
I

,.:

T
Í, It,l

r
I

\

\

'\)

ir"

§

t

a
lemge tqleine ksrekíet

MmDmf)ffiLï§§GffiNBLAn i

K F' N v vo ffi ffi §*Ïarffi RKG RoE P
ee TAARGANG Ns2 "erbffiffiYERDAUf





!
MEDEDELÏI'IGENBI,AD KNNV Vh/G Amsterdam - 9e .irE. no. 2 - JUrr 1971

Ig:2
35

Bg

116

L3t
J.79

t93
795

207

226

227

228

229

?-6y

267

27o

272

274

275

zomertaLi-ng

boomvalk

klej.ne plevier
grutto
visdief
tortelduif
koekoek

gierzwaluw

boerenzwaluw

huiszwahrw

oeverzwaluw

wielevuaal

gekraagde roodstaart
nachtegaal
spri nllhaanrie t zanger
snor
g:'ote karekiet
kleine karekiet

bosrie t,zanger
rietzanger
spotvogel
zwartkop

tuinf 'l uiter
grasmus

braams3.uiper

fitis
tjiftjaf
fluiter
grauwe v1j-egenvanger
bonte vliegenvanger
v,ritte kwikstaart
daarna pas weer
gele kwikstaart
rietgors

t97g

.7/4 *?

24/4

Lg/4 "
2L/2

lJ/ta *

! 7/5
26/4
t8/4 *

3t/3
24/4 *

t8/4 *

L2/5

17/4

t7/4
25/4

L8/4 *

7/5 *
t5/5

]'rtsl
t3/5
L8/4

7/5
t5/4
20/4
2t/4' '

2?/4 :

e/4
25/3

5/5 *

5/5
2J/ta 't

Lo/t
22/3

6/4
2a/t

t97r
4/4 ,r

ZJ/ta *

Lo/3

to/4 *

28/4

24/4

t/5 *

B/4

zJ/ra *

o

a

6/s
t3/4
L4/4
2L/5 *

23/5 *

e/5

276

27?

279

aBo

282

293

284

2B?

2BB

289

2gt+

295

304

to/5
20/4
6/5

t3/4
2514

2t/4
26/4
4/4

2t/3
2o/4 *

2/5
ZJ/ta *

t4/l

316

343
20/3

to/3
(8fi)

VG.3 = Vogelgidsr Je druk
* = deze soort was in t9?O e.q. 1921 in het Amsterd.amse Bosgeen broedvogel

Crjfe.,:s tnssen haakjes (../.) geven aan, dat de zangvogel toenreeds gezag* werd.,

TerugEser_Z0MERVocEtS/BRoEpVocE@ bLz. 1
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De volgende soorten zijn landelijk rrjaarvogelr, maar zijn in het
Amsterdamse Bos in het wi-nterseizoen meestal ged.urend.e korte of
langere tijd afwezíg:

Ug:z
112 scholekster

!97o !eJ)

overvliegend
op de grond

28/2
e/3

t?/1
21/2

}}4 kigvit
overvliegend
op weilanden Meerzicht

24/L
20/2

13/2
20/2

116 tureluur
overvliegend
op weilanden Meerzícht

B/t
2t/1

8/z
t5/3

o
overzichten over voorafgaande jaren verschenen i_n,dedaarbij vermelde Mededelingenbladen:

1957 t/n 1-962, zie l\.{ed. blad no. 3 van I96j
L961 t/m 1965, no. 3 van 1,965
1965 L/n 1-96? , no. z van L96?
L96? t/n 1968, no. Z var- L96B
Lg68 t/m tg?o,, no. 2 van Lg?o
verder verwijzen wij nog naar het artikel van F. versluys:

rrEerste en laatste waarnc-mingen in het /tmsterdamse Bosrr,
dat als bijlage verscheen van het december-nummer 19zo (Be
jaargange rlor 4).

a
Samengesteld door: Me j . t4r. J .H .U .

Corn. Dopperkade
Amsterdam - IOOg

van Droogc-,
B vr,

vDrluDr
ju1i. 1970
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Verslag excursie lvlariapeel, 1 en 2 mei 1971
De soms broeihete moerassen, met het ruige ongeordende heide-berken-
struweel verweven tot een overgetelijk landschap, bleken ook nu,
voor de derde keer, het bezoek we.er dubbel en dwars waard.
Daarom ook wiIIen wij err aan d.e hand van onderstaand.e samenvatting
van waarnemingenr Dog even opnieuw aandacht aan besteden.
over de voorgaande bezoeken zijn versragen te vinden in:

,,,L96_9: Med. Blad Ze jrg. no. z, blz. L? - 23
l97O: Med. Blad 8e jre. no. 4, btz. J,terwijl een doorslag van een uitgebreider rapport voor

sBB (staatsbosbeheer) in het litt. archief van de vu-rtG
aanwezig is.

In het verslag van L969 is een vrij uitgebreide inleiding opgenomen
over het reservaat (geschiedenis, ontstaan en ontginningl 1ànascfrap
en een vergelijking met de Grote Peel-); deze informatie wordt hier
daarom ni-et herhaald.
Wel lijkt het goed om even stil te staan bij een erg opvallende ver-andering in het terrein. Dwdns door zelfs de natste delen zijn brede
zanddammen aangelegd, ter verbetering van de bereikbaarheid voor bl"us-
werkzaamheden bij de bekende peelbranden. Tevens meent men door d.ezedrastische opdeling in stukken het afbrand.en binnen zorn blok te kun-nen houden.

o

Onze gedachten hierover zijn vermoedelijk niet
van §BB. Vooropgesteld natuurlijk onze geringe
wij toch graag enkele kanttekeningen mahen Ui;
pende kunstgrepen.

eensl-uidend met di_e
deskundigheid, zouden
deze o.i. te ingrij-

I Zijn de peelbranden echt van een zo onnatuurlijk karaktef, en schadenzij het terrein dusdanig, dat rigoreuze bestri;air,g iiberhaupt nood-zakelijk is ?
Komen de branden aL niet heel lang en met ongeveer dezelfde frequentievoor' en had de bestrijding daartàii op de ouàe wi3r" *"irig effect ?'lvare dit laatste het geval, zou dan de peer na al- die brand.en nieteen geheel, verwoest karakter moeten hebben ? (iets waarvan in depraktÍjk het tegendeel is gebleken).
Hebben de branden niet juist een vegetatie-verjongend karakterr-epzi.jn het niet juist zíi Cie hebben àeegewerkt (*ef ,rrde"u factoren)aan het ontstaan van het uiterst gurr"iu"rde open-dicht landschap ?Het noordelijke deel van vak ?, aàt ait 5a.ar albrandde, uàstond uiteen derge'1ijk dicht en verstikt homogeen berkenstruweel, dat er moei-lijk iets slechters voor in de plaats kan komen.
Gesteld dat een stelseL van zand.-brandgangen, zoals nu aangeregd.,werkelijk nodig is: zijn ze dan niet rróauÍoo. breed. voor vervoer,terwijl het anderzijds wel- zeker is, dat overslaand vuur toch niettegengehouden zal kunnen r,vorden ?

rs bij de afweging van de consequenties, behalve met de aantastingvan het landschap, ook rekening gehouden met het feit, dat het gebiedhierdoor enorm is opengegooid, met a1s gevolg een sterk verhoogderecreatie-druk ?
A1 gedurende ons weekend viel het op, dat via de nieuwe zandtracé,sveel extra bezoek binnen kwam op ,rrà"re plaatsen dan via de normareingangen, en dat verschil-rende autors tot vrij ver i-n het reservaatstonden geparkeerd.
Met name zijn we nogal geschrokken van de plotselinge aanivezigheid varde grote dam dwars door het natste deer ,run hut ttarïavee", 

-"" 
van devele rtauto-zandwegenn door de Horster d.riehoek.

o

2

3



blz. 4

lïij wi1Ien er van deze plaats graag sterk op aandringen, dat de
oude beheers-beleidslijn, zoels:wij ons"die menen te herinneren,
gehandhaafd zal blijven, n.1.: een beheren van het Reservaat l4ariapeel
in de geest van het behoud van het typische peerkarakter en van derijke natuurinhoud; met dit doel voor ogen tcvens het afremmen van het
bezoek van het grote publiek.
Het bezoek van de grote massa zouden wij graag beperkt zj_en tot de
Grote Pee1, welk reservaat daarvoor een goed.e accommodatie heeft.
Hoe cian ook, wij wilIen
bosbeheer voor de ook nu
geboden huisvestigi_ng.

Baarne eindigen met een dankwoord aan Staate-
weer genoten toegangsfaciliteiten en

L.S. Buurma
Egelantierstraat 22
tsadhocvedorp.

**:i<x****r('f*,t***+**+*,È*********,i*************i<:t**+*,Ë*,e***+**i*,{.********x

Toelichti bi de 1i st van waarnemin n
trvanneef annta n zijn genoe , gaat he o* a" aantallen die
tijdens het weekend werden waargenomen (dus niet om urerkelijke
totalen of schattingen daarvan) , tenzíj anders vermeld.

- HÍer en daar worden vergerijkingen met of verwijzingen naar
dc indrukken van 1969 (zie verslag) gemaakt, door midder van
notities rtals 69tr reFp. ttz3e 69rt,

- Goed moet worden bedacht, dat het hier gaat on een twer,daags bezoek,
gedurende hetwelk het niet mogelijk is om meer <lan een oppervlakki-
ge indruk te verkri jgen van v,rat er I zoalt zit. Enkele waarnemingen
zijn op een kaartje aangegeven, d.at is doorgestuurd naar sBB

* * * * 'k * * it * * * * * * * * * r< * * *{(* * x + * * * + * * * * * * * * * ** * r(* * * * * * * * * * * * * * * * *:t *,t + **,k,t ***

Qverzicht van waarneminAen ti.jdens excursie op 1 en 2 mei- 1971

o

Dodaars-cà. afs 69; op 4 plaatsen
Mariaveen omg. kamp 1 en 2

Aalscholver

ba1ts, vochtige veenmoerassen van het

2/5 ovéííliegend I ex, merkwaardige waarneming-voor de Mariapeel
Blauwe reiger

1 ex in defensie-kanaal, 1 ex overvliegend. al-s 69.
Eqer4omp
--Ópl plaatsen herhaaldelijk gehoord - vooral Mariaveen-zuid. - z]- c. 69.lïiIde eend

Overal losse paartjes - totaalschatting min. lO paar ?
lJ{intert;rli4g

Talrijker dan v'rilde eend ! - zie 59 - totaarschatting min. 1oo à
llO paar ?

Zomertal!49
verscheidene losse paartjes, voorar achter kamp 1; ook in kleine
slootjes a1s bij het spechtenbos en de weilanden.

Krakeend
Achter kamp 1 steeds 1 paar, zelfde paar (?) overvl. over broen-
meer; 1 x 1 paar ten noorden van kamp 2.

ijlstaart
1 paartje tussen kamp 1 en 2 (vak B), 1 paar op ei-eren vak 9

Slobeend
zié 69 -

Tafeleend
totaalschatting 30 à )O paar.

Steeds I ö achter kamp 1.
Grote zaagbek

Op-275-t-f-overvliegend ! Behalve erg laat ook wat betreft de plaats
een merkwaardlge waarneming !

o

I



(luiariapeel - 3e blz. )

Buizerd
waarschijnlijk in totaal J verschillende

BruÍne kiekendief

blz. 5

exx boven Mari-aveen.

grensgcbied van

als max.

een o en een juv. herhaaldelijk gezien in het
Mariàveen en driehonderd Uunaórsl zíe 69..

Blauwe kiekendief
een

Boomv
o waargenomcn in N en midden stuk van Mariaveen.

aït<

o

zeker 1 paar boven N en midden stuk van Mariaveenl daar
mínstens 4 Ui3een. I x boven Horster driehoek. zíe 69.

Torenvalk
telkens waarn. op dezelfde plaats: Horster drj-ehoekr omg. Spechten-
bos, Iviariaveen zuid, Crierialsveen, Karper vijver

Korhoen-"Ï6Ï6-ochtend wel te horen uit omg. defensie kanaal. Gezien 2 ö + I o.Fatriig - +

I paar weiland Horster driehoek en 1 paar langs kanaal Mariaveen-zuid.
Fazant
--T-z ^zte b9, vrij algemeen.
'rïate rral

op 6 plaatsen gehoord, voornamelijk in Mariaveen.
bij de Karper vijver.

urlaterhoeg
alg. in moerassen en vooral in d.e kanalen.

Meerkoet

2 exx gezien

algemeen in de
Scholekster

wat grotere waterparti_jen i-n de veenmoerassen.

1 p"ar op weiland langs defensie kanaal, 2 overvliegend Mariaveen,
1 op sportveld l-angs spoorbaan Griendtsveen, ZeJ-dzaam in O . en ZO.
des lands.

Kievit
ÏÏA; op de weilanden, een enkele in Mariaveen zelf .
Bontbqkplevier

2/5 I-ex oíervliegend !
Watersnip

I baltsend ex weilandje grens vakken 14 en 15; elders enkele
exx overvliegend.

riilulp
zíe 69 - enkele 1O-tallen (?) broedparen.

ReEenwulp
--H 2/5 2 exx overvliegend Mariaveen.
Grutto
-2Ï6t 4 paren in het Mariaveen, verd.e-r diverse paren op de wei-

landen,'
ïureluur

overvliegend i{ari-avcen; broedt op weilanden.
Zwarte ruiter

I ex overv egend Mariaveen
Groen otruiter

e de dagen enkele keren overvliegend. zie 69

zJ_e
Zwarte

69
stern

o

Kemphaan
2 gioepjes op weilanden, n1. JJ vak 1! en 6 vak l?.

Grote mantelmeeuw
op 2/5 1 ex overvliegend boven lvlariaveen.

Zilvermecuw
op 2/5 enkelo keren 1 ex zien overvliegen (kamp 1). Zowe1 grote mantel--ars zilvermeeuw komen zelden zover in het binnenland.

Kokmeeuw

z:-e 69



(lvlariapecl - 4e blz.) blz. 6

Visdie f
-ï;f 

boven plas
Holenduif

achter kamp 1, ook in zit !

hele dag overvliegend. ZO-rand l{ariaveen 2 paar, oude keet
Griendtsveen J paar.

Eeg.!9"1.9 algemeen
Tortelduif a lgemeen, maar nog niet op vo1le sterkte, zie 6).
Turkse tortel-

veel in Griendtsveen, ook in Helenaveen,
Koekoek algemeen
Kerkuj-I vloog uit kerk te Griendtsveen

1 op pad naar kamp 1.

Steenuil midden in lviariaveen in dode berk (vak 3/5)
Bosuil

gehoord 1n vak 2I
Ransuil

en in de bocht van de Koolweg bij Helcnaveen.

gehoord in zuid-puntje reservaat, 1 paar langs dc:fensie-kanaal
(vuilstort), 2 paar langs westgrens.

Nachtzwaluv,r gehoord in bosrand van Mariaveen zuid.
d ierzwaluw

grote fourage groepen van vaak enige 100-en boven de zompige,
insectenrijke moerassen.

Grgene specht
In totaal op 11 plaatsen roepende exx, a1l_e

Qfqle bo4te specht
Op 4 p1àatsènJn fret reservaat (berkenbos,
karpervijver.

4,r,"r!e ppqqht
1 ex roepend grens Mariaveen/1OO-bunders, 1 in Zuid-Mariaveen
(tiet zich naar brandtoren lokken, ging op I der palen zitten ! )
(vogel uit het dorp Helenaveen), 1 bij karpervijver.

Vel-dleeuwerik
zang langs defcnsie kanaal, weiland 17 en bij karpervijver.

,

langs de bos-lí-rand

niet hoog), 1 bij

Boerenzwaluw
fr[ísZt'àIuï-
Oeverzwaluw

kolonie bij

Gel-c krvikstaart
Klapekster

s ter
Merel
Icrs*
Err&]" I rni
Gekr. roodstaart
Z*AiE.ï;öESTEEit
N;cËï6Ea"ï -_;Ï"
Blauwborst--zïe-69lttt

zegt over de
Roodborst

veel fouragc.
L/5 20 bij kamp 2.

kamp 1: B vogels (Aus 4 paar), diverse losse exx
tussen andere zwaluwen boven Mariaveen.

Boomlisper zíe 69. (min. lOO paar ??)
Grggpigper 2 keer 20 boven verbrande stuk van vak /.
irtiitte kwikstaart zie 69,

a

Grauvre klauwÍer
1 paar midden in vak J, 2 öö bij zuidelijke brandtoren, 1 langs
defensie-kanaal en I langs KooIweg.

lïinterkoni.ng algemeen
algemeenHqgg.ryus

Grote 1i jster Ï.reboste 'ítI-rand: dorp, vak 2 , spechtenbo,s .
Kramsvo 1

J maa} overvliegend..
op 2/5 I ex langs defensiekanaal bij vuilstort.

1 ex met stellige zekerheid waargenomen; preciese plaats ?
zic 69. algemeen.
algemeen
weilanden, Koolweg, Zuidrand: steeds I ex,

dden in vak 3 (iulariaveen Z), 1
zíe 69.
Zuidrand reservaat.

69.

langs def. kanaal.

jaar ni-et zo veel horen zi-ngen, hetgeen echter niets
stand van dit jaar. (zang op p plaatsen)
algemeen.



(Mariapeel - 5e bLz,)
Sp114k!aanrie tzanger
§3or
§pctvgge1
Zwartko

ter
Grasmus
SraamsJ.uLl]er
Fitis
Eliïï:"r
Fluiter
cïldËïànt;e

Bimpelmees
Zwafte niees
Matkoo
Staartmees
Boomkrulper

zie 69.
op 2 plaatsen zang. zie
1 x gehoord
algemeen
algemeen
algemeen
gP J Plaatsen zang
zíe 69.
algemeen , zie 6).
zahg: 3 ín spechtenbos,
fs waargenomen.

ex.

bLz. 7

69.

I bij Oost. toren, 2 kamp 1

E€E_v1f;sg-tvanser bij kamp, 1
Eoolmecs algemeen.

o

t

Grauwe Eors-- --_Geelg.grs
Rie tEors
--+_Groenlinp
--.-_JPutteI

algemeen
I ex bij defensie-kanaal.
op 4 plaatsen langs beboste ïï-rand, I bij karpervijver.
3 exx ten Z. van kamp 1 in Vdest-rand
rveg van kamp I naar Helenaveen: 4 zingend.e exxl
2 zín6ende. exx bij karpervijver.
I ex defensie-kanaaI.
algemeen.
algemeen.
spechtenbos, karpervijver, kamp 1.
1 ex vak 6.
algemeen.
algemeen.
dorpen.'
1,ï-rand (vc.e1 bij kamp 1)
algeme en.
Z-toren: 2 66 * 1 ?1 1 ex vak 19.
verschill-ende exx.'
8 exx in weiland bíj defensie-kanaal.
diverse exx.
algemecn.
algemeen.

L.S . Buurma
Egelantierstraat 22,
Badhoevedorp.
re1. o2968fiV9

Kneu
Vfi[-
Filf§mus
RinEmus-ëSnreeuwè.'..._
i,Ïie Iewaa]
ZilàiïE-Eiaa:.
Roek

&ss-
Ekster
Gaai

ISB/vDr
juli 1971



blz. B
AI{STERDAMSE BOS L9?t*, tweede k,,uartaal
alsmede enkele ju1i-waarne minge n .

De waarnemi-ngcn, hoeweL critj-sch beoordeeld, bti jven voor d.e

verantlvoordelijkheid van de waarn€fi€rso
Nummering: volgens Vogelgids ]e druk.
De nummers tussen haakjes (..) verwijzen naar tfDe Vogelwereld
van het Amsterdamse Bosrl , verder te noemen rltsos-Avif aunarr,
+(..) betekent: bijschrijven in deze Avifauna
Het teken o kan ook o-k1eed betekenen.++

G) 2. I""! 4 broedparen,
poogden een broedsel
Trce p: -r vi-ar 10e -ieli jk
Elzenspe elplaats

2 aan de Noordkant, 2 in de Schinkelpoldero
groot te brengen.
met succes.

26/5
L5/6
t9/7

2 jongen, die blijkbaar verloren gingen.
opnieur,v nestbouw zelfde plaats, gcvolgd door broeden.
g nog op nest met 1 of meer zeer kleine jongen op de rug; 6
Ioc-pend af en aan zwemmend.. (me3. van Drooge)

2O/7 nest vcrlaten, en nerge ns j.n de omgeving, ook niet op het
aarneembaar. (Sle j. v. Drooge, mevr.. Geers)
de rug op NM (dà Groot. vàn'Schie)

oor viÉsels of belangstcllenden, dic

o
irlieur,ve lule

25/? fute'npaar
Geme cnte tL.rrein

€rr een fuut vr
met jongen op

, verstoord, d

Amstel-vcense Poe1,
247q- e:nl-6EiH6-ne'
t8/J opnieuw nestbo

Amstelveense Poel,
2176-1

tn

paar, o rnet
ct exculsie).

- Kl-eine Amstelveense

t0/5 1 ex rand plasje in ONM Oost;
jaagd (me3. van Drooge, mevr.

te lang in de buurt van het nest bleven.
5/6 ncst met 2 onafgedekte eierenl 6/6 I ei verdwenen.

26/6 opnieuw baltsend alhier, gevolgd door waarnemingen van steeds
1 fuut bi j ::ietrand, t/n 7/7.

Daarna een oud schip in deze hoek gedumpt.
t\/l 2 futen rondzwemmend op NM in deze omgeving.

Poelpg$
stbouw I verstoord .
,*! 3O/5 2 eLeren (dc Groot)
rand noordelijk deel van het knuppelpad
2 jongen op d.e rug (me.i. van f,i66ëA;-En

Van nest Poelpad (Ae Groot)
Poel

ander

18/5 1 p.o, (ae Cróot); 3/? t ex alhier (M. Kuiper)
Buiten deze territoria nog slechts:
3/5 1 paar ^_(lSilg-YllygI (verhoeve)

+(6) B. Geoorde fuut
2074-1 ex Nl.r uij Gem. terrein (Buurma)

0) 9. Dodaars
Nog regelmatig waarnemingen Noordkant r/n L5/4.
Daarna nog slechts:
26/4 1 roepend ex elzenspeelplaats (gutcer)
9/5 I ex roepend overvliegend, bij de start (Hartog/V'vïG-nachtexc.)

(10) Aalscholver
22/, 2 exx vissend op het NM (me;. Arntzen)
Daarna regelmatÍg waarnemÍngen van 1 ex, overvliegend of op
3/7 2 exx op NM, 1 overvliegend (lti3man, Brander met exc.)

2l, Eqrpe_rle1gqr

I\IM

o

werd door
Geers )

(12)
een kievit wegge-



blz. 9
(Asd Bos, tg?t-ÍI, 2e blz,)

(rl) 26. Woudaapje
v,
6/,
,r/,,

1-6 Poelpad. omgeving huis de Groot (Swart)
1 ex oeverland Poer (Buurma, excursie vr. universiteit)
1 ö op balk bij huis. de Groot; ving een kikker en werkte
die met moeite naar binnen (de Groot)

Lepclaar l
( rB) 3o.

6/T-T ex over AsC Bos (f'. Sr,vart, ned. i'lej. van Drooge)
( 21) 4. !ïintertali

Vijf april-waarnemingen, a1le ONM; d.aarna nog slechts:
4/5 1 paa:: ONl,i Oost (v.d. Schot)

(22) 35. Zomertaling Eerste waarnenring:
4/4 2 1aàr óNM rJíest bij schuilhut (àe Groot).
Daarna nog !ïaa.rnemin5gen op lo/4,, lZ/4, L9/4 oNM en
18./+, t9/4 op weilanden lvleerzicht. Laatste waarneming:
4/y I paar weilanden Meerzicht (Buurma, v.d. Schot)
37. Smient
Slechts'J waarneming,en in dit kwartaal, n.1.
9/4 t 20 exx overkant NM (Dooremans)
l4/4 V exx NM bij Meerpad (iq.v.a. Berg, vti. Haver, M. Kuiper)
1l/5 t paar, eerst bij Gem, terrein, later bij Meerpad,

vcrmoedelijk dezelfde (me3. van Drooge, mevr. Brinkers)
(?-5) Pi lstaart

E) over Oeverland Amstelveense Poel (Buurma, excursie
Vri_ j e. Universitei t )

(26) 39, srobeend

(zu1a

ïn april
4/4 3 pa
26/J L pa
29/5 7 ö

nog regelmatig waarnemingen ONl4, varierend van 1 ex tot
ar + 1 9 , ONM bij- schuilhut (de Groot). Daarna nog slechts:
ar schuÍlhut (me;. van Drooge met excursie)
overvliegend bij Koenenbos (me3. van Drooge)

qgt B jongen ei-nd exc. pad (Brander, Oldenziel)
m met 4Tó jongen eind exc. pad (mevr. Geers)

e donsjongen + 1 donsjong wilde eend, eind.
had geknakte ondersnavel (v.d. Berg, v.ci.

jk is, aangezien de families zich ver-
an het ONM, kan toch op grond van boven-
nemingen worden aangenomen, dat er
jongen resulteerden.

I

(zg) 42. Kuifeend
rn april nog. steeds" niet alleen gepaard.e exempraren, maar ook
groepen bijeen, bijv.:
L2/4 LB exx Roeibaan (me5. van Drooge)
V/4 21 exx bijeen Roej-baan (mevr. Érinkers)
2t/4 Lo 6 6 ? schuil-hut oNM west (de Grootr mei. van Drooge)
22/4 L paar rrgrommendÍr over exc. pad (Uatts f ). M.i.v.
Ll/J regelmatig clergeli jke waarnu*irrgurr.
5/6 1o
72/6 iaé
22/6tomet4t<1e'+

excursiepad;
' Schot, \rtli jker

ns
l_n

26/6
27/6

29/6

o
+
o
+
o
+
oa

1

o

ï
met, 7_ donsjongen ONM Oost bij hoek Koenenbos (mevr. Brinkers)met 6 donsjongen sroot oNM oost bij 3 banken (mej. 

"ó"7mi:r""1*met I donsjongen houten brug etzenÀpuelplaats (mevr. Maaslanci)met 4 donsjongen idem (me3. van Droàge)'
tellen ni.et gemakkeli

ten door de slootjes v
e selectie uit de waar
ns 4 broedgevallen in

Hoewe
plaats
staand
minste

Na L/7,
nog

f exx waaroncLer minstens 4 6 bijeen, werden vrijwel uitsruitendde oo met jongenr c.e. alleenstaand.e oo waargenomen.



(Asd Bos, L97L-tt, Je blz.)
(lo) 43. Tafeleend in april nog:

Vijver (mej. van Drooge)
Vijver (me3. van Drooge,
gem. terr. (Bukcr, mej.
r; Vcrhoeve)

b1z. 10

mej. van Vliet)
van Drooge, \rï . ilaver,

8/4
tt/4
12/4

G2) 45. Brild.uiker

z o K-L.
1 ö Kl.
IOZO +M. Kuipe

Nà-2Í73-(7
B/4 f o

+

Ringvaart; 1 ö 10
bi j weit< 24 (rr"3 .

Roeibaan)
an Drooge)

nog slechts Io
Nfr

o
+
V

L9/4
+ ,7.

T4/4 75-exx over gemaal Ringvaart richting N (lrl.v.d.. Berg,
rÍ . Haver , M. Kuiper )

(49) 74. Buizerd
23/4- lJi-vrije sportvelden (rí. Haver)
8/f 1 cx SchÍnkc.1po1der, Poelpad (me3. Arntzen,

+(51) !1. sperwqr
l7/4 I 6 óver rnanege (de Groot)
lB/4 1 g pergolar Grote Speelweide (gutcer)

5/5 I ex excursiepad (me3. Arntzen, mevr. Brinkers)
De mei-waarneming toevoege'n in Bos-Avifauna.

+(54) 80. Zwarue wouw

+$6) B

+

37) 51. Grote zaagbek
Eerste
2oNi{

+
Ganzen

helft april nog regelmati-g waarnemingen. Laatste:
(v.d. Schot)

mevr. Geei:s ) a

b/, 1 ex eerst Oeverland Afrr. PoeI, belaagd door torenvalk
en kraaienl daarna koekamp, geattaqueerd door scholekster
(Buker, Buurma, excursie Vr. Universiteit)
I cx + richti-ng NrÍ over kamp. terrein (Straatman)

Bruine kiekendief
Lo/6

paar, ts avonds, over ONI,I (v.d. Schot)
86. Grauwe kiekendief NIEUirrrE SOORT VOOR HET ASD BOS !

22/4 1 ö ONM; kwarn uit het Zuiden, ciikólaà, attóèk neer in ONM;
fourageerdeg verdween in Zuidelijke richti-ng1 rs avonds
(v.d. Schot) a(62) 94. Torenvalk

fa;ËÍ-Ë;:eGevarlo.n:
1 i:r t .r- n\'..Ihk-,^;t, I

(61) 98. Patrijs

2
j-n b,..,suilk rst (BuX":r)

1174
12/ 4
15/4
4/,

e/5
e/,

(67) 1o2.

2 exx kampeerterrein, tuin Straatman (Straatman)
1 paar Oeverland. Poc.1 (Verhoeve)
2 exx Ringdijk (mevr. Brinkers)
2 exx temein Politiehonden Vereniging, Jollenpad (mevr.
Brinkers, N. tiïijker); misschien een broed.geval in dit ruige
terrein ?

I paar hertenkamp (ïï. Haver)
en daarvoor, vrij regelmatig rodelbaan, I territorium (Hartog)

!ïaterral
-q7T-1
t4/4 1
4/, 1

ex gezien bij schuilhut ONlr (de Groot)
ex ONM !Íest (mevr. Brinkers)
cx fouragerend in plasje ONM Oost (Buurma)

1 ex met ) juvenielen, slootrand 6e weiland Fleerz:-cht,
tijdens maaiwerkzaamheden (p, van Duynhoven); later op de
dag nog ] juvenielen ter plaatse ïsaargenomen (iclem)

L4/ 6



(Asd Bos, tg?l-],I, 4e bI_2.)
(72) !9L- waterhoen

Resultaat tellingen Buurrna/Buker Ín

b]-z. 1I

een volgend Blad"
Q4) LLZ" Schole kster

ríIeilanden Meerziclnt'3 paari vogeleiland. 1 paar, 3 jongen.
Vernoedelijk. ook broedvogel hertenkamp en
koekampz 26/4 verjaagt zwarte wouw alàaar.
1/5 18 exx Grote Speelweide (Verhoe,ve)

Q5) 114. Kievit
uïeilanden Meerzicl't 3 paar, oNM 2 paari met jongen rvaargenomen.
Vermoedeli jk groter aantal broedpare n. Te.n dele verstoord, hoev,rel
bewerkingen vue.ilanden Meerzicht op gunsti6ger tijdstippen plaats
dan in 1970.
Y.i.t. l/7 al-weer een groep van + 30 exx bijeen weilanden Meerzicht.3 paar minstens graslanden KI. mdoraa:-jk rangs Kl. poel ra" orootiQz) 1tg " Goudplevier
9/4---een-ï1uöhE van + 20 exx overkant NM richting NO (Dooremans)

rlïat ersnia

a

e/4
2t/4
27/4

e/5
1/7

(82) t2

(85)

me
l'2/4 1

ex opvliegend van weiland Meerzi_cht (mej. van Drooge,vr. Neuteboom, Nijman)
ex roepend over ONM (Verhocve)

2 exx weiland Meerzicht (Buker, Mej.v.Drooge, Mej.v.Vlict)LB/4 I ex sl.ootrand wei-rand Meerzicht (lrre;.v.Drooge, Me j.v.v1iet)
126. Houts4lp
211 -t-ex op kamp.terrein

Ln 7971 4 broedpaar (Buker,
(86) 1a8. ltrtulp

(Straatman)
Hartog)

1 ex over Schi-nkqlpolder (Dooremans)
2 exx richting NO over Schinkelpolder (guXer)
I ex richting NO over ,Bos; trek va4 meer wulpen en regen_wulpen buiten het Bos (nuter)
1 ex roepend over start (Hartog, nachtexcursie VlirlG)2 exx over exc. pad richting N-(Nijman, Brander mu.t exc.)

(B?) Lzg: Regenrvulp
12 exx richting N over ONM (v.d. Schot)
J exx over kamp"terrein richting N (Straatman)
2 à J exx roepend. overvliegena (Hartög, nachtexcursie v',rrG)4 eveneens 4 exx over kamp.tà*ein ricrrling N (straatman) -

.Grutto : - -( BB)

22/4
7/5
e/5

+ 10/
I

27/6 l- ex r',reiland Meerzicht
Laatste waarneming ?

eo) L33. fíílestje
?/4

72/4
22/4
22/4
L/5

vermoedelijk 2 paar, misschien J (Hartog)

exx bijeen; lO/5 Z exx.(m";. van Drooger Nijmàn)

Broed
26/5
M.i.v

vogel r.i ei
e.v. l- pa
" 29/5 a.t

land Meerzícht,
ar met 1 jong.
uieer L.en aantal

1 ex ten N. van he.rtenkamp (W. Haver)
1 ex over ONM Oost en invallend (euker)
1 ex Schj-nkelpolder (de Groot, Buker, Hartog)'en daar.roorr enkele malen 1 ex Vogeleiland (Topsvoort)
1 ex VogeleilanC (tsrander)



(Asd Bos; L97l-IÏ, 5e blz.)
(92) !15. oeverloper

1574
22/4
26/4
2/5
5/'

mei

20/7

0xx
cxx
exx

oveï
over
ovel

e3) L16

1974-1-ex-Fódpend over Noordkant
lL/5 2 exx plas ONM Oost (mevr.

' 1-4/5 1 ex aldaar, nlet een zwa.rte
(102) 148. Kemphaan

Z|T-TexiJvervliegend. richting N (v.d. Schot)
(ro31 149. Kluut

( rog)

(rr:)

blz " 1-z

(me;. van Drooge)
Brinkersr mej. van Drooge)
ruiter (me3. van Drooge)

1 ex kanobaan kampeerterrein (Straatman)
1 ex koekamp (Buker)
talrijke waarnemingen gedurende de nacht (Buker, Hartog)
1 ex op balk bij huis de Groot;
idem, vangt in de vlucht een insect (ae Groot)
t/n 26/5 rvaarnemingen talrijk, varierend van 1 tot 4 exx.

3 exx rand Klei-ne Vijver tegenover karekietenkraag (Brander,
mej. van Drooge, mevr. Geers, vaarexcursie)

TureLuur
I broedgeval. weiland l1e<;rzicht; 2?/6 t juv. aldaar (Ni-jman)
Vermoedelijk ook broed.vogel ONM rlíestl diverse waarnemingen t/m
lr/4. Daarna nog op 1/6.
L/rr 2 exx; 26/6 een aantal exx; 2?/6 1 ex, Vogeleiland (Brander)
6/Z ïoepend ex vreiland Meerzicht.
2?/? roepend. ex overkant NM bij Gem. terrein (me3. vDroo,;r:)

(94) 137. Zwarte ruiter
A4/5 1 óx plasjè ONU oost,

(95) 1}B. Groenpootruiter
mèt t groenpootruiter (me3. van Drooge)

a

IBl4--1 o'x roe,pend overvliegend richting NNO (me;. van Drooge)
half uur ]ater iclem (mej. vDr, mej. Arntzen)

L9/4 10 exx over hertenkamp + richting N (v.a. .Schot)
22/5 2 exx over kamp. terreií richting ONO (Swart)

l-64. Zilvcrmeeuvl J april-waarnemingen:
Tm:ffifl/4 ar-. Swart, Z5/4 *"rr. Geers

L74. Zwarte stern
NM richting O (nufer)
Afv. Poel (Swart)
Ary. Poel (Swart)

Eerste waarnoming:

4--B
É2

,5
27
L/
)/

2 a
2

(rrl) L79. visdief
aO/4 1 ex over NM (Bulqer)
Aantal waarnemingen Noordkant talrijker dan in voorafgaande jaren,
ook met voer in snavel. Broedvogel Haarlemmermeer ?

Qz11 193, Tortelduif Eerste waarneming:
2B/4 zíngend ex kwekerij, later Poelpad (de Groot)
Ivlinstens J territoria Schinkelpolder (de Groot).
Voorts Vogeleiland (Brander) en Midden-Oost. Zengwaarnemingen
30/4 (Straatman) en t3/6 Omoricapad (me;. v. Drooge, Frieswi-jk);
5/6 en 13/6 I ex gezicn Zi,d-zijde heuvel.

4. Turkse tortelrreid Z chu angs rand Amstelveense weg en Amstelveen.
Behalve Katerstraat en omgevj-ng Nieuwe Kalfjeslaan nu ook om-
gtving auto-hoofdingang (mc3. van Drooge) en Luchtvaartlicht/Hc.idemy.
Voorts ZwarLe Pad bij begraafplaats Bovenkerk, 24/4 (Swart)

(rz+1 1



blz. 11
(Asc1 Bos, 1971-II , 6e btz.)

Qz>) I Koekoek Eerste waarneming:
rs/vrc.

Noordkant 2 o j ö, Vogeleiland I paar.
SchinkelpofaËr: Oeverland poel 3075 3 e**, waarvan 1 orossige fase (de Groot) - -,- +

5/7 exc. pad ONM, juv. gevoerd d,oor rietzanger (mevr. Brinkers,Oldenziel )
l9/7 I ex oNM ïtlest bi j exc. padr vermoed"eli jk gevoerd door
, .rietzangcr + 1 ex ONM Oost, anderc. zijCe, ui". pad. (mej. vDr)
foq t/m 22/? Z bedet_ende juvenieÍen ONM (*!3. vDr)23/7 bedelend juveniel wórdt gevoerd aoor iitiu, 'r.r" 

begintook z,elf op insecten te jagen, ONM Oost (Brander, *;j. varrDroogc, mevr. Geers).
,9/.7 laatste rr'iaarneming van volvrassen exemplaren.
3l/7 nog 2 bedelende juvenielen ONM (mej.v.Drooge, mej" Arntzen)

( 128) osuil - 20

i'levr. Brinke

o
DD

§
e
(

V

broedgevallen resulteerden uiteindelijk slechts in 9 juveni-elen;en gering aantar t.o.v. d.e oorspronkelijk aangetroffen 2] eieren.de Grool, Buker, Hartog). 9 jongen werden geringd.oornamel-ijk door eekhoorns verstoord ?

7 jongen werd.en geringd.
+( rfr) zoe., Nachtzvuaruw

25/4

72/5
(t32) 2a Gierzwaluw Eerste waarneming:

5 Hr. Swart

1 ex over meeuweneilande.n, geen geluid, maar silhouet goedherkenbaar (Buker)
1 ratclend ex openluchttheaterl in de vroege ochtend (guker)

0zg) Rarnsuil - zo4.
O broedge v 1en; van 9 broedgevallen kwamen jongen groot (Buker,

Hartog)

26/3:

nd (me3. vDr, mevr. Geers)

1

(L31) 3p; I{:Iggg} Eerste waarneming sedertL/7 1 ex Vogeleiland (Brander) '-

72/7 en 73/? aoor Topsvoort gezien.L3/7 horen rocrpen, vliegend naar VogeIeila

a
(L37) Grote bonte snecht

--È-_lloor Vr,/G terrÍtoría h"1e Bos geteld;
( rtB) 2t Klei-ne bonte cht

publicatie in volgend Blad.

ok in apiil nog vr we1 dagelijks waargenomen in het gebiedTribu ne-bovenbos-e.lze sl-ui s-Koenenbosgezí etrr horen roepcn
nspe elplaats-
--=_-_i.______en roffelen. 1n mel_ nog sle chts:t/ 5 horen roepen Tribunebos Swart )()v5 I ex horen roepen en gezien Koenenbos (Reijnders)Buiten dit ebi ed :

È;30/4 1-ei-I;in-
2L/6 l'ex horen

l-Ei6man, Nieuwe falfjeslaan (Straat nan/IrridG)rocpen en gezien , Schinkelpolder, bi j de voor-malige boerderij/zagerij (nei j nders )-
(:-451 *9fu-ggsr9!g*g Eerste waarnemins:

?/* 1 ex bi j koekamp (gutcer) .Broedplaatscn gehele Éos door: vïíG geteld: ond.er bruggen, erf Meer-zicht' Man.ge', oude karrtoor kampeerterrein. pubricati" i* volgend Blad.227. Huiszwaluw Eerste waarneming:?77F-fr.ïpàafde Groot) 
rr'ur!'6

Geen broed'geval ín het Ros, ,?1 naaste omgeving (overkant Ringvaarten Bovenkerk) en fouragerend in het Bos.
Iri. i . v. e j_nd mei soms Uàf ri3t< f ouragerend. aldaar.

(146)



b].z. 14
(Asd Bos t L97t-IÍ, le hlz.)

(22c) 119. 'ttiielewaal Eerste waarqeming:-675-Tffi;.
Territoria hel-e Bos door VI/G geteldr Publicati-e volgend B1ad.

(222) 213. Roek
t 9/4

(zzl) 214.

2 exx hertenkamp (v.d. Schot)
Kauw

Ook Ln l97l weer broedvogel i'n bosuilkast Vogeleiland.
(2oO) 24?. Boomkruiper

Territoria hele Bos door VI,JG geteld, Publicatie volgend, Blad.
(161) ?5_1. Kramsvogel

Ook 1n april nog herhaaldelijk waarnemingen, o.a.:
3O/4 jO exx Schinkelpolder omg. open drainage (Buurma, Buker).
Laatste waarneming:
+/5 10 exx kampeerterrein (v.d. Schot)

061) 254. Koper'.ui.ek Lrratste waarneming:
I5/4 -elzenspeelplaats (mevr. Brinkers) en

zingende trek langs Vogeleiland (me5. van Drooge)
(164) 2 B, Befli s ter

L5 ex vliegcnd over elzenspeelplaats, daarna zlen zitt,en

26/4
(l,r.v.d. Berg, Oreel)
I 6 Schinkelpolder, rand. kanobaan achter kamp.terr. (Straat-
man)

(166) !6I._repuit

I

zil4
(168) 264.

1 ex heuvel (ReiSnders, mevr. Brinkers)
Paapje

(l-69)
,/5--1 "x exc.pad Ol'lM (mevr. Brinkers, mej. Arntzen)

?§2r_.9"Xraagd.e roods,taar! Eerste waarnemi-ng:
73/4 dn66efe 6rus-fEa76-s)
Territoria hele Bos door VIrVG geteld; Publicatie volgend Blad.

(rZf) 267. Nachtegaal Eerste waarneming:
L4/4 -zin;ónd ex bij Poelpad (dc Groot, bosw. Porsius)
Territorj-a heLe. Bos door vliG geteld; publicatie. volgend Blad.

+ NOORDStr NACHTEGAAL Nieuwc soort voor het Asd Bos
wee e waarneming in Neder

3/6 kampeerterrein (Straatman; vervolgens ook HÍnloopen Sr. en
'rr., Swaab, Reijnders, Oreel, VelingI v.d. Berg, v.d, Schot,
lirli jker , Dooremans I door allen gehoord en gezien;
door J.H.C. de Groot en de Roever alIeen gehoord).

(fZ4) 2/Oa Sprinkhaanrietzanger Enigo wrarneming:
Zl§-rcnd-x ÓïïAGïa **"Ielveense pcel, hoek bij

Zwarte pad (Simmer)

Gz6) 2 4 " Grote karekiet
pad (me3. Arntzen + lid Stichting)
(me;. van Drooge)

bos, zingend ex (mcvr. Brinkers)
ng in het Bos, geen broedvogel in L97A.

J zingen ex eind e.xc.

o

25/5 iclem, zeer korte zeng
24/6 ONli Oostn hoek Koenen
Verder geen cnkele waarnemi.

(tzl) 2 Klcinc kerekict Eerste waarneming:
)9 5 Meerpad mej. Arntzen

Broedvogel ONM, Vogeleiland, rietkraag K]. Vijver.
?/6 ook een zingend ex rietrand langs waterparti-j tussen open-

l-uchttheater en dallet je pB.



(Asd Bos, 1971-fï, Be b]z.)
(rZ8) 2?6. Bosrietz er Eerste waarneming:

bos (mevr. Brinkers).
oor VlrtG geteld; publicatie in volgend Blad.
Eerste waarnemingeni
ers.

10 crm dde Iste
Territoria hele Bos d

Rie t zan er

5

bl-2. 15

tegenover
( juni- en

Qzg) z
20 diverse waarnem

(f8r) 28o._Zwartkop
LJ/4 z-fF§ezien rr

zingend ex per
Territoria hele Bos

(r8e) zgz. Tuinr lui t er
25/ ex gezicn en

van Vliet) en

( i-831 28
cxx

( i.B4) 284 . Braams l-ui CT
2
fn ieder ge
2 zangterri
25/5 acrie

wei (
2B/i zang

(185) 28?. Fitis
1/4 kampeerterrein

(186) 2BB. r
zie vorig B1ad,

( r8z)

( lBB) 1gZ. Goudha;rnt
zingend ex bij
kade (mej. ví1n

(rBg) z 3 " Vuur oudhaant

Eerste r,vaarneming:
elpad (de Groot) -

(180) ?|*_*gtvogel Eerste waarnemins:6/5 1 ex bovenbos bij meel.bessenpad (mevr. Geers)zangplaatsen: veba parkeerterrein - fietsenstallingTribunc - grote parkeerterrein achter fietsenverhuurjulj--waarnemingen) .
1 broedgevalr. Èi3 nriu de Groot (de Gr,:ot)

O 41

Eerste waarnemingen:
schiereilandrr bij Otth (mevr. Geers) engola Grote Speelweide (Hartog)
door V,/G geteld; publicatie in volgend BIad.
Eerste waarneming:
horen zingen Vogeleiland (mevr. Geers, mej.

1ex zang Amstelveense poel_ (Verhoeve)
Grasmus

Eerste v,raarnemi-ng:
een zingend ex Noordkant (ae Gr"oot) .val broedgeval bij huis de Groot entoria irioordkant,

f zingend op het eiland tussen de Balkan en d.e zonne-Reijnders)
Bal-kan ( ae

a 289. rruiter
zangwaarneminsen op 20, 23, 22, 2? april-, en op4, g, to, ta, L3, à3, z> Àài (dir"r." v;d_leoen)

' Groot).
Eerste waarneming:
(Straatman)

ift Eerste waarneming:
blz. IB.

Geen waarneming na:
brug )44 tussen Kleine Vijver en Bleekers_
Drooge )

Eni-ge waarneming in april:
(Dooremans )

e
exx cor ant

(190) zg4. Grauwe vl_ie env er Eerste w aarneming:
5 ij fS e Groot de Groot).

Brc: evallen:
6ij i6-d6-droot, op kunstnest. (de Groot)bij Vo
grote keet (Brande

geleilanci, o p een voor hem aangebracht plankje zijkant
omgeving Jachthavenbos. rvl.i.v. juli waarnemingcn van bedelendejongen, die gevoerd werd.en. 

e--* "*qr'srua,6urr vaÍr peoe"I.(

Enige waarneming aan de Noordkant die hÍeraan voor.afging:2215 TribuneboÀ (Swart)

egs
hu

Bontc vl_ie enva
elzenspóe p1 Nijman)

(191) 29

4/>ta o
+bj.jrrkarekietenkraagrr,

, 1 paar achter start (mej. Arntzen)omgeving betonbrug (v.a. Schot)



(lsd Bos, l-97l-ÍT., 9e bl-z.)

Q59) 29Q. Heggerilus
Territoria hele Bos dcor Vi/G geteld;

(149) 3o2. Boompieper

blz" 16

publicatie in volgend BIàd.

2274--1-ei óévórl. Poel, 1 ex Radar, 1 ex hertenkamp (v.<i. Schot)
1/, 1 ex open drainage I 2 exx og fietspad l:-.ngs Coli jnweg

tussen ;ïestelijk en Oostelijk viaduct (Swart)
6/S I ex Schinkclpolder (Buurma)

(rr2) 04. ,ïitte kwikstaart Eerste waarneming:
srandweg (Verhoeve)I I ex roepend over Bo

1 terr," Jachthaven Biboo mogelijk ook 1 terr. Schinkelpolder ?

VeeI waarnemingen van fourager.nde exx langs de Ringvaart, ver-
rnoedelijk alle broedvogel van de Haarlemmermeer.

(154) 106, Gq1e-kqlkstaart Eerste waarneming:
2O/3 1 ex over kampeerterrein (Straatman)
Territoria:

- fr;é;weíEIÏanOen Schinkelpolder ?

24/4 2 exx overvliegend + 2 exx fouragerend schiereiland
tegenover meeu\,ïc-neilanden (S vrart )

9/5 2 exx meeuweneilanden (Verhoeve, Scholten, V,JG)

- Radar | 29/5 l ex met voer in snavel (de Groot)
- kampeerterrein:

ook na 2O/3 in:-er nog regélmatig waargenomen (Straatman); L/6
2/6 L paar, fouragerencl park.terr. halverwege Bosrarnclweg (me;

- weilanden 1iieerz3 c;6t: alleen 4/5 1 exx, 9/5 L ex (P..Scholten)

a

I 6,
. Arntzen)

L3/6 1a.Ju1t en l juvenicl gras tussen dalletje PB en rodc'kopjes-
brug (Hartog)

+(f54) io6. Eneelse gelq_krylks_!.-,ert
4/5 1 ex weiland Meerz:_cint,, samen met

f raai uitgekle.urd ex ( v. c1 . Schot,

+(t55) SoB. Klapekster
167;1-;-6ïË kanobaan Schinkelpolder, richting No (ruter)

(206) 3L6. Putler
T;rríf oFía Ja.ch thavenwe g en eLzenspeelplaats (me3. vDr, mevr. Brinkers)

(2a?) 3L?. Sijs Laatste voorjaarswaarneming: na tB/4 nog slechts:

j geJ-e kwikstarrtenl
later mct Buurr:,a)

(Verhoevc )

nd pad bij hertenkamp (Dor"rremans)
1aats, tussen tientallen sijzen (Dooremans)
1 ex aan linkerpoot geringd (mevr. Brinkers)

ingen in dit kvrartieal ". .

nkarnp (me5. van Drooge)
Bukerr mej. van Drooge), en
Schinkelpolder (Verhocve )

o
(210)

e/5
20.

S chinke lpoldcr
Barmsi j s

zingendc ö doodlope
/1)aocxxelzensp.p

2 o clzensp.plaats,
+

Ileep Enige uraarnem
1 ex omgeving herte
1 ex horen roepen (

enige rocpende exx

Ring4gq

7

2 -/Z

e/4
tB/4

(216) 110.
tt/4
L2/4

(zr8) 342.
Vooi' het eerst ook als broedvogel tot rie Noordkant
in nestkast achter Bosmuseum (mevr. Brinkers e.a.)

rlor:rgedrongcn '

Éssgle esteld door: 1"ie j . I,ír. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B VI
Amsterdam - IOO9

juri 197r
nDinDr



btz. t7
Inventarisatie Amsterdamse Bos - Vogeleiland

wilde eend

- torenvalk
fazant
waterhoen

meerkoet

scholekster
- kievit
houtduif
tortelduif
koekoek

- bosui-l

- ransuil O

grote bonte specht I
- boerenzwa.luw I

t9zo
n8

o

1 ö enkele o
+

3

7

I
o

5

I
1o2ö

+
0

onder brug

t97L
4 slechts
O, 1 x overvl. waargenomen

1ö4o
+

3

wielewaal
zwatte kraai
kauw

ekster
vlaamse gaai
koolmees

pirnpelmees

matkop

staartmees

- boomkruiper
winterkoning
grote lijster
zangslijster
merel

- gekr. roodstaart
nachtegaal
roodborst
- grote karekiet
kleine karekiet

1

O, in aantal beperkt
1, in nestkast

3 jongen

16
tt/z 1
dreven

ex in kast; ver-
door eekhoorn

slechts enkele dagen i,iraar-
genomen; nestelpoging onder
brug eind juni.
l9/526+to

+
in aantal beperkt
nadat de eekhoorn uit de
bosuilkast was verwijderd.,
vestigde kauw zich erin.
in aantal beperkt
in aantal beperkt
i-n nestkasten
in nestkasten

1 week gezongen

t
1,

o

3

I
1o

+
o,

o

2

o,

o

O

l-,

I,
1,

2,

2

7,
1,

2

1

o

5

I
10

B

I
3

5

o

3

in aantal beperkt
-3
in nes.tkagten
in nestkast

1,
ac,

B,

)1l

1

2

o,

6

I
9

8

o

3

2

o

3à 4



(Vogeleiland, 19?1, 2e blz.)

!97o
- bosrietzanger

- rietzanger
- spotvogel
zwartkop

tuinfluiter
gra§mus

- braamsluiper
fitis
tjiftj af
gr. vliegenvanger
heggemus

spreeuïu

groenling

- putter
- kneu

- vink
ri-etgors
ringmus

huismus

blz. 18

L2ZL
, 1 dag (2r/j) gezongeno

o

o,

5

10

1

B

4

1

4

2l

1

?

o

l_

o
L'Ít

1,

?

1 week gezonqen , 1 dag (25/5) gezongen

twee broedsels

I in nestkast 1 i-n nestkast

in nestkasten
in nestkast

, a1le in nestkasten

o

o

o

6

9

1

0

B

z

1

2

3

1

o

0

o

5

1

a

nB = als broedvogel aanwezig, doch territoria niet geteld.

De gegeven getallen betreffen het vogereiland zelf, met de aan d.e
onringende sloot grenzende bosgedeeltes tàt de eerste paden, die
voor het publiek toegankelijk zijn buiten deze sloten (ten dele
fietspaden, ten dele autoweg, ten dele voetpad).

Yan J6 soorten werd. minstens l- territorium vastgesteld,

o

Samengesteld door: P.W. Brander
!Íillemsparkweg 4
Amsterdam - 1OO7

Br/vDr
juli t97L



5

f nventarisartie Noordkant L97l-

Irr! - 2 paar.
Van het ene paar gingen de jongen verlorenl
broedsel werden echter jongen waargenomen:
Van het andere paar lrerd.en de e.ieren in deook 2e broedsel vermoedelijk verstoord.
Zíe overzi-clnt, Asd Bos, 2e kwartaal.

blz. L9

ook van een tr,veede
J exx (2/B nog aanwezig)
steek gelaten;

o
42

7O7. !,iatcrhoen
Eerste br

108.

112.

114.

)'{eerkogt

12J. tqatersni
t1t.
t36.

t92.
l.95.

203.

9. Dgdaars - O

33. !,i1de eend - ni-et geteld
35, Zcmqqtalins - O

Zi€' overzïönt ao krvartaal

19" Slobeend .. O

zíe

Kuifeend

overzi_cht 2e kwartaal-

- minstens 4
Zie overz:-cht 2e kwartaal

94. Tc.,renva1k -- C

Enige waarnemi.ngen: r/4 een baltsend ex bij Meerzicht
( M, 

,Kuiper ) ; 9/4 L, ex elzenspeelp,a"t" - 
ar;;; .' ;;;;"ï" Ií+/Lt L ex over weilanden Meerzicht:(mevr. Brinkers/Vu,tC)

Iazan! - niet geteld
lVaterral - 1
Zie overz-ic]nt 2e kwartaal

100,

102.

ocdsel door Buurmar/Buker geteld; zie volgend Blad.
- nÍet getcld

Scholgkslgl - 3 paar, weilanden Meerzicht.
Slgg* - J paï vreiland.en l,eerzicht, ? paar ONMi met jongenwaargonomen. vermoedelijk was a*ntal bróedparen groter .

p-0o Grgtto - 2 paar weilanden Meerzicht (vDr); vermoedelij k 5 naar(Hartos)?ureluur - 1 paar weiland.en Meerzicht, 1 paàr ONM ?ht 2e kwartaalzie overzic

Eg"t9gtl niet geteld
Kggkoek -2o en5ö.
ràiilEÏE"rijk .ular""ítiger dan in anderc jarenl ook 

?dagelijks hoorbaar; minÀtens 2 juvenielen"rà*rg"rromen.

P99g:f - 2 (Buk'r, de Groot, Hartog)1 broedgL'val verstoord (door eekhoorn ?); oorspr. 4 eieren.1 broedgeval met 1 jong; oorspr. , eieren.
204.

2l-6.
Ransuil - 2 broeiLpogingen, 1 succesvol (Buker, Hartog)
Grote bonte s echt - 5 territoria.

3 en ui gevlogen jongen uraargenomen.
2l-/ " Kleine bonte s cht -o

artaalzie oveiàí t, W

226. Boerenzwaluw
bruggen. Na
de Grote Slu
paar.

- 4 nesten erf Meer zícht. Verd.er gebroect onder /het uitvliegen van hot enige nest onder klapbrug bijis, opnieuw nestbouw en bràeden, vermoedelijk zelfde



blz. 20(inv. Noord.kant, Ze bl.z.)

229 . llietggggl - J broedgevallen:
van alle drie uitgevrogen jongen waargenomen (bedelroep)

232.
)zÉ

237.

238.

239.

243.

244.

247.
248.

25l-.

253.

259.

265.

267.

269.

275.

277 .

276.

279.

2BO.
rOraoz.

tór.

t-5

'Zwarte kraai - niet geteld
Ekster - nj_et geteld
Vlaamse gaaÍ - niet geteld
t<gglgggg - niet geteld
Pimpelmees - niet geteld

- 6 territoriaI"tEgg
Staartmees 4 territoria

4 tcrritoriaEoomkruiper -
u/illerkoning - niet geteld
Grote l-i.jstur - 1 te.rritorium
ZangIi jstcr - niet geteld
Ugfgl - niet geteld
Gekr. roodstaar t 2 territoria (oorspr. Noordkant: 1)
Nachtegaal - 3 territoria (oorspr. Noordkant: Z)
Roodbgrst - niet geteld
272. S-nor - O, geen enkcle waarneming.
Kl-eine karckic.
Rie t zanger
Bosrie tzanger

6

o

o

4

§tglfggg] - I' zeer rveinig waarnemingen:
)/6 ztngend ex Veba p.arkeerterrein achter Lint;11/6 zíngend. ex bosjeË fietsenstalling Tribune

Zwartkop - 1J tcmitoria (oorspr. Noordkant: B)
Tuinfluiter - niet geteld
Grasrnus - 1 à 2 terri-toria
eind excursiepad 2/6, 4/6, 5/6, 6/6
hoek Koenenbos V6, !9, g,/e

zó+.
287.

2BB.

294.

298.

104.

112,

5L5.

Fitis
Tjift .'iaf

Braamslui per 2 territoria (oorspr. Noord"kant: 1)
- 23 teruitoria (oorspr. Noordkant: I?)
- 10 territoria (oorspr. Noord.kant: B)

Grauwe vliegenv ang broedgeval (buiten oorspr. Noordkant)
Heggemus - L2 territoria (oorspr. Noordkant: 1l)
lïitte kwiksta"art I (jachthaven Bibo)

o,06. Gele kwikstaar t

§prgggg - nier geteld
Groenlins-là2

èr-'I

fieTse,nsTalling Tribune z t5/\, :rB/4, L9/4,speelplaats.
begin midd. bos 9/4 - plank naar schuilhutmet juveni.el, 6/6

25/4, 6/5; Z/6 etzen-

23/4 - excursiepact ONM,



o

blz, 2L
(inv. Noordkant, 3e bl.z,)

316. Pulter - 1

JIB. Kneu - l- ?
ï|fzin["r,a e* e]zenspeelplaats ; zo/4
tr'ouragercnd werk 24 m. i . v. Z5/5 .

1 paar alda:rr.

7)O

343.
Ii"E - niet geteld.
Rietgors 6 à 7 territoria.
4 à : oNu, 2 oeverstrook buiten Meerpad langs Nieuwe Meer.

147. Elgggg - 1
in ncstkast achter Bosmuseum, erf Meerzicnt,

In totaa1 52 soorten broedvoge,l + 1 ? (de kneu).
Van )6 soorten werden terri_toria geteld"

De inventarisatie geschiedde onder leiding van mevr. tsrinkersen mej' van Drooge, met assistentie van mJ;. Arntzen en mevr.Geers

Aan sommige inventarisatie-tochten werd. voorts deelgenomen doorHr. Kahlman, Hr. Nijman, Mej. Schmidt, lto j.-rr,.r, V1iet.
De gegevens werden uitgewerkt door:

Mej. Mr, J.H.U.
Corn. Dopperkade
Amsterdam - 1OO9

van Drooge
8vr

O
nummering volgens Voge lgids Je druk '

uli l-
r vDr



lïaarnemingen in en om Amsterdam

b1z. 22

excl. het Amsterdamse Bos,
1i-waarnemingen
uitgave 1970.
Med. B1ad, !e jrg. nr. t.
het gebied word.en inspringend

tweede kr,vartaal 1971
Volgorde Avifauna va.

, + enkele ju
n Nederland,

Voor grenzen van het gebied, zie
Interessante waarnemingen buiten
vermeld.
Itori kan ook s-kIeed betekenen.++

E)
Roodkeelduiker

1 ex, stookoLie-slachtoffero gevonden bij Groene Laan,
Amstelveenl naar Zoölogisch Laboratorium gebracht
(med. J "i{.C. di: Groot) l

Fuut
ilT ll. exx, plas t"O.v. Ouderkerk (v.d.- Bgrg)
Dodaàrs
774-T exx Amstel, halverwege
2O/J I ex Marken (t'4eyer)
3, 4, 1o/? t ex gehoqrd,.hij

SloterOi;ir ( gfet<endaal)

Ouderkerk-Amsterdam (v.d. Berg, Oreel)

rlde Grrote Braakrr, Spaarnwouderdijk,

(Frieswijk)

KIeine zÍl-verreiEer
5/7 1 ex Zuid-Bijlmer (de Miranda, Osieck)
Roerdomp_

o

o

914--1- aoóa
gereden

Lepelaar
11/6 to exx./^

\ r'rf e sw

Zwarte ibis
5/6 1 ex Zuid-Bijlmer (O. d.e Vries, de Miranda)
Krakeend

ex station Abcoude, waarschijnlijk door trein aan-
tussen Breukelen en Abcoude (Veting)

6/4,,,.?/4 l ex MiddeIpolder, Amstelvecn (g1om, Veeken)l+/6 5 exx,. SpÍeringhorner Binnenpolder, Sloterdijk
aJlc)

3/4
t2/4
2/5
6/s

30/5
6/6

Smient
67ï-Àr"stens ) exx Zuid-Bijlmer (Vetine)
PÍ jlstaart
3/4 1 pààr, Marken (Swart)
5/6 mj-nstens J exx ZuÍci-Bi jlmer (Veting)
Krooneend

1 paar op IJssel-meer, Marken (Swart)
3 paar, Spieringhorner Binnenpolder, Sloterdijk
J paar', Zuid-Bijlmer (Oreel, de Roever)
minstens 5 exx Zuid-Bijlmer (Veting)
1 ex over Marken, richting N (Swart)
J exx Spieringhorner Binnenpolder (Frieswijk)
I ex Zuid-Bijlmer (Veting)

6/Y +
t5/5 t
6/6 z

Grote zaagbek

oo
o
oo

2 gg Zuid-Bijlmer (Vering)
Dierherzeedijk, binnendijks gat (Swart)
f g Zuid-Bijlmer (veting)

t6/4 L 6,

Middels te
overvliegend, Floriade (v.d. Berg)
z bek

oo++
lvl

2t Marken (t't eyer)
uiderberg (Hirschler, OreeL, d.e Roever, Scharringa)22/5 t o brug



. blz. 23
(Groot Asd - 2e b1z.)
BerEeend
-d-2?/3 2 x 2 exx Diemerzeedijk; is de laatste jaren aldaar broed-vogel (Swart, Meyer)
Casarca
V6-Texx Zuid-Bijlmer

ook daarvóór reeds
Grauwe Eans
--+-é--ll/4 lO exx overvliegend,

Kuiper)
Buizerd
Z1-* polder rJdoorn; zat er reeds j 3 weken (Meyer)LL/4 I ex weÍtanden ouderkerk (v.0. À""8,-iiàve", Kuiper)2 x 1 ex boven oude broedplaats Iàndgoed Dudok van Heer,gerr. Huizen (Meyer, Swart) , op tó74.
Sperwer
-&---l7/4 I ex Marken (Meyer)

Zwayte woull/

f g Hornweg, Sloterdijk
Visarend

(Hinloopen, de Miranda
gezien (Hinloopen)

de Roever, Ve1ing);

weilanden Ouderkerk (v.d. Berg, Ilaver,

(Meyer, Swart)
(Frieswijk)

om 14 uur (,1 . Leerink, N. van

ten ZO van Ouderkerk (v.d. Berg, Haver,

o

o

t7/4

21/4-1-e"r-rg.l5 - 20.oo, Floriadel donker verenkleed, staart zwakgevorkt, ook zittend waargenomen, min. afstand 25 m (Andriese,v.d. Berg)
22/5 t ex tussen pont Buitenhuizen en r.Imuiden, langs zuidkantNoordzeekanaaLl at een gevangen vis (vernrtsti"-

tï espendie f
22/4 7 ex Zuid-Bijlmer (Veting)
Blauwe ki ekendie f

10/ 1 6 kust gem. Huizen

ö/5 1

Smelleken

1o
+

1

I

i+ I 6 lveilanden \iïeesp, joeg twee keer op troepje lijsters envinken, daarbij laag over het weil-and naderend ; keerde steedsterug naar dezel fde graspol (Vet:.

ex boven zijkanaal C, Houtrakpolder (Singor)

ng)
(Swart)B/4 over Nobelweg, Amsterrlam-Oost

Boomval_k
3ffi-fr" Hoofddorp (veti.ng)
6/S Z exx Zuid-Bijlrner (Veiing)
7/5 3 x 1 ex centrum, conc-rtgebouw, Amstelstation, Amsterdam(de Miranda)

28/6 I ex jagend op gierzwaluwen, Nieuwmarkt (Dooremans)
TORENVALK
In volgende aflevering van het Med. Blad ove.rzicht terui_toria;gaarne nog opgaven !

KraanvoEel
l2/4 7 exx over Jan Luykenstraat,

Dalen; med. mej. van Droogej
Goqdplevier
11/4 lÓoo-f2oo exx, weiland.

.l(uiper)

Irlorinelplevi er
=-%c>/41öCrailoseHeide (Landwehr, d.e Roever)



(Groot Asd - 3e bLz.)

§!ee4-!9,per

bl'z. 24

57ï-1-.", zomerkleed, plas ten Oosten van Ouderkerk (v.d. Berg)
Éokj e

378-'1 ex polder lJd,oorn (1,Íeyer)

Rosse grutto
875- 3 "fi-6p Marken (Swart)

0everfoper
B7T-L pe.àrtje, N.i,,,J"-dijk lvtarken, in volledig baltsspel,en zarrg

van vliegend 6 aan basaltglooiing (Swart)
Zwayt,e ruiter
ï 1 ex weilanden Ouderkerk (v.d. Berg, Haver,
l7/4 I ex plas ten Oosten van Ouderkerk (v.a. Ber
6/5 ci-rca IOO exx, Zuid-Bi jImer, merend.eel zomer

Groenpootruiter
fi7q-7-x";;; Aalsmeerderdi jk ( Verhoeve )
6/6 I ex Zuid-BijImer (vetins)
Poelruiter
176--Í ex, eerste indruk steltkluut, klein, slank ) laeer dunne

scherpe snavel; kleine vlekjes op ïoorborst, Iichter op kop,
cverigens grijsbrui-n; vleugeltekening als groenpootruj-ter
( ae i{iranda, Veling)

Temmincks Strandloper
116--Í-cx Zui,i-Bijf6Er (de i"tiranda, Veling)
Bonte Strandloper
l/6 3 éix- zuia-ni;rmer (de Miranda, Veling)
Krombeks trandloper
l/6---e;i-Z[iA:Bfjlmer (de Miranda, Veling)
Kluut
ï79--Z exx overvliegend Floriade (Andriese)
Steltkluut
576-a'6-Zuid-Bijlmer (c. de Vries, de Miranda).

Daarna nog regelmatig ïrraargenomen, max. 2 exx (diverse waar-
nemers )

Dwergmeeuw
àd., 2 onv., Spieringhorner Binnenpolder, Sloterdijk (Eric.suijk)
juv., Marken (Swart)
onv., Spieringhorner Binnenpolder, Stoterdijk (Fricswijk)
juv. Zuid-Bijlmer (0.. de Vries, de Miranda)

Drieteenmeeuw
L8/4 1 à 4 exx, pieren lJmuiden (Verhulst, Werdler)

\rlitvleugelqlef 4
3ó15
6/6 op ondervleugel,

{flqe4gqtern
176--1-ex-Zíia-gijlmerl groter dan zwarte stàrn, iets plompere in-

druk, licht van onderen, geen zwarte *jukir-vlekken; tichte
ondervreugel, lichbe (met grijze tinten) bovenvleusel en met
smal-]e zwarte rand langs grote slagpennen; witte staart, nauwe-
lijks ingekeept; zwartc kopkap, scherp getekend bij oog, ver
doorlopendr geen wit voorhoofdg ving insecten a]s zwàrte stern.(de lvliranda, Veling)

Daarna nos regelmatig u/aargenomen, waarschi-jnlijk hetzerfde exem-plaar, nu echter geheel ui_tgekleurd, zeker Lot 5/?.

Kuiper )

8)
kleed (Ve1ing)

o

o
375--Í
B/5 5
1o/Y t
5/6 I

] ad., Zuid-Bi jlmer (4. e:n J. Hinloopen)
1 ad., slechts enige witte vlekjes tussen zwart
Zuid-Bijlmer (de MiranCa, Veling)



(Groot Asd

Holenduif

mel_:

Turkse tortel
meI

1L/
STEENU]L
ïiï6ïEEnae
Saarne nog opgaven.

Zwarte s echt
3o 1 ro felend,

4e b]z. )

aflevering van het Med. Blad overz:icht;

blz. 25

bezig met hakken gat, buiten rs Gra_

Enige binnengekomen reactie op oproep vorig Med. Blad:broedgeval !'ilesteramstel (v.a. gàrg)

: waarschljnlijk mi-nstens 1 broedgeval, tuincomprex verzorgÍngs_huis Amste1 5l/Nieuwe HerengracÈt (sraril
5 I ex over Overdiemerweg vliàgend (Swart)'

veland (Veting)
Draaihals
4/5 I ex Floriade (v.d. Berg)

o

o

Bcerenzqeluw (Asd Bos z B/4)
lO/42xlcxkustgem.

7l/+ 9 exx l{iddelpolder (v.a.

3/4, -q74- l- ex Floriade
KramsvoEel
,-G_*__6/5 l1 exx Abcoudermcer;

Huizen
Berg)

(Meyer, Swart)

Boompicner
?,1!-&é--+/5, 5/5, resp. 1 en 2 exx Floriade (resp. Andrtese, v.d. Berg)B/> t ex Marken (Swart)

Rouwkwikstaart
l7/4 I eillas ten Oosten van Ouderkerk
Klepekster

(v.d. Berg)

(v.d. Berg)

bescirut, rustig dijkje (Veting)
Zwarte roods taart
2 teiri t ori- a-NàcEtwac htlaan bij gebouw Ned. LIoyd in aanbouw,Amsterciam ïVest (Dinsbach Verhulst) 43/4 1 boomgaard Marken (Swart ) b2)/5, 7 1 zingend ex BuÍkslotermeer plein (Meyer)Ll

Hunnescha
2 territoria U

GROTE KAREKIET

/
l- (
Tlexroej hangar 1

pe
1,

nd bou
Schi phol

wke t
Verhoeve )

Broedvogel Nieuwbouw pedago gische Academie, prinses frenestraatbij -Amst elveense weg (ue;.; van Drooge, Ni jman; Singor).Eveneens nog bij nieuwbouw vu (I. swart)24/6 voJwassen ex met juveni-e1, vermoedeLi jk van broedgeval VU,( I. Swart)
j-lenstede (Singor)

aarne opgaven zingende marinetjes voor beschreven gebied.
Spotvoeel

:C- ] "*, zingend, in rietland Marken (Swart)ét/) t ex, zi-ngend aan talud spoordijk populierenweg/olmenweg,
Amsterdam Oost, Z5 n.rrr. WibautËtr""ï lS*."t)lo terri-toria in een 2r ha groot deel van Amsterdam Ni_euw zuíd./Buitenvel-dert (mej. van Droóge)

Fluiter
7-57Tf ex Muiderberg (Singor)
6/S 1 zingend. ex, centrunr Abcoude (VeIing)



Bonte

( Groot Asd - )e b1z")
v!_ieggnv4nger

2274-Í-6-Abcoudeiil6er (veting) . 4/f I ex de Braak, Amstelveen (Blom)
5/5 I ö en 1 o Arnstelrust (v.d. Berg)
Boorykruiper
mei : broedgeval 1Àlesteramstel ( v. d. Berg , de Roever)
Putter
ElTa ex, L2/4 2 x 1 ex, t5/4 1 ex, tB/4 2 exx, B/> t

Amstelstation (v.d. Berg, Swart, Veling)juni zingend ex Burg. v.d. Pollstraat (Frieswijk)
9/5 I ex zi-ngend Groenburgwal (Straatman)
lviinstens J broedgevallen Koningln vïi1helminaplein, slotervaart;
jongen waargenornen (mevr. R. Geers)
i4instens B broedgevallen Buitenveldert Zuid-r,íest (me5. van Drooge)
Goudvi-nk
8/4, 9/4 I ó Thijssepairk (mevr. J. Neuteboom)

exr

Same esteld door:
E.J.M. Veling
tl'jiIIem van Abcoudelaan 14,
Abcoude.
Te1. o2946/V?6

o

o

naEekome n waarneminAen:

Boomvalk
broedgeval vondelpark; herhaardelijk jagencl v{aargenomen.laatste week julj- met l_ of 2 juveniel (Érander) *

Bosuil
ffi.aelend juveniel op dak lvirlemsparkrveg 4 (Brander)

EVe/vDr
ju1i. 1971



'urraarnemi-n en in de Arnste lveense Parken of elders
maar m uni I , alsmed.e enke u -waarnemi_ en.volgorc1e: Avífauna van Nederland, uit gave 1!
kievit
ffiËJuli, enkele exx overvliegend, Thijssepark.watersnin
6/5 2 exx de Braak (Mo1eman)
koekoek

"EÀilratig roep vanuit

bi-z, 27

i-n Gem. Amstel_veen

rote bonte s echt
)c. lexsp ortve lden22/3, tg/4, ào'/4, 2?/4 I ex Thijssep27/3, Lo/4 4 exx ThijsÉ epark (gtom)kleine bont CS cht
3 1 exd

iks t

Asd. Bos g.ehoord in ïhijssepark, mei_juni:.

overburg (Btom)
ark (Land, Moleman)-

1
witte kw

e Braak (Lancl)
aart

( Ulom )

41 exx gem. Amste l_veen (etom)
heAEemus
-qx*_26/3 2 exx, A?/3, lj/4grote l_ijstertu_Lb/4 en 2J/6 L ex, 6/Z 4
ekr de roodstaa rt

1 ex Thijssepark (lvioleman, Makkink)

exx Thijssepark (irloleman, Blom)
o

O

1 ex, 7 exx, B/7 I ex Thijssepark (Mo1eman , Makkink, Biom);broedvogels uit het Amst erdamse Bos, overkant Hoornsloot, die inhe.t Thijssepark kwamen fourageï'en, zourel 6 alsnachteEaaf
-__t +
5o/+ I cx Thi jssepark ( Atom) ( 1e uuaar neming l97t)2/5 2 exx aIdaar (Mo1eman, Makkink) .Vrij regel_mat ig zang gehoord en vogel waargenomen tot beginjuni. fn tegenstelling t of vorige jaren, geen brocd-vogel in het Thi j ssepark? achteruitga ng van de soort ? (fIom)}lIeine karek iet
van begin
langs vij
spo tvosel-É----j uni,z j u1Í
steeds I
fitisÍqv ,
tB/4 I

ift af

7

t

' juni af vrij regelrnatig zang gehoord in rietbegroeiingveroever in .de Braak

J*1o*", 
in Broersepark als in de Heemparken u/aargenomen,

ex Thijssepark, g"zlen en zang gehoord (Ie waarneming t9?L)ex, 20/4 2 exx;regelmatlg ur"rigurromen maand-en mei, juni, ju1i.

o.
+

rgenomen in a1le he emparken.

jssepark i lo/4 en ?/? I ex aIclaar,.

exx, 7/7 5 exx ThÍjssepark"

1 ex de Braak 1c zangwaarneming (a/l t ex gezien , zíe vorig Blad)vrij rcgelmatig waa
bonte vlie6lenvangcrr-=---:-
'+/) 1 cx clc Braak
matkor
22/3, 27/3, 30/3,
26/s en 3l/1 2 exx
staartme ES
22/3 10 exx, ZZ/3
gro gnling

l9/4 2 exx Thi
de Braak.

2 exx, 3/6 B

3d7Tz-&x rhijss:.pl"k; 3o/3 1-o exx en t/4 8..:** virlawijk bij Thijsse_park' 21/4 5 exx riri.Sssep";í. verd.er 
""g"r*atig waarnemingen van 2_! exx

;;ï;]"t" 
de Heemparken a1s het Broersep;;;;'tlm juli

lfrc exx sportveld.en overburg (Koningen)3l/3 20 exx de Braak (l,ana)-eijs

liri Ït :1: rhijssepark, in groepsverband (varierend van ao-25 exx) i
keeo
3L/1 1 ex ThÍjssepark



(Íimstelveen -
ringmus
1V4--E **x
wie lewaal
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Thijssepark

slechts nu en dan zang gehoord,. min{qr dan yporgaandein mei/juni
jaren.
Voorts: bl-auwe reiger, wilde eend, knobbelzuraan, f azant, v,raterhocn,
meerkoet, kokmeeuw, visdief, houtduif, turkse tortel, gierzvraluw, veld-
leeuv,rerik, boerenzwaluw, winterkoning, zangli jster, merel- , rooclborst,
koolmees, pimpeLmees, vink, hui-smus, spreeuw, zwarte kraai, kauw, ekt
ster en vlaamse gaai in dezc- periode waargenomen.

i/aarnemers: H.H.J, ivloleman t J. Makkink, G. Land :-§9*1993 cn
cht samenstelcle "i.fiiefl crI e de gegevens selecteerde en het o

* i( >l * * * * *,* * , * * * *;:,1.:* >F * * * * * * )k,k * * ** * ** * * + * * * * * * 1. r<* * * * * * * {< * x * * * * * * * * * r( * d. ri * ** *

Gemeente-kvuekerij Amstelveen, luiiddelpolder, en naaste omgeving.

lepelaar
1 ex (Blom, Veeken)

in juli met
24/4 2 exx (BIom, Veeken), regelmatig waargènomen,
2 juvenielen.

II /'!
I .l.l oU

--?
V CTZL

674;-774
patri j s
===--^ ,'t)/t, tó/+

r,vatersnip
23/3, 5/7 t ex (g]om, veeken)
torenval-k

o

2/4, 3/4 L
gierzwaluw
22 /4
mei,
J tot
witte

4 eix

ex; verrler regelmatig waargenomen (Stom)

(ntom) 
"juni en juli regelmatig ïrraargenomen in aantallen varierend van

60 exx.
kwikstaart

25/4 -4 àix (B1om);
meerd.ere malen rÀ,aargenomen, in aantal varierend van 1-4 exx.
kramsvogel
2rl1 -Zoo-exx, 1L/3 2 exx (g1om, Veeken)
ringmus
7673-3 ."" (erom)

Verder: blaur,ve reiger, v'ri1de eend, knobbelzwaan, waterhoen, meerkoet,
scholekster, kíevit, grutto, tureluur, kokmeeuw, visdief, houtduif,
turkse tortel-, veldleeuwerik, boerenzwaluw, heggemus, zanglijster,
mere1, fitis, tjiftjaf, koolmees, pimpelmees, groerrling, kneu, vink,
huismus, kauw, ekster en vlaamse gaa1.

o
fn dezo lijst zijn opgenomen de
houtsingel- rond de aangrenzende
delc als broedvogel.

'i,laarnemers : H .H .J . Veeken en L.

vogels die in de weilanden en in de
sportvelden regelmatig voorkomen, ten

H. Blom

Overzicht samengesteld door; L.H. BLom
Joh, Calvj- jnl aan J6,
Amstelveen.
tf. 4rt>t4

juli_12'i1
LHBl/vDr

goudvink
874=n 9/4 1 ö Thijssepark (mevr. J. Neuteboom)
******{<**.*'t,k*t)t(****+****++**+****,t*:h***+**********r.**+*i<:t******rÍ+*******
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Vogelwaa rneminge n, voornameli jk van l-97l-, in een deel van

Amsterdam N ieuw Zuid en Buitenvelder +

Rama' rrei -,-"uv€ir ! tL4!lLE-.

fn het Noorden het Zuider Amstel kanaal_.In het Oosten d.e verlengde Beethovenstraat, diede grens tussen Nieuw Zuid en Buitenveldert,
van Leijenberghlaan.

In het Zuíd.en de van Nijenrodeweg.
In het u,lesten de Amstelveense weg.
Een vrij willekeurig gedeelte van- de stadsuitbreiding Amsterdamin de laatbte f5 à eO.jaren, groot Z? na, door mi.j echter gekozenomdat hi.:rdcor vrijwel dagelijks mijn weg loopt van huïs ""à;-;;;Amsterdamse Bos v.v. .

e-richting, van Ocst
ken Coorheen:

naar !ïest, lopen cr

bij de Ringdijk,
overgaat in de

fn de
2 groe

lengt
nstro

o

o

- De meest zuid'elijke maakt d.ee1 uj-t van het Gijsbrecht van Àemstel-P3rkoeenno8a1weidsenaamvoord.eze1ang8;ËEË;ÏffiÏfffi-strook' waar i.v.m. d.e afmetingen al1es eïen rechtlijnÍg moestuitvallen: de- watcrpartijen, rechte kanalenl de pad.en, die eigenrrstraatnamenrr hebben: EnzórÍnck, Hunneschans, cannenburg, Tvuikker.vj-erkantc grasvrakten worden omzoomd. door brede, ondoordringbarestruikragen. soortgelijke struiklagen schuttcn het gebied. aanweerszi jden af , e nerzi jcrs van de vàn l,Íi jenroder,ueg, ànderzi jds vancomplexen van flatgebouvren ten oosten varn d.e Buitenvelrlertse laan.Tussen de Bui-ter,veldertse laan en de. Amstelveensc lveg viordt hetpaik aan cle Noordzijde begrensd door een reeks fr,aie bungalows,gu,'legen aan cannenburg en Herinkhavc, met achtertuintjes, eveneensdoor een struikrand vàn het park g""óh"id"rr, crie echtàr iangs can-nenburg aanmcrkulijk minder dicht is.
T.o"v" de struiken i-s het aanwezig geboomte sterk in de minderheid,en nog jong en ijI. van een kruidlaàg, anders d;;;;";, ; nauv/e_lijks sprake, behalve in een soort iÀitatie-i";;;";àp"i"i"t:e (merweinig echt wilde kruiden) van geringJ orrorg in Enzerinck.
Binnen de betonnen bcschoei-ing van d.e kanalen groeit ook (nog ?)vrijwel niets' Alleen aan h"t oostei-nde van Enzerinck bevind t, zícr-teen rand lisdodden en wat zwanebr-oemen. vt-,rder hier en daar eenklein plukje driekante bies (vermcecrelijk zeebies) en één plukjeveenwortol.
Dit parkgedeelte is vóór de maand juni door mÍj vrijwel niet cloor_kruist, zodat de vorledigheid van de daarvoor gecÍteerrle vogel-soorten twijfolachtig is. Enkele aanvurlena* *ïor;;;il;" ireeg itechter van de Hr. F. Swart, wiens woni-ng *.rl' n*t park grenst.
De twec.de groenstrook wordt gevormd door de s tvelden tussen dede Boele laan en d eRi k I de broedvogelst wordt €f VOOrna-me Ii jk epa door dó -bomen en struiken Iangs de Karel Lotsylaan,en enig geboomte roncl de tenni-s- en andere sportvelden.Op de Rinedi jk bevond zich vroeger een Ii gusterhaag, die met de ver_bredi ngswerkza amheden is verclwenen op cle kruin en de noord-taludgrocit voornamelijk gras; op d"e zD l-dhelling is de kruidlaag nog vrijgevarieerd.
van de Hr' Arentsen, bewoner van de de Boelelaan, ontving ikdit gcbied enÍ.ge aanvullende gegevens. over
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fn het omschreven gebied bevinden zich nog twee terreinen van oud.er
datum: de be raa aats Buitenveldert , en het tennispark Buiten-
Igfggl!, clat onlengs me.t
gelukkig zojuist het bes

verni e t n8 we rd bedreigd, doch waarover
en dat het mag blijven voort-luit is gevall

bestaan.

Tenslotte hcbben hre nog het bebouwd.e gedeelte tussen het Zuider
iimstelkanaal en de Prinses Irenestraat, dat in dc volksmoncl rDe
Goudkustt? r'rordt genoemd, een
teel dekt.

vlag dle de lading hoogstens inciden-

,i*******{<rÉ******* ***********{(*+**** ,< * + * * r(* * * * r< ***** * * * * ***** *** * ******
qlqlrrye reÍg;cr , fouragerend langs randen van vraterpartijen.
Vermoedelijk grotendeels afkomstig van d.e kolonie in hct Amsterd.amse
Br;s. iulisschien ook van Fra_rnkendaerl ?

Jilde cend, broedvogel, echter veel verrnenging
Ga1zcn, in het voorjaar enkele waarnemingen vetn
plarenr - richttng N/NO

Knobbelzw.ran in vrrr:rgaande jaren meestal I broedpaar;
in 797L geen broedpaar fiiaargenomen.

Ig*gIgfE, fouragerend Ringdijk en omgeving;
Zuid, omgeving Olympiaplein, en Stad.ion.

broedvogel Amsterdam

Kuifegnd, 6/2 1 paar in de sloot
v{eg; idem in zijhaventje van het
lyceum.

Patri j s
Hc1aas geen enkele waarneming meer in l9?L.
vroeger jaarlijks broedvogel in meerdere paren omgevi-ng Ri-ngdijk.
Hoer,vel ook hun biotoop er niet beter op wordt met het verdwijnàn
van alle ruigte'' zijn ze toch vermoedelijk grotendeers ten offergevallen aan stroperij.
rn vroeger jaren ook in het G.v.A.-park v,'aargenomen (F. swart)

!,iaterhoen
ErAeaï6'F'1 langs rvaterparti.jen met enlge randbegroeiing in het vrater,zoals bij Tennispark Buitenveldert
Meerkge!,
S cho fekster 2r/7 2 exx roepenr)

over Hunneschans.

met rrboereneenCenr?.

overtrekkende exem-

Oostelijk langs de Àmstelveense
Zuider Àmstel kanaal, bij het Spinoza

O

owintergast.
wordt wel overvliegend waargenomen, o.a

Ig1r
Toen dit gebied nog maar
slaapplaats van r,vu1pen.
broedseizoen wulpentrek
Nu nog sporadisch, bijv.

kort tevoren was opgespoten, lyas er een
Nog jaren daarna werd regelmatig tijdens het
in de avond waargenomen.
5'7-L971, richting N.

Grote .rnantelmeeuw
rn het winterseizoen, rangs het Zuider Amstel kanaal.
Zilvermeeuw idem.

EgEgSCgg, i-n najaar (begin juli aI aanwezig), winter en voorjaar
talrijkl worden docr de bevolking gevoerd.
Visdief
ÏiÏíZomer fouragerend boven waterpartijen, c.a. G.v.A.-park.
Houtduif
FËE'vogel begraafplaats Buitenveldert en tennispark Buitenveldert.
Voorts langs de §tadionkad"e; herhaaldelijk baLtsvluchten boven de
Goudkust.
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Turkse tortel
Amstelveense weg ter hoogte van tennispark BuÍtenveldert,
waargenomen op l2/7 en L7/7, op TV-antenne.

Bosuil
voorheen roepend waargenomen op begraafplaats Buitenveldert.
rn L97o en daarvoor enige malen trjagendrt langs de frats van de
de Boelelaan; ín l97L nog niet waargenomen (Àrentsen)

+ Lo/? een uil waargenomen, jagend laag over stadionkade bij Nr. ?3,Icruising Parnassustveg; leek een bosuil (mevr. poel)
Ransuil-
Voorheen broedvogel Begraafplaats Buitenveldert (^.fV. Swart, 1963)
Nog steeds broedvogel Beatrix Park i zal vermoed.elijk wel ook in het
besproken gebied jagen.
Kerkuil
Heeft in vroeger jaren vrel op begraafpLaats Buj-tenveldert gebroed.

Gierzwafuvl
Regelmatig fcuragerend boven de Goudkust.
Bij slechter weer ook vaak in de luwte van de
in Buitenveldert (;;rentsen)

ïJsvogel

hogere flatgebouwen

sedert de winter 1962/163 Ln dit gebied niet meer waargenomen.
Daarvo.:r wèl, in het Beatrix Park, langs het zuider Amster kanaal,
9n bij begraafplaats Buitenveldert

Kui fleeuwerik
Zijn biotoop, zandterreinen met weinig begroeiing, in de nabijheid
van steden, is in het cmschreven gebied nauwelijks meer aanwezig.
rn l-97l. nog zangwaarnemingen bij de Ringdijk, zowel bij de kruising
me't de van Leijenberghlaan als bij de kruising met de Buitenveld.ertse
laan. voorts kruising van Lei jenberghl atrn/i;.J. Ernststraat.ln l97o vlerd hij c.a. rrog zingend rraargenomen mi-dden op cle bestratingvan het Gelderl,andplein, en op de Prj,nses Irenestraat Éij de Goudkust.
VeLdleeuwerik 27/7 t ex fQuragerend Hunneschans, zingend naar Biljoen.
Hele broedseizoen talrijk zingend boven Ringdijk en aangrenzende on-
bebouwdc vlaktes "

Huiszwaluw
rn het broedseizoen fouragerend boven de Goudkust. lvog steeds 4 à
t bewoonde nesten in de Beethovenstraat tussen Stadionweg en Stadlon-
kade.
79/6/19?1 boven Cannenburg (r. Swart).
l7/7 aoven Karel Lotsylaan bi_j Tennispark Goldstar.
Oeverzwaluw
ZYryWËo1:n gravend uitei-nde Rin€ïdijk bij Amstelveense wegl
van de J holen kwam verder niets terecht, vanwege de werkzaamheden
aan de viaductboulv ter plaatse (mevr. Brinkers).
Eind mei/begin juni 1970 we.rd eveneens aldaar een vergeefse poging
gedaan tot het vestigen van een kolonie
Zwarte kraaÍ
Broedvogel Tennispark Buitenveldert.
Vlaamse_gaai

zingend

o

a

In de wÍnter fouragerend G.v.À.-park (f. Swart)
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Koolmees
Broedvogel tuinen Goudkust, Cannenburgt
Nestkasten ?

Pimpelmees
Broedvrgel- Cannenburg . Lt/7 een juveniel bij Cannenburg IJ.
u,i interko nr-ng
Broedvogel o.a.
Karel Lotsylaan,
Kramsvogel
In de trektijd fouragerend oP de spcrtvelrlen "

Z""gliigtgl
ffiödv6g"1 Gcudkust (i'{inervalaan), Tennispark Buitenveldertt
graafplaats Buitenveldert, Enzerinck.
Koperwiel!
In de trektijd fouragerend
gebied.

Merel

cp de spr;rtvelden. Nachttrek over' hele

blz. 32

Twikkel.

begraafplaats Buj-tenveldert, Tennispark Buitenveldertt
Hunneschans.

Be-

diverse tcnnisparken, begraafplaats Buiten-
ook lvel in de tuinen vetn Cannenburg en Herink-

Broedvogel Goudkt:st r

veldert, verrnoe deli jk
have.

o

o

Zwarte rcodstaart
BroeAv,Jgel nie[wEouw Pedagogische .ltcademie, Prinses
hoek amÀtelveense ïreg (lli3man, .mei. van Drcoge)
Nieuwbouw Vrije Universiteit (F- Swart); + 2416 rnet
genomen llunneschans.

Roo.dborst

Irenestraat '

juveniel wailr-

Broedvogel tennispark van Mcegerent
in L9?L zangwaarncmi-ngen aldaar (r*re

bij de van Leijenberghlaan ?

ntsen).
^Is u;intergast ook Cannenburg en elders.

ïirti*Ë*-l ,-, sma1le rietsrrook bli._kruisins Beethove nstraat/
van'Lej- jenberghlaan met de Ri,ngCi jk. LB/6 ídem. LIB idem.

Spotvcrgel Zangwaarnemingen wijzen op een 19:ta1 territcria !

1. van Lei-jenberghlaan/Katel- Lotsylaan: 2L/5, 2?/5, 4/6'
2. verl'engrie Beethovenstraat, opslag bomen en struiken voor Floriade;

7/6, L3/6.
j. prinses Irenestraat/rand begraafplaats Buitenveldert:
4. 22/5, to/6 (2), 13/6, t?/6,27/6 (2),29/6 (2).

5. KareI Lotsylaan, eerst bij padvindershonken, daarna bij de school-
tuinen, vervolgens cafó marion ertegenover:
z4/r, Lo/6, t4/6, L2/2.
l?/? Lu:,n achter VU-ziekenhuis (mevr. Geers)

6. Buitenveldertselaan ïrJestzijde, achter: Mobilz ?/6, Lr/?, L?/?, l8/?, 26/?.

?. Twikkelz 9/6, t/?, 4/?, 5/?,, 6/?, ?/?, LB/?, 2A/7;27/? ararmerend ex'

8. Hunneschansz l/?,4/?,5/?,6/?, ?/71 achterzijde Cannenburg 13'
Ook door Hr. F. Swart hier waargenomen; l9/? 2 exx alarmerend.

9. Hunneschlns, achter Cannenburg 29 (f. §wart); 2L/7,22/7 alarm achter C,5L.

10. Cannenburg Zuid, lr:pend d:or het G.v.A.-park, evenwijdig met e n ten
Zuiden van de Hunneschans: lL/?, l2/7. Op grond van voorafgaande waar-

'nemi-ngen van F. Swart kan hier een Jde territorium naast de twee van
Hunneschans worden aangenornen.



Zangrvaainemingen op LL/?, tZ/?, l3/7, t5/?, t6/?, I?/?,Hunneschans achter Cannenburg IIHier bevindt zich reen canró van str.uiken, die niet een grasverdsi"ngelen, maar een soort boomga.erd van f"prii"r"rr.

(mrz,riO7Ér, 5e btz.)
Zwartkop

Tuinflui tcr

Braamslui píjr TerritcrÍa:

Goudhaan in
Vuurgoudhaan

blz. 33

ofl-

park Bv"
populieren-
carre

Broedvogà1-begraafplaats Buitenveldert, Tennispàrk Buitenveldert,Hunneschans, Enzerinck (zangwaarnemingen)
Grasmus
H:.íE'dIlf., doorbraak van Leijenberghlaan!

1

2

lTuf Lotsylaan, rand schooltulnen , 13/5.l/6 sportterrein daartegenover langs de dc. Boelelaan.Hunneschans, achter Cannenburg lJ I L/?, i/2, y/2.In mei ook al hier waargenorui (rrur"'.'É"i"ràrr)
Fitis
àiàïr'"*r. ,pr.. BuÍtenverdert, -Tennisprrn 

norustar en Tennis
Uirtjsr 27/?, 28/?, r/8, zta- tz .;l-;#-cu.r,n.nburs bij
o'a' beer. Dr - Buitenveldert en Tenni.spark Buitenvelciert.4/z zi-ngen& ex Hunnes"rrrrsi vermoedelijk van Tennispark Bv

o

februari l9?L 3 cxx Hunne,schans,
, 1 ex (f . Swart)

Buitenveldert, Karel Lotsylaan.

l4ej. Mr. J.H.U. van Drooge

mc. t

o

!9g$g*"9 Brc>c<1voge.1
Pr. It{argrictstraat, begr.pI.
§preeuw
Jaarvogel, talrijk.
Groenlinp
Tuinen Goudkust, K:rrel Lotsylaan,, tennispark Bultenverdert, begr.pl .Buitenvelde.rt, Hunneschansr Twikkel,
5*t"" Zangwaarnemingen
Karel Lotsylaan (rrrinsiens 6 territoria), A.J. Ernststraat bij de

J;i;"31i:*:"t"rraat, de Boelelaan, van'r,ei;enberghlaan, rwikkel,
Zij broeden kennerijk bij voorkeur in jonge bomenr die rondom aande buitenzj-jde sterk zi5n ingesnoeid., *r..rdo,)r een dichte bl_ader-groei rond de stam ontstaat.-
Kneu
Tennispark van Meegeren, zeker 2 paar (F. Sv,rart).Karel Lotsylaan, r{armelo, Twikkel, p"i#àu"r""rr.utraat
vink Begr.p1. Buitenve-rdert, Tennispark Buitenveldert.
Huismus o'a' broed'end onder het viaduct i-n de Buitenveldert,se laanover het G.v.r+.-park -- uv u*4uu*vvrt
**'**'Èi'***)r'****+****'*)t'ti*x*'>ko**********'í(********,i******t*:k**++*****,f***:t**
Bovenstaande, ongetwijfeld niet complete, lijst toont toch ;;;-;:;:"'*"nog onverwachte rijkdom aan vogersoirten (4s; waarvan eg-uro"avogel)in dit kl-eine, op het eerste gezicht matig aantrekkelijke gebied.voor aanvullingen houdt ondergetekendezich aanbevolen.

Vgl. Med . B1acl, jrg.
Inventarisatie

_vDr/vDr

4,nr.4(
Begraafplaa

october l9$), bl,z. 12ts Buiten_veldert (a.N.

jírI-Ig7ï
Swart )



blz. 14

Ontvangen Litteratuur (ad lvied. BIad L7?\-TI, juli Lg?L)
BOTqHq!, Vogelverslag I!/O,
samenstellers: A. Hartog, J. van der \iïie1, A. Timmerman Jr.
Corr. adres: J. v.C. Wie1, Spurgeonlaan 20, Amstelveen.
VSl, het vorig Med. Blad, !e jrg. nro 1, bl-z. ! en 10, voor
een verkort overzicht, sameng.esteld door A. Hartog.
y[g-ry§' de TJIFqJAI, juni t9?t, L6e irs. nr. j(l\r. Z niet ontvangen I zoD een gecombÍneercl nummer
worden met NJli en KJN)

vrerkgroepskamp Vlieland.
verslag torenvalk-nestkasten, Z. Flevolancl 1920, E. Osieck::
1O broeclsels, 41 jongen uitgevlogen.
rnternational conference on the conservation of wetlancls and
waterfowl, 3o/l-j/2/t9?t, in Ramsar, Iran.
voorkomen vraterral op ilíalcheren.
waarnemingen l97L-3 (inct. een aantal uit Bijlmer Zuid)

38 atz.

de KORHAAN , maart/aplil L97L, jre. 5, no. 1 52 bl-r.,
een goed woord voor natuurbehoud.
jaarverslag 1!fO
enke1.- notities: gedrag dwergmeeuw en b1. reiger
waarnemingen uít Z. Flcvo1and.
nestkastonderzoek. 20 soorten maakten van nestkasten
van min. ,349 eieren vlogen 4te5 vogels uit (1969)
veldwaarnemingen vrint ervo edering

gebruik;

Avifauna-commissie. De Av. van Bussurn wercl uitgeruerkt.
Fenologie-onderzoek voorj aar 1969, slot
Biesbosch bezoeken I97O.
brocdgelegenheid voor zwarte stern: ,lrijvende afge.stoken kanten
en vlotjes.
concept-statuten en huishourlelijk reglement
de KOBHAAN, me{iU,nr_}921, jrg. j, no. 4 26 bi'z.
verslag excursj-e Vlielanrl , 24/25 april l9?1.
Leeuvuarder courant, l7-3-l97Lz Bond van Friese vogelbescherminge- l

wachten verklaart ztch accoord met een evo'ntueer verbod v/d ]han-
del in kievitseieren. sterkste motief: om gedaan te krijgen dat
de vogermoord en handel in zangvogels in Zuiclelijke land.en wordt
stopgezet.
achtu'ruitgang van het k-orhoen te wijten aan cle verarming van hct
biotoop, concludeerde J.A. Eygenraam.
vogr,-Is in gevangenschap: kooivogels en nog zo hct een en ander
dc Vogelmet en kooivogels.
waarnemi ng,en Z , Flevoland .
excursic naar Texel, 2L-1-L9TL.
een aantal interessante werarnemingen uit cie vijftiger jaren.
VÏÍG HAARLEM '1-: trrTflTa

t u! r IIIU , april 1921 jrg. 7 , af l-. 2 22 bl-z.

!

14 bLz.

o

o

Vogels Ín err
niet al-leen

om Kotten, kamp.boerderij Wiltershaar, tr. Blocm;
een byzonder vogelrijk gebied, ook boeientJe f1ora.

De ge'volgen van een onverstandig beheer in rje A,lJ-duinen, H. vader:het verwijderen voorar van kamperfoerie en hop, alsmede een aantal
mooie duindoorns, deed veel broedgelegenheicl verloren gaan.
rnventarisatieverslag Heksloot L97o, E. Dijkstra, L.A. 1Ir/eber.
Een uniek terrein ging verloren: de z.g. rfrenbaanil in de Alf-d,uinen.
Broedsei zoen 19.7O-r..I, Vadq4, . '

Terugmeldingen vàri in Zuid*Kennemerland ger:ingde vogels.
Kuifeenden vonden dc dood in po1en, Gr. Brittanniö, rerland, Frank-
rr-JK en Bergie; een meerkoet in spanje, een wulp in Frankrijk.
Veld,,vaarnemi-ngen, vnl . uit c1e ArirJ-duinen en van c1 e Zuicpier I voorts
Mooie NeI en Ringvaart, o.a. ?/j 1 roodkeelciuike.r Ringvaart bijVijfhuizen (P. van Spanje)

WQ r.g!_qoql,



t
"b, (ontv. lit. , 2e bIz. )

blz. 35

de_FITIS, js4i 1971 jrg. ?, afl. 3 17 blz,waarnemingen aan het meer Ín Ivieerwijk, Lg?\.
vergadering Contact Natuurbescherming Noord Hol1anc1 , 5_3_L9TL.het leven van de fuut, Drs. p.A.M. Kóp, Gem. universi-teit, afcl .Dierengedrag. plantage Doklaan 46, AmÀieraam _ C.Broedvogels Elswout, L9?O.
veldwaarnemingen, vnI. AW-duÍnen en zuidpler, maar o.a. ook Zwanen-
!r"9, Halfweg, Vijfhuizen, sloterdijk.
fnventarisatie van enige broed.vogelÀ in de Al,J-duinen, tg1otboomkruiper, wielewaal, staartmeós, grote lijster, p.rpj", braam_sluiper, nachtegaal, gekr. roodstaart, boomreeuwerik, stormrneeuw,zi-lvermeeul'ir rietgors. Góón horenduif meer. H. vader.
*i^Pll:g:]!ipgl:rfa1leen de vosers ctie na mei nos in een geschikrol.roop aanwezig waren, vuerden aIs broedvogel 

"rrg"m""kt.iíAd nachteqaal: irvoorkeursbiotoop: oudere 1àofbos-gedec.lten met eendicfrE6-SEiilIEra"g en kruidenbegroeiing, vooral brandneter, dochdit is góón voorwaard.e.rf .
Terugmeldingen.

a

o IEq_rygoRqHOLLANp' i IJooRDERK':íARTTER
lOe jrel-nrl-f-- , de PIEPER gptlr r9Z1 t4 utz.
Zevende Vcrs Vo el-studie 1 , samengesteld door J. Steenmansecret s van het ontactorgààn voor Vogelstudie.25 V!ÍGts c . q. Vogelwach.ten brachten,

rkzaamheden i
sprekend ook
e jrg. nr. 5

als voorgeschreven, een kortverslag uit over hun we n :--970 en hun plannen voorl97l; hieronder vanzelf Ki{NV triiiG Amsterdam.
de PIEPER , me:- l97l 12 blz.Zeven aar wate '10rwildtellingen langs de

Roselaar, Hoorn.
Noordhol_landse fJssel-meerkust. C.S.

eluracht Rf JNIVIOND
nmo vroeger, Rij

1

!Íaarnemingen - Terugmeldingen uit ons rayon.

##*ïsi;"#i*%*' .,,?5, i;fr ; ;:; . ï ., ï:; :"ï;,;""Í," íï ii:, "ïi,1968 bii den Haag, door D.A. v1eugeI. Een uitvoerige i-nleidingovcr de verschillende geluiden, dio de ortolaan voortbrengt.Trek over de Noordzee, p. Boer _ pimpelmezen, D. r,doetsHet Balgzand, bedreÍgd gebied. verschenen a1s KNNV r,riet. Med.no. 86. pri js f 6.-; -roà, 
r<rvnv-f ua en 5._.

-Y:Is]"S Balgzand-excursie, 21 maart Lg?t.uitslag enqu6te: waardering van verschillende v!íG-activiteiten.Terugmeldingen.
Vo

L2 blz.

o
IBINGA,
nmond nu

april L97L, 2e jrg. nr. IO 15 bl-z.

het Openbaar Lichaam Rij nmond, onder auspiciö n van het RïVON.Tell-ingen in de BroekpolCer, opspuit gebied te Vlaardingen, opB aata in L9?O (8] soort cn).
rv'àtcrvrildtellingen Ri j nmondgebied, seizoenen 7964/,55 t/n ,69/r?O"

Ontvan

Bes ekíng van het rapport rtOeco_pr
6Blogisch onderzock Rijnmondr?, in 19 verschenen in opdracht van

--1911

0ntv en van ons lid L .S. Buurma:--D; i;Ëenï

gcn van ons lirl J. lïa, ters. een ovcrdruk uit Bird Study 1g,ï-ïnI";ï;tio;_àr'Ëgà!-Í"frà=ir=io,rse-rries. bard studv ro, 
r2 orr.

3!s
be s van mezen a1s roofvi anden van schade 1i ke boo aard-NSC C eDr oor ,J. ommeyer oc toraa onderwerp obijvak: toege paste entomologie)

30 blz. tekÀt + vele bladzijden i-llustratie van verschillende aard.

Mr. J.H.U
t97r

Mej.
julivDr/vDr

Samengesteld iloor: van Drooge



?
"J'

a

o

o



\

0

BESTUUR KNNV VOGELUJERKGROEP AliSTERDAM

A. Hartog
P.W. Brander
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Mevr. J.E. Brinkers-Beets
K. Straatman

C ORRES P0NDENT IE- adr es Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
ook voor correspondentie Cornelj-s Dopperkaae 8 Vt
over het Mededelingenblad Amsterdam-I009. Tf. T1O3?1
't***'i*:*********{.********,i**,t**,****,t,1:+**:*********+*{.*1.****+**,f*,F*,*,f,È***:}

Redactie en Uiteave Med edelinAenblad:
Mevr. J.E. Brinkers
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
A. Hartog
K. Straatman
E.J.M. Veling
F. van Zutphen
Illustrator: F. Lobel
Betali van lidmaatscha lden

Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaresse
Penni-ngmees teresse

adres z zíe boven

Gemeentegiro (1r.5OO) Amsterdam
V-IO.4oO, t.n.v.
Vogelwerkgroep KNNV Amsterdam
p/a Mevr. BrJ-nkers, Turnerstr. 24
Amsterdam-1OO9

o ena onnementen

I

Doorgeven van waarnemingen

Amsterdamse Bos aan:

Groot-Amsterdam: aan:

bii voorkeur zo spoedig mó-gelijk na datilfr-frààiíëfring

lvle j. van Drooge
adres z zíe boven

E.J.iq. Veling
Wi11em van Abcoudelaan
rf. o2946/L??6

zo spoedig mogelijk
loop van een maand,
maandoverzicht

na af-
een

14, Abcoude

o

Concept-arti.ke len voor een volgend Mededeli ngenblad:
Aan: Mej. van Drooge, adres zie boven. ïN_pUptO
*'t*'t***)irt**'f***!t*,1,f**!i,t*)t**i.,t*'i:r,t**!È*!t**)N***+,r,f**,r)È:t,t!*,t*jÈ*!tt****ti(*'i*{(r}

Excursie-Commissie :

A. Hartog, Admj-ralengracht 2Oln", Amsterdam-lo15
administratie:
M6i;:-i;-Àibërts, Andries Snoekstraat ?5, Amsterdam-IoL8Tf. L51442
*+íÉ**,t!t************,t**rt,f,i****,t*****,*)r:È***,t:t,r*****r*,t*********:t**r.:ti*{.**:t

Leidrng_Jqnge{q4 Groep :
iu. tàn den Eerg;TïnGrd.ijkstraat 8-rr, Amsterdam-101o. Tf .?Lg?61P. Scholten, Cabralstraat 21, Amsterdam-1O]5
* '*:* * * * * * *'8* ** ** *+ * * * ** * * **,1.* * * * * * * * ** t* * * * *{.)F,t ,i *,t * * j+ * * * * * í< * 'f*:È !fr;i ***{.,t ,È !i

Coordinatie ads irantleden ouder ds,n 23 jaar:
MeJ. van Droo§è, es: zie boven. Tf. 730373
Mevr. Brinkers, adresz zie boven. Tf. ?Z15OO
******ttl.*******,Í*:t ****,t:t *,i**,t't!t*.**:t!È**+*******,*,È*,t*,t***+:fd(!t+:t,irt,t ****:i*:t
vD /vDr
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