aangezren zorryel een ö ars .--en o werden *o""gorràrr.r,., *ooi"r-*"-i"totaal 2 exx zijn geweest (B1ofr)
l9/2 1 ex Thijssepark (LanO, luloleman)

Groenling
pi'i'v. 17/2 L/m r juni regelmatig.waargenomen in Thijssepark,in aantallen varierend. van 1 tot 4 exxl v E

Ivi.i.v. L6/4 idem in De Braak, 1 à 2 exx.
Ook waarnemingen eld.ers in Gem. Amstclveen.
Putter
T4Ï§",nryI,,, 5/tL, B/tz (2 exx) , :ro/tz, 3o/tz. Daarna m.i.v.9/1 t/n 22/4 regermat,ig waargenomen in aantalr.en varierend van1 tot 2 exx. Echter op 6/4 2ó exx en op t)/4 -i o"i'.Van Leerpark: AO/t 1 ex.
De. Braak: to/4 6 exx, t3/4 J exx; t5/4, Lg/4, 2Z/4, Z3/4, ?g/4,l/J steed.s 2 exx.
gijs
':laarnemingen van groepjes, in aantal varlerend van 5 tot, 60 exx,van begin novomber t/m 6/4, Thijssepark.
Fouragerend voornamelj-jk in el_s en Éerk.
Barmsijs
1/3 j-éxx Thijssepark (Verhoeve)



(A'v. Parken - 3e blz.)
Goudvi-nk

Land, J. Landwehr, J.
Mus, en L.H. B1om.

blz. 2J

Moleman,

9/12 7 exx, Lo/tz 3 exx, Z/2 J exx (r a z g) Thijssepark
^ (nIom, Iand, Moleman)

LE/z 3 o ald.aar (Lana, Moleman)

§ssrM'i'v. 3o/Lo t/m L6/4 regelmatig waargenomen in aantarlenvarierend van 1 tot )0 exx, zowel in de heemparken als inandere Amstelveense parken.

RinEmus
-+Broersepark: T/l 3
De Braak z 9/l 1

exx
€xr l7/l 5 exx, t9 en ZO/t 1 ex.

Wilde eend, waterhoen, meerkoet, houtduif, Turkse tortel,winterkoning, heggemus, zanglijsterr ru""i, roodborst,koolmees, pimpelmees, g"o"rrÍirrg, vink, huismus, spreeuw,zwarte kraaj-, ekster, Vlaanse gaai, kauw,gehele periode d.oor waargenomen

U{aarne.mingen gedaan door HH. G.
H.

t,

LHBl,/vDr
----a--__juni 1970

Geselecteerd, en overzicht samengesteld, d.oor:L.H. Blom
Calvijnlaan J6,
Amstelveen.
rf. 4:rliq



blz. 26
Gemc ente-kwekeri Àmstelvecn

eerste ft1
luiiddel- I er en naaste v1

o

Vervolgens regelmatig

Lepelag]:
Ll/4 4 exx fouragerend in slootje l,liddelpolder (me;. van Drooge)2/5 2 exx (Blom)
Patrijs
2J/2 I ex, L2/) en 2)/J Z exx (iitom) T/m eind.mei
waargenomen in aantallen varierend van 2 tot ) exx (Blom)
Gans
Zíre 2Oo exx + 150 ,exx richting Noord,(Veeken)
L2/1 30 exx nichtÍng Oost (efóm)
Kievit
77Ei.sp. 1 en )o exx.
24/2 JO exx overvliegend 

"Broedvogel weilanden Micidelpolder.
Grutto
TTTI exx roepend. overvliegend ; t6/3 12 exx (Btom)
Daarna regelmatig waargenomerr.
Broedvogel weilandu.n Midde lpolden. :Tureluur
L5/1 J exx, a4/3 5 exx (atom)
Derarna regelmatig enkele cxx uJaargenomen.
Broedvogel- weilanden i"iiddelpolder.
0everloper
Z/q--I ex (etom)
Gierzwaluw
27/4 2 exx, Z4/> S
waarnemingen van 2
Boerenzwaluw
\2/5 2 exi-(eLom)
Regelmati-g enkele
{li!!g x*fkstaart
24/3 L ex,-Éfr z
Rep;elmati_g enkele
Kranisvogel

ïn de houts
koolmeee en

exx, ovcrvliegend.
tot 7 exx (Btom)

exx v/aargenomen.

cxx waargenomen.

24/t 7T."x overvLiegend (Blom, Veeken)2)/J en 6/4 20 exx.
B/4 t5 exx (laatste waarneming)

Ko eriviek
1ex ( ntom)

Kneu
Í:9fE 6 exx, 2o/4 2 exx, t2/5 3 exx.
Daarna regelmatig waarnemingen van Z tot 4 exx.
RinEinus
-#l9/4 I ex (gtom)

?"k"gil9g=gglg, scholi;kster en vc].dleeuwerik al6erneen voorkomendin de !ïeírànEen ionaïd-8ilËk"riï-Ëo;4ffiï eraaar.
ingel rond dc, aangr<:nzende sportvelde.n regelmatig

m el-mees.

,{aarnemers: HIl . Blom ern Veeken.

Ovcrzicht semeng esteld dcor:
L.H. Blom
Calvíjnlaan 36, Amstelveen.
Tel 3 4515t4

r,SqllvDrj[ni 1-9re-
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blz, 27

Evenals vorig jaar (zie Med. B1;rd, juli L969, Ze jrg., nr. Z)
werd ook nu het Harz-gebergte bezocht. Ditmaal- door 12 leden van
onze vlilG en 2 leden van v\rJG irHet Gooitr. vri jdagnacht omstreeks
1 uur werd het Jugendwaldheim bereikt; J deelnemers prefereerd.en
een hotel boven dlt voortreffelijk onderkomen.
Na de gebruikelÍjke vertraglng op de ochtend van de eerste d.ag,
veroorzaakt door inkonen e.d., werd eerst een bezoek gebracht
aan de echte hoog-Harz, n.1. de }iahnenkleeklippen. Hierbij bleek,
dat er nog zoveel sneeuvi 1ag; dat de excui"sÍes zich zouden moeten
beperken tot het midden en de lagere delen van d.e Harz, Vandaar dateerst een laaggelegen open stuk aan de zuidrand van de Harz bezocht
werd. Hier werden o.a. waargenomen: vrespendief, klapekster, grijs-
kopspecht, diverse buizerden, putters, zingende geelgorzen en
fluiters.

t s nvonds werd voor ons èn voor enkele leden ve^n d.e Arbeitsgemein-
schaft ;/alkenried der vogelwarte Hergoland de Biesbosch-lezing
vertoond vcrfl F. Versluys, en liet mevr. Brinkers d.iars zien van het
tegenbezoelc, dat de rrgastheergroeprt in mej- 1969 aan Nederland had
gebracht.

fs Zondags vrerd o.1.v. é6n der leden van de vogelwarte de omgeving
van het llimrirelreich bezocht, ec'n vrij forse kalksteenachtige heuvel
met loofbos-begroeii-ng; aldaar rverd één d.er oehoe-kooien bezocht. Bijaankomst cirkelde boven het meertje daar een kraanvogel, terwijl in
d,e rietkraag o.a. zongen: grote en kleine kareki.et, Àr.o", sprinkhaan-rietzanger en rietzanger. Tijdens de wandeling werden diverse bui-
zerden waaï"genorrlenr veel zingende bonte vliegenvangers, appelvj-nken
en 1 prachtige rode wou'.v.

rs Middags v'rerd een ander meertje plus loofbos bezocht, met als ïuaar-
nemingerl o.a. kleine bonte specht, rod.e wouu/, zwarte wouw, boomvalk,
diverse buizerden, boomkruiper en kortsnavelboomkruiper, blauwe reiger,
boomklever (nest), goudhaantje.ts Avond.s werd nogrnaals een bezoek gebracht aan Himmelreich, met a1sresultaat: 1 paar grauwe klauv,rier , zeer veel baltsroep van de do_
daarsr prachtige balts van de bosuil, en enkele malen de roep van deruigpootuil.

Is Maandags werd een v,randeling gemaakt door de midden gedeelten van d.eHatz, in de hoop daar notenkrakers en kf:risbekken te zien; deze schit_terden echter door afwezigheid.. Opvallend veel zongen echier flui-ters, boompi-epers, appelvinken, terwijl uiteraard weer diverse buizer-
den werden vJaargenomen en 1 torenvalk. Voorts langs diverse beekjesgrote gele kwikstaarten en op kaalkap-hellingen pàartjes graurÍire klau-wj-er. rs Avonds r,verden deedelherten op Bahnhof Stöberhai Éewonderd.
Dinsdagmorgen werd. een beek afgespeurd. naar de waterspreeuur; resultaatJ exemplaren en het nest van een waterspreeuw, plus vàrschillende grotegele kwikstaarten. Daarna werd. weer het open stuk van zaterdagmiddàg
bezochtl onri.erweg nog sehi'tterencl J buizercl en l rode wouw. Op fret Írrrg-
zaam golvend'e vreiland zelf veel zingende kramsvogels, klapeksier, gr"riluklauwier, ruigpootbui-zerd, d.iverse buizerden en 2 rode *o,r*"rr. Een d.ee1van de Sroep bleef daar en een deel reed. door naar een oude grind.groeve,waar de kleine plevier broedde, de bosrietzanger zong en 1 oeverlóperfourageerde.

Is Jivonds werd. een vrandeling gernaakt door de met naaldhout begroeidemidden-deren. Enkele herten r.rerd.en zeer goed gezienl voorts zwartespecht' klapekster, boompiepers. Bovendien hoórden en zagen wij nogschitterend een houtsnip en hoorden wij een 9 ransuil. Op minstens 1OO0mhoogte vlogen er 2 blauwe reigers over. In pàniek op de iluctrt slaandvoor een kudde wilde zvrijnen, bereikten we in de scÈemering tot iedersverbazing toch onze bus.

I{ABZ-e,xcgfg.



b12.28
iiJoensda8werdgehee1besteeda3n.de.terugreiS':-
Het eerste deel werd over de Bundesstrassen gered.en en het laatste
deel over de, Autobahn; Op de rustigèr Bundesstrassen werd.en nog veel
buj-zerden en rocle wouwen waargenomen; voorts een ooievaar op nóstbij Hattorf en een zi-ngend.e grauwe gors; brj Beverungen nog 2 zwarte
vJouljtren

voorts werd het Naturpark reutoburgerwald und Eggegebirge bezocht,
lvaar enkel-e leden ven V',iG Amsterdam in een sportieve competitie met
vi;{G Het Gooi bewclzen, dat je zittend. meer soorten kunt waarnemen
dan tijdens: een ',ruande1ing, n.1 . 33 teger: 32.0.a. werden daar gezien rode wouw, 3 tapuit, zwarte rood.staart,2 appelvinken, ëuropese kanarie.
Het weer tijdens de excursie was steed.s goed tot uitstekend, endaar ook een behoorlijk aàntar soorten wórd waarg"rro*"rr; ;;; ;;"ieder tevreden zijn.

4HaLlypq
A. Hartog
Admirirlengracht 2olhs,
Amsterdam - 1015juri 1970

o

o



blz,29
TWEE !ïINTERSEIZOENEN (t968-'69, 1969- ' 70) rdïATERllÏILD-

TELLINGEN ÏN HEI AIVI§TERDAMSE BOS.

4]gesg:l'
Gedurende twee wi-nters heb ik voor het rrBoN (nu RïN) waterwild
geteld in het Amsterdamse Bos.
De teldata waren door het rrBON vastgesteld; deze vj-eren j-n het
seizoen 1968-f6! eens in de veertien dagen, en in het sej-zoen
1969- t 70 óénmaal Ín de maand. De te1Iin[en begonnen in september
en IÍ-epen door tot in april
rn het eerste seizoen zijn er 16 tellingen gehouden (met in tohal
21 soorten) en in het tweede seizoen 1O tellingen (met in totaal
16 soorten).
AI1e t.ellingen werden ged.aan van l tot 4 uur na zonsopgang.

Te1 bieden:
1. Nieuwe Meer van sluis jes tot Ringvaart

vooral: wilde eend, smient, kuifeend., tafeleend, grote zaagbek,
meerkoet, fuut en dodaars.

ook de minder algemene soorten verbreven meestal hier.
Opmerking: voor de meerkoet werd bij het Ni-euwe iuieer ook de urej-lan,Jen
van lieerzicht, het rrgemeente-terreinrt en .werk 24, gerekend.

2. Riqgvaart van Nieuwe lleer tot Schipholbrug
vooral: wild.e eend en meerkoet; soms kuifeend en grote zaa6bek.

1, Amstelveense Poel
wordt zeer weinig door watervuild bezocht, soms wilde eend en smient,

4. Grote vi ver
vooral: w de eend, smient, kuifeend (Ui5v. L6/LL-1692 21! exx),

tafeleend en meerkoet.
5. Kleing_Vijvel tot betonbrug

vooral: wilde eend en meerkoet, soms ook: slobeend
kui.feend.

6. iJater van gemaal Ringvaart, via trrode-kopjes-brugrl
, smient en

naar Grote Vijver
9/tt-t692 L6J exx;

ó
ö

vooral: wilde eend (Ui3v. 1 en 14
t6/t:.:692 t7j exx).

/9-'68: r8ólix;

iVater van Grote naar Kleine Vi ver
vooral: w lde eend

Water o ev1 Amerika en meeuweneilanden
h er: zeer ïye g rvatervuild, soms wat wilde eenden.

,àantallen:
zie taber I en rï, met de daarbij behorende figuren A en B.(opm.: bij de figuren A en B is de y-as logarithmisch verdeeld,

daar dan zowel hoge als lage aantalren aangegeven konden
worden. )

tijeer:

correraties tussen weer en aantarren heb ik niet kunnen trekken,
omdat daarvoor de weer-situaties in de rest van Europa ook belangrijk
z1j.n e1^deze had ik niet. iIfèl is het noclig om te weten, dat op
L4/LL/68 a}le rryaleren _beha1ve Nieuwe Meer en Ringvaart dichtgevrorenvraren; ook op 27/t2-'6g en llh-r7o was dit het leval . op 5/à-t7g1ag zelfs op Nieuwe lvieer en Ringvaart een dunne laag ijs. b"r" open-
liggende stukken water trokken natuurlijk ook waterr,rild uit de omgeving
van het Bos aan, waardoor de aantallen hoger kwamen te liggen dan andershet geval zou zijn geweest. --aQ



( Waterwild-tel1in69en, 2e btz .)
Soorten
De voor de tellingen interessante soorten zijn natuurlijk die, welke
sterk in aantar varieren en/of in ilgrote, aantallen aanlvezig z1jn.
In het Amsterdamse Bos komen hiervoor in aanmerking acht soortent
wilde eend, srnient, kuifeend, tafeleend., grote zaagbek, meerkoet,
fuut en dodaars. fk heb van cleze soorten de aantal-len van overeen-
komstige teldata in tabel-len bijeen gezet: tabel rlï - x. (Deze
data zijn ook gebruikt in fig. A en B.).
',Vilde eend - ï:
Deze soort had in het eerste seizoen een hoger maximum dan in het
tweede. Op 14/L2. t68 zaten a1le exemplaren àp het Nieuwe ivÍeer, terwijl
op 16/ll-'69 het grootste deel_van dàze exemplaren op de Grote vijvei
aanwezi-g was. De top viel- in 68/69 ook later dan in 69/?0. In het eer-ste seizoen bleef ook ranger een groot aantal aanwezig.
Zie verder Ír:Vilde eend - IIlt
íimient
ö6Ï-E'ï3 d.e .smient rag ín 68/69 het maximum hoger dan in 69/?0, ter-wijl in 6g/ZO de top pas in februari 1ag.
Kuifeend
Bij deze soort viel de top in beide seizoenen ornstreeks dezelfde
tijd: half december, en ook de aantallen zijn overeenkomstig. In 68/69
was er later in het seizoen nog een top, zie tabel r. rn beide ge-
vallen zaten bijna aIle exemplaren op het Nieuwe l,leer, d.aar de restop de Ringvaart na dicht 1ag

Tafeleend
Bij de tafeleend waren twee toppen in 68/69, n.I. L/lZ en l1/L.
ïn het seizoen 6g/Zo was er éón maximum, dat met de trveede top van
68/69 overeenkomt. op l/].z-t 68 zat de herft van de exemplaren op
de Grote vijver en de andere helft op het Nieuwe lieer. op Lj/L-i69
en ll/J--t70 zat bijna alles op het Nj-euwe Meer.
Meerkoet
Hierbij vallen de maxima op overeenkomstíge data, en bijna alle
exemplaren zaten op het Nieuwe Meer + omgevÍng. cpvallend is, dat cleaantallen in de maanden november t/m februarj- vrijr,vel constant bleven.
Qfote zaagbek

b}z,30

aantall-en weinig verband. Opvallend is het
57 { op tL/t-t?o.

Bij aeze sóort
aantal van 133

Fuut

in de
exx Q6 a,,
zít,

Efl-au fuut valren de toppen in december en januari, en in d.ein maart.
Dodaars

trektÍ j d

Deze zeer lastig te tellen soort
december en januari.
',rildeeend-fI

had net aIs de fuut zijn maxima in

Daar de wilde eend een soort is rLie door het hcle Amsterdamse Bos voor-
komtr heb ik de aantallen van deze soort eens nader bckeken. Zte tabelxf en Xrf en figuur c cn D. uÍt deze gegevens brijkt dat bijna altÍjd
de meeste exemplaren op het l'lieurve Meer, de Grote Vijver en de omg*rirrg
van d.e rode-kopjes-brug zaten. Dit zijn drie zeer verschillend" sàuiuaàrr.rÏe zien dat de Grote Vijver cn de omgeving van de rode-kopjes-brug voor-al bezocht worden vóór de vorstperiode. ilier kunnen ze i-n-àe luwtà vande bomen zitten. Vaak zitten ze hLer ook op de oever. Tijdens de vorst
zoeken de eenden samen met cle IIog van buiten het Bos aankomend.e exemplarenhet open water van het I'lieuwe Ivteer op, omdat ze daar nog kunnen fourageren.Na de vorst-periode verdwijnen exemplaren uit het Amsterrlamse Bqs, en derest gaat de rustiger wateren in het Bos opzoeken. Ze verspreiden zich overhet hele Bos op zoek naar geschikte nester-mogelijkheden.
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(vervoS-;5 van l'laterwild-tellingen, àe b3.z'.)

i1n de broedperiode maakt het ",-raterwiJ,d tsli*n Ín een g;ebi-ed
ne*' zoveel kleine stuklcen vrater aeer ao*j-:iik, vc,oraL ook daar de
vrr:u'.';tjes zich oni.ge tijd terugtrekJre* oo I,e broerlon.

lt;iif apri"l stoppen dan ook de teli-ingen.
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Ontvangen literatuur (ad lled. Blad tg?O-],ï, juli t9?O)

. DE VOGELS VAI.I DE HAARLE}{MERMEERPOLDER

Avi-faunistisch Ove.rzicht over de jaren 1966 t/yn L969,
bewerkt en samengesteld door P.H. Blekendaal,
met medewerking van de Hr. H.J. Bos uit Hoofddo.rp,
en HH. Buurma, Reijnders, Vermaas uit Badhoevedorp.
ïn totaal J-55 soorten, met een jaargemid.delde van 111.

blz. 38

38 utz.

Dit keurig uÍtgevoerde boekje bevat
= ---- -. ---B----:r------ --Amsterdarnse VLI/G-Ieden interessante-

de T.iift jaf , 15e jrg.

-y3t3elI:g9g9y9t9'
kend voor vele

no. 2, ;[uni I97o 93!y3lggl.mste zin des woords, E. Osieck
byzondcr ook r.an roofvogels

het lJsselmeergebicd, J. Odink
selius (4-4-1920)

Het i-s vior de. prijs vap f 3.- verkrijgbaar bij de Hr. p.H.
Blekendaal, grasrÍjk 1]-, Amsterdam-1018, tf. l9Z4?3.
Het voor het v*iG-archi-ef ontvangen exemplaar berust voorlopig bÍj
Mej. van Drooge, waar inzage dus mogelijk is.

V!'/G CJI'l,
- Braakbal
- Vdaarni:mí.

en uilen
- ïtlatervog
- Stookpie

lenond.erzoek in de
ngen t/m apri1, in
, J. Buker
els en hun voedsel
tentelling, Marten

rui
het

in
i,Ícs

16 rtz.

nr.4 18 bl-2.
werden

WtlG het GOO en omstrc.ken, de KORHAAN , qplil L97O, j r8 .4,I
V&Denopgezette vogels. Dankzij de actie van Het Gooi
de verkoop gestaakt en d.e geötaIeàrd.e vogels verrvijderd.

- Bezwaarschrift inzake kcppelleiding Dic.men-Lelystaà; bedreiging
vogels ltlaardermeer en ri,'.ndmeren, L. Oude jans.

- ïnventarisatie Zuiderhof en Hilverbeek, L969, v.d. Geld
- VivG-weekend Texe1, J. Heise
- Inventarisatie ttOosterhcideif l-959 (gern. Laren NH),
- Notenkrakerwaarn,-.mingen voorjaar IpZO, K. Schaap
- liïaarnemi-ngen t/m begin april, H. Marinus.

ge §9BHAAN, iuni I9Zo, jrs. 4, nr" j (?)
- Loslopende honden 6edreigen broedend.e wulpen, JLM.

J.

Bos

Harder

- De cursus vogerkennis voor begi-nners, een groot succes
- Noordclijke meeuwen, waarnemingen in Huizen u.n bij de vuilnis-belt Muiderberg, J. v.d. Geld
- Ook Vogelbescherming schrecf aan V. & D.
- Terugmelding geringde vogels
- Veldwaarnemingen, J.v.cl . Geld
- iiilaarnemingen uit Zuidelijk F1c=vo1and, januari t/m april, J. Harder
- Ralreiger, waarneming op B/5/l"9?O, dichtbij hc.t Kleine,lu-asmeer, Reinboud .
- Draadslachtoffers. vragen van het 2e kamerlid voogd, en

de' beantwoording daarvan d"oor de Minister van Economische Zaken"
ViïG HÀARLEM. de FITIS. -1Uni 197o , jrg. 6, nr. 2

13 b:..z.

z8 atz.
- Inventarisatie Grotó

belangrijkste waarne
Vogelineer, Kennemerduinen, 1969;

mingen Spartelrneer, L"P. Gieske,
- Enige broedvogels van de' AW-duinen, in vergelijkÍng tot andere dui-n-terreinen, J. l'Ialters (dit artikel komt b.z.t" ook in het ja.arverslag

over 196! van de Al'/-duinen); vergelijking met Meyend.el en Castricum.
- Eendentelling (broeclvogels) in de AW-duinon 1969,, H. Vad.er.Dramatische gevolgcn van de stopzetting van de watertoevoer na de groteRijnvergiftiging, met d-aarna uitgevoeràe werkzaamheden.

Gegevens over de jarcn l95B t/m i-964.
Naar aanleid-ing hiervan richtte V,iG Haarlem een bri-ef aan de Directeurder Gcmeente Waterleidingen, Amsterd.am.

- versrag autotocht door dc Frevoporders, op zondagr l maart L9?o,P.C. van Spanje.



(ontv. }it., 1970-II, 2e bLz.)
V'rilc, de Biauwg Rqig,g:r rs Hertogenbosch, maart L9?Ot nr. z

- Excursi-e naar het Bossche Broek, maart 1!/O :

Excursie naar Zuid-Beveland, 1 februari.
- Waarnemingen in de. Moerputten, 1969, D. Jansen.
- Terschelling, 7 t/m 1O februari-,lg?O, A.V. Kok"

Vs elwacht tl,l KRI}IPENERJí de 1iÍAARDVOGEL juni 1970 7 btz.
- Eerste rvaarnemingen zomervogels, l- 9, A" v.d.
- De Ree-kade in 1969 (een onverharde polderkade

Stolwijk en Bergambacht) A.vrt. Brand.
- Excursies Graafkade (Berkenwoude). \B/4, en

Uiterwaarden Lek boven Schoonhoven, Zt/r/Lg?O,
- Kauwtje aan pinda-slinger, 11í. Fontijne,

bl-z, 39

Vrlaal
tussen de polders

19 bl-z,

- Iieèrkoet-eieren en hun afmetingen, À.v
- Nestkast-onde.rzoek )-969, Ouderkerk a/d,

.d. Waal.
IJssel:

Eeh matkop bracht in een mini-kastje (6 x 6 cm) ! jongen groot;
50 % van dc grauwe vliegenvangc,r-kastjes was bezet;
Seen belangstelling voor de kastjes j-n de bebouvude kom. C.Batenburg.
VdG NHrs Noorderkwartir:r dr PIEPER epqtl 1970 , 9e' jrg. rlro 4"12 bIz.
Zesde vurslag Vogelstudie van hct Contactorgaan voor Vogelstudie
van cie KNNV
26 aangesLoten Vogelwachten en/of iïerkgroepen verschaften gegevens
over hun activiteiten over 1969, c.eo hun plannen voor l9?O.
J. Steenman, Eecretaris van gcnoemd, Contactorgaan.
De PÏEPER , rye:- l-9?O, )e jrg. nr. 5 12 bLz.

- Indruki<en uít turtci3e, door L. Di jksen. :

- Vangsten van de Korverskooi op Texe1, A.L. pietersen
Overzicht over t96t t/n 1969; in totaal 1O5 soorten,

- Nestassociatj-e van fuut en meerkoetl rtkletsenderi koeten,
K. Jonker.

- Terugmeldingen uit ons rayon, Chr. van Orden,
- §iglqglgglg oorlog tegen insecten komt op gang; overgenomen uit de

Nwö-frót-Ididamse courant, rZ/3/Lgl0. Bespiitirrg g"m"*rrt.lijke bomenj-n Amsterdam met een bacteri-e, die bijv. heel effectief is tegen de
eikenbladrollers, die in het Asd Bos grote schad.e aanrÍr:hten.

- vondst van een geelsnavelduiker, Hond.sbossche Zeewering, z7/z/Lg?o,
B. van vïissen.

- Vogels van Europa, door Dr. Claus Köni-g" Recensie.
De PIEPER , juni 1!7O , 9e jrg. nr. 6 L2 blz.

- Herdenking lO-jarig-Uestaan.
- De Vogelwet 19J6 (I). ContröIeurs Vogelwet. A
- 'vrÍaarom zijn draaihaLzen nestverstoorders ? A.
- Terugmeldingen uj-t ons rayon, Chr. van Orden.
- uilaarnemingen nr. BO.

9f]rgeg: Ledenlijst per 1 mel L97O.

OntvanAen van he t Ri.i ksinstituut voor Natuurbeheer (R. r .N. )

I{et voorkoirien van de fuut (podiceps cristatus L) in Nederland,
H.N. Leys en J.J.F.E. de Vrtil_de. L966/L96?, uitgave L9?O.
Jaarverslag RIVON 1968, Rivon meded. nr. 32O;ö bladzijden gewijd aan de Afd. Ornithologie.
rnternationar conference on oÍ1 polfution of the sea, Rome
7-9 october 1968, paper no. 4: The impact of oiI-pcillution on
sea birds in Europe, by J.J.C. Tanis en l',r.F. Mörzer Bruyns
De ganzen in het MÍdden en zuiden van Friesland, philippona
en van der lleulen, Rivon med. nr. 326
De Avifauna van het Eems-Dolrard gebied, Braaksma en Timmerman,
Rivon med. nr. 327. Limosa 42, no. 3-4, 1969

L7 bl-z.

Binsbergcn.
Smit.

L52 bl-z.

76 utz.

22 bl-z.



btz. 4o
(ontv. 1it., 79?O-tÍ, Je btz.)

- De zuidelijke vechtplassen, Frora tn F:runa, door R. Re.nseDe vogels van Molenpolder, ,,iestbroekse Zqdde en
Maarsseveense plasstn L969.
Overdruk uit Rivcn-verhandcling nr. T, l969

De hiervorgende artikelen zijn aIle overdrukken uit
De Levcnde Natuur 22 (196», tevens Rivon_puUticaiies.

- De Blankaart, p. Houwen en A. Timmerman
- Biosociologisch onderzoek betreffende vogelstand cnhoeveelheid ongewervelde dieren, j.F. v.n ae nuna,D.M. de Vries en G. de Vries-Smecnk
- overzicht draadslachtoffers Lopik Radio , ],960-l96?,A. Timmernan Sr. en Jr
- De Avifauna van de Houtribsluizen e.o. ,H.l{. Leys, A. Timmerman Jr., J.J.F.E. de ruil_de
- Ovcr passieve en agressieve tureluurs, S. Braaksma- Broed-populaties van de Fuut in Nederiana,

H.N. ï,eys en J.J.F.E. de idilde

9 blz.

7 blz.

4 utz.
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Samengesteld door: Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Cornelis Dopperkaae B Vf
Amsterdam - lQOg
rf. 73O373
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A. Hartog
P. utl . Brander
Me j . Mr. J.H.-1, . van Drooge
Mevr. J.E. Brinkers - Beets
F. van Zutphen
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Cornelis Dopperkaae 8 Vtook voor correspondentie
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Redactie en Uitgave Mededelingenblad :

Voorzit ter
Vice-Voo rzítler
S e:. c re taress e
Penningmee s teresse

adres z zíe bor,.en

Gen:e entegiro ( 1l .5OO
v-10.40O, t.n.v.
Vogelwerkgroep KNNV
p/a irïcvr. Brinkers,
Amsterdam - IOO9

) Amsterdam

Àmsterdam
Turnerstr. 24 I

DoorAeven van waarnemj-ngen

Amsterdamse Bos irÍej. van Drooge,
adres: zie bovenbij voorkeur zo

gelijk na datilil-
Groot-Amsterdam

lah.

:pgggrg "*waarneming

na ETI-
eenloop van een maancl ,

maandoverz:-cht

lJ o spoedig mogó:-i;h
E.J.t1. Veling,
van Breestraat, 72
Amsterdam - 1OO7
tf. 7935L7
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Concept-art j-ke 1en voor een volqend Me dedeli enblad:

4"t: i'tej. Mr. J.H.U. van Drooge, ad.res zie boven, Iry Duql,g
)t*tt'r***************ï****,*************+*+****++,F,f***+*********r(*,t*

Excursie -C ommi ss ae:
Buitenland:
Binnenland:

A. Hartog, Admiralengracht eO5h", amsterdam - 1015
F. Versluys, Hofgeest lJ, Bijlmermeer - Amsterdam
Tf. 960492.

Subsj-diair: Beide genoemde heren voor elkaar.
Admi-nistratie: l{evr. J. alberts, -i"ndries Snoekstraat ?5,

Amsterdam - t_O18. Tf . 1]23442.
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Coördinatie adspirantleden:
F. versluys, Hofgeest 5it Amsterdam - Bijlmermeer. 'lf. 960492
rï. van der schot, .Tac. obrechtstraat r4hs, Amsterdam - Looz.

rf. ?25o9o
********!'k************)t*********:f,t*************************,f*****
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