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I{EDEDELÏNGENBLaD KNNV VriG .ll.lSTERDAi'Í Be ai /:la Íro. 4

DECEI4BER 1970
BES TUU RSI\EDEDEL]}IGEN :

ï. rn Nieuwsbulletin no.2 lieterr wij u weten, det, tc begilncn met
&e 8e ja:rrgang (L9?o), elk nummer van ecnzelfde ;:rargang de-zerfde
vggrgsglna zou krijgen. IIelaas, het rietgors-stencil Èezureektijdens hct rrfdraeien vrin de 1ei,etste portie_.
op nummer 4 clus een and.ere teke.ni-ng, àrrurr"".ru van F. Lobe1,
nu nict op stcrrcil getekend, maar op blanco papSer, en d.aarnael-ectronisch op stencil overgebracht.
ivaar blijvcn dc tukenÍngen voor de voorpeigina van Jaargang ! ?
,7i j mochten nog geen concepten ontv:rngen.

II. JAi+i?VERGÀDERING ari I ,. om 2 uur 15 , in de filinzaal-
van het Bosmuseum.

4cslÈe:
1. Opening door de voorzitter.
2. Jaarverslag secretaresse.
J3 Financieel verslag penni_ngmeesteresse
4. Bestuursverkiqzing

Aan de bèírt van aftreden zi-jn lÍej. van Drooge, de Hr. p.I/,J.
Brander en de Hr. F. van Zutphen.
Mej. van Drooge en de Hr. Brander stellen zich.herkiesbaar;
de Hr. van Zutphen niet.
Het Bestuur stelt in zijn plaats cand.id.aat:
de Hr. K. Straatman.
Eventuele voorstellen voor tegencandidaten dienèn uitèrlijkvri-jdagr 22 januari, in het bezit te zíjn van secretaru"=à;
ondertekend door minstens 2 stemgerechtigde leden, ond.er over-legging van een bereid.verkraring van de Iugurrc*rrdidaat om eenbestuursfunctie te vervullen. , : .

5, Beleid van de Redactie-Commissie
a-b. Bel-e]-d van de Excursie-Commissie

o 1

Verslag
Voorste'l

kas -controle.
len voor L97t.

Jonqerc,n Groeo
--_àHoewel het in de bedoeling Iigt,

lgtdilg van de J.G. door d.e teden
vuorden, gaat het voorstel hiertoe
ViíG-Bestuur. Zij stellen hiervoor
M. van den BersP. Scholten- --'

dat in volgende jaren de
hiervan zelf gekozen zaL
deze keer nog ui.t van het
candidaat:

B. Coördinatie ads antleden ouder dan 2 aar, c q. jongere ad-spiran €[, di e geen lid van de J .G. wensen te vuorden:I{evr. J .E, Brinkers
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge

III. CONTRIBUTfE en ABONNEMENTSGELDEN Mededelin enblad.Ti erls de zeer 80e bezoch e VidG-vergadering van 2 6-tt-t970konden de aanwezigen zich, na eni ge nadere toelichting, vereni-gen met het Bestuursvoorstel a1s gepubliceerd in Nieuwsbulletinno. 2, bJ-z. 4, dat wij onderstaan d herhalen.
À. KNNV-LEDEII

Í 2.50
4E

_LidmààtsEh-ap, inclusief ab. Mededelingenblad
Hulsgenoten (exclusief l,lededelingenblàd)
Abo\nement op het l,icdedelingenblad
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B. JEUGDLEDEN t/m 18 jagl
- Lidmaatschap, inclusief ab. Mededelingenblad

Huisgenoten ( exclusief Mededelingenblad)
C. NIET-KNNV-l-eden ( ouder <]an lB j aar )
- Lidmaatschap, inclusief ab. Mededelingenblad

Hui-sgenoten (exclusj-ef Mededelingenblad)
- Àbonnement op het Mededelingenblad

IV . PROIVÍOTIE JIDSPIRAiVTLEDEN
op grond van hun actief deelnemen aan werkzaamheden van ónze
VlïG, c.e. van V'iG CJN of NJN, gedurende minstens 1 jaar,
promoveerden de volgende adspirantleden tot 1id:
A. Boonstra, l,rï, Haver, 14. Iloekstr?.r. C.J. Kahlman, I,l . Kuiper,
P. Scholten, M. Singor (C,fU), ;. van Ti11 N. iïijker (U.lw),
alsmede de Hr. a. Oostcrbaan.

V. Nieuwe ads irantleden
Si zodanig traden toe:
. .l!. l,rntzen, Lomanstraat 91, Amsterdam-lOo7.
Dinsbach, 0rteliusstraat l1O I, Àsd-101!.
Verhu1st, Orteliusstraat 12hs, irsd-IOl!, tf .
. Sluymers, ProostdÍjstraat J2, Àbcoude, tf.
lid bedankten:

Tf. ?9?868

de Jong (wegens vertrek naar buiten Amsterdam)
van der Roest.

VII. Àndere personalia
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in het huwelijk met de

I

F
R

{gJ:_!: Franssen, treedt op I januari
Hr. J . Jansse.n. Toekomsti-g adres:
Pannerdonseweg 6!, Doornenburg (cra.). Te1. oBBrZ/l-325.

{:tu. d.e Roever. .rdres vYeesperstraat vervart. Huisadres nu
;iisIuIi6idï-iur:-rletstraat à6, Àmsterdam-Ioo9, tf . ?26265
De famj-lie Steenhart kreeg telefoon t 4Zt34Z-; '

De familj-e V;rsÍull6 zegde hun telefoon gp...
E:{:U: Velií§l-t6ï6foonnummer i_n ^bcoude lhans definitief:-0294671116:--
K. Stra.rtman verhuisd.e van de Schinkeldijk naar zíjn nieuwe
won]. n8 0p EËt
Kampeerterrein het ,r.msterdamse Bos, Kl_eine Noorddi jk l,
post Bovenkerk. ?f. ongewijzigd: 4f6868

VIII. activiteiten in het afge.lopen kwartaal:
Op 6 november woonden J4 personen de Lezi- bi van rr. Harto
over de eilanden Skomer en Skokholm.

VidG-ver aderi o 26 november lgZO

Veel van de ornithologische belangrijkhedellr_die ter: sprake.kwa-
men, kunt u nogeens nàlezen'i..n zijn uitvoerig verslag, waarvan
zich éen exemplaar in hu=t ViiG-archief bevindt.

Een verblljd
van belangst
dering bij t

e groot aanta v,íG- l- e
e1ling voor dè'V;riO aoor
e wonen. Van een B-ta1

hindering ontvangen.
Het tevoren verspreide Nieuwsbulletin no.
bij de besprekingen.
De voorgestelde ItRegeli_ngen van Orderl
der worden omge!ïerkt, met inachtname

aen (4"Q personen) gaf blijk
deze zuÍver zakelijke verga-

leden werd bericht van ver-

2 vormde de handleiding

zu]len door het Bestuur na-
van ter vergadering naar vo-ren gebrachte op- en aanmerkingen,

discussie daarover opleverde.
alsmede de resultaten die de



Di-a-avond 18 december I .)a

liahgezien he sbaan-restauran t ons niet kon herbergen,
et Bosrnuseum gehcuden..
zich orn de leden hiervan
te brengen.
- woónde de avond.:bi j.

werddeze bijeenkomst toch weer in h
Enkele bestuursleden beijverden
tijdig telefonisch op óe hoogte
Een record-aantal - 60 p"r"o.run

nog

De diars van de Hr. steenhar:t, gemaakt tijdens een,vacantlereis
$oor noordelijke I,nden, waren weer voortreffelijk. Mede dankzijhet reisgeleide van G. oreel, - di.e het gebied het jaar tevorenuitgeb'reid verkende met J.!J. de Roever ", e. Veling _, kondenook prachtige vogel-opnamen word.en getoondi o.a. van kuifduiker,kraanvoge 1, vi-sarend., alsmc'de r,aplana- , oeïaI- en sperweruil .De deze keer niet door Hr. steenhart zelf maar door G. oreelgegeven toerichtirlg was ornithol-ogisch, zeker verantïuöord, maarveel van de aanwezigen zouden graag iets meer gehoord hebbenover..flora en landschap. : -:_._t .-:--

0ver de weekend-excursie naar Texel werd aIin het ""rïA-ef;4.--- 
;.--=

1" git Blad vindt U de verslagen over beidege l]9v9lgldgrs op 1', novëmbéË en Zl decembDoor het sluiten v:.n de slui_zen in de Harinbij een tevoren gehouden verkenninstocht dode.waterstand in de Biesbosch reeds zodanigdat er zr1 uyeinig pleister-rnogelijkheid vooiwas; vandaar di-rt het rei-sdoel van de decemb,
vri j zigd
Vrijdegr 2§_februari, I! uur J,O, vermoedeli

verslag uitgebracht

excursies naar

gvlietdam b1eek,
or À. Hartog,
te zíjn gestegen,
ganzen meer aanwezig

er-excursi-e werd ge-

Ng jk Tribune Bosbaan:Lezinelan -de ffilTl e lok ' over blauwe reigers. In agenda

Mej. Mr. J.H.U; van Drooge
Secretaresse KNNV \ VG Írmsterdam

noteren !s.v.p"

* ** ** ** * ** rt**** * * ** * * * * r. ** ***d( ** * * * ** * {<* ** r< ****** *** ** ** ** ****I o e to t medevuerki aa+
voorvan he Contac orgai-rn

Oeverzwaluw. H.N. Leys en J.J.F.E. dc,ïi1de, Diedenweg 14, Ede,Ëil-ö'BrffiTtt}tï - "" -:"
I"gpig:^J.J. Frieswi jk, Burg. v.d. porlstra at 4g3, Àmsterclam.Tel. 1l89ro -

Zwarte rood.s taart , B.v..d. Veen en D.r:,. V1eugel, Borniastraat Bp.,oStoo/22910.Leeuw arden. Te1.
vaststerlen van broedgevalren u.r.,-'d.. hand van zlngenàe mannetjes.ook gegevens uit vroegere jaren kunnen woraèn,;;ffiï;."'*"'
D rinkha.rnrietz er , P.J. Zomerdijk en K. àe Vroyens aa A Tel-len van zingende m

ies, Jan van
opgave van plnats, data, ti jdstip en biotoopbese

annetjes, met

Braamsl-uiper.
---_+_,upgave van zí

J. Taapken, Utrechtsewe g 43,, Hilversum. Tf .02 l-50/4639J..
plaats gehoor

ngende mannetjes, die me ermalen op ongeveer dezeffde
tussen de ver

d vuorden. Data, "tevcns cl e tijd, en eventueel de afstand
h.et gaat: om s

schillende zangposten indien ,enigszins vaststaat datteeds dezelfde vogel. Opgave van nestvondsten ook we1_kom. Ook eenrnalige zangwaarne mÍ-ngen zijn nog bruikbaar.

ËËrË#/7 Ëór ::1i",!1,i4I; 3', :' :xi, l" ï)ï, 3; ïïï " 3"31 ;,ïïï"xl it "",u 
_sten (besrist niet dè bJaoelins 

";;;;"-;;'Ë;"n zoeken !), opsave vanbiotoop (landschapstype, Uooruoorten, hoogie van bomen). Gegevens

;l:"ïï*;::u::ï:"' 
wàarnemingen buiten de broedtijd, lierst met op-

2

h.t b.o=grogglonderzoek in lgZI
v o g e 1 s t uAË-Gn-A-f NNv T_---



'riii e IewaaI
-4-

M. Bouman, Naard.erstraat 256n Hu.izen" (NH).. Tfl-.OZL\Z/
ng en grootte van broedterreinen; Vaststellen (4482.
dparen door tel1en zingende mannetjes
e van biotoop en gemeente.

Naam,
aantal
Gr:ag

liggi
broe

opg:r.v

2

Ransuil e4 Bosuil, J.B. Buker , GroenendaalstraaL 46r,r.msterdam.
TeI. 158272. --Gevraagd wordt:
1. .vaststellen van broedterri-toria, eventueel met nestvondstel,

voor ransuil en bosuil.
2, vaststellen vnn winterroestplaatsen van de ransuil, met op-

gave van aantal_len.
vooral voor de broedgegevens wordt aangeraden een bepaald gebied
zo volledig mogelijk te inventariseren. Graag steeds duidelijke
opgave van plaats cn gemeente
!t*.**,k**,k*************.****,f!*****************************rf,È,È****)t,È

gproe!_: b lauwe_rcigers
Sinds enige tijd tracht o.g. in samenwerking met het ZoöIogisch
Museum te rmsterdam en een werkgroep van het rnstituut voor ve-
terinaire Farmacologie en Toxicologie te Utrecht o.1.v. Drs. J.
H. Koeman, zoveel mogelijk vo§rogl4e blauwe reigers te ond.er-
zoeken. Dit gebeurt in aansl"ftfrrg op een langd*.rig. veldstudie
van deze vogels
Het hierbedoelde onderzoek is toegespitst op tvree punten:
I. het verkrijgen van informatle over d.e samenhang tussen leeftijd
en verenkreed (het is reeds gebleken, dat de huidige handboeken
hierover'onjuiste gegevens bevatten) .
2. een analyse van veren en weefsels naar het voorkomen van ver-

Deze puntc'n zij-n van belang voor de eerdergenoemdc verdbioroti-
sche studie en voor een bepaling van de invloed van de milieu-
verontreiniging op deze vogelsoort.
onze at,.ndacht gaat voorar uit naar geheel of gc.deelterijk.uit-
gekleurde vogels, hoewel ook vogers, die het afgelopen voorjaar
geboren zijn van belang kunnen z:.jjn.
Door voonafgaand jarenlang ringwerk is de kans op het aantreffen
van geringde vogels, rrraarvan het onderzoek voor ons uitermate
belangwekkend i-s, groter dan ooit
voorts is tijdens vorstperiod.es de kans weergroo.t,. dlt ver.zwakte
of dode blauwe reiger.s aan§etroffen worden.

':ttíi j vragen U:
!gg,g gevonden vogels (i-n verse toestand) zo snel mógefijk ;;
brengen naar het Zoölogisch Museum, eLfd.. vogers, p1àntage Ivlidden-
laan )J, i,msterdam.
ïs de vogeL BéIlng4, en kan deze nic-t opgestuurd worden (niet
vers geneeg! of omdat de.vogel geprepareerd zal v,rorder)-dÉ.n zouo.g. ecn telefonisch beri-cht zeer op pri js stc=llen.

voor
aonder
i-n-

Ao

B l.gyglgg Cieren, die tijdelijk in3eyangengghgg verbli jven
hersterr kunnen ook zeer rryaardevorle gegeven§. ople.veren,
risi.co voor de dieren. fn dart geval ontvi:ngt o.g.' gaarnc
Ii-chtingen over c1e verbli jfplaats
Indien niet elders onderdak voor deze dieren kan word.en ve.rkregen,
is pl-aatsing van een zeer klein aantal in iimsterdam, via oig.,
mogeli jk .

r'iet darrk bi j voorbaat, ook namenri d.e anderc med,ewerkers
'' I '

lr.Íi. B1ok, Vri jheidslaan 6O f f f , ,,msterd.lm. TeL. .Tll?45 .* * * * * 'k * * * * * * + * * * * + * * * * * * * *.x * * * + * * * * * * *. * * * * * ** + * * * * * * * * * * *:B* * * i(,r. * * *
deceriber L97O, vDr



bJ-z. 5
Excursie-ver1ag Mariapeel
v.an B t/m 10 mei Lg?o werd een vuÍG-excursie geLouden naar het
C.R.Mo-res€rvàat Mariapeel bij Helenaveen in NY{-Limburg.
De excursie droeg hetzelfde karakter al-s die van het jaar tevoren
en mag opnieuw als ecn succes word,en beschouwd.
voor het staatsbosbeheer, d.at weer a1le faciliteiten verleende,
zijn de waarnemingen tot een ve:rsragje van 4 bradzijden verwerkt;
een duplicaat hiervan bevindt zich bij de ,literatuurrr van de
Vogelr,verkgro ep
Hier volsta Ík met enkure notities ter vergelijking met het ver-
slaig in het Mededellngenblad (7e Jrg - L969 _ no. ». Voor meerinformatie over het gebied wordt naerr dat verslag verwezen.
De indruk die lr/e van het gebied kregen rir/as ongeveer dezelfde als
dier.welke we in 1969 fonden'opdoen.
Een aantal soorten"als oeverJoper, grcte kerekiet, fluiter, kuif-
mees, boomklever, keep, roek en bosuil, kwamen we deze keer niet
tegen.,,Van de J qqorten kiekendieven zagen w* nu.alleen een 6 en
ee4 g blauwe kiekendief.
Daartegenover stond dat er zulfs I keer 6
bellen vangend, tegelijk gezien werden.
Verder zijn vermeldenswaard (vorig jaar niet gezien):
fuut 1 ex bij kamp 1; kleine plevier 9/5 2 exx langsvliegend;
regenwulp tweemaal een exl zwarte ruiter op lO/5 1 ex;kreine bonte specht, ö, ars een pimpeltje in een berketak h:rngend. !
grauwe Èauwier I paar; ortolaan-1 iaar-; gr.ruwe gors 1 zingende 6;
bo.srietzanger zingend op 2 ptaatsen, en dezà keer *è1 uurr' ransuil.

L.S. Buurma
'l'*+,l(+***{'+*******x*x********i}**+*****+**:k*r<+***********:***+t****rrr.

Excursies naar de Flevop olders, L5/tt en 27./12/t970
Zowel de rrzwerfexcursie" op 15 november, .1s de excursie op2/ december, die oorspronkelijk naar de Biesbosch zou goo*,
waren uÍteindelijk (na berichtgeving vooraf aan de deelnemers)hoofdzakelijk gericht op Zuidelijk Flevoland.
op deze excursies werden aldae.r in totaal 25 soorten waargenomen.
De z.g . zwerfexcursie. startte met 15 deelnemers en stralend,

boomvalken, drr.k Ii-

windstil
Zuiddijk

weer.
v.v.

De route was a1s volgt'
en vervolgens langs het gemaal de l3lock van Kuf_

f e ley. naar het begin v,an.de Knardi jk.
Langq d. Zuiddijk zaten op het Gooimeer o.a.:1 150 fuut, !Zjkrakeenden, + 1o toppureenden, honclerden kuifeJnden, duizendentafeleenden,-2 bri-lduikers en circa 75 dwergmeeuwen. ::. ,. :

Een korte wandeling over de Zuiddijk leverd.e ons overvliegend:
boomleeuwerik (2 exx), sijs (vrij veel), frater (f x) .r, iormsiSs
Gx) ._ Tijden§ de wandeling zagen en hoorden wij op het taludvan de di-jk en in het riet: waterral-, winterkoning, heggemusr fie-rel, roodborst, kgolmees, pj-mpelmees, baardmannetje ("à. f: exx),rietgors en groenling.
vanaf dc Zuiddijk zagen wij bovendien nog boven de polder: roer-
domp, bruine kiekendief (1 ex o-kleed), ÀmeIleken en ve1duil.
De gehele dag was er een vrij sterke breedfront-trek over d.e pol-der van veldreeuyelik, graspieper, kramsvogel, zanglijst"r 

"r^lcoper-wiek. Boven dc rietvelden var.n de polder zagen wij àuu" ,..ge1matiggrauwe gans, brauwe kiekendief, kievit (tróx), z,iarte en [onte kraai.
De werkhaven voor hct gemaal li::g vo1 met bovenvermelde eendensoor-ten, doch bovend.ien werden daar nog waargenomen: pijlstaart ( ) exxovervl.), + 50 grote zaagbek, middelste iaagbek (i ;" overvl.)-en7 wilde zwànen (overvl.)-
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Bij het gemaal werd weer een wandeling gemaakt en werd gelet op
de bj-nnendijkse plassenl darar zaten veer wintertalingen, ongeveer
20 smient, I 1lO slobeend, + 1OO bergeend en + LZJ kiuut.
In de werkhàven: , fuut, 2 foodhalsfuut, Z $qd"arsr.2.q non
en ongeveer 3o aalscholvers. cndënríé§'wèide-n nog enke15 water-
.snippenr gruttotE en bonte strandlopers waargenomen,.terwijl eríeen smelléken langsvloog.
vanaf het. gemaal tot de Knardijk zaten volgens een ruwe schatting
ongeveer 4o.ooo wj-ntertaringen. Een laag-viiegend sportvliegtuig
hierp ons het aantar ga.nzen schatten: als gevolg van duzo ver-
storing vlogen ongeveer Booo graurre €ïanzen op uit de Noordelijke
hoek v.:.n Zuidelijk Flevoland.
Tot slot van dezc excursie werd het ruig-begroeide stukje groncl incostelijk I'levoland aan het begin van de Knardijk doorzocht. Hetresurtaat: 1 blauwe kiekendj.ef, 1 bokje en 2 velddilen.
rn totaal werden op deze excursie 69 Àoorten waargenomen.

De laatste V rG-excursie in r op 27_dqqember, st,rrtte met 8
ee nemërs. e weer was. nu, ee anders: een harde noord-ooster

on'iler een donkere sneeuwlucht. De ?oute was in het begin dezelfde,
doch nu werd. ook Oostelijk F1evo1anrl. aanged.aan en de rverkhrven bij
de Houtribsluizen. Het Eemmeer !v1s bedekt met ijs, doch elders
was alle buiten de polder gelegen water nog open. ,

Ik geef hieronder een sch.ltting v,1n een aantal door ons..v/:rargcnomensoorten in en romdom Zuideli.jk Frevorand: 60 fuut; 10 dodaars,4ooo xuifeend, goqo tafelee-nà, 150 brilduiker; tóó ;;";e*iaasuek,610 nonnet je en 16,x ,een blauwe kiekendj_ef (óónm.ra1-eeni 6).Apart vermeld ik: 6 krakeend.en, in een v,rak bij de Zuiddijk, 4 pijr-staarten op het ijs aldaar, eenmaal 4'blauwe kiekendi"v"n in o-kleed tegelijk langs de,Zuiddijk, 2 overvliegende slobeenden,+alsmedeI middel-ste zi.ragbek bij de v,rerkhaven vóór het gemaal, en bij de werk-haven van het gemaal de 81. van K. in toteal B ö + jl o brilduikersen een langsvliegende. bruine kiekendief. - +

opvallend was het groot aantal veld,rceuwe.r.ikken en graspiepers, dieop de dijken voedsel zochten. op de. Zuiddijk zat er een strand.leeu-werik tussen en op de Knardijk I "4"".r*gorr"r.Niet alleen watersnippen en kievi-turl rrrun er nog; ook nog 2 bontestrandlopers, fouragerend tussen het ijs,
Bij dc dijken v,1n Lelystad Haven zagen urij nog enke l-e wintertali-n-
8etr, smienten en i jseenden. iviaximarrl werden z.-.iiseenden tegeli jk
ÏvaargenomÈn' op ongeveer 15 m afstand. Ei:rverden echter no! herhaal-delijk waarnemi-ngen vsn solitaire ijseenden elders gedaan, zowel
zwemmend als vliegend; m.a.w. er ïvaren in tot::.ar minstcns J exx aan-wezig. Bij Lerystad Haven zerf vloog nog een smelleken 1angs.
Een speurtocht door d.e westerijke punt van oostelijk Flevolandleverde ons circa rloo ganzen op. slechts drie soorten werden posi-tief herkend' ni,-imel.ijk grauv,re gans (20 exx overvliegc-nd), kolgans
!"*: 5Qol , en rietgrr," (6 exx); de overisu aieren=;;t;;' i*-'.r." *"g.In totaal" werd.en Ín dit .*"Ol:1_?l_soortei *ro"g".ro*"o.,:t 

,-

9.q a" terugt-ocht werd het landgoedr Den Tre,ek bij Maarrir a'angedaan.rn een drie kwarticr d.urend.e wande,rj-ng werdbn 16 soorter, *5.ig*ro*"rr,waardoor het totaar aental soorten van de excursie steeg l"t Zs. 
---'

Iloofdzakelijk rondom het Hotel ,Den Treekrr werden o.a. irÀ"gurror"r;
Sroene specht, grote bonte specht, goudhaintje, kuifmees, glanskop,

'I
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lfen voettocht van drie vreken door Nepal

Laat ik a1s onderdeel van een reis door het Midden Oosten een voet-
tocht vtn i weken in Nepal beschrijven. Te voet is de enige moge-

. lÍjkheid om je te verplaatsen, want wegen zijn er nj-et.
Mijn tocht ging door jungle, langs rivieren, over steníge paden,
trappetjes en boomstammen tussen besneeuwde bergen, langs welks
wand.en lammergieren aasd.en.
vreemde vogels kom je verder tegen, o.a. i-n de rivierèn bruine
waterspreeuwen, twee soorten roodstaarten, rare kieviten en p1e-
vieren; in de jungle racket-tailed drongo, een zwarte spreeuw-
achtige vogel, waar stukjes .veer aan de 20 cm kale schachten van
de buitenste staartpennen in de vlucht al-s reclame-vlaggetjes
achteraan ïuapperen; himalaya jachtekster, van Artis welbekend, en
een dwergvalkje, een val-k zo groot a1s een mus, zwart van boven,
oranje van onder, met een rechte snorrende vlucht
Een week lang riep ik door zulk terreÍn, steeds hoger komend door
een nauw dal, op blote voeten door rivj-eren en soms van steen tot
steen springend, onder de hete zon door distelvelden. Daar huisden
vele krekels en vliirders, grote en kleine in allerl-ei- kleuren als
koraalvisjes. rk sliep in kleine lemen huisjes op de grond, ïrraar
ik ook at: buffelmelk of thee en rijst. Al1een maar rijst drie we-
ken lang, gekookt op een vuurtje door rndiaan-achtige vrouwen.
Om zes uur was het donker en voor zevenen sliep ik al tot het licht
werd, t.", morgens om. zes uur.
Dan weer op stap tot i.k vertrouwder biotopen naderde: Àrp-achtige
ruige sparrenbossen met kale loofbomen, braderen op de grond, hoge
ber§en en gletsjers er omheen. Hier werd ook de fauna vertrouwd.er:
notenkrakers, Vlaamse gaaien (de Himalaya ond.ersoort met een licht-
bruine kop), vele soorten mezen, o.i-l . de green-backed tit, die er
uitziet als onze koolmees, terwijl deze hier juist wit en grijs is.
Himaraya b_oomkruipers en phylloscopj-, o.a. grauwe fitis, bladkoninkje
en Pallas boszanger.
ïn de bomen klommen ook krijsende gibbon-aehtige apen, prachti g zíl.-vergrijs met zwarte gezichten ur, ,itte kragen.-Een-troep;e groàrr"jachteksters viel een gekuifde arend aan, ài" er tussen de Ëomen van-door ging, terwijl boven het bos om d.e Booo m hoge toppen van d.e
Annapurna bergen Himalaya-va1e gieren en steenarenden zweefden.
Hier verliet ik het dal en sloeg een naurve kloof in, niet wetend dat
deze 2J km lang zou blijken en dat het pad niet meer gebruikt vuerd..
A1 gauw was het dan ook niet meer te vincen in de hogà begroeiing,
waar klitten in je haren grepen en zelfs op je blote huid bleven
plakken. Bruggen ïtraren weggeslagen en eens bouwde ik er d.an. ook zelf
een van zware stammenr die ik over een paar rotsblokken liet va1]en,
nadat Ik ze eerst gebruikt had om op óén van die rotsblokken te klim-
men. Andermaal moest ik door d.e beek, grijs gretsjer water, zodat ik
de stenen op de bodem niet kon zien. ïn het midden kon ik mij nauu,e-lijks staande houden, tot mijn midder in de bruisend.e stroom,.Ïk had mijn schoenen maar aangehoud.en enrs avond.s droogde ik ze bij
een vuurtje. Het blikje macaroni, dat ik erin gelegd had, plofte
uit elkaar, zodat ik de rest van de blikjes maar koud verorberde.rs Nachts stond het ijs op mijn slaapzak, maar erin had ik het vrijw:\rm, gewikkeld in een aluminium deken.
Twee dagen liep ik zond,er iemand te zien door deze schaarsverlichtekloof, welks 2ooo m hoge wanden elkaar soms raakten. Haast geenvogels, slechts red-headed bullfinches, net een kruising tussen eenappelvink en een goudvj-nk: de kop en ond.erkant als u"r, àpp"lvink,
de snavel en het lichaam als een goudvink.
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Aan het e-i4d-.werd."d.e kloof te--nauw en te §tei1 en ik ging de
bergen in, weer. in het zonlicht, maar koud nu boven de boomgrens.
Om mij heen overal.ijzige, meer aan BOOO m hoge, toppenl oo3. die
van de Mount Everest, meer dan 2OO km ver, toch helder te zien.
Andere vogels hier: roodmus, dwerggors, grijze gors, een soort
rotsmus en rufous-breasted hedge-sparro$r, een heggemus met rode
borst.
fk kwam j-n een dorp, Naur, op 43OO m hoogte
Niet in China is het drrt de m,lnnen vlechten'dr:ge4, maar in Naur.
EskÍmo-echtige mensen weren het, die in "". g"oie kring om mij
heen stond.en, steeds maar touw draaiend aan àen klosjè of laar-
zen naaiend van lappen en lerige zooltjes. f s \lt/inters trekken
ze weg, behalve de oud.e mannen en kinderenr' dÍe drie maanden rang,
a1s er buiten sneeuw ligt, met het vee in de kelders brijven zon-
der eruit te komen, alsmaar thee drinkend.., vieze thee met vet in
plaats van me1k. rk kreeg gerukkig de twee dagen, die ik er breef,
ook yak-me1k en yak-vIees. Vreemd.e knorrende koeien, d.eze yaks,
met gladde ruggen, maar de buik tot de grond behaard. ze liepen
met me. mee, toen ik terugging over een pas van 55OO m hoogte,
zo de kloof vermijdend
Een bontgekleurde roodstaart met witte kopkap zag ik, en het
mooi-ste vogeltje van mijn leven: meesachtig, bruin van boven
met gouden wenkbrauwstrepen en voorhoofd, paars .en brons van
onder
rn de pas uras lnet zo koud, d::t de beken en watervarren bevroren
waren; het weter stroomd.e onder het ijs. slechts Eneeuwduiven
zalen €f o ., , . 'r

0p de terugweg wee'r door bossen met goudlijster en oostelijke
tortel, ruige met Afrik.aantjes begroeide vraktes, waarin wolnek-
ooievaars en rndische boompiepersr, en de junglebossen mct wilde
kippen, bladvoge1s., baard.vogels en ander tropisch spul .

Zo verging het mij op deze tocht, zonder autors en fietsen,
uitlaatgassen en electriciteit; slechts primitief leven in'louter natuur !

J.!il. de Roever
Kathmandu, 2}-LL-:--97O

Huisadres:
J .vï . de 'Ro ever
I'lilletstraat 26,
Amsterdam - 1OO9
TeI. 726265

dR/vDr
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AI{STERDAMSE BOS 1 -ïv vierde kwartaal
enkel e october-waarnemingen n vorig Blad)

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeÏ.d, blijvén voor d.e
ve ranturo or de li j khe i d van de waarnemers.
Nummering: volgens Vogelgids Je druk.
De numners tussen haakjes ( .. ) verwij zen naaT tfDe Vogelwereld
van het Amsterdamse Bosrr, verder te noemen rrBos-Avifaunarr.
+(..) betekent: bijschrijven in deze Avifauna.
Het teken o kan ook o-kleed betekenen. ...-- -.r .

G) 5. Fuut
Ook in dit kwartaal gering in
Max. 29/tZ 3 + 3 exx NM (v.d.
lïerdler)

Q) 9. Dodaars
IY.i.v. 9 october vrijwel
de Noordkant , herhaaldeli
waarsc hijnlijk groter aan

aantal, meestal slechts 1 ex.
Berg, Dinsbach, Verhulst, Kuiper,

dageli jks waarnemingen .in-" sIo"ten aanjk i.n totaatr 4 exx gezien, hoogst
taI aanwezi-g.
. (P. scholten)
oot achter huis de Groot (Hr.Mevr.d.Groot)
terrei-n (stiààtilà;)---!:

P ó6Í-(V5rho eve

lO/lO 5 exx bij gem. terr
l6/Ll en 77/Lt I ex in sI
26/11 1 ex kanobaan kam
2/LZ I ex Amstetveei66 )

(10) 18. /ialscholve r Na 2J augustus
(P. scholten)

nog slechts: ''

T/LI--T ei-oïéï uiq

Ro erdo
10 1 ex langs Meerpad; vloog op uit oeverstrook (M. v.d.Berg, J. van Ti1).

( 21) 4. frlinterta1i

(16) Z

'u{aar

20/t
(24) 3?. smient

(26)

(27)

(zg)

rn november (juiste datum onbekend) 1 ex opgestoten uit slootjebij Vogeleiland (J. ..riolkers, med. Brander)

genomen aantal urat hoger dan in derde kwartaal. t{ax.I J8 exx (p. Scholten,

rrlaarnemingen vrijwel uitsluite
in aantal, max. 12 exx (t4/]-tl
2/12 4 exx talj_ngenstoot ti;.
39. Slobeend
Eén oCtóber-waarneming ;

3l/lO l- ex bij schuilÀut ONlr
Vi._er . november-waarnemingen,
7/ll ) exx (p. Scholten) .

40. Krooneend
5/1
to/

2 I g Grote Vijver (p.
12 idem (mevr. Brinkers;

Scholten, Ir'1 . v.d.
A. Hartqg)

Berg)

(28) !1" toppcreend
r+/rl-r-5 op NM utj eind exc. pad (Bukerr v.d.
42. Kuifeend
Aantal in dit kwartaal aanmerkelijk toegenomen,
a1s op de Vijvers. Max.:
?l/!t -+ 35O.exx NN, + J2J exx Grote- Vtjver (tt.v.a. BerM. Kuiper, M. HoekstFa)
25/12 + 100 exx op NM, JOO + 1OO exx overvliegend (K.

,nd op de Vijvers, meestal gering

koekamp (Verhoeve)

(wr"v.a. Berg, J.v.:TiI)
a1le op de Vijvers, max.

P""e)

zowel

,:

,I

op NM

'Br J.v.Ti1,

Werdler )



I
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(l,o) 47. Tafeleend
lO/lO I 6 eclipskleed Gr. Vijver (tq.v.a. Berg, J.v. ti1)

6 exx.
maar op de

blz. 10

omgeving:
, 15,

Overige waarnemingen in october niet hoger dan
In november aantallen op NM nog steeds gering,
Grote Vijver herhaaldelijk tientallen. Max.:
lg/ll 1 69 exx (P. scholten)

(52) 45. Brilduiker
r17fr
20/tL

1
1
1
1
1
2

o-
+ex

NMJv.d. Schot)
NIri bij Gem. terr. (p. Scholten, mevr. Geóis)

2L/\t
23/t2

<1?) 51. GroLe zaagbek Na 1O/4 pas weer:

ex over schuilhut ONM i,tl (p. Scholten)
g Grote Vijver (P. scholten)*g 

NI,l (fam. Bakx)

?' NM (me;. Arntzen)

12711 1 9 óí-NM-(v.a. schot)
r4lrr iaèm (P. Scholten)
Aantal bleef hele kwartaal gering, als regel minder dan

, 10 exx, Nivi en Vijvers.

o
+

Vijver (P. Schol-ten)

Ganzen

Gr.ZO/LL r
(41) 5? e.v.

.L4/tt
5/L2
LL/t2

L6/tz
24/Lz

26/L2

( 51)

1Ó/10-25- W- §anzen over oNlI O richting No
l2/lO resp. Z5 en IB ganzen over Gr. Vijver

(v.d.Berg,v.Til)
ri94ti4g _"[o

( lt. Boonstra)
t6 kolgan2sn over NtYi richting O/l'tC. (fuker, .J"v.Ti1)
5 g3. ganzen over NM bij Meerpad. (fam. Bakx)

JO ganzen over huis sluiswachter. Musl kwamen omlaagt
reagerend op het B'eroe.p'van de tamme witte ganzen van lrius,
doch vlogen d.oor richting N',li (ttr. Ley, P!ï)
15 g.. ganzen over NM richting ZO (mevr. Steenhart)
11 koLgans over NM richting Oost (Buurma, A. Boonstra)
4, + VO Eglg*rrs over Gr. Vijver richting Oos! (iaem)
2O kolgaís-over Noord.kant ri-chting O (2 }eden Dwergstern)

Vossegans:
67ÍÍ--17-6xx in gras ten Z. van de
?/LL lJ exx tussen heuvel en Gr.

idem (Metzger, Hr. Kaat)
(49) ?4. Buizerd.

L5/Lo L
t7/Lt t
2L/12 |

Gr. Vijver (Metzger)
Vijver (P. S.chotten)

ex van overkant NM bij Ringdijk naar Bos (t"t. Xuiper)
ex boven hertenkamp (v.d. Schot)
ex koekamp (iri. Kuiper)

77. Sperwer
Uoórakant regelmatig waarnemingen' vnl. ONivl en naa§te
8-én31-october, 14, 2L, 24 , 26, 28 november ï -3 , 5 , 7?
19, 25, 26 december.
Schinkel
EuI;-ae-

!9
Gr

Ider Oc.verland poel G479 en 6/tO) , . , r.
60I-(14/ll en )-5/lt), kampeerterrein (22/Ll) .

0/D), heuvel O4/LL), ki'nderbad (r8lrr en Zo/lr)
111 r Gr. -yi,iver (21/11J;-rrr-yiiygl ( 22/L2)

l-bunderbo Ë-(zo7rr),
rhijss6!ài[-(87ii).
,ingàn vàn Zt/lj-, r.1. Noordkant + betonbrug (1' ö) +

(f q) + Balkan (1 ö) maken het aannemelijk dat er
min§tens 3 exx, mogelijk 4 exx tegelijk in het Bos

aren.

Rodelbaan
EóT
Eaï

onbru
kan (

Í6§6i6ver
De waabnem
Gr. Vijver
bij tijden
aanwezig w
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+G7) 84. Blauwe kiekendief
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26ltt 1 g-Meerpad (H scr,olten)
fn Bos-atifauna toevoegen als recente waarneming.

+(60) 92, Sme}leken
l3/\O 1 ex óver Bosrandweg en Ringvaàrt (Verhoeve)
In Bos-avifauna toevoegen a1s recente waarneming.

l4/Ll lO exx tussen Kl. Vijver en hertenkamp (p. Scholten)
G7) 102. lÀlaterral

rtlaarnemi
11711-T'
26/tl en
roepen) ;
Elders:
22711- I
24/LL I
to/tZ 1

Q3) 108. Meerkoet
1 een gedeeltelijk albi no ex 1?ingvaart (Brander)

ander c.s. )
, mevr. Geers), werk 24.

(?4> I12. Scholekster Xa 5/9 nog 1 waarneming:
over kampeerterrein (Straatman)

Q5) 114.

I ex roepend

Kievit
ïn no'qember nog waarnemingen op 8/tt (trek);
24/lL 9 exx neerstrijkenci weil-anden'Meerzicht (fam. Bakx)
25/1L 28 exx weilanden l,leerzicht (mevr. Brinkers)
In december:
5/LA 2OO exx Schinkelpolder Zuid (Verhoeve)
LI/LZ ]oo exx vriegend boven weil. lvlz en aldaar invarlend
23/12 2 + 5 + 9 + J boven wei1. ytz (mevr. Brinkers)

( 82 ) :,23 . !ïatersni pONM c.q. weilanden Meerzicht;

(fam. Bakx)

(841 !25 Bokje
lZ/Íï-Í-eÍ oNi'{ (de Groct)

(85) 1?É. Houtsnlp

B/tt en lJ/tl (1 ex, horen roepen),
;ezien, 2 hóren roepen, Buker),

ex gezien) i ?/L2, B/ta, t\/tz (1 ex hoien
ex ONM Oost, 2 exx lvieerpad, gezien, 'fferdler)

x gezien bij kantoor PW (de Groot) 1

uis de Groot (de Groot) gedien. ,'

eiland, gehoord (Brander crs.)
Straatman, kamp.terrein (Straatman) i- -

3se4-9§S:exx: 1 B
2B/Lt (r
25/12 (r
2B/9 t "ex bij h
ex Vogel-
ex tuin

26/Al j-dem Gem. terrej-n (gr
L3/\2 idem (me;. van Drooge

1271Ó-í Bo exx oNtt, en L?/ta minstens toO exx OIrÍM
november: max. 20 exx ONM.
gaggglii: nos slechts
ö/tZ 3 exx, L3/12 10 exx CrNI"i (mevr. Brinkers)
ZI/LZ B exx ONM (Brander)
26/LA 2 exx ONM (2 leden Dwergstern)

( Brander )

èn BZI1-1 ex oeverl,and. Poel (de Groot): .
1 ex Jachthavenweg bij lJssloot (.p. Scholten)
1' ex ten N. van paardensportcentrum:(nranaer)

I ex Balkan (Buker) 
l

I ex opgestoten Omoricapad (p. Scholten)
1 ex opgestoten Vogeleiland bij takkenbós (mej. van Drooge)
1 ex Vogeleiland (Brander)
1 ex Balkan (g. de Jong)
) exx opgestoten Schinkelpolder (med. Straatman)
1 ex tuin Straatman, kamp. terrein (Straatman)

57rr-
7/\L
8/tL
t4/.Ll

L6/tt
2t/Lt
74/L2
26/t2
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(86) 128. urutp

3/LO 2 exx over Bosrand. (Verhoeve)
1O/lO 4 exx roèpend over huis de Groot (de Groot)
25/LO 5 exx over Àrv. Poel, 1 ex over Bosrand (Verhoeve)
5/tt enkele exx rocpend overvliegend ri-chting NO (de Groot)

(90) ul. lvitÈarje
Aanvulling op vorig kr,vartaal:
t6/g' I ex over heuvel (Buker, Buurma)

LO/IO 2 exx boven wei-Iand.en Meerzicht (Swart)
4/ll 4 exx Vogeleiland (mevr. A. Blok-Brander')

horen roepen en zien wegvliegen.
(92) ).1r. oeverloper

22/14 1ex roe'fend over Ringvaart bij Schiphol (Verhoeve)
( 95 ) ].J8._croenpootruiter

LI/LO 1 ex róè'pànd óver Vogeleiland (Verhoeve)

+(1o8) t61. 4]eine mantelmeeuw (intermedius)
2/lo T ót-EínsrraaiE-Tí; NM (Verhoeve)

22/LO 1 ex Nivl (Verhoeve)
23/LO 1 ex NM (Dooremans)
2/12 1'ex over Schinkelpolder (Verhoeve)

December;waarnemingen: aanvulling op Bos-avifauna
(rr5-116) r -180. Visdief of Noordse stern.

27/LO Schinkelpo err een § ern, niet nader te d e termineren
(de Groot, Hartog)

( 121) 191. Holgndqlf + l)/12 ca.2O exx naar slaapplaats mi.dden in17/Ír7ïF5.i ot'tu ( van d er schot ) ( NU-qí§q . FAËÍs§önl-frEa-*(Swart )I9!.,.!q$s.e -tortel( ra4)
15/12 een àin$óía .ex Katerst,raat (mej. van Drooge)

Qll) ?o9, rJsvogel

gZi1;-tilió, Lz/Lo (me3. van Droose) '

4/lJ-' (mevr. rr. Blok-Brander)
tO/Ll-4/12,, dagelijks (Topsvoort) :'

l/12 gehoord ei g"àiun; gTtz noren roepen (meg. v. orooge)'
Meerpad z

67iöï-sfoot zijde NM (tvietzger)
23/lO, kwam roepend aanvliegen door middelste bos naar poeltje
bij begin Meerpad; vloog daar wet:r roepend weg richtÍng ONI{
(me3. van Drooge, mevr. Geers)
Hoornsloot, omgeving Ivlus

--4---=----Y---- i J'

V71ó-AíÍ;màAÍ-;ï6i-dilIËe" (fam. Bakx) '',

Eegf9gl:p9l!ggl!I94, omseving brue 569
1ö7I-r-(Ft;l:-ta;-Di6oge), roepend vtriegend over kanobaan, :

de weg overstekend naar slool rond. paardensportcentrum.
De Groot thuis
5711;-67IÍ-àdEterna gezeten door ekster, ?/LL (de. Groot)
Zonneweide

12/12 1 ex zien wegvliegen bij brug !42:
hoord in zijsloot; vermoed.eLijk dus 2 exx

vlak daarop roep ge-
(P. Scholten, J. v. Til)

a
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Ql6) ?L4, grqqqe specht

z4/ro
5/tt
7/LL
B/tt
2/a?

Enige
*/tL

+(rl8) er . KLeine, bonte s
1 121exge zlen 'omgev

rs)

1 ex Oeverlanden Poel (gulcer)

Schinkelpolder, kwekerij (ae Groot)
bij huis de Groot (de Groot)
1 ex hore;n roepen Schinkelpolder (ae Groot)
1 ex Oeverland Poe1, gehoord en gezien (Verhoeve)
waarneming buiten Schinkelpotrder:,.
1 ex over ONI{ langs schuilhut en lvleóipàd (N; VÍijker)

erzj-cbt

oenenbos
rec ente

(f. Verhulst, G.

(lt.v.d.Berg, N

waarnëihingen.

blz. L3

Dinsbach,

\
vlll- JKer /

echt

med. mevr. Brinke
25/L2 horen roepen omgeving K
Toevoegen in Bos-avifauna a1s

(145) 226. Boerenzwaluw
7/LO zekói 12ó-exx kampeerterrein (Straatman)
7/LL een waarneming van 2 exx boven Ringvaart (p. Scholten)
M.i.v. |L/IO werd steeds 6en juveniel exemplaar bij
Meerzicht waargenomen, t/n 

:

18/11 (P. van Duynhoven, med. M.v.d. BerS) :

+(f46) 227. HuLszwaluw
Na een aantal waarnemirigen bij Meerzicht (1, 6,, B, IJ nov.)
werd m.i.v, 19/LL steeds 1 ex waargenomen bij sluiswachter Mus:
lghl P. Scholten; 21/ll Swart i::'?z/LL.Swart; .N. ir"rlijker;
24/Ll mevr. Geers;
25/Ll HH. de Groot en Brand.er, mej. van Drooge, mevr.. Geers.

+ 2§/]L Hl^. en Mevr. Swart; Hr. en }levr. Bakxl" Mèvr. Geei"s;
Hr. de Groot

Deze datum is later dan de IaaËte vermeld in de rrvifauna
van Nederland G5-Ll-1938, Harderwijk)

(22L) 23?. Bonte kraai \rlaarnemi ngen van steeds I ex op:
3/11 tij ew-lltri5nen, med. de Groot)
12/Ll hertenkamp (v.d. Schot)
zl/ll over heuvel (Buker, lvi.v.d. Berg, J. van Tj-l)
2/LZ roepend over kanobaan S.P. (Verhoeve)

2A/ll 2 exx tussen gewone kraaien, nabij Grote Vijver (de Groot)
29/LL Ï ex rod,elbaan met 80 zwarte kraaien en 20 eksters (g,rX*")

( 199) 245. naaq4r4annet je
L|/IO 1 ex ióópend over exc. pad (me;. van Drooge)

minstcns 3 exx ONM Oost (Hr. Bakx)
Daarna here kwartaar herhaalderijk waarnemÍngen in deze omgeving;
max.: 4/tt t6 exx ONM Oost bi j Koenenbos (BrÀnd.er c.s.)

( 160) 1. Grote 1i ster
L9 ! enke e exx

Geen waarnemingen na:
elprd (de Groot)

(161) 252. Kra.qsvqgel
4/Ió- enlge exx over Bosrand (Verhoeve)
B/11 troepen kramsvogels en koperwieken (de Groot)
l4/Ll enkele exx roepend. omgeving Tribune (mej. van Drooge)
zL/ll 2 exx weilanden'Meerzicht (fam. Bakx)
2/12 enkele exx Schinkeïpolder (Verhoeve)

o^ i ster(162)
nge ex bij Bovenkerk (Verhoeve)
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Q6t) 2J4. Koperwiek
r.v:iarnemingen m. i . v. 4/tO, vrijwel dagelijks, in wisselende
aantallen, 7/12 1 ex indivÍdueIe zang (de Groot)

( 166) !§1._!ap'qit Aanvulti ng op le kwartaal: i -

L6/9 3 eii weiland.en l{eerzicht (Buker, Buurma)
9/LO I ex over Nl4 (Verhoeve)

(179) 2??. Ríetzanger Aanvulling op Je kwartaal. Na I/t nog:
fi/g Taingend ex excursiepad (nurer)

(181) eQq. Zwartkop ta B/fO (zie vorig BIad) nog:
8/lL f 9 Sezien kampeerterrein (Straatman)
L2/Ll 1 'ö gezien.omgeving sruiswschter }{us (van der schot)

( 186) 288._!iif t jaf ltra 2O/1O (zie vorig Blad) nog:8/rl
2/t2

I ex gezien kamp. terrein (Straatman)
I ex horen roepen, daarna gezien, bij kanobaan
Schinkelpolder (Verhoeve)
I ex horen roepen, daarna gezien, voorbij dubbele
brug ( .nndri ese )

22/12

(rB9) 293. vuurggrudhaantje
21/t0
24/Lr
28/tr
tB/tZ

Dooremans
I ex bij Grote 1/ijver (fam. Bakx)
1 ex sIuíswachterspad (mevr. Geers)
en 19/12 1 ex kamp. terrein (Straatman)

Q>t) o Grot Ie kwikstaart
I ex bij Gro e 1uis, zijde Banaan (rne;.'van Drooge)

Qr7) 0 Pestvo e1
7 I ex Ko ene nkade bi j kerspruim (w. rrlijker)
9/t2 vermoedelijk' enkere exx bij fietsenstalling , Trlbune Idoor - onbekende - waarneiners beschreven aan Metzger.

(206) ]16. Pullgl ieinig wac"rnemingen 4e kwartaal:
J:rchthavenbos L3/Ll-, 14/ll-, t?/ll (p. scholten; mevr. Brinkers)
Jollenpad .en speelpfaats t5/lt (mevr. Brinkeq.s)_
September/ocLober dagelijks enkele exx Xarnp.teri.' (Straatman)
2/12 over Oeverland poel (Verhoeve). Grootste aantal':
,/L2 B exx tegenover Trib., overzijde Hoornsroot (fam. Bakx)

(207) I Si S Regelmatig waargenomen 4e kwartaal.
Ilen:Groo ste aanta

B/tt + 50 exx poerpad (ae Groot); zt/Ll + 40 exx (swart)
(210) ?O. Barmsi s

Oenl 1 er, L6/7O 4 .exx kamp. terrein'(Straatman)
pend over Oeverlainden poel (Verhoeve)4/L2 4 exx roe

(216) 139. Keep ,. t'laarnemingen m.i.v. IO/J),
arnemingen, meestal slechts 1 ex.v*einig wa

(2o2) 3|cJ. Rietgors
2/fZ-Verfioeïe. Laatste waarneming ?

§gsgseesteld door:
Mej. Mr. J.H.U. v&n Drooge
Corn. Doppe,rkade B Vf
Amsterdam - 1,OO9

december 1970
v»i/ioí
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lr,laarnemi en in en om Amsterdam excl, Amsterdamse Bos,
vl_er e ar aa1 I 970
Volgorde Avifauna van Nederland, uitgave 1970.
il rr kan ook -kIeed betekenen.o

+I t ere ss ante lllaarnema n buiten het se!ieg-y9rge3_11:!r1 nd vermeld.
Roodhnlsfuut

o
+
n

I?/LO I
Georrde

exr

fuut
I\/LO 2 exx, L/ll 1 ex, B/II t ex, Sloterplas (Boonstra)

2L/1O I ex, sierwater langs Basisweg, Sloterdijk (Frieswijk)
Purperreiger
l/ll f ei, notshol (v.d. Berg)
Krakeend
t7/to t ö,

Krooneend

1 Q'+
Amerik:rhaven .(Frieswi jk)

lO/lO 21-exx, Botshol (v.d. Berg)
Eidereend
B;-Tq;21/11 1 ö, overgangskleed, Ringvaart Akerdijk Badhoevedorp
(B1ekendaa1, Singor, Vermaas)

C asarc a
f4/Íl-ï "x, Kinselmeer (Bonten, Swart)
Rietgans

' 
i'ti' 

-'

gehoord, ook nog gezien,l5/12-ol,.oO uurr c.-r.
J. Israölskade

K1eine zwaan
6/11" zeer veel overtrekkend Pres. steynstraat, richting west,

om 04.oo uur; volgende dag lagerà temperaturen en oosterijke
wind (Su,art) :

7/ll 2,aduIt, 1 juveniel, Marken (Bonten)
Buizerà
2T7T1 ex Froriade (Andriese)
Sperwer
L4/ll 1 ex Floriade (v.d. Berg)

Bffi t 3, eO/Q 1 9 Sloterdijk (Frieswijk)

§melIeken
?/tL t
2t/L\

a

40 exx, richting iirlest;
(oree1 )

l2/lo 1 9 Hornweg,
raffinaderi j ,

Krqanvogel

ex Sloterdijk, L5/Ll 2 qS. i,iobil-
1 ex Sloterdijk (FrieswÍjk) -

l1/1a-d57o uur. ca. zo exx over víeesp richting Bijlmermqei (mej, E.Pinkster, med. mevr. Brinkers);
NB: Het was die dagen zeer mj-stig weer (EVe)

Zilver levier
o €xr Grote IJpolder

exx l4arken (Bonten)
( Fri eswi jk )7/7t 2

BokjerE
28/Lt
Houtsnip
?/tI L
ZvL\ t
Lg/12 t
26/t2 t

1ex, Sporttemein Duivendrecht (v.d. Berg)
1 ex: ,20/12 id,,rn1 ijloterdijk (Frieswijk)

ex in tuin, Brantwijk, Amstelveen
ex Amstelrust (Andriese)
ex Westerrmstel (v.d.. Berg)

(ttuiper )

ex Jaagpad, Riekerhaven (Frieswijk)
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1811Ó-f-ex Sloterdijk (n. en J. Steenhart)
Tureluur '' ;

1VWex J. rsraölskaae- (oreel) .

Kluut
87tr 1 ex opspuitterrein Haagse \ireg (Boonstra)

Dwergm-eeuw
f4/È I juv. ex Marken (!onten, Swart)
Houtduif
37tt l, juv. exr vrerd gevoerd, Serphatistraat (Hirschler, Veling)
Turkse Tortel
Van october tot Kerstmist 2 tot I0 exx, Weesperstraat, hoek Nièuwe
Prinsengracht; fourageerden tussen t,amme duiven rp gestrooid graan
(Swart).
NB. Deze plek v1:.k bij rtrtis, waar steedis'TurÉse tortels aanwezig
zijn. (nve)

Bosuil
Gedurende september, october, november I ö en 1
amstel. Tevens 7L/LL 1 ö nmstelrust (v.d. Berg)
Ransuil '

Vfm ex Elevopark (Boonstra, Garrelfs)
3L/LO I ex Kinderdijkstraat/WÍnterdijkstraat (y.d. Berg)
6/lL 1 ex, ?/ïï ? exx, t\/n B exx, L4/LL.ca. 1! exx, ZL/LL idem,

22/lt 17 exx, ZJ/\L ca. 15 exx,, t2/t2 14 exx, tt/t2 12 exx,
Zorgvlied (v.d. Berg)

VeIduil
VÏf-Í ex gev:Ingen, zieke Ii jk en sterk vermagerd., Markenl
had ca. 2{ week in de buurt van de huizen rondgevlogen; at in gevangen-
schap zeer veeI, stierf na 1 dag. Mogelijk vergiftigingsgeval.

(lt.S. Pereboom, med.. Bonten, Srvart) - 
-,. ---

22/12 2 exx Bijlmermeer (vanuit trein, Veling)
ldqvosel

ex over Amstel, ter hoogte ven Amstel-rust (Swart)
ex sloot Zorgvlied/Floriade (v.d. Berg, *"::l-

Grote_bonte specht
7/\L 1ex Elóiiàde (v.4. Berg, Svrart)
L9/12 1 ex Westeramstel (v.d. Berg)
Kleine bont S echt

1 ex ,íeste te1 (Andriese, rv.d.. Berg, c.s.)
Strandleeuwerik

10 5 exx, .? 11 18 exx, J/LZ u exx, 20/12 20 exx, ltiesthaven,
Sloterdi jk (Frieswi jk)

Boerenzwaluw
l5/II:24/41 1 ex Hoofddorp (Blekendaal)
lrtlitte kwikstaart
Lz/lO 1 ex op dak Pakketpostgebouw, Oosterdokskade (Swart)
Grgle gele kwikstaart
Zo/l-I-Z èii; omvaf, Amstel '(Veling)

Pestvogel
9n1-t éx Einsteinlaan, Brdhoevedorp (f'. niett<erk, NJN)

Yan 29/lO tot 2/l-2: 1 tot 20 exx, Krelageschool, ttorte Verspronk-
wegr Haarlem; 2 exx geringd (Boonstra) '

t

o ai.nwezig op ,,1 ester-

?/tt I
27/tt t

a



(Groot Amsterdam, 3e bl.z.)
Za4glijster
2/12 -àíngend
l3/LZ zingend
20/12 zinsend

.öeI IrJster

bij Bovenkerk (Verhoeve)
Buitenveldertselaan, hoek KareI
Cchiphol Centrum (fllieringa)

Lotsylaan (pej. v
urooge ï"

blz. 17

ex
ex
ex

|/II-1-ei ciSsUrecht van Aemstelpark (Andriese)
Roodborsttapuit
l2/l0 1 d-spaarnwouderdijk (Frieswijk)
Gekraagde_ro ods taart
9lm-1-ë--FïóïfEdíïv . a . eere )

Zwarte roodstaart
O1 , zang, Alpha-hote1, Europaboulevard. (,tnaiiese )

Zwartkop
6/1t 1
zt/Lt t
27/Lt L

Tjiftj af

o
+

Zorgvlied (v.d. Berg)

257to L ex, zang,
truqtgqudhaantje

Sloterplas (Kahlman)

ö, 1
ö Zorg +v

, tuinpark Eigen Hof, Sloten (Blekenaeal)
lied (v.d. Berg, Kars) Z5/tz t/n 3o/t2 1 ö tuin

Voorburgstraat 2OI (u'iieringa) 
.:

14/11 2-exx Zorgvlied (v.d. Berg) : ,

Matkgp
3L/LO 2 exx Flevopark (Garrelfs, Boonstra)
Baardmannetje

EVe/vDr_
december 1970

Aàn'r'rezigipTloterdijk, ca. 10 exx (Frieswijk)
SneeuwEors
4/11 2 exx sloterdijk; l-4ll:. minstens 40 exx sloterdijki daaÍÉa

stceds ca. !O exx (Frieswijk)
?/ll 2 exx, over de Amstel vliegend ter hoogte van'Amsterrust (sv,rart)
Putter
ffiT1 exx, in iepen voor Briefpostgebouw, oosterdokskade (swart)
Fr,eter
lffininstens 10 exx I L4/Ll minstens 50 exxI daarna

steeds minstens 50 exx, Sloterdijk (Frieswijk)
Barmsijs
Z6/g t-ex Floriade (rlndriese )

§:sglc esteld door:
E .J .M . Veling,
Wi1lem van Abcoudelaan 141'
Abcoude



líaarnemingen in de Amstelveense Parken, nov.
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t/n dec. l97O

IJsvoge I
7o/Ll."'1--,ex Broersepark (tioningen)
2l/12 1 ex Braakpark (Btom)
Groene spu-cht
2r7ÍTT ex Thi jssepark (i,ioleman)
B/12 1 ex van Leerpark (etom) 1 t4/t2 i-dem,

2?/L2 1 ex vrn Leerprrk (B1om, Makkink, Moleman)
4operwiek24/ri 1
25/tt 9
2t/12 t
Heggemus
LO/LL 2 exx, LL/IL 1 ex, L3/l.t, '2 exx fhijssepark
( l,tatctcint<, l,io1eman)
Putter
7o7tt-t
tï/tz 2

ex Thijssepark
exx Overburg (sportvelden-compl.e4)
ex Braakpark (Mo1eman, Iriakkink)

ex Broc.rsepark . (Blom)
exx van L,eerpark (gtom)

**:3:|**:f

Kuifleeuwerik
Van begin december,ef herhaaldelijk 2-4 exx in de Gem. Amstel-
veen uraargenomen.
Kramsvggef 

:Sportvelden en houtwallen talrijk,
nog weinig exx in de gemeentelijke beplantingen.

***,***ï
Gemeentekr,vekerii Amstelveen. l"liddelpo1der, en naaste omgcvinA.
Dodaars
ï67tr2 exx in sloot
Eelggend
t5,16,
Zt/Lo )
Gans
1\frO + 50 exx richting 2.W., sleeht z5 cint.
2/L2 - lJ exx richting víest.

Torenvalk
Zftr-23h1 I ex (erom) :

ZO/LZ 1 ex (Veeken) : "
Kievit
24ff12!o exx op de omliggende weiland.en.
IrJatersnip
24716-I-àx (Btom)
Grote mantelmeeuw
L/12 2 exx (;1om

Kramsvosel
-----&26/to, 24/LL + 1)o oxx (etom)
Daarnaast waainemingen van steeds enkele exx,
varierend van J-JJ exx.
Kneu
1ffit t ex (etom)
Ringmus
l6/l.t-q exx, Z/LZ L ex

26 october,
exx, l5/ll

naast kwekerij (Blom)

1 ex zandopspuitlng (ntom)
1 ex aldaar (Blom)

§gggg:!g]]gy L.H. Blom
Calvijnlaan J6,
Amstelveen.
rf. 45t5t+

(BIom)

december I97O
LHm7ïffi-
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VogelwaarnemÍngen in en om BANNE BUIKSLOOT

9ry:slri jytss-y33-!s! -!errellDe tuinstad Banne Buikslöot,- gelegen tussen de Oostzanerdijk,
Metaalbewerkersweg, Buiksloterdijk, Noord.hollands-kanaal, en
de daar ten Noorden van liggende vueilandpercelen, bo,grensd door
Landsmeer en het Noordhollands-k:-rnaal .

!:sl-ygs-99 
=c-es!lt 

ge!r g'
Te komen tot een nadere inventarisatie v:n dit terrein. Daartoe onder-
staand een aantaL wa,:irnemingen, welke naar dc mening van o.g. karak-
teristiek zijn voor het terrein. OnvoLledig a1s zij z:-jn, kunnen zij
toch wellicht dienen a1s basi-s voor een inventarisatie.

I. fn en rondom de Buiksloterbreek
een nog óngóaíltivee;d stukje water-riet-ruigte ig de Banne..
Van de met een Ír+rr-gemerkte soorten werden broedgevallen geconstateerd:
b1auwereiger,roerdomp,wi1deeend.(+),torenva1k,
patrijs (+), fazant, waterhoen (+), meeikoet (+),
scholekster, kïevit, kleine plevier, tureluur,
kokmeeuw, visdief, koekoek, gierzwaluw,
kuifleeuwerik, veldleeuwerik (+), boerenzwlrluw, oeverzv,ialuw,
graspieper (+), gele kwikstaart (+, minstens 4 paar), perel (+),
snor (+?, zeer vermoedelijk bröedvogel), kleine karekiet (+,
minstens 6 territoria), bosrietzanger (+), rietgors (+), kneu (+).

II. De weilanden inclusief sloten en een ntstuk e.
r

?iluï-
edvo
meeï

o
(

O

d
els
6i6 paren), wilde eend, zomertaling (?), slobeend;

III.

patrijs, fazant, waterhoen, meerkoet, scholekster, kievlt,
kleine plevier, watersnip, grutto (vee1), tureluur,
kemphaan (grote stoeiplaats, i'rl enige jaretr op hetzelfde perceel),
zwerte stern (in 1969 zeker broedvogel), visdief, graspieper,
witte kwikstaart, gele kwikstaart, kleine karekiet, rietgors.
!:_IgyfgggIglg_gl/gl_gygfyllgggl4 (slechts een sreep hieruit) :
blauwe reiger, pufperrei,sóii-Iópél-aar, bergeend, -grauwe gr.ns, goud-
plevier, wu1p, regenvtulp, bosruiter, oeverloper, zwarte ruiter, tapuit.
De bebouwde kom ven de Banne.
torenvalk, het gehele jaar door; broedplaats niet bekend. Getracht
za1 worden door het plaatsen van een nestkast, zoals met succes op
het golfterrein Duivendrecht gebruikt, d,eze soort (die' stellig in
de Banne of naaste omgeving broedt) aan te trekken.
Behalve de gewone stadsvogels o.&r nog \Àraarnemingen van:
sp€rwer (een enkel exemplaar, op de trek);
kluut (L?-5-1970 een exemplaar roepend. overvliegend);
6-5-t97O: een zingende fitis èn een braamsluiper in de Dekschuitstraat.
gierzwaluw', reeds J jaar achtereen omstreeks 16 en 17 epril de eerste
waarneming vnn steeds 2, exemplaren boven het Buurtcgntruml daarna

,w-erd.en dan pas weei eind epril-frèeidere èxemplaren gesisnaleerd;
gedurende voor- en najaarstrek verder nog: oeverloper, kramsvogel,
koperwiek, tapuit; goudhaantjer.putter, kneu, vink, keep.

De aandachtige lezer(es) zal hebben begrepen, dat h,qt bovenstaande
srechts een grove benadering geeft van de werkelijk in dit gebied
waar te nemen soorten. Het moet toch mogelijk zijn een betrekke-
lijk kIeÍ-n gebied, zo dicht bij de bebouwde kom van Amsterdam-Noord.,
grondiger te inventariseren.
Vandaar mijn verzoek of er wellicht iemand is, die ervoor voelt
r9?l tezamen met o.g. een meer intensieve inventarisatie ui-t te

J.!í. v;Ln'vïaveren Hogervorst
Dekschuitstraat 112
Amsterdam - Banne Buiksloot.
Tel. 267112

december IlfO

i-n
voeren.

vWH/vDr
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Ontvangen literatuur (ad lied.Blad L)|O-IV, dec, l97O)

V$iG het GOOI de I(ORHAAN , noveiabe r L97O , jrg. 4, no. 8 tB Utz.
(het october-nummer was no. 7, óótiigeicn in vorig.-Med,B1ad)
Uit een krant geplukt: Volgens deskundigen in de Sowjet-Unie sla-
pen ooievaars om beurten tijdens de vlucht op de trek naar lnet Z.
Een brief aan Koningin Fabiola, en het antwoord erop.
De Avifauna van Bussum (broedvogels)
Tlxcursie-verslagen: het Zwin (26/91, Texel (}2791, Vlieland. (24
en 2J öctober). De Vlieland-excursie was een fiets-excursie.
Geilrag van bokjes, en v3rn gierzwaluwen op d.u.trek.
De Zi.anstreek (sIot)
De KORHAAN , {qqqqber l9?O, j rg. 4, rlor 9 lb b]-z.
Afschc i d van Voorzitter Bos

. !'{.aarnemingen Zuidelijk Flevoland
NB: Verkecrssla.chtof f ers

Een berogp_qgfq! ggdaqq qgk ep 194"q_vgn_andere V;ïGrs om,
bij het nantreffen v3n verkeersslachtoffers te notcrrn:
soort vogel - vtndplaats (heel nederland) d:,tum,
en om deze gegevens eenmaal per m:rand op te stu'ren aiin:

. fiëE-ïefi-AmëiEmëëuilë-n-r-Zfrïa-e1ïjk-Fï.ëï6land, 1-11-1970., .,

. Gevecht of spel ?.. van smelleken en bonte kraai..

. Grote jager aan de Gooimeerdijk met a1s prooi dode kapmeeuw.
Telling trekvogels Gooimeerdijk 2-lL-1962 en 11-IQ-197O .

. Een andere mogelijke verklaring voor het gespreid- hou_de-n van de
vleugels ti-jdens de zit van d,e aalscholver: afstend houden om
snel rrueg te kunnen vliegen ?

. fJseend in, de Horstermeerpolder , L5-TL-L97O.

. Een Cettirs zanger in Zuid,elijk Flevoland, 11-10-1970.

. De Fl-orr. vr-'LÍr Zuidelijk Flevoland.
'VtuïG II-aRLEM ,. de tr'ITIS, december L97O, jrg. 6 aff. 4 29 b]-z.

. Aankomstdata zomervogels in Zuid-Kennemerland, L97O"

. Vi,rG-excursie .V1ieland, 3O/4-LO/5/L9?O (gekampeerd) .

. Verslag landeli jk broedvogel-ond.erzo ek L97O

. Verslag landelijk nestkastonderzoek 197O.

. Bel-evenis met een buizerd", wj-nter 1963/'64i vogelsiudie vanuit
, een ondergrond.se schuilhu! in de duinen.
. Àppelvink invasie in Zuid-Kennemerland, 1c kwartaal I97O.
. Ringond.erzoek: interessante terugmelding--n rii,t Zuia-Kennemerlancl.
. Veldwirarnemingen, tot L/1L/19?O, .vooral uit dc Ar.J-duinen ,en langs

dekust'maarookd.iverSew3arnemingeninZwirRenbur8;
2t-B-l-97O I Temmincks str:rndloper, -Sloterdi jk (f . vri" Spanje)
VIIJG NOORDHOLLAND I S NOORDERI(,,iARTII.;R r !c_PIEPEn , n-ovemtl..e r L97A

rg. no. 12 blz.
Broedvogelinv. gedeelte Staatsbossen Texel, L97O.
Terugmeldi'nge'n uit ons r'ayon. rrKnipsels'i uit dÍverse kranten.
lriaarn-emingennr.'BZ. ', ,,. l

De PIEFER gggernbgl-p7l, 9e irg. nr. 11 12 blz.
Verslag CJlttr-Paaskaderkamp',llieringen,
Goudpleviercn in dc Enge "Jormer.
rrvif auna van :Necierland, recensie .

$,laarnemingen nr. $"

d.oor L.S. Buurma

VERSLAG I'iïALES.EXCURSIEII KNNV ViÍG Amsterdam, L97a, A. Hartog tB U}z.

,' 10 mei
4 atz.

- VERSLAG EXCURSIE i'lARrÀPEEL,
ï97ö;ï:S:-ffiffiilA:------

Samen6Sesteld door: I,le j . ltlr, J.H.U

KNNV VlïG lmsterd.am, B, g

december 1970van Drooge
n»iZiíí
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fnventarisatie Amsterriamse Bos t970
Ver eli ki van de verkre n e evens met die over vori aren
VOORWOORD:
In 197O is voor het eerst een inventarisatie uitgevoerd met het voor-
opgestelde doel om niet a1leen de 6econstateerde aantallen te publi-
cerenr maar aansluitend de resultaten nader onder de loupe te nemen.

Vand.aar dat in dit verslag welbewust op veel plaatsen door mÍj diep
gegraven is. ïk hoop, dat'men za! inzien, dat een dergelijk verslag
zinvoller i-s dan alleen maar een cijferlijst, en dat een dergelijk
verslag feitelijk na elke inventarisatie zou moeten worden uitge-
bracht. Om tot ui-tspraken te komen, moet men uiteraard wel eerst die
cijferlijsten bezitten I en zíjn ook die uit voorafgaande jaren on-
ontbeerlijk.
Ik hoop, d.at ik anderen in de V!ÍG door mijn artikel inspireer om
de steken op te vatten, daar waar ik ze Liet vallen.
De j-nventarisatie in zo grote omvang a1s in 1970 is experrimenteel
geweestr en er kan vuorden. gezegd dat het experiment geslaagd is,
He't hangt nu echter van de activiteit van de leden af, of zij in
komende jaren door wi-Ilen gaan in deze richting of niet.
INLEIDING:
In 197O is door l-eden en adspirant-leden van de KNNV V,JG Amsterdam
het gehele Amsterdamse Bos (895 f,r, a1s men d.e oppervlakte van het
Nieuwe Meer en de Amstelveense Ëoe1 meetelt) geinventariseerd op
! vogelsoorten. Hiertoe was dit bospark in 4 aeten gesplitst, te
weten: Noordkant, Midden-west, I'lidden-oost en Schinkelpolder'.
Voor een globale omschrijving van het inventarisatie-gebied ver-
wi js ik naar rf De Vogelwereld van het Amsterdamse Bosrt, b1z . 3-7'.
Allereerst eni-ge karakteristieken van e1k ond.erzoek-gebied:

Totaal opp. O!p_:!gspark Jaren v.aanplant Leeftijd Byzonderh.
Noordkant II5 ha 70 ha

120 ha

21O ha

2OO ha

Midden-west'- l-20 ha

Mi-dden-oost e4O na

Schinkelpolder 212 ha

1e56:Í 59-T16{f"t --37-i .

19]B-'4o (8o %) 1t j.
tg46-t5o (?o %) 22 j.
t95o-154 (Bo %) 18 j.

(451a weí-
(en moeras-

( land

30 ha sportt.
32 ha moeras-

( lana
Het percentage, dat onder 'iJaren van aanplant,i staat, geeft aan
welk deel van het gebied in de jaren dat er bomen geplant werd.en,
werkelijk beplant is. De leeftijd is uiteraard de gemiddelde leeftijd.
Van de in totaal- ca. 6OO na bospark is ongeveer 4OO ha met bomen be-
plant, dus globaal is de oppervlakte-verhoudin6q bos:gras ongeveer 2:1.
EIk der vier stukken wc.rd door 1 of 2 mentoren geinventariseerd, die
het dan met een roulerende groep adspirantleden gemiddeld 1 maal per
week bezochten.
J. Reijnders inventar.iseerde daarnaast met de bandrecorder de mat-
kop en braamsluiper, alsmede de wielewaal.
Ai de Jong onderzocht rnet min of meer regelmatige hulp van 2 adspi-
rantleden de bruggen van de Schinkelpolder, teneinde het verloop
van het broedseizoen van de boerenzwaluw te bestuderenl in de ove-
qige delen van het Bos inspecteerde A, Hartog de bruggen op bezette
boerenzwaluwnesten .
In de Schinkelpolder zouden 2 mentoren op I dag steeds met verschil-
lende adspirantgroepen de éénrs morgens, d.e ander rs avonds het gebied
inventariseren om zodoende na afloop van het seizoen een vergelijking
te kunnen maken tussen d.e resultaten van ochtend- en avond.-inventari-
satie. Helaas werden de avond-j-nventarisaties voorti-jdig afgebroken.



blz. 22
(Bos-invent arisatj-e , 2e bl,z .)
Teneinde de verschillende inventaz:isaties te coördi-neren en tussen-
tijdse gegevens te verr,verhen, is óp ? mei bi j liët" Vogeleiland een
beÉiprëkríg gëhoudenr' terwijl op 2-o 3unÍ. in.h,et Bosmuseum bij Meer-
ztcht de inventarisatie-resultaten tot óén geheel werden verwerkt.
Er i-s geinventari-seerd op zang,, dat vril zeggen: er z;-ijn territoria
vastgesteld o'p grond van de aanwezigheid van zingende mannetjes.
Ïn dit verband wördt onder rrbroedvogelrt verstaan:
een vogel, die door nestbouw, eieren, balts of zang over een vo1-
doend lange termijí (dus ook een soli-tair zingend mannetje) er
uiting aan geeft, dat het bi-otoop hem aanstaat als broedgebied.
Uiteraard houdt bovenomschreven inventarisatie-methode niet in
dat een lqgygllfg gevonden nest altijd ge-ignoreerd .uvordt. Van de'
wielewaaÍ-IÀ,;;Aefr-2 nesten gevoriden , ovàrigàns op plaatsen.waar ook
zonder dat aI een territorium was vastgesteld. van de grote bonte
specht werden 4 nesten gevonden; hierbij qaf I nestvondst wèI de
doorslag voor de vaststelling van I der territoria.
Tot slot van deze inleicting:
Dank aan al1en, die hebben meegeurerkt, en die daardoor bijdroegen
tot het slagen van deze inventarisatie.

*r;;t*'t,l.,l

ALGEMENE RESULTATEN
In het vorig ]viededelingenblad (UUf . B (L9?o), no. 3, brz. 12) lrof
U een lijst aan met de 9 geinventariseerde vogelsoorten.
De gegevens in deze rijst v,raren gebaseerd op de resultaten van d.e
inventarisatie-vergaderi.ng op 20 juni. Zij bleken echter op sommige
punten nÍet overeen te stemmen met de werkelijkheÍd; vandaàr dat
nu de juiste lijst za\ volgen. Hiermee vérvalt dus de gehele vorige
I.r jst.
De vogelsoorten worden genoemd en behanderd in de volgorde van
de ;rAvif auna van Nederlandrr.

Midden- Ig!ge]Tabel I
gr. bonte specht
boerenzwaluw
heggemus
nachtegaal
bosrietzanger
spotvogel
braamsluiper
matkop
wielewaal

-i -'-'{tloordkant lllidd,en-
-66-stT-'-T-

S chinkel--ËE@ï
I

2t
L3
11
7,
2
1
4
1

7
2

z

9
9
6
-
Z

;
2

west-4-
9

14
1B

t1
41
,!

6
2

10
q)

77
,4
14

I
22
I1

Als u deze lijst ve::gelijkt meb de vorige, dan ziet u da.t de meeste
r,vi jzigingen i.n de kolom tvlidden-west gelàgen zijn. Dit is het gevolg
van het verschil tussen de inventarisietie-opgave op 2O juni en de
resultate-n, zoals die rat--r door de Hr. Brander gepubricee,rd zi jn
over de Voge1c.iland-inventarisatic l97O (itif I. 8 (1920), r-r. 2, bl.z.

",L7) . Deze wi jzigingen betref fen heggemus, matkop, .boerenzwalurv.
voor wijzigingen in de lijst van de wielcwaal, zic bij de bespre-
king van deze soort
De verschuiving van de grote bonte specht is gelegen in het feit, dat
na de inventarisatie-vergadering van 20 juni nog een nest gevonden
werd, waardoor een grensgeval dàfinitief-opgelost werd
De wijzigingen in de 1Íjst van de boerenzwaluw:zijn hoofdzakelijk
te danken aan niigekomen meldingen. l



blz. 21(Bos-inventarisatie, 3e bl.z.)
Zoal-s uit het bovenstaande .al :duideli jk ger,vorden is, was de keuze
der vier inventarisatie-gebieden een byzonder gelukkige', omdat
hiermee mÍn of meer globaal vier verschillende leeftijden bospark
werden geinventariseerd.
lvanneer wii, uitgaande van de gegevens uit de inreiding, hetaantal territoria per 10 hectare bos gaan uitrekenen, àan kunnenwij dat alleen doen bij vi-jf soorten. Dit zijn n.r. de meer aanhet bos gebonden vogersoorten, te i,veten: grote bonte specht, heg-
gemu6, nachtegaal, matkop en wielewaal.

Tabel 2 lioordkant I'11dden- luji-dden- Schinkel_-
west Gem.

Gr. bonte specht
heggemus
nachtegaal
matkop
wielev,raal

,50
,75

64

'91
'29,o6

o
1
1
I
o

o
1
2
o
o

25
8B
3B

oost

o, 14

polder
o,oB
O,98
o,98
o t3o
o r23

o r25
L r92
1,,35

2,93
I,21
o r41
0,14

o r55
o,2B

Het getal dat in de eerste vi-er kolommen staat voor de diversevogersoorten, is het aantal territori-a per ro ha beplanting.
Dit dichtheidscijfer is (aus) verkregen door het aantal territoriain het inventarisatie-gebied te delen door een tiende deel- van hetaantal ha beplanting.
Het totaal aantal territoria van een soort over het hele Bos werd.gedeelrl door een ti<:,n<le deel van het totaal aantal ha beplanting;zo werd de gemlddelde dichtheid (kolom i?Gem.ri) berekend.

over de nauwkeurigheid van de ci-jfers wir ik dit zeggen: zj-j zíjneerder een indicatie dan een exacte maatstaf. oe aarà van de be-planting (Balkan: naaldhout), de meer of minder grote stukken wa_ter en grasland binnen de diverse inventarisaitielgebied.en, de sprei-ding in leeftijd tussen de bospartijen onderlins àn het meer ofminder mozaiek-patroon dat daard.oor 5qeschapen wordt; de frequentievan verstoring van a1ler1ei aard l dit alles is buiten beschouwinggelaten.
ondanks deze overwegingen kan er ars concrusie dit gezegd. worden:in dit ontwikkelingsstadium varn het Amsterdamse Bos zi;n Oe Noord-kant en Midde.n-west voor bepaalde vogersoorten, - met name nachte-gaal , ,matkop, .grote bonte spe6ht en wielewaral -, veer aantrekkerij-ker dan Midden-oost ëà scrrinkelpolder. rn het byzond;"-;;;" matkopen grote bonte specht moet dit gezocht word.en in ae reeftijd. Eenouder bos bi-edt deze vogels eerd.er de gelegenheid om in bomen en
boomstompen een nest te maken d.an een' jongór Uos.
Aan de mogelijkheid van kunstmatige rr*Àtfróften wordt stilzwijgendvoorbijgegaan, daar deze, - over het hcle Bos bezie.fl -r vrijwel.nietvoorhanden zijn.
lllaarom de cijferreeksen vérn heggemus en wielewaal afwijken van detendens bj-nnen de cijferreekseq vA_B matkop en grote bonte specht, za]getracht worden duidelijk tc maken bij de behancleling van deze soortenafzonderli jk .
De wielewaal stelt m.i. eisen aan zíjn bi_otoop, die in dit geval_ eer-der ontleend worden aan de aard ,*r, àu beplanting dan wel aIn ae feer-tijd hiervan. J. Reijnders stelt reeds in zijn àrtikel nBroedvogel-
inventarisatie met d.e band.recorderrr dat all-e wielewaal-territoria zichbevonden in,ibosgedeelten, \ilaar hoge bomen (essen, populi-eren of wil_gen) f link uitstaken boven ae gemiadel-cle boàmlaagrr.Populi-eren en wilgen worden 

"r.à1 hoog en in de schinkelpolder zijndeze rijkelijk voorhanden, met name in iret arboretum Noord-Ame.ríka eni-n de_windsingel langs de Kreine Noorddijk (2 van de J territoriabevonden zich aldaar).

64



blz. 24
(Bos-inventarisatie, 4e blz.)
ALGEMENE ONTWIKKELING SCHÏNKELPOLDER EN OPENLUCHTTHEATER

Ïn de jaren 1961 t/m 1967 ís de SchÍnkelpolder gei-nventariseerd.
door rtgroep Swarttr. Dit is een b]6i?ËFl-eila-n-gri jke inventarisatie
geweest, want hier geldt niet het bezwilar, genoemd door Drs. Fries-
wijk inrrDe vogerwererd van het r\msterdamse Bosir, r,vaar hij op bIz.
L2 zegL: .rrAan verschi-Ilende soorten die in Amsterdam cn naaste om-
geving als broedvogel niet of sporadisch voorkwo.men, bood de Noord-
kant een geheel nieuwe vestigingsmogelijkheid, terwijl Ic.ter aan-
gelegde bospartijen bevolkt konclen worden van oud.ere bospartijen
uit". Ik wijs in dit verband nog cven op de vijfde alinea
van brz. 11 in voornoemdeiivogerwereld;r, en in uitgebreidere zi-n
naar artikelen van J. Reijnders u-n Frof . van Dobben (zíe lLt.-Iijst).
Het is dan ook zeer tc betreuren, dat A.N. Swart in zíjn inventarj--
satie-overzLcht ven L966 moet ópmc-rkcn, dat de stijging in het aan-
tai territoria van d.iverse soortcn öf we1 een natuurlijke ooizaak
heeftr maar ook wel te dankcn kan zijn aen een verhoogde inventari-
satie-ac tivitei t

!e62 1e61 !e92 te69',t26z ts?o
gr.. bonte specht
heggemus
nachtegaal
bosrietzanger
lspotvogel
b,raamsluÍper
matkop
wielewaal

gr. bonte specht
heggemus
nachtegaal
matkop
wielewaal

1?
-
ö

o
11

9
ng
ng

1
t?
2

1
12

)ab
ng
n8
I
I
2

I
ng
1B
10

1
1
ö
1

I
à2
20

ng
1

5
1

1
12L)

t3
7
2
l-
4

1

(r)
de matkop in 19?0 pa} buiten

idee, dat er 2 wielewaaL-

ng
n8
z)

2

Zie voor uitgebreider informatie literatuur-opgave.
Er zijn in dit overzicht'slechts 2 soorten, die j-n vergerijking
tot lplo opvalIen, n.I. matkoll en heggemus. De overige soorten
komen alle min of meer overeen.
lrÍaaroil is de m.:ikop in het oudere bos zoveer minder talrijk ?
Iuiisschien een natuurlijke schommering in de broed.voger-stand '?

Hoe is het grote verschil tussen het aantal van d.e heggemus ín l-966
en de aantallen van L965 en 197O te verklaren ?
Voor de eigenaardige topjaren van de nachtegaerl in L966 en L96?,
ziq onder iÍnachtegaa-lti . : ,r :.)

ïn de jaren L961 t/m 196, is het gggnfuglttheatsr pfr" omgeving
door di.verse groepen geinventarisË;a;-Ë;il-a.". ,*j. v,,n Droog",
A. en F. de Jong, en twe'emaal door ilgroc,p Pahlssonr,.
vergelijking van deze jaren met r97o is heel wat moeilijker, omdat
het onderzoek-gebied veel kleiner is'en omdat het een onderdesl 1s
van een doorlopend boscomplex. Een vogelsoort, die ín ]-963 t/n 1965
zíjn territorium had aan de éne zijde van een schej-dingssloot, kan
in 1970 we1 aan de andere kant hebben gebroed 

:voor uitgebreide informatie, zie wederom de literatuurlijst.
991 t964 !965
l.21
1t2
453
111
241

Zoal-s U op het kaartje kunt zien, broedd.e
het gebied. van he't Openl-uchttheater.
Voorts hadden wij (vóór de nestvondst) tret
terrj-toria in het gebied lagen.

1979
1
1
2

(r)
1+
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(Bos-inventarisatie, 5e bLz.)
Er i-s een opvallende overeenkomst tus,sen het heden en het verleden,
behalve dan bij de wielewaal. De oorzaak van de grote mate van
overeenkomst tussen L963 l/n L)65 en 1970 zou kunnen zijn, dat
het bos in die periode al vrij oud was Q4-26 Saar) en dat er geen
groot vérschil i-n uitertijk i-s tussen een 26 jaar oud bos en een
3L jaar oud bos. Dit gaat echter niet voor het hele Openlucht-
theater op, want ongeveer 40 % van dit gebied was in 1961 nog maar
16 jaar oud, en het verschil tussen een (:-n f965) 18 jaar oud bos
en een 2J jaar oud bos (i-n 1970) is veel 8roter dan het voornoemde
verschiL tussen bossen van resp. 26 en Jl jaar. Eigentijk aI1een
nachtegaal en heggemus zijn vogelsoorten, die zich ín 1961-L965
tot het jongere bos even veel aangetrokken kondeh voelen als tot
het oudere bos. Grote bonte specht, wi-elevuaal en matkop zíjn vo-
gels die zich in het oudere bos steeds beter thuis voelen.

GSOTE BONTE SPECH!

De opzet van het ond.erzoek van d.e grote bonte specht is helaas
niet geslaagd tengevolge van de moeilijkheden van het inventari-
seren van deze soort. Zoals e1k jaar, bleek de grote bonte specht
zich over grote afstanden te verplaatsen en, mede door zi-jn grote
mate van zwijgzaamheid, is het vrij moeilijk zijn territorium
vast te stellen.
Vand.rar dat in het kader vtrn deze bespreking alleen gewezen kal
worden op tabel 1 en 2, r,vaaruit blijkt dat deze typische bosvogel
tevens een vogel is van oudere bossen.
i*Is d.eze soort een volgend jaar weer geinventariseerd zal r,irorden,
is het van belang nog meer d.etails te noteren als: hoe snel rof-
felt de voge1, welke sexe roffelde er, rira:rirop roffelde hij/zi-j,
op welke tijd roff,elde hi3/ztj, etc.

Bof,REljZ!ÍALUv\|

Deze soort werd in l969 en 1970 randelijk geinventariseerd onder
auspiciön van het Contactorgaan voor Voglelstudie van de KNNV" De
bewerker, de Hr. Philippona, vroeg rondvliegende vohvassen vogels
te tellen

, De .bedoeling van het ond.erzoek in het Amsterdamse Bos lffas om een
correlati-e te teggen tussen het aantal reöle broedparen (door het
tellen van nesten) en het aantill potentiille broedparen (tellen van
adulte vogels).
In de Schinkelpolder r,verden de .nesten onderzocht. I,{aar, omdat d.aar
toch a1 op die manier geinventariseerd. werd, werd.en,er geen rond.-
vliegende zwaluwen geteld "

1n de gebieden Midden-oost en Midden-west heeft alleen A. Hartog
consequent de rondvliegende boerenzwal-uwen geteld, en tevens vast-
gesteld v{aar zich nesten bevonden. ïn vrijwel a1le geva}1en werd
een exacte overeenkomst gevonden. Slechts 2 van de 12 bruggen,
waarbÍ j alt: jd boerenzvualuwe.n te zien waren, herbergden geen nesten.
Bii d,eze 2 bruggeh vlogen steed.s resp. 2 en 3 adulte boerenzwaLuwen

'van zowel'mannelijk a1s vrouwelijk geslacht rond.;:
Van de. Berg en Timmerman Sr. hebben in L959 Jl6 vtetering- en
tochtsloot-overgangen in de Mastenbroekerpolder geïnventariseerd
op boerenzwaluwen. Hierbij deelden zij d,e 5?6 Uruggen in in B
typen. Het bleek, dat met name de grote bruggen van hout op ijze-
ren H-balken reratief veel zwaluwnesten herbergden. op 45 bruggen
van dit type bevond.en zich 141 boerenzwaluwnesten, of we1 l.orB %
van het totaal aantal bruggen herbergde 81,9 % aer boerenzural-uw-
paren
l-n het Amsterdamse Bos ';;rerd het grootste aantal nesten per brugr,
resp. 7 en 4, ook gevonden bij dit type.



(Bos-inventarisatie, 6e b1z. )
bLz. 26

De z.g. betonbrug in het Bos, rnet een totaal gladde boogvormige
onderkant, herbergde toch een boerenzwaluwnestl in de l{astenbroeker-
polder herbergden 59 bruggen van'grad beton slechts J nesten.
rn de boog .van de betonbrug in het Bos zaten 4 vrijwel vertlcaLe
afwateringsbuizen, en in óón daarvan broedde een boerenzwaruw.
D=- zeer drogt' zomer zorgde ervoor dat het nest niet wegspoelde.
omdat mijrniet bekend is, hoe de 84 uruggen van het Amsterdamse
Bos verdeeld zouden kunnen worden over de B typen van d.e ivlasten-
broekerpolder, kunnen er'qeen verdere vergelijkingen word.en ge-
trokken
Bruggen echter dÍe midden in een dicht bos een sma1le sloot over-
spanden (ui3v. 5L6 en,524 in lviidden-vrest), en
bruggen vilaarvan de onderzi jde zeer gemakkelijk. van de kent af te
bereiken vras (bijv. 576 en 5?? in de Schinkelpold.er), ï.laren klaar-
b1i jkeli jk niet geli-ef d.
De afstand van het wateroppervlak tot de onderzijde vrn de brug
ivas kennelijk niet zo belangrijk; minimum afstand was 40 cm bij
brue 535 in Midden-west.
A1 met aL zj.jn er toch te wej-nig gegevens om echte conclusies te
kunnen trekken. Het zou aanbev.:líng verdienen d.eze soort een vo1-
gend jaar uitgebreider te inventariseren

HEGGEMUS

Een brik op de kaart van de terrj-toria in t9?o, en een blik in detabellen r en 2, leren ons dat de heggemus voornamelijk voorkwam
in lviidden-oost
Opvallend is bovendien, dat van de 14 territoria in l,iidden-y,rest er8 lagen in gebieden, die veel jonger zi jn drrn de ove.rige bospar-tíjen, namelijk slechts 2t-23 jaar oud; m.11.rfl. circa 6ó ?l van aeheggemus-territori-a 1ag i-n slechts 20 o/ van het gebied.
De heggemus is in het huidige Amsterdamse Bos een,,vogel van jongere
bospartijen, namelijk 82 % uroedde in bos jonger dan:21 jaar, dat isci,rca 6S "t; van het [otale bosbestand. - . ,

Men vindt'de vogel bij voorkeur daar, waar een dichte. ondergroeigrenst aan de open vlakte; vand.aar het groot aantal_ territoiiabij de sportterreinen aan de Nieurue t<a1i;eslaan en d.e daar dichtbijgelegen speelweide. Alleen in jonge boscóinplexen, - die niet a1swindsingetr bedoeld zijn -, vindt men hem oók we1 in het mid.den.
Deze soort vestigde zich e.erst tn 1953 i-n het Amsterdamse Bosen het aantal- werd. in 1960 op círca 60 territoria geschat;-nu
7? territoria. Deze opvalrenàe toename is een reden te meer ombetreuren, dat een vroeger ond.erzoek naar de heggomus nooit is

NAgHTEGAAL

dus
te

Ik citeer uit de fotopocket, uitgegeven door de Dienst der publieke
werken Amsterdam, btz, rf8: rfHet succesnummer is de nachtegpar,die zingt zo luidkeels, tl:t het iedereen rr.rel moet opv"rllenl En a1shet publiek dàn onder zijn boom blijft staan, fluit-hij rustig door.Tussen de' brand.netels hebben op zijn minst enige tientàtren paren
hun nest en"zoJang dat netelkruid er groeit zullen de nachtegalener ook zijn. Het klinkt vreemd die combinatie brandnetel-nachtegaal,
maar het is een twee-eenheid.rf
om deze twes-eenhei-d te toetsen, hebben J. Buker en A. Hartog tij-dens hun nachtelijke tochten sinds l.96? ae nachtegaal door het ge_hele Bos geinventariseerd. De resultaten viin d.eze telli-ngen zijn indiverse Mededelingenbladen gepubliceerd, n.1. :
t997 - ca. !o (uut. j Q96?) I ,o. t/i,'aii, zq>
1968 - 4? (piur. 6 (Lg6g),, no . 1't+', ;1;. rol
1969 - 44 (uur. T Gg6», ,,o. 5,, bt-2. 2i.)



b1z. 27
(Bos-inventari.satie, ?e blz.)
Deze aantallen zijn niet juist.
In de eerste plaats is in 1967 veíligheidshalve gezegd: ca. 50,
rnaar ons aantal vías exact 44.
voorts is nooi-t rekening gehouden met de aantallen van het vogel-
eiland,-zoals de Hr. Brander die in zijn inventarisatie-verslagen
pubriceerde ( zie ,'ieci.bladen )t maar víerden de aantallen exclusief
het vogeleiland aangehouden, waar wij het tellen aan d.e Hr, Brand.er
overlieten, die daartoe op dit afgesloten terrein beter in de ge-
legenheid was.
rn het kacler vari dit verslag is a}les nauwkeurig nagerekend, en degetallen die u nu 1n tabel J vindt, zijn de juiste, i.nclusief het
Vogeleiland. -------
Tabel 3 Aantal territoria van de nachtegeral

Noordkant Midden-west I'Íidden-oost ;chinkelp. Totaal

2L 56

t5
L6
16

LZ
64

(Schinkelpolder-1!6/: volgens irgroep Swartr 18
volgens J. Buker/1,. Hart,og l? territoria).
Zie overzichtskaart jes .

uit deze tabel is al één din6 direct duidetijk, namelijk: Midden-
west werd van L967 tot 1970 steeds aantrekkelijker voor de nachte-
gaa1, terwij1 de andere gebÍc.den ongeveer gelijk bleven.
Aangezien geinventariseerd is op zang-territoria en niet op nesten,
is het plaatsen van een punt op e.en kaart om het territorium aan
te duiden vaak een subjectieve aangelegcnheid. '!anneer bijv. de punt
het ene jaar par boven de spritsi-ng van twee voetpaden staat, en het
volgend jaar pat eronder, kan gesproken worden van: twee jaar achter-
een het territorium op dezelfde plaats, cnz. .
op grond hiervan kan voor de jaràn Lg6? t/m L9?o tot d.e volgende
tabel gekomen worden

Tabel 4 Aanta1 malen dat een territorium op dezelfde plaats gelegen

t967
1968
l-969
].970

4
6
E

6

10
L3
L5
1B

L7/tB 46
L2 4Z
t2 48
L3_ 5!
,4 L95

territorie, en

4x

2

7

1

17

3x 2x

I
4
8

5

ï8

' .r. WaS
lx Toteaf
2 2L:

11 56
t5 6t+
22 '54
frÍ95
namelijk: welk percentage
dezelfde plaats gelegen ?

Noordkant
Midden-west
Iviidden-oost
Sehinkelpolder

1
3
a(
6

t9
ttÍij kunnen Ëet ook anders uitdrukken,
temitoria heeft 4x en Jx op ongeveer
Resultaat:

Noordkant 76 % I"iidden-west 66 i6
Schinkelpolder 4O % Midden-oost, 5I %

De conclusie hieruit is ondubbelzinnig: naarmate het bos ouder is,
neemt de plaatstrouw wat betreft het territorium toe
Een ouder bos is meer uitgebalanceerd en de biotoop-keuze van eenvoger za1 dan ook meer g".i"tt zijn; m.a.w. de vogel za]- in dat
oudere boscomplex juist die plekken opzoeken, die het dier het beste
bevallen als verblijf, in welke zin dan ook. Het lijkt den ook 1o-gisch' dat juist in de kolom van Jx en 4x een biotoop-preferentie
aan te tonen moet zijn.

d.er
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Daarom is getracht van deze lJ + 1! plaatsen een ovei"zicht op te
stelIen.
Allereerst is er op gelet of'het'bos hoog was of raag (grens vrijrivillekeurig gesteld op 6 m) .

- $lanneer. het een bos was met. hoogopgaande bomen, werd er gekeken
of er een d.ichte, goed-ontwitctefae struiklaag met ondergroei was:
93!9g9119-§:§: , -

- Ging het boge bos in hoofdzaak gepaard met een uitbundige kruid-
laag: gl!ígefie H.K

- Bij een-Iàà§-6os-frEid gekeken of dit onderling éón geheel vormde
met een goede kruidlaag erbij:
cate

- IJen
- Viel

s3!e

gori.c ï:;K.
laag, vrij gpen bos;
het gekozen biotoop onder

serie-I

§gJ§.cgri§-J,,,Q-,
geen van de 4 omschreven categorieön;

De categorie L.0. bl-eek in de biotoopkeuze van de nachtegaal totaal
nlet voor te komen, zodat d.e 32 plaatsen de volgende verdeling te
zien gaven:

11 x H.S.
of we1:
Cat. ;rl1yi'

JxH.K. 14xL.K. 4xX

In hoeverre is het voorradig zijn van d.e
- wa,t met name gedicteerd wordt door de
van meer invloed d.an d.e biotóopkeuze van

cat. it3x\t 21 terr.
5 terr.

2l terr.
J terr.

,rl-Ie categorieön:

categorieen H.S. en L.K.,
leeftijd van het bos -n
de nachtegaal ?

16 terr.
4 terr.

20 terr.
12 terr.

Totaal:
7frn s.s
9,3 % tt.x

41,t % t .t<
t1,7 % X

H.S .
H.K.
L.K.

H.S.
H.K.
L.K.

Hieruit zou mogelijk een ongeveer gelijke belangstelling voor de
categorieën H.§. "o L.K. t" concluderen zijn. l

Ter vergelijkin3 werd de verd.eling van ae E6 territoria rr2xt? en ulxr
uitgerekend:
22 = 25,6 % n.s. ,3 = 1,4 % u.x.
44 = 5212 % t,.x. L? ,= L9r8,% X

..i Hi-eruj-t zou de concl-usie'getrokken kunnen wordenl dat de categorieL.K. de voorkeur geniet boven H.S. :

Een totaal-overzicht geeft:{e volgende percentages: ,

L.K.:91 =46,6% X :JZ=L6r5)1, '

''--'-Nog steed.s lijkt de concf.usie gerechtvaardigd, td.a;.4s qatego;lg
L.K. de voorkeur geniet boven H.S.
Een blik echterlop tabel 3 en 4 leert ons, dat de oudere bosgedeel-tes (Noordkant en Midden-west) samen slechts ll van de in totaal
J-95 te*itoria geherbergd hebben,
voorts, dat de categorieön 2x en 1x rrooral gevonden worden in Midden-oost en Schinkelpolder

De gebieden Noordkant en Mi,dden-west zijn voor
gemiddeld )1 en J1 jaar oud. De categorie H.S.
woordigd dan de categorie L.K.
De categorie§r, rr{*rr en rrJxil zijn hier a1s volgt

resp. 7OO % en 8O %
is hier meer vertegen-

vertegenwoordigd :

25 = 32,5 %
3L = 4orz "ft
2l = 27 11 o/o

H.S.
L.K.

K.+ X

of
of
of

H.S.
L.K.
H.K. +X

L7
19
1B

wel 'over
wel Ír
wel ir

ti il

.il H
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Via deze omïileg zijn wi-j uiteindelijk toch gekomen tot datgene wat
reeds in het bovenstaande gezegd idr n.1. in een meer uitgebalan-
ceerd, ouder bosgebied zal een biotoopkeuze duidelijker 1lggen.
De categorieën H.S. en H.K. + X nemen ruwvreg 85 /a var. het gebied
in beslag, zodat slechts L5 % van het beschikbare oppervlak in
beslag wordt genomen door 40 rZ % t".l<..
!Íij mogen echter nu niet zonder meer zeggen, dat een lager bos
met een fikse kruidlaag de voorkeur verdient boven andere bostypen,
want dan zouden wij met name in de Schinkelpolder een hogere dicht-
heid mogen verwachten.
De juiste conclusie van dit lrrnge verhanl lijkt mij de volgende:
in een ouder bosparrk, fi,aer diverse beplantingsschema!s e4 diverse
plantdata een ingewikkeld patroön van 'ibioUóopjes" vormen (vooral
lvlidden-west; .vandaar de gemiddelde hoge rijkdoil/ , zaL de nachte-
gaal in een J-arrg, onderring dicht-verweven bos met een goed ont-
wikkelde kruidlaag een grotere dichtheid per ha beplanting bereiken
dan in een hoog opgaand bos, waar een t,reerderi-ge struik- en kruid-
laag te vinden is. ,'1et name, omd.at door de vele randeffccten de
voedselwaarde van een dergeli-jk gebied zeer hoog isl dit in tegen-
stelling tot uitgebreidere complexen van het bostype van zijn eerste
keuze. (Voor rrrandef f ectrr, zLe rtEnkele opmerkingen over inventa-
riseren van vogersrt, van L.s. Buurma. v,,G-publicatie van maart
1970, te beginn-n op blz. J onderaan).
Laten wij enkele inventarisatie-gegevens wat ni:der bekijken, n.1.
die van vogeleiland, schinkerpolder en ]rloordkant (in a:-t geval
de Noordkant volgens de begrenz-ing van Frieswijk c.s; B 25N).

1e9! :-26, Le66 tZgZ te6\ :-262 Le?o

22236
5à6 20 17à18 L2 12
853à456

Dan vallen een aantar topjr,ren op, die over het hele Bos niet syn-
chroon verlopen
vanwirar bijv. die merkwaardige sprong ín ]1966 en L96? in de schinker-
polder ? uit de beperkte ons ter beschikking staande gegevens
briikt in die jaren in ieder geval geen sterke afname in andere
delen van het Bos.',ra&roffi ging het 14-16 jear oude bos i_n 1!66
zotn aantrekkinge,kracht uitoefenen ?
lvlerkwaardig is, dat het vogeleiland ín 1959 zo'n typisch tgpjlar
heeft en dat het dan 14-15 ja.rr oud is.
Nog merkwaardj-ger is het, dat ín 1961 e.n r-964 het jongere bos-
coml)Iex van het Openluchttheerter een rela.tief hoog =:nta1 nachte-
galen herbergt, nrmelijk 4 en 5 territorial het boscomplex rvas toen
l-6-l7 jaar oud. ïiÍaarom, nalr het 1ijkt,. had jong bos (àus 14 t/m
16 jirar oud) ineens zof n grote aantrekkingskracht op n:rchtegalen ?

Tot slot nog even terug n.".1r de beginvraag n.I.:
rs er werkelijk een twee-eenheid van nilchtegaar-brandnetel ?
Zoal-s bl-i jkt uit de omschri jvi-ng vrrn de categorieön H.s . e n L.K.(de beide voorkeurstypen), is in .beide govarlen een vrij dichte
ondergroei aanwezig.,ons bleek deit de struiklaag - met name in
L.K. - i-n hoofdzaak bestond uit vlier, zomereik en vuilboom,
en dat de kruidlarg grotendeeLs bestond uit brandnetel en fluite-
kruid. fnderdaad is de nachtegaal dus vrij vaak rtanwezig in brand-netel-ondergroei, doch die binding is m.i. niet zo sterk dat gesproken
kan worden ve.n een ,itwee-eenheidrr.

voor J. Buker en A. Hartog is het grappig om de betrouwbaarhei-d vanhun tweemans-inventarisatie te testen. zo op het eerste gezicht isdeze dubieus, n.f. Ln L96? t/m l-969 een totaal aantal territoria
tussen 46 en 48, en Ín 19ZO ineens 54.

Le6t
Vogeleiland
Schinkelpold.er
Noordkant

I
8
E)

2)
t3

4.

?

9
4à5
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Het is echter zo, dat lJ territoria gedurende 4 jaar achtereen
op dezelfde plaats ragen, terwijl de spreiding in de categoriett71tt de volgende wes:
territorium Jx op dezelfde plaats in de periode r6? t/n r69:9

ir rr * , i, in de periode,68 t/ra,?Ol TÀnders: J.
'Dit gaf ons toch we1 het idee, dat d.e inv.,ntarisaties geslaagd

vÍaren. Tevens zien v,rij hierin een aanwijzing, dat in de toekomst
2 vu/G-leden best een vogelsoort over het gehele Bos kunnen i-n-
ventariseren, zelfs soorten dic redelijk veel voorkomen, of mis-
schien weI juist deze soorten.

en

Zoals het verspreidingskaartje der terri-torie toont, zijn dit
soorten rLie aan de randen van het Amsterd.amse Bos te vinden zíjn.
Er is, deels door hun geringe aantal, deers door het ontbrc.ken
vern notities omtrent de exacte zangplaats, vueinig over te zeggen;
vandaar dat zij onder éón hoofd behandeld worden.
L'rjat be.tref t de bosrietzglgel het volgende:
het totaal aantal_ bosrietzengers dit jaar (L9?O) in het Amsterdamse
Bos viel enorm mee.
Uit de Segevens over de Schinkelpolder blijkt, dat 7 territoria al-
daar geen uj-tzondering is.
Dit aantal is het de laatste jaren wè1 voor de Noord.kant.
rn dit verbarnd wijs ik vírst op een artikel, dat hopelijk in het
volgend Mededelingenblad (9 (1921) 1) zaf worden gepubliceerd,
getiteld trBroedvogelinventarisatie Oeverlanden Nj-euvuc. Ivieer, 1966-
L97o". fn deze oeverl:rnd.en bereikte de soort in 19Zo een dichtheid
v'en 1 terrítorium per t ina. Tijdens d.e aanleg van het Amsterdarnse
Bos bereikte de soort een dichtheid van 2 territorin per ha. Dezedichtheid werd in 197o enigszins ben:rderd op het eirandje in hetzuÍdelijk deel v.:n de Amstel-veense poer, n.1. 2 territoria op 1r5 ]na.
rdat de glslIgg"} betreft het volgende:
Zoals Drs. Frieswijk in trDe Vogelwereld van het Amsterdamse BosÍt
reeds vermeldt, is de spotvogel typisch een voger van jonge aan-pIant. l3ijv.: in 1945 aan de Noordkant 8! territoria en in 1946
57 tercitoria op circa 20 ha beplantingen.
Het is dus niet vreemd, d.at de spotvogel in het Bos nog maar zo
weini-g voorkomt, want dergelijke jonge bospartijen zijn anno l9?o
zeer schaars geu/ordcn.

Vein de brEramslgipsf zegt Drs. Friesv,rijk het volgende:trbroedvo["Ï;ïG;I3 zoàani-g werd vastgesteld in j terrítoria in
L942, daarna geregelde broedvogel in zeer klein aantalr.r
Hoe klein dit aantal wel is, moge de volgende rijst aantonen:

t963 L964 !962 l-966 l-96? L96g ts6s !9?o
§chinkeIpolder11L1I111
E1ders??L1???-
Let wel, in deze jaren werden hooguit tegerijk geinventariseerd.
Noordkant, vogereiland, openluchttheater en schinkelpolder. l,iis-
schien hebben er in de overige Bos-delen in de jaren t963 t/m lg?owel ergens braamsluipers gebroed, doch deze zijn dan niet opgemerkt.
Van 196f t/rn l97o heeft er steeds een braamsluiper zijn territoriumgehad bij huize de Groot.
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De Heer Taapken zegt in ziJn artikel ttEerste resultaten van een
onderzoek naar het voorkomen van d.e braamsLuiperrf in Natura:

rrDe braamsluiper is m,i. een typische ,biotoop-8evoeliger 6oort.
zonder twijfel is de braarnsruiper zó biotoop-gevoelig, dat het
broedgebied aan zeer bepaalde eisen moet vordoen, en het is niet
ondenkbeerdig dat ook de plekjes waar zij zich op doorirek kor-
tere of langere tijd ophouden van zeer bepaalfle aard moeten zijn...
J&, zelfs dat een bosje d.oor twee verschillende braamsluipers op
doortrek kan worden bezocht en dat daar ook gezongen word.t.rr
Ïk heb in a1le jaargangen van het Mededelingenblad de waarnemingen
vaa de braamslui-per nagekeken. rn totaal waren dit er,-buiten de
waarnemingen, gedaan in of pal bij een territorium -,1r, en slechts2 hiervan zijn gedaan op plaatsen, waar nooit een braamsluiper zijnterritorium heeft gehad, n.l.
5-9-1968 Meerpad Oeverlanden Nieuwe lileer en
,O-4-169 erf boerderij Meerzicht.
In 1966 heeft een braamsluiper een temitorium gehad bij de parkeer-plaats bij Jachthaven VEBA:, in 196? is hij driemaal ardàar waar-
genomen, en in 197O tweemaal.
Deze gegevens zijn niet vordoende om iets te kunnen zeggen over
de juistheid van de bewering ven Hr. Taapken.

MATKgP

Ook de behandeling van deze soort begin ik met een citaat, en wel
van G. Oreel uit zijn artikel in het Mededelingenblad: trde matkophakt meestal zijn nest zelf uit. Het voorkomen van zac]nt en ver-
molmd hout is dus wel een vereiste voor het broeden van d.eze soort.rt
De matkop is dus voor zijn broed.en rfleer aengewezen op ouder bos
dan op jonger bos.
op 14-7-1957 werd aI een paar vliegvlugge jongen waargenomen.
Tn L959 werd aan een broedgeval gedacht (Nàordkant, bóvenbos),in 1960 werd.en in,totaal 5 territoria vastgesteld., en in L963u,aren er 8. Ín 1963 werd door G. oreel u., J.lr. de Roever het eerstenest gevonden.
Nlt in 197o, ziin er zz terri-toria d.oor het hele Bos, en zoweluit tabel 1 als uit tabel 2 valt duidelijk op te maken d.at desoort inderdaad een voorkeur heeft voor ouder bos.
Mocht de matkop voor inventarisatie via de uà"à"à"order nu nietdirect het meest geschi-kt zijn, voor normale inventarisatie leendede soort zich zeer goed.

tlJTELEWAAL

Deze soort werd geinventariseerd op zang d.oor de vl{G en via debandrecorder door J. Reijnders (zie .ro"ig Mededelingenblad). Aan_vankelijk lagen de uitkomsten aIs volgt:
Nqgrdkanl [iaa*- Ui§-dgg- schinkel rnr,ca'r

--; wes! oost r.o'l ,le: rv uqaJ-

vltrcl4z3rZ
ReijndersJZtsg
(,r. Reijnders h;'.d voorts in Midden-west vermoedelijk nog 1solitair ex)
Na enige correspondentie breek echter, d.at J. Reijnders bereid
was het 2de territorium in Midden-oost, omgeving M"rr"g", ook te
accepteren, i.v.m. het feit dat hij in die omgeving te weinig
was gew%est om een definitief oordeel uit te spreken.
T.av. I'h'den-west stond J. Rei jnders *eviger in zÍjn schoenen,
aangezien hij daar meer tijd had doorgebracht dan d.e vv,/G.
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Bii nauwkeurige bestudering van het totale 'feitenmateriaal van
:' de vqG kwam ik tot de concrusie, dat er .srechts eènmaar 4 ilman-
'netjestt gezien waren in Midden-ir,Íest, en dat op de overige data
steeds J territoria w.rren vastgesteld, zij het steeds, in 2 'bom-
binatj-es: àf wer openluchttheater, dalletje berzÍsche Bereklauw
en vogeleiLand, öf urel openluchttheater, Dalret je p.B. en kj-nder-bad. Bij het dalletje P.B. werd slechts eenmaaf s6n tvueede exem-plaar vastgestcld.
vanda,ir d.rt de v,iG voor dit gebied uiteindelijk komt tot 2 terrj_-tori.a van mannetje + vrouwtje, en r territorium van een solitair
exemplaar.
rn het kaóer van de in de inreiding gegeven definitie word.en
het dus J itbroedparenir

De resultaten van J. Reijnders èn de VlriG wo den dan uiteindéIijk:
I-o:r4Ee$ Midden-west Midden-oost Schinkelpolder Totarl

r,"t íur: hier iorruu, dus de twee inverrt""i"lti.-resuriarll, 
'luiteindelijk tot I uitkomst word.en teruggebracht. Daarmee isniet gezegd, dat dit altijd mogelijk zai- zijn.

rÍil men werkerijk de efficiency en de mate van naulii,keurigheid
van verschillende methoden goed vergelijken, dan zou yoor een
volgend.jaar een schemo ,o"iun worden olggsterd, waarbij de
inventaiisatie-dagen en -tijden.voor u"iàe waarnemers voor het
merend.eel samenvalren, zodat inequentie, tiid van de dag, eu
weert,ype geen ro1 spelen.
Dit behoeit niet te bete.kenen, dat óón van beide, c.q. beÍde
groepen, niet ook nog op andere tijden mogen inventariseren
en de rusultaten daarvan in r,ekening bren§en om tot een zo juist
mogelijke einduitsLag te komen; mr.lrr zuivcr voor d.e vergelijking
yan de,methoden worden dj-e faatste gegevehs dan buiten beschouwing
gelaten
,Íanneer wij het aanta] terri-toria van 19Zo veTgerijken met de.-cÍjfers, die Drs. FrieswÍ jk geeft, dan blijkt àqrr'àt.rke achter-
uitgang. Volgens schatting waren er in 1948 onge.veer 2e. ter::itoria
-e"_ 

iL L95L 26 teruitoria. Een oorzaak van deze achterui'tg.ang
heb 1k niet kunnen vinden.
Terugkomend op de biotoopbeschrijving van J. Reijnders in zijnartikel uit het vorig Mededelingenblad, nog het volgende:
dat het voorkeursbiotocp v:.n de v,ri-elewaa1 bomen bcvatl die flink
uitsteken boven d,e gemiddelde ,boomraag, is m.i, geen nood.zaakl
wèl dat er flink hoge bomen :zijn l

Ïets meer uitgebreid zou. ik he;t voorkeunsbiotoop wilfen omschrijven
aIs een b9spa|tij1..-n1et in àet-,.,a1gem.een een hoog:beginnende krui-niaag
en een' nedelijk ontwi-kke.lde struikleag, wa':rbLj de wielewaal zich
het liefst ophouat ià de kruinlaag.
opvallend is voorts m.i. niet de aanwezighei-d vr.n water in dedirecte omgeving, wraraan J. Reijnders oók a} enigermate twijfelde.opvallender is naar mijn mening dat 8 van d.e 11 tórritoria ti ae(onmiddellijke) nabijheid van redelijke hoeveelheden besdragende
struj-ken en bomen warcn gelegen. Het u/aren ,-rrIe besdragers,, di_e
reeds in juni-juli met rijpe vruchten pronkten; met nar.àe ameri-
kaanse vogelkers, krentenboompje, vlier en wilde zoete kers.
Het is echter een open vraag, in hoeverre de beplantingsschemars
deze irtoevalligheidir beweakstellÍgen.'

A. H a r t o g
Z.O.Z.
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BESTUUR KNNV VOGELI/ERKGROEP .,I,iSTERDAM

,r. Hartog
P.lï . Brander
Ivle j . Mr. J.H.U. van Drooge
Mevr. J.E. Bri-nkers-Beets
F. van Zutphen.
CORRES PONDENTIE- adr e s Me j . Ivlr. J.H.U " van Drooge

Cornelis Dopperkaae 8 Vtook voor correspondentie
over het Mededelingenblad ,\msterdam - 1009. Tf. 710371
*************+*:i{.**,f****i(***r(*{(**!È*************1.***i<**,**********,È,i

Redactie en UitEave Mededel-ineenblad:

Beta1i-ne lidmaatsch apgelden
en abonnementen:

Voorzitter
Vice-Voorzitter
S e cretaresse
Penningmeesteresse

adres z zie boven

Gemeentegiro 111.5OO) i.msterd.am
V-10.4o0, t.n.v.
Vogelwerkgroep KNNV rr.msterdam
p/a Mevr. Brinkers, Turnerstr^. ?4
riÍnsterdam-1009

Mevr. J.E.
Mej. Mr. J
/{. Hartog
K. Straatman
E.J.l.{. Veling
F. van Zutphen
ïllustrator: F.

Brinkers
H.U. van Drooge

Lobel-

I

Doorgeven van waarnemingen

Amsterdamse Bos aan: Mej. van Drooge
adres z zLe boven

E.J.M. Veling
r,lil-lem van irbcoudelaan 14, ltbcoude
rf. 02946/17?6

bij voorkeur zo spoedig mo-
gelijk na datfrfr-frààiiEfrins
Groot-amsterdam: aa.n:
zo spoedig mogelijk
lcop van een rraand,
maandoverzicht

na à?:

Concept-artikelen voor een volgend Mededeli ngenblad:
Àggt lvlej. I{r. J.H.U. van Drooge, adres zie boven. IN DgpLO
*,**'i*******)i:f,***{(,}**{.*,t,f:f*********+**********+***,f,f!*!t***:t,i*:******!t*

Excursie-Cornmissie :

À. Hartog, Admiralengracht 2Ol
r,dminÍstratie:
Maí;:-i:-i16Erts, Andries Snr,,,e
Tf. j.51442.
* *,r** :* * !t,t !i * * :* * * i( * * * * * * * * ** * * r(,t

hs , -mstqrdam - 1OI5

kstraat, ?5, .fimsterdam - 1018.

* * ** ** *r( * * *x +** ** * * * * * + ****,t**** ****,1
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******+*****{<********t*++********,t*ï***x+****{<***********+*********
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