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blz. l-
j'ÍEDFTDELïNGELIoLAD KNNI/ Vr;ïG AMSTERDÀM, 8e .iaar gang no. J

octcBER 1970
Bestuursme dede Ii
CONTACT.ÀVONDE}I

t programma, zoals aangekondigd in Nieuwsbulletin nr. I
sub 5), is '-.nige vui jziging gekomen.

- dezc vergad.ering ging niet door, o.a. omdat de voor-
bereidingsti-jd voor het Bestuur te kort was.

t_.

§9 In he
( zie
23/1o

Donderd 26 november
I Tribune Bos

Vrijdag, 6_nc:e,mber, I:zing met dia r s
0ceanische ei-landen en hun avifaunal
19 uur J0 Bosriiuseum i,,{eerztcht.

door A. Hartog,
in het byzonder

over
die van Skomer.

( dus
an (dus

27/tL)
Meerzicht )

niet
TÏë i

VerEaderinp
---É-__---.11,

(geeà-intioa[cé,s)
Een uitgebreid.e agencla zal zo mogelijk nog vóór de vergad.ering onder
de actieve leden wordqn gedistribueerd
E*glg-p}!!gn: voorstct- uitbreiciing aantar bestuursr-eden van 5 tot
7;-àÏÏ;-;e;en met een speciale r""Itiu; i" """u.nd hiermede de in-stel1Íng van een D.B. (Dagelijks Besfuur) - verdL.re uitwerki-ng vanhet adspirant-1i-dmaatsch*p - laten verval-len van het z.g. ,non-
actief't ridmaatschap: men is lid, of men is abonné(e) o! rr"t Mede-delingenblad; rechten van de diverse categorieön - suggàsties voorcontact-avondc-n en excursi_es.
Pi'a.w. vele punten di-e niet a1leen el-k actief lid moeten i.nteres-seren' maar zekL'r ook de minder actieven, indien deze gerÍngereactiviteit het gevorg is vr;.n critiek op onze viÍG in at zijn doenen 1aten.
Het Bestuur v,ri-l graag het aantal actieve led.en zo hoog mogelijk op-voeren' en geeft op deze manier il-ï;EE; geval geregenheià toi op-
Fgygla" +3§i?rggL, nog voor de Jaarvergadàring.
§:f!-91:-11-gl9}91-gg!elg, 'ck a} gaat het dezc keer niet omleKKer Iui zltten krjken en luistcren naar andermans dia-Iezing.
Vri da 18 decembe , 1! uur , Tribune Bosbaan

AJ\tr TA GA
o

T AenI'
DÍa Scnge uid; J. Steenhart
Inleiding en toelic6tï ng: G. 0reeI
I'loteert allen metéón ook Ccze datum in Uw aEenda"
Voor degenen, die cplt maart j.1. aanwezig warbij?rDc. Don
maart 1970,

Introduc tie
een Vern de
Echtgenoten

audelta, het vog...lparadijsrt (zie I,{ed
blz. 3) za.I geen verdere aanmoedi-gi
is slechts toegestaan na óntvangen goedkeuping van

sprekers dan vrcl- van.secretaresse ..

van l.den , ,:.1s alti j d , zond er meer vrel_korn !

en in het Bosmuseum
. BIad, Be jrg. no l,
ng nodig zijn.

Hi-eronder volgt eenilFotografisch verslag
'::aviii.

inleidcnde toelichting
van een recente reis

van de Hr. Steenhart:
door noordeli-jk Skandi-

rn Zweden, dat -voor een groot deel door de naardbos-zone behesrgf,wordt, fotografeerden we prachtige Kuifduikers, die in een stilmeertje midden in de bossen hun territorium hadden.Ïn Finrand konden vie kenni-s m,.ken met d.e imponerende ui1en, teriveten Lapland- en oerah.lil" ook waren ule rro! 5rri"t op tijd voor tlewat zeldzainere Sperr,veruil.
Kraanvogels, diu' op o.en zeer afgelegen rlampiil (meertje) hun jongengrootbrachten, lieten zich van nabij beurondàren en zelfs een visarend.was bereid min of meer voor dc 1o.ns te poseren.

uur



bLz. 2

i$oordelijker ging het, naar Fins Lapland, waar we dankzij de
kennismakiàè met' rJsc.endr Haakbek, Bruinkopmees en Temmincks
strandlopcrs onze reis reeds geslaagd konden nocmen
Tensl-otte e' n bezoek aan de verrangerf jord, óón van Europars noor-derijkste fjorden. stolrer's Ei-dereend, Roodkecrpieper, Grauwc
Franjepoot cn sneeuwgors vormdc-n hier het hoogtcpunt, te:rwij1 ook
een bezoek aan de tvogclbergïi op het schi_ereiland Ekkeröy stellig
de moeite waarrl I'u,as (rrict"e nmeeuivenkolonie , Zwarte Zeekoet, Alk
cn Noordse Stern).
Dat, gczien de cnorme afst;rnd tussen Zuid-Zweden en de iiaranger-
fjord, dc flora een danige vcr;rnderÍng te zicn geeft, zult u aanhet cind van deze rczing ongetwijfeld geconstateerd hebben.*
Algemenc instructie t.a.v. op ivleerzicht tc houden con tac t-;Lvonden:
Bij do op 3/lO Sehouden reunie viin de it,;,1 i,t1es-excursieg:.ngersii isnog weer eens geblcken, dat niet aan een ie.der duid.elijk lvas, dat

om met :.uto I s naar Meerziclnt door tc ri j dcn
activiteiten tcr plaatse. Een uitzondering

spre.ker, voor het vervoer vankan slechts wordcn gemaakt voor een
zijn dia-materj_aaI en verdere apprtyaf,.pq3, un zelfs hicrvoor moet nogvergunning worden
de Groot.
Alle andere auto r s
geparkeerd :

gevraagd bij d e Dienst Pli{, bij voorkeur via Hr"

díenen bij de start van de Roeibaan te worclen

BroryfietFc'n.moeten (heen en terug l) de autoweg volgen,verdere traject met afgezette motor afleggen.

hct nict is toc.gestaan----:--=...-voor hut bl_J,Àroncn v;Ln

ïndien I s avonds activite'iten bi j ivleerzicht plaatsvinclen,
steeds 20 minuten voor de aanvang d.aarvan een begelei-derstaan bij de Tribunc, zodat fietsers in convooi door het

en het

zal
klaar
Bos naarMeerzicht kunnen rijden.

2. EXCURSIES
LI/LO - de adspir:anten;excursie rraar de dijkenland, a1s aangekondigd in litrieuwsbulletin nr. 1
Door de korte tijd van voorbereiding bleek het
voldoende vervoerscapaciteit te organiseren"
17_en 18 october, weekend Texe1
'LJ.e excursiev,.jrslag in dit B1ad.

va.n Zuidelijk Flevo-
, is niet doorgegaan.
niet mogelijk tijdig

2/ dece_mber, Biesbggg!ts norgens bezoek a.aí-de
rs middags óf naar de Ru
l-anden tussen Drimmel_e n

november z,r,'erf cxcursie naar een (op B/ff) nader te bepalen
excu4siegr: ()(1.

9pc ave aan A. I{,artoc-si!:rlii5_gl de bi j oenlcomst vtn 6/JJ-.
(gi,nzen) - vyandelexcursie.
Anna Jacomina p laa p us griendbossenl

igt plus polder D, Dood, óf naar de wei-
en tdi-11-e.mstad.

l,r'i 11c m van Abcoudel_aan 14.

3

Deeln,,rmekosten: chauf feurs/ses f 1+,- I overige deelnemers/sters Í ?._.pnge::-fÉ9f=9llgglq1gr-Jg-4q"ttlgt, uitsluitcnd door stortins vanhet verscEuloifidö-6ea;r]B-aí-dëme;ntegiro reku-ning H 2o6i9; t.n.v.A' Hartog. r'íiIlàn vooral de postgÍro-rekeninghoudcrs rekening houdennct de soms lar'rge tÍjdsduur tussen het verzenden van hun formul_ieren het moment dat de overnaking de geadresseercle bereikt IBii gcbrek aan plaatsruimte in de beschikbare autors, hebben acti-eveleden voorrang borren abonnó'sI verder wordt d.e voorrang bepaala vor-gens clu datum van ontvangst v:rn de ove,rschrijving
VERHU]ZING
r: ^,-lrV..l s reeds op cle laatste pagl-na a&flgegevet, verhuist ons

december naar abcoude:
rf . 02946/*r? .

Redactielid ii. Vcl-ing half
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4. Broedvo Is van Noord-Ho1land Noord
Bij dit BIad ingesloten U een fo'lder aan betreffende dee
verschijning van deze Avi-fauna.
AIs lrnaaste burenrr is deze publi-catie ongetwi jfe.rd een waarde-
vo11e gids, ook v(ior onze led.en. §pegi-aIe intekenpri js f 1l-,50,inschrijftermijn sluit 2! novembei-alsl-;-----------;---_____; ___I ij radun u dan óó[-ààn-fr-aafi-7-2::-ï; besparcn c]oor zo snelmo6elijk de Beste,Lbon in tc zenden, ia;rn de }ir. K. de Vet,

5. Nieuwsbulletin l,Íartin L. Kinglaand, Castricum.
voor de actieve ledcn onder u is dit oud. nieuv,rs, aangczien zi_jinmiddel; b"gi"-oË66ur i;Nieuwsbulr-etin nr. lir ontvingen.
compreetheidshalve herhalen wij cchter de inleidlng dàarvan, op-
drrt de niet-actiuve led.en, dic wij in het vervolg u:qponné(e)s;;-
g aan flO e rttC ÍI r ZU
achteraf van be

1Ien begrijpen hoe h
paalde activiteiten

et komt, dat zij soms pas
kenni-s zullen ne: men .

o

trDe freque4tie v.tn ons luiededelingenblad was stee d.s voldoende om
de overzichten van waarnemingen, inventaris:rtie-verslagen, reis-
en excursieversragen, alsmede andere. ornj-thologisch belangrijke
artikc.Len te publiceren.
Niet hoog genoeg bleek de frequentie te zj-jn om dè l-ed.en tijdigte informeren omtrent bijv. te houd"en excursies en contact-
bi j eenkomsten.
Daarom is in ecn bi-jeenkor;rst v,"n het Berstuur met enkel-e Reclactie-
l-eden bcsloten om, rÀranneer de behoefte daarar-in bestaat, tussen-tijds N&uwsb_ul-Ietj-ns uit te geven, onafhankelijk van d.e rr{ede-
delinsSilE'ïad;n-A;6iï6pena te àummeren.
Deze NieuwsbulletÍns zu1
de in Groot-,+msterdam l,ro
grepen de adspirantlr:den

Len uitsluitend vuordcn toegezonden aan
oniichtige actieve leden, dailrbi j inbe-

Cnder acti-eve l_eden v,rorden verstaan: V rlG-leden
- die à6ÏiEI-aan ornithorogi-sche werkzaermhoden deernemu.n (ri;v 

"inventarisati,.s ) ;
- die btjdragen leveren voor het Mededelingenblad, in d.e vorm vaninventarisatie-overzichten, lvaarnemi.ngen, artikelen, ornitho-

logische reisverslagcn I
- die cen Bestuursfuncti-e, c.q. een functie in enige commissie

van de V.jG vcrvullen ;

- dle meewerken aan de uitgave en/of verspreid.i_ng van het l,lede-
delingenblad.'l

Hieraan kan worden toegevocgd, dat het B,stuur zich het recht
voorbehoudt het lrli_euvrsbulletin ook te sturen aan thans minder_actieve l-eclen, dio in het verleden een aantal jaren door hun;tctiviteiten aan de opbouw van rle V,,G 5s55en meeg"eyíerkt.
Jongergngroep
Nu in het byzonder ht t raatste. jaar vr.ij veel jongeren lid c.q.adspirant-1id van cle I.ILJG rverd.en, is besloten een ,i jon6Eerengroepil
te creören, max. leeftijd 21 jiear- De leden hiervan zullen hetrecht hebben aan a1l-e activiteiten van ctc- vríG deel te nemen (uit-
gezonderd excursies v;aarbij' de Excursie.-commissie het wcnselijkacht een leeftijdsgrens te stellen), d.och daar.naast zu1len voor henaparte excursies worden georganiseerd. j,,tede omdcrt zich onder hensteeds v,/el een ar:rntal adspirantleden zar bevinden, zulle-n enkele
van deze excursies door oudrrren v,/orden geleid.
Richtlijnen voor deze groep word.en momenteel uitgewerkt cloor ivl .van den Berg en H" v-rn Blacleren, in overleg met het Bestuur van
de V,íG.

vDr/vDr

Ivlej. tir. J.H.U. van Drooge
Secnetaresse KNNV Vrr/G Amstc.rdam
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Verslag van dc cxcursie n;rar de eilanden Skokholm

g! §Lo-mer, !6 jual- t/m 5 juti 1970.

Van vrijdag, 26 juni, t/m zonaag, ) juIi, maakten 12 leden van
KNIIV VvÍG Amsterdam, J Ieden van Vl{G Het Gooir en 5 gasten, een
excursie naar Skokholm en Skomer.

Dit zijn 2 eilanden voor de kust van,líales in de Atlantj-sche Oceaan.
Skomer is circa 72O ha groot en. ligt ongeveer 900 m van het vaste-
land verwijderd. Het is eeh tafeleiland, en de steile klj-fkust
rijst ongeveer 60 rn boven de zee uit" Het eiland is opgebouwd uit
grijze rots. De hoofdbegroeiing op het tafelland bestaat uit ade-
laarsvaren en.,,vi-lde hyacint, afgewisseld met ruig grasland.
Hcf is zwak golvend. en hie.rdoor is er op óén plaats cen meertje
met rnoerasgebied ontstaan" i,len vindt er enkcle struiken en in to-
taal 2 bomen.

Skokholin dcrarentegen is ca. 35O ha groot en ligt ongeveer ?rJ km
uit de kust' De gemiddelde hoogte is ongeveer 40 m en het bestaat
uit if (,1d Rcd sandstonerr. Di; hoofdbegroeiing komt overeen met die
van Skomer. Op Skokholm staan vri jv",e1 geen struj_ken; slechts
enkele staan er bij de tre;chtervormige kooíen, die gebruikt r,vorden
om i-n de trekti jd zangvcgels te va:-ngen. Enkel-e sprekend,e voor-
beclden zíjnl. roodoog vireo, Bartimore troepiaal (trt.-Amerika);
zwartkopgors (o.-Europa) en Schwarz boszanger (azi§;.
De ene helft van de groep vc.rbleef van 2l }uní t/n 4 juli
ho1m, de anderc op skomer. vervuissele.n van verblijfplaats
laas vuegens cle sterke wind onmogelijk. overÍgens was het
hou<iens éón regcndag, steeds zonnig.
Cp Skokholm werden JB soorten waargenomen, op Skomer
beide eilanden tezamen werden !! soorten waargenomen"
';Janneer wij de typische zeevogcls v-rn beide c.i1ilnden

op Skok-
was he-

weer, be-

dan komen r,vij tot de Íolgende soorten en aantallen:
Skokholm

s tormvogelt j e
noordse pijlstormvogel (at1.
noordse stormvogel, (SkokhoIm

Skomer lichte fase)
aalscholver (Britse vorm)
kuifaalscholver
grote mantelmeeuw 3
kl-eine mantelmeeuw (Britse vorm) 2.OOO
zilvermeeuw I.OOO
drieteenmeeuw
alk 7ro
zeekoet (zuid. vorm + gebrilde variöteit 6j
papegaai-duiker f . OOO

vorn)
donkere,

,.ooo
35.ooa

4

56. op

vergeli- jken,

Skorner

100
4o.ooo

9O
10
20
5o

f .ooo
1.500
2.OOO
1.OOO
r.ooo
B.ooo

Men dient er rekening mee te houden, dat d.e werkelijke aantarlen
vogels vaak veel hoger liggen dan tviee'maaI hct aantal broerlparenl
bijv.: noordse pijlstormvogeJ_ca. lOO.OOO exx, noord.se stormvogelca. 2!O exx, en papegaaiduiker ca. 25.OOO exx op Skomer.
Naast cleze typische zeevo.gelsoorten broc-den op bcicle eilanden in
meer of minder grote aantallen nog: :scholekster, veldleeuv,rerik,
boerenzwaluw, graspiepor, oeverpieper (Britse vorm), heggemus,
tapuit, rietgors, raaf , zwarte kraai en kiiuw.
Dc' volgende vogelsoorten broedeh op skomer, doch werden
als niet-broedend waargenomen: aalscholver (zie lijst)r
scholver (zie lijst), wulp, §.rieteenmeeu!ï (zie lijÀt), i

rouwkwj-kstaart, merel en kneu.

op Skokholm
kuifaal-

huiszv,raluw,



NB:

Tn totaal 6 vogelsoorten
niet werden waargenomen:
grasmus en ekster.

Voor belangstellenden is een
A. Hartog verkrijgbaar.

broeden op Skomer,
fazant, waterhoen,

bIz. 5

die op Skokholm zelfs
ve1dui1, lvinterkoning,

in de voor het storm-
in totral- geen holenduif
we1 een biotoop dat

buizerd, slechtvalk,
koekoek, groenling,
ecn 2de-jaars kleine

Op Skokholm broedd.en ca. 5 paar holencluiven
vogeltje bestemde nestkasten; op Skomer werd
$raargenomen. Deze soort bewoonde op Skokholmsterk afwijkt van zi jn ilnormalc.rr biotoop.
op beide eilanden werden ars niet-broeri.vogers genoteerd:Jan van Gent (afkomstig van de 15.o0o'broJaparen tellende kolonievan het ca. 11,) km westelijker gelegcn Gralsholm), *iiJ* e"na,steenloper, kokmeeuw, grote stern en spreeuu/.rn dezelfde ca-tegorie werden *11een op skokho_Im nog waargenomen:dougallrs stern cn zanglijsterï-D"ïo;*IïË stern werd gezie,n d,oor1\i' v'd. Berg en de Hr. ,s j " Braeeksma; rrJt wers de vi jfde positievewaarneming voor het eiland.
Alleen gp gkomer werden nog waargenomen:
blauwe re iger, wintertaling, zvrarte zceljend,
stormmeeuw, visdief, houtduif, turkse tortei,recK eu .,r-].ycolif**i. Voorts werd. door o.g. nogburgemeester lvaaïgenomen

zower op skokholm ars op skomer broedt cre rotsduif. De dieren ge-dragen zích op skomer a1s vorkomen wild en, hoewel de i,ri ardens d.erbeide eÍlanden omtrent hun herkomst §e.n zekerheid hebben, kan menze m.i. al-s een normale soort beschour", I temeer da,Lr de eiranclenbinnen hun natuurlijke vcrspreidingsgebi.ro liggen, en hun i'nolinalerr
biotoop voorhanden is cn gebruit<t worat. r3ovendien wordt ook defazant als norm.rle soort beschouwd (zie boven).
Toen-de beide Sroepcn bij Skomer aankwe.men en men totaal- verbluftwas door de tientallen rond.vl-icgunde papegaaiduikers, alken cnzeekoeten, zà8 men wellicht éón der fraaiste taferelc.n van de heleexcursie, n.J-.: een srechtvalk dook vanaf zíjn hoge zitplaats opeen door meeuwen belaagd.e langsvliegendc buizerd, en op ca. 30 nboven ons ontwikkelde zich een kort, onbesrist eindigeird, gevecht.
Een deel van de groep die op skokholm verbrecf heeft meegeholpenaan het ringonderzoek van het Bird observatory a1rlaar. ZI3 neuUensamen met de vogcrwachter en zijn assistenten 43 aautte pàpegaai-duikers, J aduLte en ca. 20 juveniele aIken, en ongeveer 5oo juve-niele zilvermeeuï\ren geringd. De gehele groep heeft eenmaal rs nachtsgeholpen met het vangen van op het nest-terigkerende noordse pijl_stormvogels. iíanneer d.eze dieren eenmaal op de grond. zitten, kan menzës wanneer ze in een lichtbunder rrgevangen* zitten, letterrijk op_rapen. Deze nacht werden er honderden noórdse pijlstormvogels g.ràrrg",en iets mindc.r dan 2!O waren reed.s geringd.
Hoevrel het aanlal waargenomen soorten niet hoog 1igt, is deze excursiedankzij de unieke omgeving en combinatie van .rràgorE i"-*".Àta1 zeerhoge aantallen, voor all-e d.eelnemers toch een onvergetelijke reis ge_worden.

A. Hartogn Admiralengracht 2Olhs, Amsterdam - 1015.
De gegevens over skokholm zijn ontleend aan de aantekeningen vanj\4. v.d. Berg.

uitgebreider verslag à Í 2.50 bij

,l,Ha/vDr
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Herfstexcursie op Texe1, 17 en 18 october Lg70

Het aantal deelnemers r,ras dit keer gerJ-ng: B weekenders en 2
"dagjesmensenrr.
Zaterdag was het weer stralend en bladstil; zond.ag daarentegen
bewolkt met windkracht B.

Op de boot zagen r,vij ! ö eidereend vliegen. Eenmaal op het eiland
vrerd eerst de oostkant gevolgd. op de weilanden daar zaten veel
koperwic-ken, kramsvogels, goudplevieren en smic.nten.
Bii de binnendijkse plasjes wcrden o.a. v/aargenomen bonte strand-
Iopers, watersnippen, wulpen, rosse gruttors en in totaal 5 zí1-
verplevier. Bi j Cer'es vyerd nog een grote pieper gehoord.
In het grootste plasje zat cen middelste zaagbekl daar vloog ook
de eerste buizerd van die dag.
-De eerste torenvalk vrerd g,,:7ien bij de Cocksdorp, evenals een
eenzame huiszv'ialuw.
De ttgroentctuintjes'r bÍj-de vuurtoren leverden o.a; zwarte rood-
staart,tapuitr2ö+1

.-Een wandeling .over weste
buizerd op.
Op zee bij de kleine stenen piertjes werden waargenomen
pareld,uiker, zw;trte zeeàic.ndc.n en ee n oeverpieper.
Vijf deeln*^mers nemen een al-k-.ichtige waar; drie ervan meenden
positief dat het een alk was.
Een lvandeling door de staatsbossen leverde ons bij een open plaats
een sperïíer, tjiftj-f, boomkruiper, zwarte mees en een troepje
sijzen op.

rs Zondergmorgens vroeg vrerd naer de noordpunt van Texcl gereden,
teneÍnde iets van de zeetrek lvaar te nemen.
Het resultaat ,,vas: grote zeeËend t e zwarte zeeöend, 1! eidereend,
I kleine jager. Langs het strand nog; sneeuwgors, 7 drieteen-
strandlopers, 2 kanoetstrandlopers, 1 paar pijlstaart, 4 rotganzen
en ti-enta1len exemplaren van de meer rtge\,Íonerr soorten.
Bi j de rrgroentetuint jesrr fraters, en ti jdens d.e terugreis naar
.de bungalow 4 blauwe kiekendieven.
Een tweede tocht langs de binnendijkse plasjes leverde naast de
soorten van de vorige dag nog een aantal bontbekplevieren en 

,

ca. IO kluten op.
Bij Drijvers Vogelweid: ! dod"aars, ca. JO rotgans en 2 aalschoLvers.
Tijdens de rit naar de Slufter vrerd een ö smelleken waargenomen;
de Slufter ze).f was uitgestorven
De wandeling terug langs zee lcverde nog een stormvogeltje op
e-n 2 deelnemers zagen nog een vaal stormvogeltje.
Een slotbezoek aan de ivlokbaai l_everde nog als nieuwe soorten
krakeend" (ca.40 exx) en een zv,rarte ruiter opr naast hond.erden
bergeenden, vratersnippenr smienten, Fijl-àtaarten, bontc strandlo-
pers, etc .

Al met al een zc.er g,oed weekend, met in totaal p! soorten
A. Hartog :'

o
+r

zwetrtkop en I "tuinfluiter op.
slag n.rar zee leverde tweemaal een

t+Ha/vDr



Om half negen rs morgens vertrux.ken 10 V\(lc-Ieden, 2 echtgenotes,
l introducé, alsmede 2 gastleden van VJG het Gooi, uit de haven
van DrimmeIL.n.

Allereerst voeren rvi j via Spi jkerboor en de sloot van St. Jern
naar de geïnundeerde polder De Dood, die op dat tijdstip nog
onder water stond. Overvl,iegend en ó1an de grond zittend werden
uraar8enomen:
enige honderden vuintertalingen, + IO zomertalingen, 6 krakeenden, _slobeenden, 1 paar bergcend.en meT jongen, gruttors, ol')verlopcrs, /-
Voorts zaten er in cn rond het geboomte op do dijk nog enkele
groepjes groenlÍnge.n, kneuenr ringmussen, en een paartje gele
kwikstaarten. /ïureluurs, kemphanen en enkele overvliegende bosruiters.
Hierna r,verd de v,',Lart voortgezet naar het beroemd.e vloe dbos, lrraar

Vaartocht door dt Bi " )sc".
bTz. ?

naar de- !.older de ] Am-
polder werden o.a.. waar-

-..)

kwakkenkolonie en dic van de blauwe reigcr bevinden.zich o.a. de
On{erweg hoorden wi-j de zr.rng van 1 grote k,--Lrekiet, rietzangers
en rictgorzen.
fn het vloedbos werd het ons al, snel- duidelijk, dat er op dat
ti jdstip weinig te bele ven r,vas I de waterstand. belette ons in het
eigenlijke vloedbos een kijkje te gaan nemen. Er werd di:n ook
besloten dat 2 boten naar het dichtbij gelegen opspuitterrein
4"._!qlge Plaat zouden gaan, terr,vi j} de dorde nog wat in het
vloedbos,bleef rondtoeren. Op de Lange plaat bevonden zich
enige duizenden wintertalingen, 2 kleine plevieren, vele gruttofs,
1 witgatje, enkele bosruiters, kemphanen.
Van de wandeling terugkerend zagen de d.eelnemers zich genooclzaa-kt
hun boten met veel moeite 1os te trekken, daar d.e snel afgc.nomen
waterhoogte de kapiteins ietwat had verrast.
Op de terugweg na.lr de derde boot deed zich een technische storing
voorr zoals die bij vaelr-excursies door de Biesbosch r"rolhaast on-
vermijderijk schijnen te zi-jn. Irla het zuiveren van enkele motor-
onderdelen van vitaal belang deed de motor het echter weer, en
gezamelijk met de derrde boot vocren !ïe
bachte!. Bij een wlindeling door dL.ze

o brui ne
iuiters.

genomen, 1 g pijlstaart, 1 waterral, enkclc watersnippenr 2 zvtarte
sterns, visdieven, en zingend: snor, spotvogel, zwartkop, tuin-
fluiter, fi-tis en tjiftjaf. (4. Hartog, rJ. vern der Schot, K. erd-
ler en o.9., bezochten deze polder ook de vorige dag a1, en namen
toen, bchalve de genoemde soorten, nog 1 g krakeend met 2 jongen,
I kwartel en L ransuil waar).
Nadat er nog wat in de modder was rondgesjouwd, vrerd besloten

p,aan, 'rl/aar nu dc u;aterstand la-
soorten werden toc.gevoegd een
luidke"'Is roepende, groenpoot-

opnieur,v neiar de polder Dc Dood te.
ger was. Aan de reeds waargenomen

kickendief r:n ) wadende,

Nadat 2 deelnemers op byzonder ludieke wÍjze hadd.en getoond, hoe
men eventueel een cursus rrsrikzulemmenir moest beginnen, vuerden de
meegebrachte etensl,vare n genuttigd, tczamen met een door de excursie-leids.r en zÍ jn ( toen nog toekomst,ige ) echtgenote smakeli jk bereide
kop soep.

Het weer was ondertussen zó slecht geworden, dat besloten werd. niet
meer de avond bij het kwakkenbos door tc brengen, te meer daar ook
de vorige avond bij soortgeJ-ijk weer slechts door l- u,/aarnemer l- kurak
gezien r,vas. iïel- jammer, v,rant gcwoonli jk vormt de waarneming van deze
vogers toch we1 het hoogtepunt van de Bj-esbosch excursies.
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Degenen, die gedacht hadden hierdoor vroeger .de haven van Drim-
melen weer te zulIcn bereiken, hadden het echter mis.
Een en ander had narnetijk tot gevolg, dat wij wat,het tij betrof
feitelijk te vroeg onze terugtocht inzetten. Aangekomen bij de
sloot, die bij het kwakkenbos uj-tmondt, bleek het dan ook onmo-
geiijk er op d::'t tijdstip door te varen, rlaar deze nog geheel
droog lag. De omtrekkende ber,,regingen over éón der grote zi j:rrmen
door de Biesbosch, die toen werden gemaakt, reidden tot benzine-
gebrek, moeizaam roeien tegen de stroom in, het uit elki.rar raken
van de boten, en andere happeningen. Gelukkig ontmoetten 2 boten
op hun reis door het duister een voor anker riggend binnenvaar-
tuig, dat hen van benzine kon voorzien. Later kreeg de derde boot
hiervan een slok mee, doch dit vermocht de motor niet mecr tot
actie te brengen. Deze boot werd. dus maar op sleeptourv genomen,
en om + 2J uur voeren wij gezamelJ_jk de pikdonkere:\mer op.
rk was zeker niet de enige deelnemer die opgelucht herademde,
toen we precies om middernacht de haven van Drimmelen bereikten,
waar we ui-t de nette boten in de autors konclon overstappen oir ons
nai-Lr Amsterd:.r,r terug te spoed.en.

Dankzij het vreer dus, ornithologisch gezien nj.et zotn bijster
geslaagde cxcursiel 6J soorten werden waargenomen. Haar de
ni-euweringen onder ons ht bben tenminste de Biesbosch landschap-
pelijk nog leren kennen in de toest,:rnd van vóór de afsluiting
van het Haringvli-et, ongetwijfeld een overgetelijke ervaring !

jvlartin v:n den Berg
Kinderdijkstraat B II
Amsterdam - 1OIO
rf. ?L976t

MvdB/vDr

Inventarisatie I-LtrVOFÀRK - 1970
Door allemogelijko omstandigheden
hel-aas zeer onvolledig. Niettemin
hetgeen w6I werd vastgesteld:

**+********************+*******+**,k*+t-**************,r*+**+*tr******

geschiedde deze
onderstaand een

dit 'jaar.
Iijstjo van

Fuut
!ïil-de eend
Meerko et
Houtdui f
l,iinterkoning
Heggemus
Zanglij ster
j,ierel
Tuinfluiter'

P.E. Garrelfs en

12-B-r970

I
E

1
E)
2
6

3
t2

4

Fi tis
Tjiftjaf
Kool mees
Pimpelmees
Groenling
Spreeuw
Huismus
Zwarte kraai
Ekster

1
b
4
I
I
7

i
2

C .H . de KruyÍ',
Korter,veghof 1!hs,
Amsterdam - 10O6

dKr/vDr
*******..*****+***,*,**+**r<****.(t.*****d<************_:i+***)*d.{.****,r******
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Broedvogel-inventarisatie met de bandrecord.er

De braamsluiper is een broedvogel van het Amsterd.amse Bos, die
moeilijk te inventarj-seren is, daar d.eze vogel in de broedtijd een
verborgen leven l-eídt en bovendj-en weinig zàng produceert.
Nu is de zangactiviteit van een vogel afhankelijk van allerl-ei fac-
toren a1s: bevolkingsdj-chtheid, broedzorg, tijdstip, w.eersgesteld-
heid en individuele aard.. vergereken met andere zangvogels is de
braamsluiper in de broedtijd nogat zwijgl-aajr!.
Toch wordt deze soort omstreeks eind april en begin mei op diverse
plaatsen in het Amsterdamse Bos wel zingend. waargenomen, doch na
enkele weken hoort of zLet men deze zangers niet meer. F,n dan weet
men niet of de vogels doorgevlogen zíjn naar and"ere gebieden, of dat
ze stilletjes in ons Bos zijn gaan nestelen. De braamsluiper urordt
clan ook we1 betiteld als rreen broedvogel dÍe je met een band,recorder
moet inventariserenrl.
De theorie hiervan is, rlat met een bandrecorder die het geluid van
een zingende braamsluiper prod.uceert het te j-nventariseren gebied
wordt doorkruist. AIs clan het territorium van een braamsluiper wordtbereikt, moet deze wel pgaan zingen om zijn territorium tegen de in-dringer te verdedigen.
Het leek mij interessirnt deze theorie eens aan de praktÍjk te toetsen.
Aangezien de braamsluiper pas eind april arriveertr rr"* ik als oefen-soort een jaarvogel erbij. De keus viel op de matkopmees. Het was
echter niet terstand.ig om, zonciàr enige ervaring net deze inventa-
risatie-methode, te st.rrten met juist deze twee lastig te inventa-
riseren vogelsoorten.
Doch dit zou pas.later blijken" voordien stapte ik vol_ goede moed
naar een kennis, <tie uit zijn rijke verzarneling vogelgeluiden, waar-
onder grammophoonplaten van de Zweedse radio, de zang van een zes-tal zangvogels op mijn bandje overhevelde" Behalve de matkop en de
braamsluiper koos ik ook nog als reËerve c1e boomkruiper, [eèIgors,heggemus en fluiter.
op B maart l9?o werd begonnen met d" *g!}ro!, doch pas na ruim achtuur leuren met baltsroep en zang v*n döZfilees, lukte het me op 26april een duidelijke reactie te constateren. Dit was echter wel eenprachtige reactie van twee matkoppen, die bij het Koenenbol orr"r-
wachts kwamen aanvliegen op 2 meter afstand.. Na even geluisterd te
hebben vlo'og het mannetje nirar een boonrtop en begon dÀar luidkeels
de baltsroep te uiten
cndertutsen was de b-rqamsluipgr al- in ons rand , zod,at een ander ge-
deelte'van de band ïo6i-ufrË;li-ng in aernmerking kwam. lraar ook hier-
mee lri/as het resultaiat voor mij heàl droevi-g. a1leen bij het huis vanrie Hr. de Groot kw;rm een braaÀsluiper naar de geluidshoorÍt: kijken,
maakte enkele alarmgeluidjes en verdween toen voorgoed van mijn toneel-.Hetzelfde spelletie op deàel-fde plaatsr.op andere uren en andere d.agen,leverde niets meer op. Trouwens, nergens in het.Bos reageerde een brrram-s1uíper, ofschoon aller1ei struwelen werden afgewerkt *àr" deze vogelsmoesten verblijven. . i

;

Gerukkig rrraren er ook enkele lichtpuntjes in deze droeve affaire,zoars een zingende bgor}.<ruiperr dià mijn ,""rr""i""rr.-uro*t4iuiper zointereàsant vond,' dat hiJ-;ïJ*volgde vin l,teerzLcht naar het openlucht-theatdr. Daetr had een zingende boóinkruiper enkele uren eerder ook veelbelangstelling voor de bandrecorder getóond, en het leek mij 1euk dezetwee zi.ngende mannetjes tot elkaar te brengen. Je moet toch yuàt doen,aIs geen matkop wil meespelen.
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Tot mijn verbazing was bij het Openluchttheater geen boomkruiper meer
te vinden, zodat het vermoeden rees, da.t é6n mannetje het gehele ge-
bieii bewoonde. vandaar dat hij zo gemakkelijk vorgde over d.e 5oo m
afstand die beide plaatsen van elkaar scheidde. Ook op Texel l-ukte
het me zond.er moeite een boomkruiper in een dennenbos honderden meters
mee te lokken err aan de bosrand uit zijn biotoop te h.rlen, zodat hij
tenslotte op de heide in heel jonge berk':nboompjes hing te zingen.
De boomkruiper lijkt een geschikte vogel voor de inventarisartie met
de bandrecorder.
Dit kan ook gezegd worden
zowel op Texel a1s bij de

van de geelgors , 1/virarop ik deze
Lilge Vuursche heb toegepast. In

noemd gebÍed wist ik een terreintje waar vorig jaar trvee geelgorzen
zongen. Dit voorjaar h:rd ik di..ar na een kwartier rondropen nog geen
Sorzenz€7ng gehoord; tnaar n;.idat mi- jn geelgors-uitzencling begonnen rryas
kwamen de echte vogels ook l-os, en even later zongen er drie echte
geelgorsmannen.

Het meeste plezÍer beleefde ik echter met de v,rielewalen i-n het Amster-
damse Bos. Na de mislukking met de twee eeraeil"""'.*A; soorten, wilde
1k toch nog proberen een zangvogel uret d.e bandrecorder te inventari-
seren over het gehele tsos, en de laatste kans wls r,vel d.e rvi,elewaalr
een soort die tevens door onze Vogelwerkgroep normaal geinventariseerd
ii,rerd, zodat vergelijking van de beide uitslagen mogelijk was.
op 17 meÍ waren in de Schinkelpolder 2 mannetjes wielewalen en een ditowijfje druk bezig met geluidsproductie. Hun geluicl.en waren een menge-ling van baltsroepen, lokroepen, gekrijs en gemau!ï. i',let dit lawaai werd
gedurende. viif minuten via de microfoon de band gevoed., en deze gelulds-
bron werd gebruikt om,iit voorj"iar het gehele Bos enkele keren door te
werken, tenei-nde de aanviezigheid van wierewalen op te sporen"
Deze actic' verliep zeer bevredigend; dikwijls reageerden niet alLeen demannetjes, doch ook de wijfjes op de record.er-geluiden. Van het paartje
in het treerste bostf reageerde het wijfje zelfs veel fe11er dan haar
gemaal

Bij het afdraaien van d.e geluiden in het terr.i-torium van een paartje
urielewaren, gingen beide vogels dikwijls roepend. en mauwend in d.e
omgeving rondvliegen, alsof ze hun territorium afzochten nerar de in-
drj-ngers. Hierbij verplaatsten zij zich zeer snel in de boomkruinen en
lieten zich nauwelijks zi.en. Aanvankelijk vergiste ik me nogal eens in
hun aantal: het leken er altijd meer door hun snelle verplaatsingen.
Door dit rondvli-egen kreeg ik echter wel een aarrl-i6e inCruk van de om-
vang en ligging der territorj_a.
AI met aI heb ik tot eind juni ongeveer JO uren aan d.e wielewalen be-steedr waarvan ongeveer de helft ,aa-n d.e vaststelli-ng van het :Lantal .
De rest van deze tijd r,verd gebruikt voor.het opdoen v,.'rn ervaring,
systeem-contrö1e ch ged.ragsstudi-e. Het meest simpele werk v,ras we1 hetlangsfietsen van de negen vastc zangpla.rtsen, rvelire in enkel-e uren tijdste contröl-eren !'iíaren. Het taaiste vuerk bestond uit het doorr,rerken van
de honderden hectare bos, lv.rar geen wielewalen zaten, maar die tochgrondig gecontröIeerd moesten worden
Het vi-e1 mij oP, dat i:1Ie rvielewaal-territoria zich bevond.en in bos-gedeelten waar hoge bomen (essen, populieren of wilgen) flink uitstakenboven de gemiddelde boomlaag. Tevens bevonden zich óvera] waterpartijenin de directe omgeving. Nu is het Amsterdamse Bos rijk bedeeld met clezehoge bomen en waterpartijen, zodat een nauwkeuriger Uiotoop-onderzoek
vrel gelvenst is.

werkwi j ze
laatstge-



uiteraard riepen dè rrvaargenomën gedragingen vi eer. q]-19p1ei vragen
op die nlet màt zeËerfiè'ïa u-"a;t;rà;.a ï;"à;; ;;;à;;:-ö"ia"riik bteek
echter, dat een bandrecorder een zeer nuttig hulpmiddel kan-zijn bij
de inventarisatie van een zangvogel j-n de broedtijd, en zeke, íoo, -
gedragsstudie 1n dit verband.
Nadat ik de nodige erv.ering met
opgedaan, kon ik de bandreóor:der
zeamheden:

b:.z. 1I

deze inventarisati-e-methode had
gebruiken voor de volgende werk-

;d. Cm te :const.ateren of,"-í"n een-'.'" uràren o.f ...ontbraken.
bepaald gebied wielewal_en aanwezig

b. om de vermoedelijke territoria snel te kunnen contröleren
aanwezigheid van mannetjes- en v'iijfjes-wielewalen.

c. Voor het bepalen van de grenzen der territoria.

op

Uiteraard kan ik in dit verband .rlleen over de i,vi-elewalen schrijven,want andere zangvogers kunnen mogelijk anders reageren, zoars dà
braamslui-per en matkop mij weI leerden. Het faren van àe inventa-risatie bij deze twee soorten kan verschillende oorzaken hebben gehad.
In de eerste plaats w,is
voordat het de orerl vé:-n
kwerliteit onvoldoende.
Een andere oorzaak kan zijn de
vverden de Hollandse vogels door
gesproken.

Verd.er zou het misschien beter
roepen in plaats van uitzend.en
te lokken.
Tevens kan gebrek aan ervaring ook wel- een ro1 gespeel.d hebben.

Deze vier nadelen had ik met.de wiele,,valen dus niet. Het plaatse-liik geluid werd sl-echts tureemaal omgevormd. en bevatte a1le mogelijkesoorten wielewaal-roepen. l,laar mogelijk is de wiel-ewaal_ wel_ ;"; ;;;;i_soort die gewoorr gemakkelijk te inventariseren is met de bandrecord.er.

.J. Rei- jnders
It[ieuwe i\ieerdijk
rf" 02968 / 4268

382, Badhoevedorp.

ggltegbg, L?|o
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het uitgezonden geluid a1 vijf keer omgevormd
de vogels berei_kte; mogelijk was hierdoor d.e

invloed van
de Zweedsc

vogeldialectenl misschien
vogelzang orivoldoende aan-

zijn te rr,'erken met alarmroeiJen
v,;rn zang, om de vogels uit hun

of Iok-
tent
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Inventa::isatle Amsterdamse Bos - l-970

Hieronder volgt voorlopig vast een kort overzícht van de
geinventariseerde soorten, met de resultaten.
rn afwijking van du aankondiging in Mededelingenblad 197o-r(maart L9?O), blz. ), kreeg Je rrNoordkantrr toch v,,eer een andere
begrenzing. Aan de Zuid-iestkant werd er n.1. aan toegevoegd de
punt tussen de autovueg tot het gemaal en de Ringvaart.

Noordkant Iliidden Midden Schinkel- Totaallïest Oost polder
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heggemus

nachtegaal
wielevraal
matkop

Br. bonte specht
spo tvo ge 1

b osri e t zange r
braamsluiper
boerenzwaluw
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4I
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74
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t2
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t_o
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14

I
4Z

4y ,o 8r 4B
Dc inventarisati_e geschiedde
Iijkheid van:

uiteindelijk onder de verantvuoorde-

mevr. Brinkers, Mej. van Drooge, en
Hartog en van der Schot, die ook cle

HH. Buker, Buurma, de Groot,
gegevens uitwerkten.

l,ledegerrerkt werd door mevr . Gcers,
A. Boonstra, 1ï,i. Haver, M. Hoekstra,
P. T,ammers en J. v-an Til.

Hr. À. Oosterbaan,
C . J . Kahlman, l{. Kuipcr ,

B-9-tgzo

A. Hartog
Admiralengracht 2O5hs,
Amsterdam - 1015

AHa/vDr
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Amstelrust en hct aangrenzende deel
Le?9.

AMS?ELRUST
is een oude buitenplaats, daterend.
2 ha"

van 1702, met een oppervlakte van

lgp}:llflg, hoofdzakelijk oud hoog loofhout, met o.a. paardekastanje,
esdoorn en iep.

Tevens bevindt er zich een kruidlaag, di-e overal zeer dicht is, met
ilLs voornaamste soorten fluitekruid en grote brirndnetel.

il

Een tot voor kort bij het
perzikkruid, is inmidclels
Floriade l-972"
Mede a1s gevolg hi
tot in 1969, geen

landgoed behorL:nd weiland., 'mët zuring en
opgenomen in het tentoonstellingsterreÍn

FLORIADE I9??
De totale oppervlakte vin dit tentoonsteltingsterrein (inclusief eendeel van het Beatrix park, de Groene zoom, en d.e Ringdijk van dekruising met Beethovenstraat/ve^n Leijenbergla,en tot a3n de Amstel)bedraagt 70 ha;3a ha hiervan zal permanent bos rrordcn, terwijl deoverige 4O tra zuiver als tentoonstellingsterrc-in geUruikt zal 'worden.
Di-t geheel zal op den duur AI{STELT-.\RK gaan heten.
Het dit j;rar geinventariseerde gedeelte is
de Ringspoordijk, en het parkgedeerte begrensd door Amster, Kalfjes-laan, Europ;.rboulevard en Ringspoordijk.
Dit gedeelte kw:rm ornithologisch gc.zien hc.t meest in aanmcrking,
daar de struiklaag en de bomen in een dusdanig ver gevorderd strr.dium
van Sroei waren, dat verschillende voguilsoorten een goede nestelge-
legenheid vonden.

ervan ri/aLren grasmus
broedvogel mcer op

en bosri-etzanger, in tegenstelling
Amstelrust in L97O.

rrordt, wAS het ondoenl_ijk de vogel-
vast te 1:ggen. Vandaar dat de Hr"
bezig gehouden met het tel1cn van

- fouragerend
q. tcrritöría

Daar in hc.t park nog steeds gewerkt
territoria naar omvang op een kaart
Andrj-ese en o.g. zj-ch a11een hebben
zangterritoria.

Pgpl:l!*9, Deze is vrij heterogeen. trr zijn nartld- en loofbomen.
De naal&men bevinclen zich voornamerijk rond dcl .grqte_ vljvep, .en inde z.g. rhododendronvallei, vrau in do struiklaàg de rhoàodendronoverheerst.
Kortc r, arleen floristisch gezien is dit park aI ecn kijkje waard.
Volgorde vorrelsoortcn :
; ;i___ï? _-__:__ ____-__
Ar Kort,Ingen:
6iI-;-Ei66dvoge1

Avifauna v.rn Nederland 1962.

dtr = doortrekkc-r four.
naaste omgeving -- terr. = territorfïil.f .

BROEDVOGELS:

i;Ji1de eend
Affit"Ë"sï
Torenvalk
Amstelrust:
Floriade :

l.t"ijg
Àmstelrust:
Flori-ade :

Fazant
Àmstelrust:
tr'loriade :

en Floriade: algemcen voorkomend., niet getctd

1 paar in nestkast
Seen

geen
2 paar

geen
1 paar
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S cholekstel
Amstelrust:
.Floria de i

Houtduif
Iin3ïËïi[rt
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ge en
I paar; op 3/6 met 2 jongen

cn irloriade: algemeen voorkomend, niet geteld.
Koekoek
eilsTEïïust:
Floi'iade :

I terr, zich uitstrekkend over beide terrei-nen.

Kui f 1e eurverik
Amstelrust: geen
-F-loriade/Ringspoordi- jk: 1 terr .

Ve l-dl-e euwerik
Amstelrust: geen
Flori;rde/P.ingspoordi jk : 2 terr .

,iiitte kwikstaart
Amstelrust:
Flori;:d e :

I terr. zích uitstrekkend over beide terrei-nen.

Gele klikstaart
Amstelrust: geen
FloriadeT/Ringspoordijk; 1 terr.
r,ri intcrkoning
Amstelrust:
Floriade :

i{"Ëe"mrs
.[rrnstelrust:
Floriade :

Zanglijster
Amstelrust: geen
Floriade : I tem.
Merel
IfrET6frust en {loriade: algemeen voorkomend, niet gete1q." 

.

Gekraagde roodstaart

1 terr.
5 terc.

1 terr.
7 terr.

Amstelrust: ge
Floriade : 1

Roo dbors t
Amstelrust: 1
llloriade z 1

Spotvogel
Amstelrust:
Floriade- :

Zwartkop

en
terr.

terr.
terr.

Seen
14 terr.

I terr.
I terr.

err.
err.

geen
2 te.Ir.

geen
15 tu'rr "

Amstelrust:
Floriade :

Tuinf l-ui ter
Amstelrust:
Fforiade 3

Grasmus
filEï6ïiust:
tr'Ioriade :

Fitis
Efr'§T6trust:
Floriade :

1t
7t



3-
![if tjqf
Amstelrust: 2 terr.
Flori-:rde : 2 terr.
Grauwe vlfggq4yqnger

blz. L,

Amstelrust:
Floriade :

Koolmees
Amstelrust
PimpeJ-me es
Amstelrust: 1 terr.
Floriade : geen

Boomkrulper

1 terr.
Seen

en Floriade: algemeen voorkomend, niet geteld

.+mste lrust:
l'l-oriade :

Groen1i4g
Amstelrust:
Flori.rde :

Putter
ffrEïEïrust:
Floriadc- :

Kncu
Amstelrust:
FlorÍade i

Bqrmqijs ?

Amstelrust:
Floriadc. :

Vink
Amstel-rust:
Floriade :

1 terr.
Seen

geLrn

I terr.

Seen
1 terr. ?

OC,

6
en
terr.

(zie noot A.)
geen
1 terr.

1 terr "

Secn
Huismus
Amstelrust en Floriade:
Spre euw

algemeen voorkomend, niet geteld.

Amstelrust en tr'loriade: algemeen voorkomend, niet geteld.
Zwatte kraai
Amstelrus pí1ar
Floriade : 1 paar

Gaai
Amstelrust: I terr
Floriade : geen

een ö barmsijs waargenomen, dic uitmuntte door zang en baltsvlucht.
Beide ïuaarnemers zijn van mening dat het hi-er waarschijnlijk een
kleine barmsijs (carduelis flammea cabaret) betreft,
Ecn broedgeval kon niet worden vastgesteld.

Vo elsoorten die rls DOORTREKKER ii{INTERGAST fO

U

poui?AGEEENp

+ enkele latere vrng-cn.Z nw nomcn na aar l_ m voor aar 1

Dodaars
dÏi-lÏ-ae sloten rond de Floriade
Blauwe reiger
AIs dtr en fóur. op beide terreinen waargenomen

Lepelaar
Enige waarncmingen v,rn overvliegendo. exx.

t



bl,z. 164-
Kuifeend
Regelmatig op doortrek ïuaargenomen; max. ! exx.
Tafelgend
l- waarneming van 1 ex op de Amstel
Boomvalk
1 inaal- f our. r/ïaargenomen

Meerkoet
dtr cn brv naaste omgcving
Kievlt
pgeregelde dtr
Í(leine levier

5 I ex oveivliegend Ringspoordijk/Floriade
vïu§
lex doortrekkend, overvliegend, .\Àr".rrgenomen

Grutto
geregelde dtr

lili tgat j e
geregelde dtr
Oeverloper
1 waarneming van I dtr
Tureluur
gcregelde dtr
Grocn ootrui-ter
, ex overv iegend Rin6spoordi jk/Floriade

Kemph:ran
I r,vaarneming van een overvliegend. ex
Grote mantelmeeuvi
overvliegend wàargenomen

Zilvermeeuw
wintergast en dtr
Stormmeeuw
wintergast en dtr
Kokraeeuw
het hele jaar door op bej-de terreinen waargenomen
VÍsdief
brv naaste omgeving; veel
Holenduif

four. tr'loriade
Turkse torteldtr Amstelrust

Steenuil
brv na,.aste

Lerkuil
Ï-ËFil (niet broed.end) naaste omgeving;
lllaargenomen .

Bosuil-
ie§Eïm-atig op Amstelrust wa;irgenomen t/m
Ransuil
WWT69 l- ex in de Floriade opgestoten
Gierzwaluw

?-O/9 t ei Elóriadc (v.cl.Berg, Karrs)

omgeving in meerdere parenl niet' op de terreinen lveargenomen

niet op de terreinen

Vai- 2j/4-àf four. waargenomen

7/3; zie noot B
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Grote bonte spgc4!
Op Amstelrust
Boerenzwaluw

waargenomen op doortrek
Draaihals L9/9 I cx Floriade (Àndriese)

ivï.i.n. 19/+ four.
Boompieper

op bci-de terreinen w.iargenomen

5151-éi Floriade
Gr4splqpc.q
t/n 25/4 waargenomen op de Ringspoordijk, max. IO exx.

'l{aterspreeur,v
I waarncming op 2)'/Lo/L969; zLe noot c

Kramsvogcl
vilaargenomen aIs dtr en. vrintergast
Koperw j-ek

Dtr; tot J/J 2 exx zingend in de Itloriade waargenomen

!epsr!
Regelmatige dtr op de Ringspoordijk/Floriad.et max. I exx tegelijk
Eiapie
1 waarneming van een doortrekkend ex

Rietzanger
1 ,,vaarneming, 5/5, Amstelrust
qtqemsluiper

i[j aargcnomen a]-É dtr en wintergetst,
Zwarte roodstaart

Nqqhtegaal

Ivi.v.d.
S amenst

t/m 1B/4
L2/9 t o.irlorj-ade (Andricsc),' +(brv naaste omgevÍng)

1 waarneming, 5/5 t zingende 6 Floriade
Matkop
íffiÍ/z t/n 2B/2 I paar op Amstelrust
Staartmees
Van 2L/2

gijs
n 2J/2 2 exx op Amstelrust

vrlintergast en dtr op Amstelrust, t/n
Keep
tïintergast en dtr op beide terreinen
Ringmug
frIïïEiE"st en dtr op beide terrei-nen,
Roek
5lï-rforiade en Amstelrust
Kauw
Zeer talrijke wintergast en dtr op Amstelrust; daar sociaal over-
nachtend

Ekster
Broedpoging Floriade; waarschijnlijk verjir,:gd door kraaien"

Noot E : ,rd bosuil: Gedurende de winter i s t/n 7/3/l-970 regelmatig een
roepende ö bosuil op Amstelrust waargenornen, evenals op ,r'Jes"teramstel,
\,ïaar omstreeks die tijd een baltsend paar werd u,aargenomen.
Toen na 7/3 de bosuil- op Amstelrust verdwcnen was, werd een paar dagen
later op Oostermeer plotseling een roepende ö v/aargenomen., Het is dus
wel- aannemelijk d,"rt de bosuil, die ztch t/n 7/1 op Amstelrust bevond,
naar Oostermeer verhuisdel later was hij echter ook al-daar verdwenen.

Noot C: ad waterspleeuw" Op ZJ/IO u;erd door E. Veling een exemplaar gezi-en
---ïat;ïer-., AmEE6ï vtoos.
r,Íaarnemer§: J.J.li. andriese, Havikshorst 71, f3uitenveldert. Tel. 42L864

Berg, Kinderdijkstraat B II, Amsterdam. te1. ?19?61,
eller: IiI. v. d . Berg . september l9?O , I'ivdB/vDr

LL/4

in fl-inke aantallen



wilde eend
s lobe end
torenvalk *
patri j s
f erzant
waterhoen

/ meerkoet
B scholekster
! kievit

1O kleine plevier
I1 grutto
12 tureluur
IJ kokmeeuw
14 visdiefje )
15 noordse stern )
l-6 houtduif
17 veldleeuweri-k
18 boerenzwalulv
L) ztvarte kraai
20 koolmees
21 pimpelmees
22 boomkruiper
2J w:.nterkoning
24 zangLijster
2l merel
26 gekraagde roodstaart
27 bosrietzanger
26 spotvogel
2) zwartkop
JO tuinfluiter
J1 grasmus
l2 fitis
33 tjiftjaf
J4 grauwe vliegenvenger
Jl heggemus
J6 spreeuw

2 r-1

3B
39
4o

groenlin6
putter
vi-nk
huismus

bl-z. 18

ha)
terrein,

algemene broedvogel
vrijwel zekere broedvogel op s.i.a.
I broedparen
broedvogel n.o. + s.i.a"
broedvogel s.i.a.
minstens I broedparen in vijvers en sloten;
ook n.o. en s,i.a.
zeker 4 broedparen op s.i.a.
ö broedparen n.o. + s.i.a.
zeker 15 broedp:lren i_dem
I broedparen s.i.a.; I nestvond.sten
minstens / broedparen n.o. + s.i.a.
) broedparen ideml 2 nestvondsten
2 broeclparen. temidden van no. 14 en 15
l5-2O broedparen s.i.a.
algemene broc.dvogel
zeker 4 broedparen n.o. + s.i.a.
1 broedpaar op het terrein -

algemenc broedvogel'
ongev.er 20 broedparenl 17 in nestkasten
I broedpar.ren in ne-stkasten
J broedparen
B brocdparcn
ongeveer 6 broed.prrren
algemene broedvogel
ongeveer 1O broedparen; 6 in nesikasten
2 broedparLrn Ii.ngs spoordijk
4 broedparen
zeker 2 broedparen
ongeveer 6 broedparen
2 broedparen 1angs grote spoordijk
ongeveer B broedp.lràrt'
6 broedparen
zeker J broedparen; I in nestkast
zeker 4 broedparen
algemene broedvogel aan opstallen
terrein en in nestkasten
1 broedpaar
zeker I broedpaar
ongeveer I broedparen
op het terrej-n i:lgemene broedvogel
opstallen.

op het

aen

Inventarisatie GoLfterrein Duivendrecht t970
Temein: golfbanen van de Arnsterdamse Golfcl-ub (circa JOrr.o. : n.aste omgeving, onmiddellijk grenzend aan hetin hoofdzaak enkele ha weiland
s.i.a. : een groot sportveldencomplex in aanleg,

gelegen tussen hc.t terrein en-de-Utrechtsewe.g.
A " BROtrDVOGEI"S :

1
-)
L

1
4
E)
6

Ad TORENVALK:
1 paartje kwam niet toe a:rn
rvaarbij geregeld het wijfje
overige 4 broeclsels allÀ in
geringd konden yuorden tuiaalf

een broedsel, ondiinks maandenlange pogingen,
in dc. kast werd waargenomen;
kasten I
jongen.
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B. FCURAGEREND OVERVLIEGEND ,. dan rvel DOORTREKKEI'ID iva enomen;

I blauwe reiger
2 purperreíger
J wintertaling
4 smient
! ganzen, regelmatig groepen, soort niet vastgesteld
6 wil-de zwaan
7 boomvalk. Tot in 2e helft mei een paartje op"het terrein; heeft

vermoedelijk in de naaste omgeving gebrced.
8 watersnip
t bokje

10 wulp
11 witgatje
12 oeverloper
IJ groenpootruiter
14 kemphaan
15 kluut
16 mantelmeeuw
L7 zílvermeeuur
18 stormmeeuw
19 zwarte stern, ! mei 1J exx in westelijke richting
20 holenduif
21 tortelduif
22 koekoek
2J ransuil
^tc+ veldul-I
2J gierzwaluw
26 grote bonte specht
2/ boomleeuwerik
28 wielewaal
29 kauw
JO ekster, broedpoging op het
]I vlaamse gaai
J2 matkop, mogelijk broedvogel
33 staartmees
J4 grote lijster
J5 kramsvogel
J6 koperwiek
f7 beflijster
JB roodborst
39 tapuit
40 r:-ctzanger
41 goudhaantje
42 bonte vliegenvanger
43 witte kwj.kstaart
44 gele kwikstaart
4! graspieper
46 si js, vcle tientallen eind.e
4/ barmsijs
48 kneu
49 t<eep
lO ringmus
!1 rietgors 

_ +

terrein.

(1 paartje) op het terrein.

winter:

Totaal aantal uraargenomen soorten: 4O + 5t = 9f
,ruaarnemingsperiode: september :-969 t/m juni 1970.
Waarnemers en samenstellers:
J.J.i'i. Andriese, Havikshorst 7L, Je galeri j,
J.ti',, vr.n .,.,averen Hogervorst, Dekschuitstraat
Gecopieeq{_gclob er L9?O

itmsterdam 101]. Tf . 4ZfB64
L52, i*sd - Banne Buiksloot.

vDr



,lesultat en nestkasten rle Amstelveense Parken

blz, 2A

de Gemeente-kwekeri.j en Beqraaf plaats Àorg,v cd, broedseizoen 1970.
voor het eerst is dit jaar ook begraafpraats Zorgvricd opgenomenin he't nestkasten-onderzoek. iiiede n.r.r. het gunstige re sultaatin hct afgrlopen seizocn, zal- het aantal kasten daar verdubbeldworden, zo mogerijk inclusief meer sejLectieve nestkasten.
Door tijdsgcbrek kon helaórs nergens eern contröIc van het 2e broed-se1 plaatsvinden.
De contröIc werd rlit jaar uitgevoc.rd doorJ. Makkink, J. Ivloleman, ivl . de rlaal en o.g..
Alle kasten werden in het
Contröl-e vond plaats op:

brocdseizoen driemaal gccontröIeerd"

3o/4, ?/5 eieren eerste regsel
5/5, 6/5 jongen

26/5, 2B/5 jongeri uitgevlogen
TH]JSSEPARK (+ villaivijk + gedeelte sportveld.en Overburg)
26 nestkasten ( aat is ro
een gebleken tevee.l aan
oppervlak)

Bezet werden

door koolmees
door pimpclmees
door zanglijster
door huismus

a), koolmees

minder dan in 1969, dit i.v.m.
k:rsten op dit betrekkel_i jk kleine

j ongcn .

b

d

1B
3
l_

1

ÍeZam.,.n-f2§-cieren, uitgevlogen 126
Overige J eieren onbebroed/verlaten.
!) " _pimpe lme c s
Tczi.nrón-Z6 efErcn, uitguvlo gen 26 jongen
c). zanEliistcr
-:-E:t_.5--a 

r

Te.zamen I eieren,
d). huismus
5-efere[lïitgevtogen ! jongen.
Voorts v;erden in het 'Thi jssepark ac,.ngetrof fen:1 merelnest, 4 eieren, 4 jorrg"rl. uitgevlogen
t huismussennest, 5 ei-e.ren, 5 jongen uit!e.vlogen
5 fitisnesten, tezamen J6 eiercn; 35 jonlen uitgevlogen,

onbebroed/verlaten .
t heggemusnest, 2 eieren, 2 jongen uitgcvlogen
I waterhoen, B eieren, 8 jongen verlieten het nest.

in ';spechtenk:rst ; ,

uitgevlogen 5 jongen.

1ci

ze

Parken DE BRAAI( eri VAN LEER

4g nestkasten
D et l,ierden 22 kasten n.l

1 door koo CS

J door pimpelmees

koolmees

b

a).
Tezamen 14/ eieren,

verlaten
L1, jongen uitg:evlogen, 12 eieren onbebroed/

b ) . pimnel-mees
Tezamen 24 eieren, uitgevlogen 24 jongen.
Voorts nog aangetroffen:
2 fitisnesten, tezamen 12 eieren, 12 jongen uitgevlogen

2J kiLstcn:
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BROEIIS.EPARI(

10 Nestkasten rffaarvan B bezet werden:
aZ

b. 3
c. 1
d. 1

kcolmees
i,impelme es
zangli. j ster
spreeuw

koolmees
Tezamen 2J eie.ren, uitgevlogen 14 jongen; ! ei.lren onbebroed/verlaten.
b). pimpelmees
Tezamen 36 cieren, uitgevlogen 33 jongen; J jongen dood. aangetroffen.

Z 1i st er , iniispechte.nkastrt
eieren; J jongcn uitg,;v1ogen.

d). u!r..,rr*
4 eieïc'I; 4 jongen uitgevlogen.

BEGRAATPLAATS ZORGV LIED

nes tkasten ï/aarvan 6 bezet ur erden:
a. ) koolmees
b. 1 spreeuw

a). koolmees
T ezamen 40 eieren, ui_tgevlog;en l! jongcn.
b )-. spreeuw
a eTerenl-litgcr.Iogen 4 jongen.

I(*EIiERIJ ],IIDDELPO LDEÍ?

nestkr:stcn al-ledri-e bezet
a). koolmees , 2 kasten, 16 eieren, 16 jongen uitgevlogen

t kast, / eieren, 7 jongen uitgevlogen.
samengesteld door: L.H. B1om, 0alvijnlaan )6, Amstelveen, Tf,45r5r4october L9TO.

*******+********+**x*+*+****,k*****,k**,*+***<****+****+*,i.*,8****+:!*,*r.r.******

vi]aarnemi en Amstelveense Parken uni tot medio october oI/o orde: vif auna vtrn Neder tlnd rua oO ave 1

b). ringmus

I

Zomertalinp.
--q-__gLO/6 I paar Thijssepark (t. Moleman, G.. Land)
Koekoek
ïre"fZB/6 L ex Thijssepark (0. Land)
IJsvogel

Kramsvogel

Z-!/,{!iZ, 29/? r ex Thijsscpark (c. Land., J. rvioleman)tL/ó I ex van Loerp;rk (gtom)
ro/9 1 ex doodgevonden Amstelveen, omgeving Tulp-ziekenhuis, vermoede-
ài# i :ï iiïj:::ffir [ïil'],,n, 

' (ïi:r-zi"t-à";;;;;ilË;;i;iàfiï"ffi;
op 3/B vloog een cxemplaa'r zich- d.ood tegen een ruit, Àmsterd.amse rríeg,bii garage Richters, dat is in het verlJngae van de Hoornsloot langsde Emmakade' Door de vinder (Àrthur Ridde;) afgestaan aan ljri Amsterd.am-se Bosl vuordt opgezet voor Bosmuseum (de Gr.oott

Begin octóber enkel-c dagen lang +
li-jsterbes, die ze n:lgLanoeg leeg ,

100
aten

exx 1n de
( Bl-om )

ift af La,:rtsteT
1O van Leerpark

waarneming:

he-emparken, vnI . op

7)
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UelEep
He l-c zomer

Groe!lingen
door l- paartje Thi jssepa.rk

1o762-exx; hstc zomer
in dc parken.

door in klcine aantallen tr:iaargenomen

voorts blauwe 'eiger, vrilde eend, f azant,, uraterhoe n, mee,rkoet,
v j-sdief , houtdui-f , Turkse tortel, v,rinterkoning, heggemus , zangli jster,merel, roodborst, tjiftjaf, koolmees, pimpelmees, r,-int<, huismus,spreeuvJr zwarte kraai, i<auw, ekster, vraamse gaai, gehelc periodedoorwaargenomen.Zíeookhetnestkastenvers1íg.
LVaarnemingen geda.rn door HH. J. l,ioleman, G. Land.ren L.H. Blom

,.(*,':*'***'(x'>k**'}k*{'**+***r<**,k*t(********-+i(*/.**+**+*+*r:*x*********)k{<*********

Ge me ente -kvrckeri Ams te Iveen lvlidde l- ldcr en naaste o V
unl_ tot mc o octob(lr I o?n

Egreesl4

.i

)/IO;-LO/LO, l2/lo 2 c.xx, zandopspuiting toekomsti6.e
uíeg, verbinding .imste lvee n-Amsterd.im (gtom)

Torenvalk
3/8 -3 exx, LJ/LO L ex (etom)
Betqti"
1 pa.lr met j jongen rugelmatig v,r;rargcnomen (Vceken)
l{a tersnin
3/ó un 7/9 l_ ex (el_om)
Oeverloper
2A/7 -2- exx (slom) I 1 t:x (V._eken)
24/B 2 exx (stom)
Kluut
Ï4/B- .n 8/to 1 ex, zandopspuiting (Brom)Ilitte kwikstaart
Re5relmatig l,,aargènomen
qtg94lf ns
|n--D exx; regelmatig voorkonend.
ilinEmus
--4--Hele zomerseizoen 1 paartje.
Verder:

Rotterdamse

braruwe reiger, wi-1de eend, knobbelzwaan, schorekster, kicvit,grutto, tureluur, vcrdleeuure.ri-k, boerenzv,raruv.r, algeme<;n in deweilanden rond dt kwekerij, ten de1", aIs broedvogel.

,laarnemers: HH. Veeken cn Blom
* * * * * '* + * * * * * *:ft * * * * * * + + + * * * + + * * * * * * i. * *,! * * *.* * * * * * * * * * * x * i * * * * )Í::B:i * * * + * * * * *

Bej-de. bovenstaande overzichten samengesteld door 2

L.H. B1om,
Calvijnlaan J6,
Àmste lvccn
rf . 45r5rt+

LHB vDr
october L9T

'rn de houtsingel rond de r;.a,grenzende sportvelden regelm.rtigkoekoek (middcn juni), zanglijster, *"r-u.l, koolmees, pimpel_mees, kneu, huismus, spreeuw, kauw, okster, gir'aiZj-c ook h.;t nestkastitnverslag.
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AMSTERDAMSE BOS 1 O-1II derde kwartaal + 9n1ge eqtqbgl-
enke e -w:larnem ngen al in vorig Btad) waarnqminge4

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de
verantwoordelijkheid van de vrearnemers
Nummering: volgens Vogelgids Je druk.
De nummers tussen hnakjes (.. ) verwi jzen naar ttDe Vogelwercl-d
van het Amsterdamse Bosrr , verder te noemen trBos-Avif aunaii.
+(..) betc,kent: bijschrijven in deze Àvif;runa.
Het tekc'n e kan ook o-k1eed betckenen.++-

u

3) 2:-F*u!fn dit kwartaal vn1. waarnemingen van
Nt'i of naaste omgeving . 26/g 1 + 2 exx

(?) 9. Dodaeirs

1 c.q. 2 excmplaren, a1le
(p. scholtcn)

Ge en waarne rningen in juli
25/g t ex prachtkleed bij

(10) 18. Àalscholver Corrcctle
ïV5-T;" Nfr-fP. schorten)
!{eeirnemingen op 4. 12, lT,
slechts I ex.

of augustus 
"

elzenspeelplaats (mej 
"

mevr.

op vorig Blcrd,

18 o 24 jul-i; 2t

van Drooge,
Ge ers )

1e wng in l97O:

aug;ustus, rneestal

(rz 21. Pur errc]- er
OIdenziel)

(de Groot)
(I5) ?e " ',ooudaap je

(16)

IVTJ" juil-Ex I'ieerpad; vloog op uit rietstrook en viel een cind.
verd.erop weer i.n (Buurma)
L5/9 L iuv. opvliegend bij excursiepad, nnar ONli Oost, en daar
invallend (van der Schot, de Groot)
2f. Roerdomp
29/8

)

I T

2 o()2/
1 ex ONM

1 ex ONlt{

3t/B
L2/g

1 ex vloog op bij schuilhut CI'lij !ïest, over exc. pad
naar ONM Oost (1,t. v.d. Berg)
1ex ONi,l (mevr. Brinkers, v.d. Schot)
l- ex ci-rkelcnd over ONM Oost; viel daarna in, ONM u,Jest
(Brander mc.t exc. I me j . van Drooge, Vr/. Ha.rer)

Lepclaar(rB) jo.
I7l1_ Tesp.-Z en 4 exx over Nl"i richting Zrrr (oreel)
3L/8 1 juv. exr me.t gezwel aan poot, bij Grote Vijver;

vloog daar rrreg (van der Schot)
,, /,, zelfde ex vervolgens gezien OtiM ï{ (mevr. Brinkers, Topsvoort)

(21) li4 " \íinterlqtl4g Ee rste rrpg. na l)/4
11/8-eííge exx bi5 schui_1hut (Brander)
3l/B een aantal opvliegend bij schuil-hut
Ook in september uraarnemingen vi.rn kleíne

(23) 36. Krakeend

(mevr. Brj-nkers, v.d"Schot)
a.antallen (max.+10) OirIIt

l4/g e exi-írogcn op ui-t
(24) J7. Srnient Eerstc wnc"

1ó/1ó 's-morgens 14 exx,
van Til-; P. §cholten).

ONI'ï !íest (Dooremans)

na l2/Jtrs middags B exx, Kleine
Enke1e exx richting N over

vrJvÈr (v.d. Berg,
Poelpad (de Groot)

(26) 3
I

. Sl-obeend
uv., aI vri_j groot, bij schuilhut (ae Groot)

Overigens wei-nig waarnerningen ]e kwartaal-.



(r9zo-rrr, 2e b\2,)
(2» 4e. ruirecnd.

1 I o
+

bij
LO/to t

Belangrijke julÍ-waarnemingen a1 in vorig B1arl.
Verdere waarnemingen j-n dit kwartaal niel spectaculair,
meest ai-lntallen v.r.n m&x. 12 langs r,and CNM op Nl4.
2O/9 + 50 exx isM (i't.v.a. Berg, D. Kars)

Go) 41. Taf ele..nd

b1z. 24

weer m.i,v.
. van Til)

(v.d. Schot)

Enigc wng. in derde'kvrarte;I:
schuilhut ONM (de Groot). Iiierna
Iipskleed Gr. Vijver (M.v.cl. Bcrg

pas
oec J

+ ? 16._Casatca llerstc vsaarneming Amsterd.amse Bos
7-178-2-;Ïi-o, o" NI"I r ic ht i ng gro t e S c hi nk c Js 1ui.
Uit geva.ngsnschap ontsnal:t ? Verwi-Iderd ?

- Vossegans

22/9-1-ex ttf . Vi jver, jagend otrj spreeuwen ( v..-r.1 .z4/g 1 ex Oeverland poàt (louràmo.i-,s)
6/to taen (de Groot)

$5) 82._l,respe4gief

t

S

Deze hebben zich leter vcrplaatst naar de Haarlemmermeer,
Zandput Nieuwe Mc-.e r, warlr jongen groot kwamen (Metzger)

(4g) Zt+. Buizerd Eerste urng. na t L/ >.29/8 l-eil-donkere fase, over excursiepad richting ZO(tlr. en m.rvr. Bakx, l(olk)
iÍ-i.v. 1L/B regelmatig een ex r\raargenomen bi j de hertenkamp(v.d. Schot)
t\/g t ex boven vrije sportvelden (,/. Haver)

(51) 77. Sperwcr Ec.rste ui,ng. na lE/4:
Schot)

22/9-1-ex over olvrvi richting oost ( v.d. schot, Me.tzger)
$6) B Bru ne kiekenciic.f

2 91oa oven OllM, vloog weg richting Oost (v.d. Schot, I4etzger)
(61) Bg. Boomvi..lk--Aë'6n-Ëiöeageval in t9?o . Enige v.iaarnemingen in Je kr,vartaal:

23/7 1 ex over rod.elbaan (ae croÀt)
2B/Z t ex over lvlec.rzicht (Brander)
,/9 2 exx dalletje pB (gulcer) (vgI. de wng. v-jrn L9/6)

Z4/g I ex OL-verland.poel (Dooremans)
(62) 94. Torenvalk

Geen aanvullingen op territoria vermeld in vo.rig Brad.
lUeinig waarnemingen in iiugustus/september:
I adult en 1 bedclend juv. Zonnewe,ide (mej. van Drooge)
I ex Ceverland PoeI; LO/9 iaen (guter)
1 ex boven Ol'lM (Dooremans)
1 ex boven Gerr. terrein (mevr. Geers, mej. vau D.r,ooge)
1 ex ovcr Bosrandureg (Verhoeve)

Patrijs AanvulIi ng op 2e kvrartaal:

1/8
,/e
t4/g
tB/g
23/9

(63) 98.
+ half juni, een vlucht patrijzenr 2 volwassen exx met jurrenielen,
van ]uchtvaartlicht Bleekerskade richting hertenkamp (Verhoeve)
27/g t ex herterrki.rmp (p. Scholten)

(62) 102. urlaterral
L4/9
zB/g

Q4) 112.

1 ex gezien }ieerpad (Buurma)
I ex bij kantoor Pul/ (de Groot)
S cholekster Lieatste lva;rrne.ming ?

5/9 l- ex v,,àitàna Ueerzicht (M. Kuiper, M. Hoekstra)
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Q5) 114. Kievir
2617-1466 exx bijeen weÍlanden Meerzicht (Swart)

( 8Z ) f3] . i,iatersnip Eerste wng . nt 4/5:
22787-." öNfi ( me 3 . ,or, il"oose ) .
Daarna weer regelmati-g rraargenomen, ONI'I of weilanden l,ieerzicht,
in Je kwartaal meestal nj-et meer dan 10 exx.
L8/9 ! 40 exx ONM Oost (a. Boonstra)

(82) !29t Regenwulp tsa 6/5 pas vireer waargenomen:
26/7 óiervli-gend gehoord (Swart)
2l/B rs avonds exx roepend ovcr Poelpad (dc Groot)

(BB) L3t. Grutto Laatste wng:
na 2ó/6iiót meer waargenomen.

(90) rll: qrlsalje
2577-1-ex'lo[elei1and (Brander met exc.l W. Haver)
2O/) enkele exx gehoord in ONM Oost (tui.v.a. Berg, D. Kars)

(9r) Bo srui ter
I ex gehoord bij exc. pad (Dooremans)
1ex roepend over lvl. Ilz (trl. v.d. Berg, D. Kars)

(92) iev,"'rl-o r, iía 2)/J víeer waarnemingen m.i.v.
ex over l?ingvai,rrt (Verhoeve)

9I
20/9

en
Irdem J/), 6/9 Q exx), L6/9, ZI/9, Z2/g (,,/erhoeve) iaem LZ/) 2 exx.
B/9 l ex bij elzenspeclplaats (*à;. v.Droogel Dooremans, v.d.schot)
L4/9 3 exx roepend langs rand. NM (Èuurma)
l5/9 L ex over ONi'{ (v.a. ,Schot)

(93) L36. Tureluur In juli slechts:
\/7 I ex-roópend weilanden Meerzicht (mej. van Drooge)
8/z idem omgeving elzenspeelplaats (mej.v. Drooge, à"rr. Gcers)
L2/7 t ex roepend bij Gem. terrein (mej.v.Droogel.'Dr."rra nog slechts
29/B t ex poeltje ONi4 Oost (Hr. en lvtevr. Bakx)

(94) 13?. Zwarte ruiter
19/8 2 exx íoepend over'Ni;r (Ver.hocve)
23/g t ex fouragerend ondiepe plas oNl,i oost,vloog- rocpcnd vreg

,loch keerde weer terug (mc3. van Drooge, mcvr. Geers)24/9 taun (me5. v. Drooge, mevr. Geersl Doàremans, v.d. schot)
05) tl8. Groen oo trui t er

1 ex roepend óver Bosrand.v,,eg (Verhoeve)
1 ex roepcnrl over Vogeleiland (Verhoeve)

Kem haan
exx over Bosrandweg (Verhor:ve)

(rO6) 162. crote mantel-meeuw
ZVB L r" fi'IÍ-G:-$ËI

I\a 9/42

tt/1o
(102) 148.

5/e
6/g
22/g

ten)
2 exx I'lM (mej. Arntzen, med. mej
1 ex overr,liegend (p. Scholten)
en 2J/) I ex NM, op ton bij Gcm.

van Drooge)

terr. (mevr. Gcers, mej.v.Drooge)
( ro8) r6 I(IeÍne mantelme euw

lexop n i{M bij Gem
22/g 2 exx over Ringvaart,
Z/LO 1 ex Ringvaart bij Nr,ï

(r091 164. Zirvermeeuw

. terr, donkere vorm. (me;. van Drooge)
donkere vorm (Verhoeve)
( Verhoc ve )

Hoornslo.ot bi j Emmakade (me3.v.Drooge)I ex sportvelden langs
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778, REUZEI{STERN nieuwe soort voor het Bosl5/9 I ex Èwím aanvliegen uit Zuidel-ijke richting, en vloog doorrichting Noordr over excursiepad.. opvallend groot, g,oterode snavel_ (van der Schot, J.H"C. àe oroot):
(115) 179. Vis4lef Laetste riuaarneming:

279'-2-eiï-Mecrpad ( mevr . Brinkers )

QZ31 *2: tqrtglduif Laatste vla;rrneming:
t/ö I zingend ex Vogelei-l"rnd (me j. van Drooge) .

(1251 L95. i(ockock
279- beASÍEía

OIVI,{ Oost

+

La;rtste wa.arnriming :
juvcniel (op L/9 gevoerd door rietzanger)(mevr. Brinkers)

Q32) i9,Zr-?J:lzsal=uui Laatste waa.rnemi.ng:
ó/9 1 ex Poelpad, Schinkr, Ipoliler (Dooremans,

Q13) zo9. rJsvoge1

L/B

24/B

3t/8

1 ex Vogeleiland, vloop; roepcnd r,veg bi j de brug (Brander)
0p V-ggo&:i}"!È vervolgcns i-n m;_ran,ien augustus àn septemberd.tgen aenéén w;j.argenomen (voórnameli jk Topsvoort en- me j . j.t.
Brarnder, doch ook dooi diverèe VIVG_Ir:den !ezien).gezien bij fi.etspad, dat het Vogeleiland àan dc NC-zijdebegrenst ( v. rl . Schot )

I :" b.ti. lgf-l:fEllp (".d. schot). Verrnoedetijk vuel een exdirt ook lret i/ogeleiliind frequenteerde
2-exx Vogeleifand (mevr. tsrinkers)

v.d. Schot)

datun,
27/B
t/) en v/aarschijnlijk ook nog op ee n anri.ere

evcneens 2 exx (Topsvoort)
- Oeverlanden Nieuv.re l.i e (,1f

22/g

1 ex ONM Oost., bij de J banken (Ur. Bakx)
idem (;.;;; . r.rr^ .tz- ir)
idem (Ctrr. Kahlman, later ook Oldenziel en I,l. Kuiper)1 c'x kwani aanvliegen e:ir:.d exc. pad, over. sr-oot tuàsen NMen oNivi lilest, dook iets uit het water op; na een tussenlandingop de hoek vloop; hij verd.er over sloot tussen excursiepad enoNrlJest, richting Koenonknde . Nog later vloog hi-j roepend
we g bij de Ziiï-hoek v;rn oNI{- ist, d.oor hr:t midde.lste bos heen(me;. van Droogc, mevï. Geers)
1 ex kwam rocpend aanvriegen over sloot tussen koenenkadeen CNM Oost, zwenktc bij de J banken af over CNM Oost
( rne j . van Drooge )

Gle) 214. Groene s e cht
IO

10/8
6/g

L2/9
tB/g

Àangczien de wa,arnemingen bij het cNivr niet zo frequent waren, enwerd waargenomcn dat de voger^van zijde Roeibaor, Iirro* (t2791',c.q. die richting uitvloog (t8791 , :-À nc.t d.s-nkbaar dat het hier Ivi-Ln de exx betrof , dj-e ook bij het Vogeleiland werden rrvÍlargenomen.

- 30/9 I ex Jachlilav,engeg. Kwam aanvliegen van zijde Amstelveenselveg, over de. brug naar de, fJssloot (mevr. Geers)

25/B
z/g
5/e

Lo/9
t9/9
25/9

1 ex gezien-Balkan (ttr. en Mevr. Brander)
idem (de Groot)
idem (me5. Arntzen)
idem (Buker)
1 ex omgeving hcrtenkamp (boswachter Krijrien)1 ex roepend, vliegend, schinkelporder bi; poelpad (de Groot)1 ex omgeving Directiekeet pr\t (aó Croot, Àio.n.")



( 1970-rrr, 5e blz. )

(140) 22o. Draaihats

l/'ll n -,;1; rï;crr;.i,-rr--r.,r-.n ; zj-e
ng sluis, I4us (Dporgrn"nsr y
mgevt ng tleerzl_cht ( mevr . .b

Laatste waarnerning:
juvenielen, door oude guvoerd.l
van Drooge)

blz. 27

volgend Blad.
.'in d,.;r Schot)
rinkc.rs , mevÉ . Gerrs )

24/8 L ex exc[rsiepad ONI{ (v.d. Schotl door Oldenziel gefotografeerd)
(145) 226. Boerenzwaluw I/tt nog waargenomen; zic volgend BLad.

Nndat op 7/? ecn stel jongen was uitgevlogen ui-t nest Kli:pbrug
Nliu-hoek, werd ee:'st een poging gedaan rlit opnieuw te gebruiken.
1l/'/ 'Nas er echter een nieuw nest gebouwd. (Zo-iioet iirapbrug),
waarvan dc jongen op L5/9 trvi.iLrGn uitgr_vlogen. *

l9/lo een tiental boerenzwr^luwen tussen Meerzicht en parkeerterrein
start (mevr. Geers).

(r46) 22 Huiszr,raluw
?_

2 (j
exx orngcvi

nKcl.L- exx o(147) 22 Oeverz'rvaluw
L4/) enkcLc exx Noordkant, mct boeren- en huiszwarulvcn (Doorerrians)

tiingvaart achter

14/g t eile[oord en gezien, Koenenkade bij Koenenbos (Dooreinans)
(197) ?!2. pt31b"p

2?/9-nos-Efltsroep, eind exc. pad (mej. van Drooge)
( 161) 152 . Kramsvoge.l

(22O) 229. ruielewaal
+/ö minstens 2

s tart ( rire j .

Ql6) 1\2. Gl-:Lnskop

4/fu eníge exx <:

Q6l) 254. Koperwic.k
4/Io-T-Ax-op Vos

enkele exx
(166) ?6r. Tapuit

Eerste najaarswaarneming :

ver Vogeleiland (Verhoevc.)

Eerste najaarswaarneming :

eleiland gezien (4. Boonstra)
over Vogele.iland (Verhoeve )

(168) 264. pranie
26/ö I ex ulr{M; zien zitten en

29/8 Z-óxx ONlli iicst (i,,i.v.a.
9/lO I ex ovcr NM (Verhoeve)

Bcrg)

zic.n vliegen ( v, d . Schot )

Laatste waarneming:
nd elzenspeelplaats (me;. van Drooge)
Laatste waarneming:

jonge koekoek, Balkan (It. Kuiper, M. Hoekstra)
Laatste waarneming;

subsong (van dcr ,5chot)

Laatste waarneming:
van Drooge)

Laatste waarneming:
.Iloekstra)
jonge koekoek ONirI Oost ( mevr. Brirrkeri)

Laatste l,iaarneming:
bij Meerzícht (mevr. Brinkers)

(16g) 26 Gekraa e roodstaart
E e juvenielen, eic

(171) 267. Nachtcsaal
2l/6 1 nachtcgaal vocrt

Q7?) 275. Kleine karekie t
Z2/9 t ex Kleinc Vijver,

(178) 2 6. Bosrietza r

Q79) 2z?. .?ietz:nser
5/9 oNlvl (M. Kuiper, M

L/9 rietzanger vocrt

ex l4ecrpad (me;.

(r8o) Z oe otvo e1
1 1 ex oevcrstrook

(r81) 2qo. Zwartkop

(182) 282" Tuinfluitcr
5/9 een àícht-zingend

(1Br) 281. Grasmus
3O/E I e.x bij Klinc

Laetste waarnemingen:
x conifercn kwekerij Schinkelpolder (de Groot)
n Vogeleiland (Verhoeve)
! Bezien bÍj huis de Groot (ae Groot)

Laatste vraarneming:
ex omgevin.,Meerzícht (tut. I(uiper, 1ii.

L8/9-zíi§e'na e
4/ro fï-ffiiu
8/Lo I 6 en I

Laatste waarneming:
Vi jve.r ( Verhoeve )

Hoekstra)



(lrsd Bos, 1970-III,
( ]84 ) 2E4 . Braamst-uiper

lilTL "insild .,x

blz. 28
6e bl'z.)
Geen waarnemingen na:

kwekeri j Schinkelpold c.r ( de Groot )

( t-851 28 Iri ti s Laatste waarnemi-ng:
ex cxcursicpad (ll. v.d. Berg, D. Kars)
Laatste waarnemingon:

20 9 zingend
(rB6) 288. rjirtjar

!\/,19 r zíGJnd ex vogeleil-and (ucrr". Gcursl Brand.er rnet exc.)2O/lO 1 zingcnd ex karnpcertcrrcin (Straatman)
(rBB) z Goudhaernt e Na dc juni-waiirnemingen weer:

oremans )t_ ! Oir:oricepi-;.d ( iJo

(r8g) 327--Lq""goudhaïltje Enigc waarnemingen Je kwutaal:
E79- I ""T;;""b6EF'aa (Dooremans, v.à. scrrot)
22/9 t roepend. ex voorheuvel (v.d. Schot)

(t9o) Z Grauwe vl_ic, r L:ratste waarni:mi ng:
exx omgeving karnpeerterrein (Dooremans )

(tSZ) 3O4 " tii itte kriyikstaart

e nv:l
2

l2/9 + 29 erx bijeen op asfiilt Nwe Kalfjeslaan (rur. Kuiper)22/9 I ia-glI bijeen slninxelporder (dc- Groot)
(753) 1O5. Grote gclc kv,riksta;rt

z+/9 L ex vi:r.k 24 (Doorcmans, v.cl . Schot)

10 1 ,.:x roepend over Thi

(154) 06. GeIe kwikst:rart
o v,reemaal ucn cx

(zo7) 1LT. sijs
) exx cL
2 exx ro

L-latste waarneming ?
jssepark naar Bos (glom, mej. v. Drooge)

L,ratste waarneming:
ror:pcnd overvliegend ( v. d. Berg, D. Kars )

24/g
zB/g

Itrerste waarneming ne 15/5:
zerrspeelpleats (Doorcmans, v.d. Schot)
epcnd over werk 24 (me;'. van Drooge)

(21o) 1?9, Barmsijs
22/9 t ex roepend bij voorheuvel- (v.d. Schot)

(2t6) !3o, _\aep Na 2O/l pi.r.s vieerr:
ÍÓZfo-fcx over ONI'Ï iswart)lO/lO en 11/IO I ex kampeerterrein (straatman)

'i:!"19 esteld door:
vin Drooge
8vr

ogt-o_bcr 1!!Q
vDr/ vDT

(77) 28. ooievaar
In mci 2 ooiev,-rars, Bovenkerk
eind juni: tv.,re emaa,l 2 ooiev.-Lars Ucverland ir,rv. pocl
(Ur. Elick, Iid Stichtinp; Vri_enden v/h rtmstcrd.ilmse
meded. Brander)

Hocwer de juiste data ontbreken, publiceren'wij d.eze .waa.r-
nemi-ngr voor het geval er meer ooievaarwaarnemingen uit die
hoek mochten worden gerapporteerd

vDr

1'{e3. i4r. J.H,U"
Corn " Dopperkade
.r.msterdan - 1OO9
Te1. 730373

Bos,
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'!aarnemingen in en om Amsterdam excl. Amsterdamse Bos,

uÍ.tgerve L97O.
derde kwartaal L97O.
Volgorde Avifauna van Nederland,
're'' kan ook o-k1eed betckenen.++
Roodhal-sfuut
ll/8 L ex in zomerkleed, Zuidpier IJmui-den.
Kon niet v1Íegen, overigens conditie goed. Gevan5Sen en thuis ver-
zorgd, at goed, 1?/B plotseling gestorven (v.d. Berg)
Geoorde fuut
L3/9 2 eii,-zuiddijk Zuidelijk Flevoland (v.ct. Bergl riars)
26/) 2 exx, Poelko1k ,{aterlandse Zeedijk (Swart, t.Iej. van Drooge,
Hirschler, Oreel-, Scharringa)
Dodaars
flT$ exx, Sloterplas (Veenstra)

Aalscholver
nt|-aïJ5o e*", fJsselmeer bij Marken, fouragerend op een spec-
tacularire manier: laag over het.water vliegend strekt--n de voorste
van de grote troep op he't water neer en doken onder; de vlak d.aar-
achter vliegende exx streken voor de vborste neer en doken cveneens;
de daarachter komende exx vlogen ïuecr over de kop van de groep en
dokenl zo rrrolderr rle hele troep systematisch over elkaar heen, aI
fouragerend (Swart)

Lqpelaar
Op 11 data in juli en 1O data in aus;ustus totaal- 22 exx irr .de
Osdorper Binnenpolder (Blekenrjaal)
22/l 2 ad., 1 juv. overvlj_egend, Sloterdijk (Frieswi jk)
27/? I ex, Sloterdijk, fouragerend (Frieswijk)
B/B 2 ad., §loterdijk (nrieÀwi3t<)

TJ/B 2 exx, Sloterdijk (frieswijf)
Krakeend.

8/B
z6/g

l- 9' D

L)aZ,
Ureel,

i.emerzeedi jk ( Swart )
O exx, Gouwzee Marken (Bonten, Swart, Hirschler, Meyer,
Scharringa)

Pi jlstaart
25/7 r-g,sroterdijk (swart, veenstra)
Slobeend
Ï paar met pulIi: Overbraker Binnenpolder en Osdorper Binnenpolder
( Hartog)
Krooneend
23/8 3 gg, omgeving Naarderrneer (J. de Jong en F. de Jong)f?

Kuifeend
Buiten de slöterplas 8 paar met pul1i in Amsterdam v'Jest (Hartog)
Grauwe gans
2178-T exx;
'//9 ca. L5

,itl espendi- e f
2778-ïq
7/9'7 ex,

Sperwer
2179-T "", Zuiderwoud.e (Swart )

brug Muiderberg Zuidelijk Flevolànd (van Til, irïerdlcr)
exx, llotshol (C .,f . van Blad.eren)

omgeving Naardermeer (,1. de Jong, F" de Jong)
Botshol (e.,f . v:-r.n Bladeren)
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(Groot Amsterdam, 2e b1z.)
Slechtvalk
^ 2L/9 1 ex, Alphen aan de Rijn (Verhoeve)

zB/g 1 ex Badhoeveàorp (Verhoevei
lSoomvalk
I'rffisË'Ë 1 broedgeval langs de Arnstel (Andriese, v.d.
Veling)
L6/.8 1ex, Muiderberg (v.d. Berg, G.J. v:in Bl_aderen,A/9 1 ex, Afrikancrpf.ir, (s*rrI)
L2/g 1 ex, boven Hoofddorp (Verhoeve)
2A/9 2 exx, Àmstelrust (sndri"su, v.d. Berg, Kars)
Torenval-k De volgende territoria werden b'.kend iK.;k-Ë;Ïsing cabótstraaL/vasco die Gamastraatl klooster aan
lo!t:esvíeg; Àjax-stad.ionl,,irester-g:rsfabriek; iiestertoren; otthoHeldringstraatl minstens l ftioolurater Zuiveringsinstallatie irfest;Vondelkerk;
continental Tyres langs ir/esthavenweg (Hartog)1 mi_nstr,ns 2 olym-pisch stadion (m-'vr. Bri-nhersl HartÀg); omgàving Nic.ur,vendam ii,t"y"");Roeterseilanrl/Artis (veting) ; Kruithuis, Bàdhoevedorp (Breke.ndaar) ;Àrnstelrust (Andriese, v. d. Berg) ; Golf terrein Duivend.recht, 5 paar,4 broedsels (Andriese, van iVaveren Hogervorst).

Zi fve r l. e vi,: r
! 2 exx, Sloterdijk (Friesr,.uijk)

Berg, Oreel,

Kars )

Kl-eine strandl_o cr
I eXr Nieuvuendam (Neyer)

Temminckrs str andlo er
7 L ex, ilor-we oo Io

Regenwulp
t78V^-3lB vcel_
(v"d. Berg)

2O/B 1 ex, Sloter
iileine mantelmeeuw
t3/8 , 14/8,
24/9 I ex,
Dwergmeeuw

terdi jk (S',,irrt,
( Frieswi jk)
( Frieswi jk )

trek over de buÍtenwi_jken van Amsterdam-Zuid

Veens tra)6/8 2 exx, Slote rdi jk
di jk

2O/8 L ex, subsp. intermedius, Sloterdijk (I,rieswijk)
subsp. intermedius , ríj_bautstraat (Dooremans )

1Ón-Tfr. ex, Sloterdijk (Ve:-ins)
L)/B L ex, Sloterdijk (friesw:. jk)
l,,ritt leu elstern
I ad. cX,

Veling)
2J/8 L ex, Zuid
Reuzenstern
LJiö I ex, Zuiddijk,
Noordse stern

liluiderberg, Zuid. Flevoland (Creel., de Roever)

7/8 2 exilloepend overvriegend., utrechtsc' brug (v.d. Berg)(ttn: er broeden noordse-sterns op het sportveld.encornplex inaanreg bij Duivendrecht. Zie o.a. invent.rrisatieraplortengolfterrein Duivendrecht,, 1969 en LSTO) rr--

Tortclduif

onder brug Muiderberg cioor Zuid. Flevoland (Buurma,

dijk, Muiderberg, Zuid. Flc.voland (Oree1)

Ruigoord, Houtrakpolder (Blekendaal)
,jchiphol Centrum (illckendaal)

5/7 to
LB/B 2

exx,
exx,



VIVT-Í-*", voorm. munitiemagazi-jn langs weg Amsterdam-Ha1fweg,
- gehoord (0ree1)

blz. 3l

en G.J. van Bliaderen)

l2/Z 4 juv.,

echter diverse juli-wng. -en.
van Breestraat 12, "isd - 1002.
Tf. 793517

(Groot Amsterdam, 3e bl,z.)
'Iurkse tortel
29/8 2A à ]Ó 

-exx, Artis, fouragerend (v.d. Baan, med; Swart)
S te enui 1
minst ens
meerdere

Ransuil

2679-1-"",
i4eyer,

Gierzwaluw La;:tste waarneming, voorzover b,kend:
(Andriese )tZ/q-L-ox, llloriaae

Kle.ine bonte s ccht
en 27 €Xr Oosterpark (f'. cte Jong)

Draaihals
l9/9 L ex, Floriade (li.ndriese)
Huiszwaluw
LL/| \iaiken.. J2 nesten aan e.c.n goot van een huis;
26/9 .* zaten nog vogets op de nesten (Swart)
Grote le krvikstaart

9 1 ex, Ààts meer ost, roepend overvliegend (Verhoeve)
Kramsvogel

J broedgq--val-1en omgeving Aal-smeerderdijk (Verhoeve)
paren orngcving Amstel ( An,lriese , v. d . Berg)

Eerste waarneming, voorzover be,kend:
Marken (tsonten, Swart, me j. van Drooge, i,lirschler,
Oreel, Scharringa)

Kgqgrwiek Eerste waarnc.ming, voorzover bekcnd:
26/g 1 ex, Ringspoordijk (r,.d. Berg)
'Zwarte roodstaart
Í279-T?;-Í""ïËa
Bosrietzanggr
6 pàài, Rem6fancitparÈ (Hartog)
4 paar, langs plesmanlaan (H:rtog)
.'rÍatsrrie t zanger

Laatste waarneming, voorzover bekend:
e (lindriese)

6/8-1
tL/B L
L4/B t

exr Sloterdijk
€xr Sloterdijk
GXr iloterdijk

( Fric swi jk )
( Friesvrí jk )
( v.,1 . Berg, H

Fluiter-97Tï-"r, oosterpark, zingend (r'. de Jong)
Vuurgoudha.:nt je
19/9 Í-ex, lCfr:-selmeer Durgerd.am (,Swart)
!-eord**rr4q t j e
i,logelijk broedgeval Sl_otcrdijk: lt/? 5l?/7 5 juv., ZL/l gehoord (Friesurijk)
0rtolaan

Sijs
IW

Sggp Eerste wrerncming, voorzover bukend:
L9/9 2 exx Iloriade (Andri,,se) fn Asd Bos

juv-"t

74/8 L o Sloterdijk (v.c1. Berg, H. en G.J. van Bladeren)
Put,ter:
79fr3"ige exx Uilensted.e, Amstelveen (Oree1)

I ex, J. Israëlskade, overvl_iegend (Oreel)
I(ruisbek 5/7 ca. p exx, later nog 2 exxr. tussen Blaricumcn HuiZen (Svurrrt)

Samengesteld door E.J.M. Veling,
october L97A, EVe/vDr



0ntvangen l-i tcratuur (ad lied. Blad lgZO-ItI, october tg?O)

zv'tarte rcodstiLart, 2 brg VU, Buitenveldert; 1 brgAmstelveen (Csic.ck en Buke,r )

blz, 1à

99!999I_L27o, I5e jaarsang no. 1. Zo btz.
op V1ioland, uit te voeren L9?O/rTl
tus 1970, o.a.

Uilenstede,

aV:ïG CJN, de ïJIFT.jirF .

Hcgulmatige tc1ling,n
iÍearncmingen t/m rugus

slachtoffers v*n Hoogsp:rnningsleiding,;n op r'Jalcheren,J. Steketee en E. Osicck
Dirklandse sasr een gebied dat als fourageerpl...ats voor ganzcn eneenden vermoeder-ijk verloïen gaat ars geiotg van de Hari-ngvlietdam.Verslag itinterk;rmp 1-5 janunri L9TO, ,,ïitteilstr:,a. De zee!; zorgvul_dig geregÍstreerde waarn'mingen i;.a.v. Ei:rnzen zijn voor*i ooL rrrr,belang i.v.m. de te verw:rchtén ver:-rndcri-ngen a.Is gevolg ven de
1"Ux:::*evestigingen en de afstuitinp; vern het Haringvlict.d. Udl_nk un L. Buurrra.
Broedvogers hertenk.rmp De1ft. vcrgelijking met 2 stukken bosclde"rs (C. Slccuwcnhoek) u a'--

j3espreking van een lrti-k;ïï;n Fi;i.-voo"sl-TomrEé lv-io 14 blz.
l/oo1s-te1 :'rerkgroep i,'tl1lric Ganze,. rnet Kon. Ned. Jagersvcreniging totinrichting vrrildeganzen-reservaat in Zuidelijk Flevoland, en be_scirermde pleiste'rplaatsen op d.iverse praatsËn in Nederlan.d"veldwaarne'mingen. Tcrugr.ldingen v:n i-n het Gooi geringde vogels.;iingmussen in toun.mcnd aantai op een voerplaats.?orenvalken in Zuidelijk Fltvoland. van d.c 14 kasten wafen er op7 juni- l.970 6 bczct met in tot;ral 2J eiercn en ) jongen; 2 kastenwurder:. niet gucontrölc-erd.

' Een vlsar.nd bij dc Knarrlijk, eind augustus, die. dage.n aanóén opI dezelfde tijd op dezelfdó plaats veischcen.. Natuurbeschermingsplan ,oo" à" Zat.rnstreek, deel- I. Controleur Vogelv,retl examen_ en andere eisen.
, jrg.4, nr. B 2o blz. FJ-evo1and, t.b.v. L. Buurma"

comrnissic' gant d.oor met tel1cn van vogels l de totlik verzamclde gcgevens, die vc.rwerkt zul_len. r,uordenn ivliddcn-Nerierll:nd, vormen nog slechts een moment_

. Veel baardmezen Zuid. Flevoland, 1I en lJ october.. Verke..-rss1r:chtof f ers Zuirleli jk F1evo.Iand.. De Zaanstreek, decl II.

.'tNotiti.esrr, een nieuwe rubriekr o.&
Hou houd.cn aalscholvcrs hun vercn droog als ht,t rcgent ?Ileeft de roodborst een hittebestendig iak-? siaaenie--*ruau*rrr.

' t6 utaazi jden zijn gevu]d mst versr-alei. o,r", cie spanjereis vanV,'iG het GooÍ, 20 t/m 22 september 1970.
VItrG HAARLEM.
Jachtduin cn
Het aantal s,
D.D . T.

dc KORHAANT
Í-iekendievcn
De Avifiauna-
op dit ogenb
in de nv, vír
opnarne.

octobcr I 7o
Lc, lcn nZ

de FfTIS SC tember;1
omgevin,.. s een

oorten varieort van JO tot
, j"g. 6, nr. 31t.v':n 1I- jirren overdicht.

44

Nestkastenversf ;151 liiiir-dui nen 19'69, o . a. bosuir, torenv:tlk, glanskop(iaem in Jcr.arverslag , zie be nedcn) - -rt uvr vrrvr'tr,'t

lnventarisatie Leijduin rgzoz )6 soorten, ur.rarvan L 46 broedvogel.versl;rg roofvogelst.rnd in dc lili/_dulnen in 1gàg rta;* i"";;;r"ers1a8)grauu/e kiekendief, ransuir, bosuil, steenuir, torc.nvark, boomvalk.Determinatie prooi-dieren, o.í1 . een i jsvoge i in braa.kbal ransuil entweemaal een ga-ai i-n braerkba] bosuirl ruràe. j;;s;-;;;;;i";l''ur* tot2 keer toe uit het nest vielen (1 12 u;;;; Jua), vuerden ondergebrachtin een bosuilaest met 2 jongen van ongeveer dezelfde leeftijd" Hetviertal is met succes uitgevlogen !
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blz. 33
( ontv " 1it. , 1970-III, 2e b1z. )

. 'ti/aarneming van een rosise' franjepoot in hèt rcrote vogelmeerit
op 29 en J0 maart L9?O.

. De Jan viln Gent. Vertaling van cren artikel van de hand van
James Fisher in 'rBirds of thc iïorldet.

. Contact Natuurbescherming Noord-Holland (CNNU) ; diverse activitei-
ten

. Veldwaarncmingen in Zuid-Kennemerland, ianuari t/m juni L9?O,

ÀI,ÍSTERDAMStr !ÏATERLETDT NGDU ]NEN JÀARVERSLAG 1 b9 blz.
Vogelwaarneminge-n, broedvoge en de resultaten van het
Vogelringstation rtt t Paradijsvcld't 

"ontvangen van Gem rliaterluidingen, mct een begeleidend briefje
^d.d. l4/LO vrin de Ilr. J. Duyve, Adj. Hoofd Afd. produktie.

1BB soortcn en onclersoorten, waaronder enige zeLdzame of nieuwe
soorten voor de A\ll-ds1rlut , zoars ijseend, kraanvoger, ooievaaro
zwarte en rocie wouw, grauure franjepoot, kwartelkoning.
De ircoldrushii van maart 1969
Enkele broedvogels: spechten, houtsnip, boomkruiper, wi-eIervaal,
staartmees, grote lijster, braamsluipern sprinkhaanrietzanger.
Roofvogelstand ("s.1. hierboveno de l"itis van september lg?o)
Eendentelling (vàt-. de Fiti.s v,::.n juni 19ZO)
Kleine plcvier, veldleeuwerik (J. uilalters)
Nestkastenverslag (vgI. hierboven, iritis van september 19Zo)
Aantekeningen over unige broed.vogels. Nieuwc broedvogels:
zwarte mees, barrnsijs, grauwe ki.kendlef (zvlartc mees en gr.
kiekendief f eiteli jk ttopnieuwir)
Beschermingsmaatregeren: riet prantcn, maaien, steile wand voor
oeverzlvaluwen, nestkasten, kunstnesten van gaas en takken,
schelpen en grind
Vogelsterfte in dc AW-duinen
vergelijking met andere duingebied.en (vgl" FÍtis juni l9?o)
Overzicht geringde vogels (vsrdecld over /f soorten);
in 1969 ontvangen terugmeldingen.
V:ríG NHr s Noor,-j_e:rkwarticr , de PIEPER SC tcnber 1! , 9e j::g.

L2 bl-z.nr. Z/ö
. Boortoren in de schoorlso Duinen. actiegroep opgericht:

Comit6 Gasal-arm.
. De oriöntatie van de trekvoge.l. Dr. J. verwey (urordt vervorgd).
. slachtoffers als gevorg van hoogspanningsleidingen. verslag

tellingen gedurende 1 jaar bij een gedeelte hoogspanningsreiding
tussen Diemen en Alkmaar, door afd. purmerend van de NJN,

. Rapport Vogelbeschermi-ng ÍrZaanstreektr.

. The Hamlyn Guide to Bircis of Britain ;rnd Europe,
boekbespreking door G. Oreel. Laarnemingen.
De__PfEPER, oclobgr LZ?O, 9e jrg. nr. 9 f Z btz.

.trBroedvogels van Noord-Ho}land lloo:dii, verschijnt 1 deoember.
zie verder onder Bestuursmededcl-ingen"

. Bodemverontrej-niging door aard.gas veroorzaakt omvangrijkesterfte van onze stadsbomen.

. Dc orilintatie van dr: trekvogel (2), Dr. J. Vcrwey

. lerugme.ldingen uit ons rayon.

. Slechts geboortenbeperking kan de natuur nog red"den, concludeerde
de ïnternationalc Vogclbeschermingsraad.
Voorts werden resoluties opgesteld betreffende het gebruik vanpesticidon, en tegen aantastÍng van de vÍadd.enzee
l;iaarnemingen, nr. 8f
HUfSZritlALUi/trNTELLfNG in Nederland, J Philippona. I(NNV Contact- 5 bJz.

de jaren t966 t/m t969orgaan voor Vogelstudie. Tellingen in



blz. 34
,

t
(ontv. Iit., tgZO-ïII, 3c bl.z.)
Cntv cn van het R.] .l§. Ri ks ins ti tuu t voor i\atuurbeheer

door J.F. Gcndcbien en 3i blz.
ameld in het N,rtÍonalc park

aIing, zomertaling; boom-
ijg; kievit, grutto, ture-

a

o97c)
b blz.- I].!.Sg$9r399ts-!ii-ocverZv;alrrwcn in Neder]and,iI.N. fet§ïn-J:J.F:E.-,i.-,iïïA;: R.i.N.-ter:_cnt nr. jOverdruk uit Dc Lc,_,vendc Nr-ltuur 1J Og?O)

I\P§z vlogen er iets rneer ooievaars uit dan
( danksi j een geringere stc.rfId-ll-EJ-nostt.:n),
Schuilenburg (RIVON),
Ovc.rdruk uit Het Vogeljaar jrg. L?, nr. B.

- Jacht cn N;-tuurb eschermi , J.A. EygenrrramPT beri nr.
et Euro se Natuurbes chermi a:r.r
ïo Dr. orzet Bruyns. . r.N.

in 1968
Door ]{ . L.

li 70) i n ]ilederland

l-O b1z.

4 atz.

3 blz.

24 btz.

-H
p

U
iI

.F. ti
verdruk uit De.

er1(; nr.
Sy11abus, orgaan v;.rn rje Bond vt.rn Nedcrl"rndscol-ksunivursitei ten.

- lÍens r:n lilatuur , d,;or D.J. Kuenen
R.I . N. medecle,ling ni. . 2 .
I(I'íNV'iretenschappelijke Mededeling no

*****
BS. i,Íaart 19Zo

Cntva en vëln het Voor Ii c h.ti sce.ntrum voor Na tuurb,.;sche r
Nature in Focus , summer 1!/O

n of thc Europe:--rn Information Centreation. for Nature
20 r^1-1) wLa.Bu1le ti

Conserv

Samengesteld door : Me j . l,ir . J .H .IJ .
Corrr. Dopperkade

vDx/vDr
octcber I97O

van Droo".eó ---ó V1, Amsterdam - 1JO9
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A. Hartog
P.!1J. Brander
Mej . l,ir " ,J.II "U. vitn Drooge
.Mevr" JrE. Brinkers - BeetsF. van Zutphen
CCR RESPOT'tl;-fNTIE- aarc s

blz. 35

l,roorzi tter
Vi c e-Voorzitter
Secretaresse
Pc nningrne esteresse
Iic j. i{r. J.H.U. van Drooge
Cornelis Dopperkaae B Vt
Amsterdam-IOO9. Tf . ?jO3?1
* * + * >i. x * * * + x )r )k * i< * * * d< r( * Í< * * + * * + *,f * * :j. * * * *

lad:

adres z zie bovt.n

ook voor correspondentio,
over het l,iedcdclingenblad
* :ir r; * * * * * * * * * + x *,* * * {< x +,t< + * * + * .t * * * i: *

Redactie en Uitgave liiededelingenb
}ievr. J.tr. Brinkers
Ivtej. I"ir, J.H.U. van Drooge
A. Hartog
K. Straatman
E. Veling
;{. van Zutphen
Illustrartor: F. Lobel
Betali-ng van abonnementen; Gemeentegiro (lj.5OO) amsterdam

V-lo.4o0, t.n.v.
Voge lvuerkgroep IiidNV Arn-sterd :iin
p/a I'{cvr. Brinkers, Turnerstraat 24
Ams terdirm-tOO9

I

Door evetrn van waarnemi_ nSen

Amsterdamse Bos 3an:
sDoedl-s mo-
-3----=waarneming

a.*3:

na af-
e(ln

Ivle j. van Drooge
adres: zi-, boven

E.J.M. Vcling
tot half december
van Breestraat 12

bij voorkeur ?2_ge:lijk na datum

Groot-Amsterdam

zo spoedig mogelijk
loop van uën maand,
maandoverzj-cht

1I
t Amsterdam-1007

rf. 793517
m.i.v. half december:
fríï1em van A6öo;A;1àan 14, Abcouderr. o2946/L4t?

Conce t-artikelen voor een volgend Mededeli ngenblad:
Ae"; i'i";. Ivir. J.H.U. van Drooge, adres z,ie boven, IN DUPLO
'k'l'*********,'***'****++******,k***+**)k+*,r.*++**********ïïE?ïr-ïï**i.y;d<:F*{<***
Excursie-Commissie:
/i. Hartog, Admiralàngracht 20!hs , limstcrdam - l-015

kstraat /1, Amsterdam - 1018,

,;< {. * * * * * * Í * + * * * * * * * * x *,k * * x * + * ** * *:.. * r< * * * *,k -*

Administratie:
,rrlö

Coördinatie Jo JTL' e Lno cht

ÀÍ66rts, Andries SnoeTf. Lr1442.
* ***.* ** r(* * * * *,r * * * + *** + * * * {* * * +

vr. J.

F
',/!

I,Í

H

van
va.n
van
van

u phen, Deur oostraa 1"3.L-II, ams
( act interim)
,terd:rm-10l-O. Tf " 428162
, .,msterdr;nt IOa7, Tf . ZZSOBO
mstercla.m-1O]0. 'If . Tl976l
00, Amsti, l_vecn " Tf . 4t6Z?9

der Schot, Jac. Obrechtstraat l4frs
den Berg, Kinderdijkstraat B-fI, ...
Bladeren, Gr" van prinstererlaan 1

*+:1.*;l::.>1.*:f*+*.k*****+r.:t,******):,***)i***),í+t.+****),<+**r,<****:li*:1,,!ré**.{:**t{.+,È**ri<*:t

Coordinatie ads t-Ieden ouder dan 2 aar: ad i-nterim
e It{r. .H.U. van Droó§e, etdres: z oven. 30373ivicvr" J.E. Brinkc-rs, adres: zi.c boven. Tf . TZj500.

*'!*'t<*******)F********+*********+********+*****+*:jt*,t******r<**********r.****

vDr/vDr october l-9ZO
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BESTELBON - geeft recht op de speciale intekenprijs van f. 11,50 per boek

Wilt u mij direct na verschiining (omstreeks 1 december a.s.) leveren:

. ex. van ,,BROEDVOGELS VAN NOORD-HOLLAND NOORD" à Í. 11,50

Hetverschuldigde bedrag zal door mij binnen acht dagen na ontvangst worden bijgeschreven op girorekening
2138600 t.n.v. ,,Broedvogels van Noord-Holland Noord" te Castricum

Naam lnschrijfformulieren s.v.p. zenden aan

het op ommezijde vermelde adres.
Adres

Woonplaats

Datum K.N.N.V.
VOGELYi ERKGROEP

AI"lSTERDAM

De inschrijftermijn sluit op 25 novem-
ber a.s.

Handtekening . .

rl


