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2e jaargang nr. 2october 197I
BESTUURSMEDEDE LÏNGEN:

2. Contactavonden

'..11" liilees-lii-9i!-llgggl publiceren wij :
"9999p+3lgg!+!-UgiJ-anden Noordkant Amgteldamse . Bostr,
\Lt blz.). In de hoop zodoende porti Eà-kunnen spare
arti-ke1 aI uitgedeeld onder de aanwezige virrG-reden op
avond van 24 september. Degenen, die trót nog nieb onl
gen het thans gelijktijdig met het Mededelingenblad.

1

A. Hartog
n, is dit
de contact-

vingen, krij-

Inmiddels genoten wij
felijke diats van d.e H

op 24 septembe rvandew
r, Oldenziel.

erkelijk voortref-

Donderd 4 november 1
aangekon gdinN euwsbull

EZL van A. Harto over:
gisc e eken.

(nn, dus niet 28 october, zoals was
etin nr . ?);1§ uur 45 n Tribune,
het belang van de Uagdenzee, ornitho-

- P?gqg"+a$+=25 npvggler 1971 (dus niet a6/LL, zoals abusievelijkstond in Nieuwsbulletin-nr. 71, 1p uur 4!, Tribune.
!fe-.*es=9il9l lgilglfg"gse excursies van viVG-1eden in L)lt,
o '4. oetrel'íende de reis naar Griekenland van N. iltli jker en I,i.v.d.Berg. Aan andere Vi'íG-Ieden, die materiaal voor d.eze avoncl beschik-baar hebben, wordt verzocht hi-erover contact op te nemen met A.Hartog, ook al heeft men maar enkele diars.

- Verder wijzen wi_j onze leden gaarne opde
uur in de Grote Coll_KNNV-avond zaterd 2J october 20

van de Hor s Botanicus, \ezíng met dia s van de Hr.
J .I. L. Steenhart : irVo e1s van Tai Toendra enF elItr.e VWG- en eno en reeds van dez e prachtige af s oe
Vl;i G-avond, op I

c
B december: L97O; velen zul1en echter met

p
I

ze

egezaal

onze eigen
enoegen deze
keer doorserie nogmaals wi 11 en zien. De toelichtÍng geschiedt dede Hr. Steenhart zè lf.

Niet-KNNV-leden kunnen eventueel worden geintroduceerd., indi_en zij
:i"l lii91g met een desbetreffend verzoeÈ rÍchten tot een KNNV-Iid.De introductie moet n.1. vervolgens nog schriftelijk door het KNNV-Ild bij de secretaris word.en aangevraagdl kosten Í o,5o per persoon.
Een volgende KNNV-avond , die byzonder aantrekkelijk is voor onzeleden, vindt plaats op Lezing met dj_atsvan de Hr. J.A. Loteri van Andalusiö,O. a. zul-t U ars zien van fl_ami ngo I s, gieren , vorkstaar -v evieren,vuaai erstaartri e t zangers .
ondergetekende, di-e twee reizen naar zuid-spanje meemaakte, waarbijde ornithologische leiding grotendeels in hànden was van Dr. Loterij-man' heeft reeds diverse van zijn prachtige dia's onder--oÉ"" geha.d, enbeveelt U het bezoeken van deze avond warm aan"Introductie afs voor 2J/lO.

NB VlVc-leden:
U ziet het, KNNV Afd. Amsterdam begi
onder haar leden te gedenken. Mj_ssch
39l9g3_""n de KNNV, voorzover U clat
Mr_nr-mum contributie jaarli-jks: f 12..
Secretaris : rií .A. Lui jnenburg, ( nieuwUtrechtsestraatweg 148, fÍoerden.

i. COMMISSTES:

nt steeds meer
ien een motief

ook de vogelaars
voor U om Lid te

nog ni

adres

et bent

m.i.v. 18 october: )

2

De Commissi_e orqanisatie
HH . Dooremans, Oosterbaan

is j-nmiddels van start gegaan,
, van TiI. Uitbreiding van het

met aIs leden:
aantal commlssie-leden is nog mogelijk.

MEDEDE],INGENBLAD KNNV VIïG AMSTERDAM.

over en
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Commissie inv nt.:.risatie 1 7t
aan de deelnemers a1s vermeld in Nieuwsbulletin Nr. / toevoegen:N. lVi jker.

4. nxcunstss
De liloordzee-excursi e op J october hecft inmiddel_-e succesvolplaatsgevonden.

Denkt
22 t,
I november ev

U aan tijdi
m 24 october

ge opgave voer
, Vli.e-l3nd, en
opolciers cn LeuT.

,L

de beide andere excursi-es:

venumse l3os.Zie Ni euwsbull-etin nr. Z.

l4e j . I"1l^. J.H.U, van Drooge
Secretaressc KNNV V!íG AmÀterdam

***+*****+*****t<**1'********r<,1.***+:È*******+t+***<:*************:f**,i.**,tàrir)k*x

- 9l!yglggl_yen Gemeentewaterleidingen, Amsterd.am:pÍànE6;ïnveni;rï;àti;-ï97ö-;à;-;;ïai' d6ia"=;àfr=à" ari*atcr_r,'iinplaats ( 56 blz . )

Vervo Ig rf (Jntvan en Litteratuurtl (zíe b].z. 34)

C " tr' . van Éeuse.kom,
overdruk uit De Le

fnventarisatie van
kluten, S.T. Tjal1
overdruk uit De Le

9l!y*leen viln het R.f "N.:
Dc ïJsvogel ( alc edo atthis) al.s broedvoge 1 in Nec1er1and., B f tz.door A. Timmerman.
R.I.N. I,lededeling nr. 15, gepubliceerd in Limosa 4J, L-2, l9?O

n steekproef uit de zangvogelwcreld,
R.f.N. Bericht nr. 17,

vende Natuur l9?1, jaargang /J. tó trtz.
dc in L969 ín Nederland broed.end.e

ingíi, R.f.N. Bericht nr. 10,
vende Natuur ZJ (19?o) Z bl.z,

Sper'r,rc-rvoe dsel: ee

De Ínvloed van hoog v,rr1tur op cle vogulstand rran
!9,=ligt *orggnr#aarrl ( een nieuw ni-ituurreserva.ait
Lopik), S. Braaksma, R.I.N. BerÍcht nr. 14.
Overdruk uit De Leven<le lriatuur 7] (19?O)

grl"3lsel -vg!-IgNA- ( s t i c n t ing
behoevc van hct Nntuurbchoucl)

de
in de Gemeente

Het instell_en van weid.evo elreservaten
Drs. oogenhou
overdruk uit Het vogel jaar, l8e jrg. nr. 3, augustus Lg?a" 6 atz,
Grouno covcr at Schi Air ort
C "Ii'[. tor t enb c r, fnstitu e for biologicarl Ficld Research,
Arnhem. + bLz.

+ blz"

ó.-o o_Lz.

Fond.s voor Ondcrzoek ten

Versl
atervervu

van de vrerkzaamheden in Lg7a.
t- nE en watcr auna.

Luchtverontreiniging
Slocgebied - Kroondomein rHet LoorÍ.
De naaste toekomst "Balans per JI d.ecember Lg?O,

samengesteld door Mej . van Drooge, c-ind september r9z1
vDr/vDr

'Ë**********'**************r(*r<*********+***********************+**********



3ïnventarisatie Amstelrust !.'loriade 7972 en 'ilesteramstel
perio4e : L/ 9 / t9?o _t ot JIZAZZI

voor de beschrijving varr Amsterrust en Floriade L9?z verwijzen wijnaar het verslag over 1920, in het Mededeli"gu"ui.à Bu-jààig"rrg, oro 3,bLz. L3 e .v.
Het landgoed lllesteramstel komt qua begroeiing grotendeels overeen rnetAmstelrust' Het j-s echter mind.er dichi bebost, en ook de onderbegroei-ing is minder dicht

Àfkorti n:

Aantal-waarder ing:

= broedvogel
= doortrekker
= vuintergast
- fouragerend
= territorlum

zeer kLein aantal
kLein aantal
vrij klein aantal
vrij groot aantal
groot aantal
redelijk groot aantal
zeer groot aantal

brv
dtr
wlg
four.
terr.

-1
-5
=10
-25
= lOO

5
10
25
100
5oo

exx
exx
exx
exx
exx

-5
-1

OO -I0OO exx
OOO en meer exx

NB de aantallen gclde,n voor a1le terreinen tezamen.

Blauwe reiEer_-_
Vt/e steramstel : brv,
iIIilde eend

Torenvalk
Amstelrust: brv J
Palrijg
Floriade I 1 terr.
Fazant
fÏ6iEàau: brv 1 paar. Standvogel.
vUaterhoen
6'iï-öffiïre temeinen. Jaarvogel.
Meerkoet
Floriade: brv 2 paar;
aangrenzende wateren.
Holenduif
Amstelrust: 1 terr. ;

Houtduif

I nesten bezet. dtr en wig in vrij groot aantal

Il-e terreinen Iroot aantal.

paar. Flori-ade brv 1 paar. Jaarvogel,

Standvogel.

algeme
dtr en

roedvogel o
in redelij

ne
wig

pa
L'o"ö

alrijke brv op aIle terreinen. Dtr en wig j_n zcerlaapplaatsen op Amstelrust en \lJesteramstel.

dtr en wig in groot aantal op Amstel en

iiíesteramstel: brv minstens 2 paar.

groot aantal.
T
s

Bosuil
fr6§TEamstel 1 terr. (ràogelijk broedvogel oostermeer)
Veldleeuwer ik
Flori d e 1 teru. Dtr' in vrij groot aantal
Boerenzw aluw
Flori ade: brv 1 paar. Dtr in 'groot aantal.
lffitte kwikstaart
West eramstel 1 terr. Dtr. in klein aantal

S tandvogel .

BROEDVOGELS



4(Amstelrust etc. - 2e

[rlinterkonins
b1z. )

Amstelrust J terr.,
Standvogel

HeEEemus
-EYL_-Amstelrust ] terr.,

Westeramstel J terr., Floriade J terr.

Fl-oriade 11 terr. Ged. standvogel en dtr.
Zaneli j ster
Amstel-rust 1 terr., 'Ífesteramstel 1 terr., Froriade 20 à 25 teru.
Merel
lffiï5ine tr". op allc terreinen.
Gekraa de roodstaart
1,ïester amste t-
(late datum: 9-1o-197o f c.x Floriade)
Roodborst
Amstelrust J terr., '*ícsteramstel 1 à 2 terr., Flori-ade z terr,Dtr en wig; aantal neemt sterk toe in n^roÀ", en herÈt.
Spotvo Ae1
lrrlesteramstel I terr., Fforiade ? t,eyr,
Zwartkop
Arnstelrust J

Tuinfluiter
Amstelrust I terr. , Floriade 15 à 20 terr.
Grasmus
rÏó'ïïàde J teru.
Fitis

terr., Westeramstel 1 terr., Fl_ori_ade ? terr.

tr'l-oriade. 20

Irlll;e€
Amstelrust
Grauwe vlie env É_'r

à ?-J terc " , !ïesteramstel 2 terr.

I tcrr., liíesteramstel 2 terr.; Floriade 1 terr.. ?

Amste ust I terr.l-rvesteramstel 2 terr.
Koolmees
Amstelrust I
Pimpelmees
Amstelrust 2

S taartme es
Flcriade 1tem.; wig in zeer klein aantal.
Boomkruiper
Amstelrust 1 terr., 'vïesteramstel minstens 2 terr.
Grocnlinq
Amst e l-rus t
Dtr en wig
Putter
Pf6iÏàae minstens 1
Dtr en wig in vrij
Kneu
FÏdiïaae minstens Z

vrij groot aantal.

terr. Dtr en wig in groot aantal.
Vink
ffrEEelrust 2
Dtr en wig in
Huismus

terr., rïesteramstel 1 à, terr., Floriade 5 terr.

terr., lr/c.steramstel I à 2 terr., tr,loriade 2 terr.

I terr., 'J/esteramstel 1
in vrij groot tot groot

, terr.
klein tot

terr. , Floriade
aantal.

minstens J tcrt.

terr. , uïesteramstel
vrij groot aantal.

Talrijke brv op al_ls. to,rreinen.

1 terr.; Floriade 1 terr, ?



r.Amstelrust etc.- 3e b1z.)
Ringmus
Amstelrust J terr., !ïesteramstel 2 tem.
§Preeuw
Broedvogel in vrij groot aantal.
Dtr en wig in zeer groot aantal. Massale slaaptrek.
Zwarte kraai

Vlaamse aa1
Ams elrus
In voorjaar o
**,i**********

5

Amstelrust 2 terr., lrjesteramstel J à 4 terr., Floriade 3 terr.
Kauw
filHel-rust 1 terr., rïesteramstel 3 terr. !'{ig in zeer groot aantal.Soci-ale overnachting Amstelrust en Víesteramstel.
Ekster
EilEÏëÏrust 1 terr.; Floriade 1 terr. ?

rl_ evo lsoorten ,dieinh et najaar lgZO tot de zomer l97l foura-ere door rekke 4d, of overlvinterend z ijn waargenomen.

terr., Vrlesteramstel I terr., Floriade 1terr.p Amstelrust geregel<t JO exx ïuaargenomen.
***'t************x<'r*)**,t:t******!**,t+******:*****,Í*****,t******,È

L?/4/,?L I ex Amstel_ t.h.v. V/esteramstel
dtr en wig in zeer klein aantal FLoriad.e en Amstel
l/5/'71 I ex overvliegend Florj-ade
25/7/ '71 en 3t/?/Zt Floriade
dtr en wig Floriade in kLein aantal
dtr en wig Flori-ade in vrij klein tot vrij groot aantal
16/4/|?l I ex overvliegend Floriade
26/9/t?o L ex ï'lori-ad.e
t4/tt/t?o I ex Floriade
zomer rf1 geregeld I ex Amstelrustl voorjaar ,Zl
tot ver in mei 2 exx op Westeramstel
23/4/t?l t ex Ftoriade
dtr. en four. in vrij klein aantal Floriade
dtr. en vrij groot aantal Floriade
l5/5/'Zt 1 ex Floriade
wig in zeer klein aantal
dtr in zeer klein aantal Floriade
L6/?/'?t I ex Froriad.e
dtr Floriade in zeer klein aantal
idem

24/?/ '71 1 ex in Froriade
dtr Amstel, Floriade in klein aantal
9/lo/ r/o en to/j/,21 1 ex Floriade
augustus 197O enkele exx Floriade
7/5/'?l 2 exx over Flori.ade
wig Amstel en Floriade in vrij klein aantal
wig Amstel en Floriarle in vrij groot aantal :

fuut
dodaars

. 1,epe1aar

s lobeend
kuifeend
tafeleend.
grote zaagbek

bui-zerd

sperïuer

boomvalk

zwarte wouw

scholekster
kievit
kleine plevier
horrtsnip
wulp

regenwulp
grutto
tureluur
witgatje
oeverloper
groenpootruiter
kemphaan

kluut
ziLvermeeuw

stormmeeuw



. r\rrts c e l-rus t
kokmeeuw

visdi-e f
Turkse tortel
koekoek

ransui-l
gi-erzwaluw

i j svoge 1

Br. bonte specht
kI. bonte specht
draaihals
kuifleeuwerik
huiszwaluw
boompieper

graspieper
gele kwikstaart
klapekster
kramsvogel

koperwiek
tapuit
paapj e

z\t. roodstaart
braamsluiper
fluiter
goudhaantje

vuurgoudhaant j e
bonte vl.vanger
matkop

sneeulugors

si js
barmsJ- j s
t- - _ _-í.cep

bonte kraai

tember 1

etc,, i+0 blz.) - 6

jaarvogel in vrij groot tot redelijk groot aantal
dtr en four. Amstel en Floriade, in klein aantal
2O/9/ '70 Floriade (brv naaste omgeving)
I ex vrij geregeld gehoord, Floriade en omgeving
een enkele maal 1 ex waargenomen in FlorÍade
dtr en four. in vrij groot, soms groot, aantal vanaf
begi-n mei

7 t/m 27/lt/,?o I ex Floriade
dtr in zeer k1eÍn aantal
wig iVesteramstel tot maart lgTL, 2 exx.
l9/9/r70 en 4/>/, Zt 1 ex Fl-oriade
dtr en wig in zeer klein aantal_ Floriade/Ringdijk
dtr en four. in kfei_n aantal, Floriade
enkele voorjaarswaarnemingen in Fl_oriade
dtr in vrij klcin aantal
dtr in klein aantal- Fl-oriade
J/4 en 4/4/,21 1 ex Floriade
dtr en wig in groot aantal; groepen tot max. l-OO exx.
dtr en wig in vrij groot aantal
dtr in de Floriade in klein aantal
dtr in de Floriade in zeer klein aantal
four. Floriade (brv Buitenveldert, tenminste 3 paar)
dtr in de Floriade Ín zeer klein aantal
B/5/'7L 1 zíngend. ex Amstelrust
dtr en wig Àmstelrust, Vrlesteramstel en Floriade
L4/lt/'?O Z exx Ft_oriade

5/>/'Zt 2 exx Amstelrust
dtr in zeer klein aantal; wig op Amstelrust
?/lL/t70 2 exx overvliegend l-loriade
dtr en wig in vrij klein tot vrij groot aantal
26/9/'70 t ex f'toriade
dtr en wig in vrij klein aantaln
tot ver in mei 2 exx Floriade
3/4/'Zt 1 ex Floriade

**********+*{<********+*********+*****,k+*******x***+*********,r<******,i***,È

rn totaal vuerd'en in genoemde periode 41 broedvogelsoorten vastgesterdop 40 à 5o ha grond
A1s doortrekker, wintergast of fouragerend zijn nog 59 andere soorteni{/aargenomen. rn totaal waargenomen aantal: loo soorten.
l;tlaarnemers: J. J.l'{. Andriese, M. van den Berg, D. Kars.
semenstell?" ygrsrgg: M. va* d.en Berg, Kinderdi;kstraat gïr, Àsd-rorotf. ?L9761

1
M vDr
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Golf terrein Duivendrecht rtvel-dencom lex in aanle

e1e en tussen het Golfter rein en e Utrechtse t L97t

Boomvalk
Torenvalk

Meerkoet
I(oekoek
Ransuil
Grote bonte specht

Zwartkop
Matkop
Groenling
Putter

B. Broedvo els s rtveldcncom x in aanl_e excl-usi-ef de weilandengrenzend aan et Golf errel_n.
Slobeend
Patri js
Scholekster
Kievit
Kl-eine plevier
Grutto
Tureluur
I(luut ?

Visdief
Veldleeuwerik
Graspieper
GeIe kwikstaart

vermoedelijk 1 paar

C. Byzonder e waarnemi ngen:

,ens

1 paarl minstens 2, misschi_en J, jongen uitgevlogen.
5 paar; 4 geslaagde broed.sels. L6- Soigen uiige_vlogen, na te zijn geringd.
1 paar i.rr grote vijver
2 exx aanwezig
1 paar; 4 jongen uitgevlogen (geringd)
1 geslaagd broedgeval (het eerste sinds ïraar_
nemingsperiode - l95B)
3 - 5 territoria
vermoedelijk 1 territorium
minstens 1 territorium
mÍnstens 1 territorium

paar
paar

6 paar
; J nestvondsten
paar
paar

mogelijk broedvogel
15 - 2O paar

(eind mei 2 alarmerende exx)

terr.

terr.

1
o
1
7
1

3

10
1

3

Veldui1, 16 april 1971, 1 ex op het sportveldencomplc.x in aanleg
Grote lijster, 12 juni ]rg1]r, 2 exx op het Golfterrein.

*'f********)k**tr<*****x***'(*********{<******:r.,k*******+*********x,Ë*******,i**,r**,t

NOORDERBEG RAAT'PLAATS , i-nventarisa tie 1971 en andere waarnemi ngen.
Omschri vl_ van het ebied: De No
he Noordhollànd skanaa
alsmc.de een opgespoten
begraafplaats. Totale o
[ggflCUfngsperiodc : hal
àk = waargcnomen_ op het
BR9EDVOGELS: De volgende

vastgesteld.
wilde eend
patrijs
fazant
waterhoen
meerkoet

kievit *

orderbegraafplaats, gelegen tussen
kstuine.ncomplex Elzenhagen,
stemd als uitbreiding van de4Éf,.+9ha
medio juli 1921.

terrein.

en het VoI
terrein, be
ppervlakte
f maart tot
opgespoten

ca. l o
1
l-
2

aantallen broedparen c.q. territoria werden

houtduif
ransuil

veldleeuwerik *
graspieper *

8e1e kwikstaart *
winterkoning

2
1

5-10
1
2-3
1
I
3

I.v.m. cie uitbreiding van het aantal rÍraarnemingsgebieden (Amstel-rust, !ïesteramstel, Floriade, Noord.erbegraafpràaIs), is aif ;aarin onderstaand verslag wat het Golfterrein betreft volstaan methet signaleren r.r, opÀ"rkelijke broed.gevallen.
T'a'v' het sportveldencomplex is wèI àe volledige inventari-satie
opgenomen.

4. 9pmg"t "fiike lroeggeval1eS_c:g: 3anglgllllqli", Gg1flerre1!:



(Noorderbegraafplaats - vervolg)

zanglijster I
merel 5 - B
spotvogel 2
zv,rartkop z
tuinfluite;' 1
gr. vliegenvanger 1

il- !e!*3]_ 3í_ sg g:! gs_!rg g gyese Jr:
NÏET.BROEDVOGELS

8

kool-mees
pi-mpelmees
groenling
huismus
spre euv,,
zwarte kraai
ekster

geteld
geteld

n].e
n1e

1
6
t
t
4
1

kuifduiker ( I ex tot Zt+/4/t-971 in grenssloot)dodaars ( in Noordhol_lands kanaai)
blauwe reiger (in 3'uti enige exx overnachtend)l<uifeend (1 paar t,at to/5/L9?t in gressloot)
torenval_k
s ciro lekster
kieine plevier
grutto
zilverme euw
kokmeeuw
visd-ie f

. koekoek
gierzwaluw

-.bcfr.enzwa].uw
hu-ls.zwaluw
boompi-"eper
kramsvogel
kopervri*ek

*+ **,k {i*.*-* ** *,t + * * * *
ltaarnemers Golfter

gekraagde roodstaart
grasmu§
braamsluiper
fitis
tjiftjaf
flui ter
goudhaantje, 6/5/t9?L 1 zingend ex
bonte vliegenvanger, Z4/4/lg?t
putter
sijs
kneu
vink -

rr.qs i
ö*q

rr- !e !3si_21*: g :r !: t_ t1 e !: ! n sÈye€elt:
NESTKASTEN
ö'p Ïö'"p?ï1 r,verrrerrn met t.oestemmi-ng van de d.iz,ec,tie van de D.enstder Algcmene Begraafplaatsen, opgehareen:
10 n-estkasten vool. zan€voge-Ls (6"".g.liroutne-tonnen, 4 houten kasten)1 ::ï:Iïl vooÏ torenvalk (ntet vurÀel), zoats ook in sebruik op hetuot-Íterrein Duivendrecht en op AmsLelrust.
ondanks de eigenlijk (t,:) late plaatsing lvaren ) kasten bewoond;I door huj-smus, J door kootrcezeo (r rr àp a4 "p"ii;-i-;";;;;;*-;p17 iuti nog vliegvlugge jongen), ï door àen onbekend.e ber,voner: de']:":i;:}Lik wel. geslaagde bewàning speelde zich geheel af gedurende de+ weKen vacantie van dc. ï/ilarnemcr I

Een. bezettj.ngsgraad va_n 50 % mag in de gegeven omstandi-gheden alsveelbelovend word.en gekenschetsL 
"r, g""it-vor-doendu .r.r, dat hetplaatsen van nestkasten voorziet in àen cluideli-jk aanwezige bchoefte.

Rest ee-n.woord van da.]Ik aan d.e directie en het peïsonee1 van de Dienstder i3egraafpraatsen (in het byzonder aan de- heer Koningen), die hetdankzij de d'oor hen zo- sympathiek verreend.e faci-liteitàn màgerijk maak-ten om-tot".deze..waarnemingen te kornea.. 
.

De resuJtaten van-d"it - qigenlijk halve.- seizoen doen veel ver-wachten van de volgend.e I

,.-**1..**+ik+**

rein Duive
* *.*.*.* i.+ ,È ,t * * * *.*.-

ndrecht en omg

+ * )t * * * {. * * * ,( *jt,t tr.* ){( * * * * *.* * * + * *
eving:

J.J.M" Andriese, Havikshorst zr., Je 6a1erij, Asd - lo1f,, Tf . 4zLg64
J-$I- van i''Javeren Hogervorst, Dekschuitenstraat.L52,. Amsterd_am, Asd - 1019
Noorderbe -.aats: J .UrI. ven !íaveren Hogervorst.
v\llLl/vDr, septemb er L9?l
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tse laats Zo lied"en dc z. MiddeI lderDoor ge
worclen

rc.k aan ti jd konden deze gebiL.
geinventariseerd. Wèl werden zezocht, H.j_eronder e,en nog zeer sumiere opgave van waargenomen vogels.

A. Broedvo e1s ( volgo

en door de waarnemers niet
vrij regelmatig overdag be-

rde ongecorrigeerd, vDr)
diverse paren
bij boerderijen
in niet groot aantal
in vrij groot aantal
bij diverse huizcn en boerderijen, in wat mindergroot aantal dan vorige soort
hier en daar bij boerderijen
bij boerderijen
i-dem, in mindere mate
bij boerdo.rijen, in klein aa.ntal
bij boerderijen, in vrij groot aantal
een enkel broedgeval bij boerderijen
in enkele paren, bíj boerderijen
in enkele exx, bij boerderijen
idem, in nog geringer aantai
een enkel paartjb, bij boerderijen
talrijk, bij hugzen en boerderijen
in klein aantal, bij boerderijen en huizen
een enkel paar, hier en d.aar, bij boerderijcnin nog kleiner aantal dan vorÍge soort1 geconstateerd brocdpaar, augustus met f juv.in klein aantal
Ín vrij groot aantal
in klein aantal
in zeer kl-ein aantal
in zeer klein aantal
l- territorium op Zorgvlied.

nd, door trekkend of ovcB ouragere

Mec'r et
houtdui.f
veldleeuwerik
boerenzwaluw
huiszwaluw

witte kwikstaart
wintcrkoni.ng
heggemus
zanglijster
merel
spotvogel
Bï. vliegenvanger
koolmees
pimpelmees
vink
huismus
rJ-ngmus
zwarte kraai
ekstcr
kuifeend
s cholekster
kievit
grutto
tureluur
steenuil
nachtegaal
T rwinterend, l{iddelpolder
kuifeend
slobeend
kievit
wi tgat j e
oeverloper
groenpootruiter
graspieper
gclr: kwikstaart
kranrsvogel
koperwiek
tapuit
paapje

dtr en
dtr en
dtr en
dtr in
dtr in
dtr in
dtr en
dtr in
dtr en
idem
dtr in
dtr in

wig in klein aantal
wig in zeer klein aantal
wig in soms groot aantal
klein aantal
klein aantal
zeer kl-ein aantal
wig in klein aantal
klein aantal
wig, varierend van klein tot groot

zeer krein aantar 
aantal

zeer klein aantal
idem Zorgvlied
ransuil_
rurkse tortel ilË;rl;l *"33uïiË.1 ,
[*glgggg,J.J.M. Andriese, D. Kars, M. v.d. Berg.
Seme4g_teLlcr van het verslap:
i'I. van den Berg, Kinderdijkstraat gfI, Amsterdam _ 1OlO. Tf . ?.ig?51
I"1vdB/vDr
september l9?l
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Concentratie broedgerrallen TORENVALK in NESTKASTEN

Dat de torenvalk gebruik maakt Vah de door d.e mens aangeboden broed.-
gelegenhej-d in de vorm van nestk;rsten, is langzamerhand een bekend.e
zaalc. ivÍaar dat de appreciatie spectaculaire vormen kan aannemen, is
naar anze menÍ-ng rninder bekend.
op de temeinerr van de Golfclub Amsterdam te Duivendrecht (lo ha)
zijn a1 enige jaren gunstige result,ilten met nestkasten voor toren-
virLken behaald. Ook Cit voo:'jaar A97l) waren van de acht kasten er
I5iI rrberioondrf .

op de buitenplaats r\mstclrust (2 ha), op geringe afstand. van Duiven-
drecht gelege:n aan de Amsti+l-, - l\raar al enige jaren l nestkast aan-
wezig uras -, werden in het vroege voorjaar drie kasten bijgeplaatst.
i/errassend'iTas, dat onmj-ddelIijk in ditzelfcre Saar in totaal drie
kasten <ioor broed.piiren werclen bezet
Bovcndien kwam daerr óón broedpaar in een boomnest tot een geslaagd
brocdsel.
Hierbij voegend het eveneens geslaagde broedsel in een nestkast,
geplaatst l,:Lj een boerderi j aan .Le overzi jde van de Amstel, vraren
de resultaten ín l-97J. a1s volgt:
- binnen een zeer beperkte straal geplaatste kasten 13

- hiervan rloor torenvalken rrbezetrr 9

- geslaagd broedsel in een oud kraaiennest 1

- in totaal aanta] gesla;rgr.rebroedsels 8

"- tctaal aantal uitgevlogen jo;lgen 31
- totaal aantal geringde jon6len 30
Iiesumerend mag, dachten v,ri j, worden gesteld dat het aanbieden van
nestkasten aa-n torenvalken een voor beide ttpartijenn dankbare zaa,K
is!
J,J.l{" And:'resc
llavj-kshorst 7L, Je galéri j,
Amsterdam - 1011.
rf.421864
vitHlyPr-
septembey L9?l

J.!.d. van !-t/averen Hogervorst
Dekschuj.tenstraat. J-52,
Arnsterdam - Banne Buiksl-oot
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AMSTERDAMSE BCS 1 1-III derde kwar taalenkele j -$/aarnem n8e n reeds in het vorig overzicht. )De waarnemi:rgen, hoewe1 critisch beoordeeld, blijven voor dv erantwoorde li jkheid van de waarnemers.

-11 -

e

1d

G)

Nummering: volgens
De nummers tussen h
van het Amsterdamse
+(..) betekent: bij
Het teken o kan ook+

!._Fuu!
Ui-t waarnemingen van eind ju1i, alsmte staan, dat toch aan de Noordkanthet paar, dat bij de speellrààï§-Eio
dat aari de buitenratnd. van het ONM mo

Vogelgids Je druk.
aakjes ( .. ) verwij zen naar rDe Vogelwere
Bosrr, verder te noemen rBos-Avifauna'r.

schrijven in deze Avifauna.
o..kleed betekenen.

2
eoe de maand

en futen
edde: jonge
et hebben geb

oe1

augustus, kwam vast
jongen grootbrachtenl

n, het tweede paar,
roed, 2 jongen.

fn de tweede helft van aí§[ stu.s tro sluiswachter Mus op de Hoorn*sloot bij de Emmakade 2 jonge futen aànr die rond een dode adult fuutzwommen. Hij nam de j ongen mee naar zijn huis, en voerde ze aasvisjes.I exemplaar wist hij op deze rvijze i_n 1even te houden.De Hr. Mus noteerd.e geen datal op ?!.19- werd echter voor het eerst eendergelijk juveniel in de Hoornsloo t bi j lvlus waargenomen (rne;.v.Drooge).
26/8 nan Hr.' Dooremans op d.e Arv. Poel 7 futen rr/aar, vraaronder min_stens 2 juvenielen.

Q) . Dodaars

Emmakade

75 *')llt a B
(me3.

t2/) en 2t/
mi-ssch

7/lO 2 exx
l9/9 I ex G,

( 15 ) 26 . ïíoudaa e
+!uur
vallend

(16) z?" Roerdorn

(2r) 14, !ïintertali

B. Pi lstaart
o
+

oornsloo t - Amstelveense p

Er moet dus vuel een vierd.e broedgeval zijn geweest aan cre Bosrandtussen Emmakade en Kleine Amstelveense pàerl waar het broedsel uit-einde1ijk slaagde. ---'

0p een datum na het vÍnd.en van de dode fuut op de Hoornsloot, trof Hr.I'Ius nogmaals een dode fuut aan, dezekeer op de Amstelveense poel.De futen waren in een dergelijke conditie, dat zij niet meer voor ple-pareren in aanmerking ktrramen. Aan de Hr. Mus is verzocht een volgende keer
,i1^":" dergelijk geval toch contact op te nemen met een boswachter of eenv'',/G-Iid, opdat zo mogelijk de dobdsoorz.ok ,.og--r.""-*oru"i"u.utgeste1d.

Na 9/5 pas weer waarnemingen m.i.v. l5/g.
{9 :!""Us 1.ex in prachtklJed begin sfoot JachthavenbosArntrzen, mej. van Drooge, Dooremans, e.a.)9 1 ex in prachtkleed achter elzenspeelplaats (fam.g161;"ien hetzelfde ex ?
aldaar (p. Scholten) 5/rc I paar aldaar (mej.v. Drooge)erï. terrein, op NM (fam. Bakx)

(ro) 18. Aarscholver
ook rater in jyr:-, augustus en septernber nog waarnemingen van exxop NI,i of overvliegend, in aantal varierend van I _ j.16/g t ex bij Gem. terr. op NIvl en wegvliegend (meJ. v. Drooge). Laatste

(rz; 21. PurperreiEer r,vng ?
--___=ó/ó 1 ex Kreine Amstelveense poel (iir. Gijse, med. de Groot)

+ 11 uur JO, 1 ex poeltje in ONM Oost bij exc. pad (Swart)

45, 1
in de

exc

6 over Bosbaan vliegend richting Tribune, en in_oeverbegroeiing Noordzijde RoeiÈaan bij íribune (sri,rart)

Na 4/5 pas v/eer uuaarnemingen m.i.v. :ursiepad (fam. Bakx)

, over ONM (v.a. Schot)
xx over ONM (Swart)

(2r)

2B/B 6
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(26) f9" Slobgg1g Nc,. 2)/J pas weer:
2j78 L';;-il eclipskteeà, invallend oNM 1,ï bij schuilhut (swart)

(29) 42" Kuifeend
1L/9 Kteine Vi
Vercler ste:ds

Go) 41. Taf eteend
ï.í/l--7-6ïp-frr,r
Ook dearna in

(4L) 27:-Grar:,we gans Na 14/4 nog
a2/4-18-éix
rB/B 4 exx

(4gl 74. Buizero.

Na l/7 enÍge wa:rrneming van een ldulte 6:jver (tt't. v.d. eerg/V1ïG) .
aI1een juvenlelen, ??, of exx in eclipskleed.
Eerste r,vaarneminj n.:' lZ/4:
bij Gcm. terrej-n (lt. v.d. Berg/V,,rG).

sr:ptember ivrrlrnemingen alhier van m1x. j exx.

richting N o,rer Atv. poel (v.d. Schot). Daarna pas víeer:
vliegend over ONM r,ichting Oost (1,t. fuiper)

O /*I\a ö/, p3.s weer:
75n-1 ex over kemp. terrein richting Z , ":lngeveJ.l_en dcor een toren-

$6) B . Bruine kiekendief
l- ex vanui-t Bos over Arv" rveg richting oost (v.d" schot)

( 6:..) 89 " Boomvalk
2678-Í-ffiT-fa.ngs.rliegend over oNM bij Koenenbos (v.d. schot)
15/9 t ex over kamp. terrein (Straatman)
L9/9 1 ex over Grote speelvrei.de richting ZZW (Andriese)

vcr.Ik; keerde terug het Bos in
l9/9 I ex boven hertenk;rmp (nui<er).

94. Torenvalk Aant
Z878-ïïr,eeil.ï"f :- *x
LB/g t o schinkelpo
22/9 t èx ove.- exe.

bij slootje to
25/g t ex over exc.
102, víaterral Na 2

Zo78-];rdult+3ju

(Stra.etman).
Verder geen sept.-ïJaarnemingen.

.al vurrarnemingen ook in Je kwarrta.l zeer schaars:
vliegend ove r CNI'{ tltl, mogeli jk dezelf de (Sv,iart)
lder bij ineleu-lveneil,:nden (Suker)

p,:rd richting NO; ging zitten in de elzenrij
genover de ] banken CNi,l Oost (fam. Bakx)
pad (me;. Arntzen) " ZZ/g I ex Jachthavenbos

t. ,, (p. scholten)+/o p,1s v/eer:

Ii;z 26/ j nog slechts:
veni-el in het gras tussen middelste en laatste
nkers )
ote juv. lldaarr (me3. Arntzen)
ver r,vci-'l-anden Meerzicht ( mevr . Geers )ex in gras ts middelste en laatste bos (v.Drooge)

(62)

, / -\\o/./
72/g 2 éti-Fóepend r;-rnd Kr-. vijver, l bij de eirandjes, 1bij het

Omoricapad (guter)
1.8/g t ex horen -roepen? rs morgens vroeg, bij KI. Vijver (But<er)
l9/9 1 ex gezien eind exc. pnd (nevr, nak)

04) 112. seholekster

bos (mevr. tsri
ZL/Bzadu1t+4gr
6/g t ex roepend o

Q» 1t4. xie.,.it 5/Lo 1

tL/ó
zeker J5O exx Meerzicht (Verhoeve)
+ 2lo exx (me;. Arntzen); 26/8 + 5oo exx a1clalr

1/7 2-eix oveï'

( Dooremirns )
(82) l-.21"-[atelg!]p Na 1Bl4 pas rveer:-67U-T ,ï-§e6'ö-orr1 oNlui ooÀt (mej. v:rn Drooge)2l/B I + j exx invaLlend oNi,i uJàst (Swart)

september re6ermatig w:rarnemingen oNM, in :rant:t11en varierend.1-11
(86) 1eB. urulp Ita 2?/4 p&Ls we€r: ( enige rvng. in derde kwartaal)

ONI{ richting N (Irtri3man, Brander met exc.)
(8?) ]i9=_ESgendrgl! Na Jo/4 pas wcer:

z/9 , exx roepend over CNM (lt. v.
(BBl :-3:-" Grutto

(enige wng.
d. Berg)

in derde kwetrtaal)

Góén wà;ii6ming meer ni-r 2?/6.
( 90) L13 . lrJitsati e_-_4/7 t ex roepend over Ringvaart tert Z.

25/7 3 exx roepend over Koenenkade bij
1B/g t ex \iogel-eiland (de Groot, *"rri

v:ln het Bos (Verhoeve)
mirld. bos (Verhoeve)
Alberts r mej. Hund)



(r9zr-rrr, Je b:..z.)
(gz) Oeverl-o r

20 7

LJ

28/z
5/e,

exx rand Kr-' vijver (Branderr mej.v.Drooge, mevr. Geers, exc.)ex vliegend langs rand Gem. terrein (me;l van Drooge)
9/9, ?/9, B/9 *u^rnemingen langs de rand van het NM bij vrerk4 of Gem. terrein, meeslal 2 exx.

1

2

(93) 1 6. Turel uuI
1 ex roepen

( 106)

(ro9) 164. ZÍrve rmeeuv/
1/9 t ;rdult + t 5u

Na 2l/l no6 slechts:
d over ONM (tI. v.c1. Berg)

( ro8)

]93f-9fg-te_mantef*g"r, Na 2?/2 pa.s weer:
L/ Lo I ex op Gem. terrein (me3, v:rn Drooge)
163. Xteine mantelmeeuw
1o/ó I juv. over NM (Dooremans)

(rrr) r6

( 121)

lL23)

(rz51
Ook in
nielen
moedeli
5/g t

75/9 L

Qz71 2oz. st
L/9

Stormmeeuw
m.i.v, 5

l 91. Ilolenduif
6/ö tweemaal

exx G

Eerste waiirneming na 2J/4t
v. op Gem" terrein (me;. van Drooge)
Na l/4 pas weer - regel-matig - waarnemingen
em. terrein (mevr. Brinkers)

Enige waarneming in lg/tz1 ex bij Bovenkerk (Dooremans)

( lr:) t?9. visctief
fn Ae màaiE'-auq,u1tu9 nog regelmatig waargenomen, t/m2B/B L ex bovei Nrul <r,r":l ;;;-;"oo se/yt:tl)

2

I 'Iortelduif Na 24
19 9 exx gezien op

f95-: I{oekoek

/7 nog slechts:
de vrÍje sportvelden (lrj. Haver)

augustus nog regelm;rti-g waarnemingen van bedelende juve-aan de Noordkant, gevoerd door riàtzanger, fitis en ver_jk ook winterkoning. Laatste waarneming Noordkant:bedelend juveniel Koenenkade bij oNM oàst (me;. v. Drooge)
ex vliegend over kamp. terrein richting Z (Straatman)
eenuil

en 28/) I roepend ex in het Bos,.overzijde kanobaan bijkrmpeerterrein, huize Streratm:n' (Str;;ri""l-'
(l-IZ) 

*%*_gigrzgaluw in augustus slechts:to/ó t ex hoog over Kr-. poel tussen boeren- en huiszwaluwen (Dooremans)2B/B minstens J exx boven Noorclkant (Swart)

2

ofi) i"92._I{evssef- L/'/,, L2/7, l3/T Vogetei]gnd (zie vorig B]:d)volgens Hr - ropsl6ËF[ï;Eï",.rn"mingui g"ar"ende hele augustus_maand' aB/B en z9/B ook waargenomeh door mej. van Drooge, mevr.Alberts, mej. Arntzen
2/9 e.v. Hr. Topsvo,rt, maar tweede helft september door hem vrij_vuel niet waargenomen, tot 3o/9; ,rJi i-, *r, waterkant in de omgeving.lB/9 ao.. Ir.*dc Groot-gezien-ar, lniroo"o, door mevr. Ar_berts enmej. .Hu1d gehoordl Vogeleirala. 'rv vr . r

25/9 voeeteilanà, op pi"rrk bij ze àamwana (!Íetzger)
- Noordkant:

ÏBzrrïi rang" Noordkant or\iM irÍest naar Meerpad (rnevr. Brinkers)16/g t ex over ONIvi Oost richting Meerzicht (guker)
- Huis de Groo t:

ó/ öen]. 3/8 I ex (de Groot)zB/9 Z e
Thijssepark (de Groot)

xx achter elkaar aan jagendl verd.wenen richting Hoornsloot,/

fr36) 2r4. Groer. cht
lexPo p2

3/to t ex'horen r
horen roepen en gezicn (de Groot)oepen en gezlen Kl. Noorddijk (de Groot)



(:-97t-ttt,
(tlz) 2t6"

12 te
+(140) 22o,

j de betonbrug Verhoc.ve.). G

J exx hertenkamp (dc Groo
1 ex Gem. terrein (mevr.
1 ex roepend over Gr. Spe

eming: 4/7 op gïasveld Amerika
een augustus-uraarneming .
t)
Brinkers )
elwei-de (me; . van Drooge )

14

andere

Gem. terr. (me3. vDr)
ii{. rr. d.Berg/VVÍG, en

4e blz. )

Grote bonte s echt
rr1 toria geteld hele Bos, seizoen 1971 (VWe)

Drllaihals
2ï78-fA-6iölrsiepad. ongeveer een uur r,:ng kunnen waa-rnemen,

op een afstand varierend. van 18 m tot nog dj-chterbii,
midden overdag op zondag ! (swart).]e najaarswaarneming.

( l-+51 226 . Boere nzwaruw
er de klap

broedsels van
ui-t, de tweede
derde broedsel
broedsel werd
kIap, naer nu
Eind augustus/
onder houten a.

onder de hefbr

(I47) 228. Oeverzwal-uw

van de brug over de Grote Sluis vermoedelijk lhetzelfde p,e.,l.r. De eerste jorigen vlogen + A?/6
' op 37/7, de d.erd.e op l5/). Voor het eefste en

werd hetze lfde nest gebruikt, voor het tvrcecle
m.i.v.29/6 een nieuw nest gebouwd ond.er dezelfde
tegen de zijkant
begin september ook nog niet-uitgevlogen jongen
fCak tussen Grote Sluis en Jachthaven Bibo, en
ug over de Kleine Sluis.

(146) 22l. Htliszwatqw
Hele ma.and augustus en september four,egerende groepen borren hetBos en het Nieuwe Meer, in aantal varierend van enÉel-c tot + IOOexx (L3/8, boven weilanden Meerzi-cht, mevr. Geers)

2t/B
28/B

(22o) 229.

2 exx ric[ting Oost over ONI,{ (Sivart)
minstns 2 exx omgeving Grote Sluis (Swart, mej. Arntzen)
!ïie1ewaa1

antal territoria door Vt{tG in hele Bos gete.ld: !. T/n IJ/B nog
I1j regelmatig wa.rirgenomen aan de Noordkant. Da.arna nog srechtsö/ö I ex zien vliegen, elzenspeelplaats (mevr. Bakx)

(195) 24o. Zwarte mees

A
V

?-

2l/9 2 exx fo[iàgerend in knotwilgen langs Meerpad., met
mezen (me5. v. Drooge) Eerste waarneming in tg?l,l/\A 5 exx elzenspeelplaats (p. Scholten) "

Qsz) z\1. Matkop
22/8 nóg bal-tsroep, l,teerpad lrioordzi jde (me 5. van Drooge)

(200) 24 Boomkrui r
oor lrïíG ge nventariseerd hele Bos: ) territori_a, waarv&n
aan de }loordkant, 1 in iriidden lïest.

(160) 2 1 Grote }i ster l juli-r,va:rrn

lq

b
20/g
27/9
t/to

9/9 4-etx otei t<te:-ne ViJvcr (Butrcr)
l\/g t overvliegend ex (guker)
22/g t ex roepend. ovg^r -exc. pad (me5. van Drooge)

( 162) ?D-:_Zungti jster t'//9 b exx voorheuvel (P' scÈorten)

(l-6L) ?52. Kramsvogel l\a 4/, pas weer:

Lg/g-nog-een zlngend. ex, de Groot thuis.
G61) 35I-§s.perwiek Enige wiaarneming na t5/4:?9i9 I ex ov,. r cxcursiepad (farn, Bakx, N. ïrlijker)
Q66) 26L" Tapuit

72/g t
(168) 264. P

ex heuvel (gut<er)

pje
)) /
L9/

B 1 f e.xx exc.
9 en 2L/9 1 ex

famili-e Bakx)

pad (me;. Arntzen),
exc. pad (r"sp. mej.

6/gts
Arnt zc nl



(r9zr-rrr, 5e bLz.)
(169) z6 Gekr de roodstaart

Itan territ,or i oor hele Bos door V'[lG geteld: 16.
5/8, 1?/8, 2B/9, 2g/9, 1o/9,
. Daarna nog slechts:
mej. Arntzen)

door VrliG gete-.ld2 42.

end ex omgeving brug van Broerse

ïn augustus ïyaargenomen op I
steeds 1 ex el_zenspeelplaats
25/g t ex elz.enspeelplaats (

]E:
L)

nog slechts:

Berg)

( uI) 26 . Nachte aal-
Aant territoria, hele Bos,

GzT) z?

Laatstc waarneming:
9/7 cen voor een kat alarmer

(me;. van Drooge)

QZ6) 214, Grote karekiet
Geen enkel-e waarnerning na 24/6.

Kleine karekiet

I
1.au8" nog regelmatig waarnemingen ONM. In september6/9 zingend ex bij exc. pad (merr". Geers)
L/) zacht zingend ex OIriM 'rVest (me;. Arntzen; II. v.d..

(rZB) 2?6. Bosric tzanEer
Niet (zoaIs,in vorig BLz., bLz. L5, vermeld) door hele Bos geteld.Noordkant: 4 territoria. Geen waarnemingen na:2B/? zingend ex ONM Oost bij Koenenbos (*I5. van Drooge)

(L7 9) Z?!r-..\:.et zanser
26/B-1 ex [67Gn orvu

Geen waarneming na:(v.d. Schot)
(1Bo) 

?72; gegtvoqel Geen waarnemln6 na:to/'/ zingend ex parkeerterrein e.chter botànhuizen, bij fietsen-ve.rhuur (me ;'. van Drooge). Buiten het Bos: Z?/? Buitenveldert.
(181) 2Bo. Zwartkoo__éAantal territoria, hele Bos, door VIJG geteld: gZ.

26/8 Veb.a-parkeerterrein, laatste zangwac.rneming (me;. van Drooge)2B/g 1 6 rÍjsterbessen etend, d.e Groot thui-s.ZT/9 I ex elzenspeelplaats (p. Scholten)

$$+-Igufl-uitgr ttrnige augustus-waarnemingen:
1ólö een noE v,rat zj_ngend ex poelpad (f,ui3enàt;t;
2B/B L ex Jàllenpad; determinatie op roep en gedrag

(1Bl) 39*-gfgg[gg. Enige aususrus-waarnemins:
Lt/ö L ex horen roepen en gezien (wi.v.a. BerS)

(rB4) 284. Breamsluiner
4/'/ rocpend ex b

(182)

(rB:) 2B Fi tis
L zingend

roepend
(186) 288. r iftjaf

(rBB) Z 2o Goudhaant

(190) 2

Gec.n waarneming na:
ij hui-s de Groot (Verhoeve)

Geen waarneming na:
ex CNM Oost (M.v.d. Berg; mcj. Arntzen);
ex Oeverlanden A r v. poe-1 (l,l . v.a. Berg)

(Swart )

voet v/d heuvel (mc3. Hovi ng)
plaats (me5. van Drooge)
ntzen)

Na een peiióae van stirzwijgen (onze broedvogelsweggetrokken ?)v'iecr zlngïuarrrnemingen m.i.v . ZZ/8.
1/lO nog steeds mj-nstens 1 zingend ex aanwezig.

ex ge ord
r5/9 en 76/9 roep
25/9 2 exx elzensp
eind -september/be gin oc

Na 2O/4 píts weer:
en gezien, aan de
gehoord elzenspeel
eelplaats (meg'. Ar

tober
er jui .

en(
Bri

4. Grauwe vlie env
29 nog aldaar we ergLrnom

Balkan (de Groot)
i.v. lB/? Z. broedsel Vogeleiland.
M.v.d.Bergr mej. v.Drooge, mej. Hund)nkers, mej. van Drooge)1A/8 Jachthavenbos ( mevr .



( r97r-rrr, 6e b1z. )
(rgr) 2 Bonte vlie nv er.3o

o
+

bij te Sluis
e Bakx),

\6-
Na 4/5 pes weer:

(mevr. Brinkers)
zandterrein Oostelijk van elzenspeelplaats.

Na 2/6 pas rveer:
(Sv;rrt )
oremans )
(mej. ven Drooge)

(eerst Dooremansl later v.d.. Schot idem)t 4-B-19r4.

16/g t o
+

( famili
(r59) z9B. Heggemus

Aantal territori_a., he le Bos, d.oor VifriG geteld: Bl.
(l-52) 04. ii[i tte kwi.kstaart

augustu
vnl-. we
die nog

rk
oo

septeriber, regelmatig exemplaren fouragere-nd Noordkant,
24 en Gem. terrein; bcgin augustus meI juvenielen,

evoerd vrerden, mogeli jk van broedgev*} Jachthavc.n Bibo.
Q53) 1o5-. _crote gete kwikstaartï=--:-=--L1/y I cx over brug van Broerse (Bufer)
(154)

+( 156)

Gelc klvikstaart
3+ ex ovel

26/8 2 exx over ONj,Í (Oo
l5/9 2 exx Genr. terrc.in
1I. Grauwe klauwLer

e exc, pad
Eerste arneming seder

septemUql 19Zl
vDilíDr *-

Me.j. Iir. J.H.U.
Corn. Dopperkerd.e
Amsterdam - 1OO9

o
+
wa

(2o7) lll . si js Ner 9/5 pas weer m.i.v.:
I/IO-Z exx roepend. over exc. pad (me3. vln Drooge)

(210) 22o, gqymsijs
LS/TÍ .x Gilpeerterrein, gehoord (S.uraatman)
2E/9 t (mogelijk 4) ex zien vliegen over kamp. terrein (straatman)

(zr8) 34?. RinEmus
2ö/ó minstens loo exx gi-ngen slapen bij plasje in oNM (fam. Bakx)

Same steld door:
van Drooge
8vr



iïaarnem n in en om Amste rdam
derde kwar aal 19 I
Vo gorde: Avifauna van Nerlerland,
Voor grenzen van het gebied, z:.e
Interessante waarnemÍngenbuiten h

exc1. het Amsterdamse Bos,

uitgave L97O.
Med. B1ad, 9e jrg. nr. 1.
et gebied worden inspringe

'17 -

nd ve::meld.ii o
+
e

o-kleed betekenen.
ngen, hoewel cri-tis

It kan ook
D waarnemi
woordelijkheid van de waarnemers
Afkorting : rr ZBrt = Zuirl-Bi j lmer

ch beoordeeld , blijven voor de verant-

Fuut
7ÍB 2 exx met /+ juveniel, vestinggracht

t.h.v. Nigtevecht (Veting)
Roodhal-sfuut

langs Amsterd.am-Ri jnkanaal

(Singor )
5/e

3A/6 I ex zomerkl-eed, Zuidpier IJmuiden
1 ex, in kanaal op Sloterdijk (S:-ngor)
l1/9 4 exx Zuidpier IJmuiden (Singàr)
1B/g z exx Zuidpier rJmuiden (si"ëo"j

Kuifduiker
1 'Iïl'f:-24/4 L ex in grenssloot Noorderbegraafplaats Amsterclam-Noord(van l,ïaveren Hogervorst) "

Geoorde fuut
tt/? f ài,-zs (Scholten, van Tit)
l2/.9 1 ex, in kanaal op Sloterdijk (Frieswijk)
17/8 1 ex, Haarlemm"rró"" (Singoi)
Dodaars
MÏl§IEls 4 broedpogingen ZB (de Roever, van IJzendoorn)27/7 1 ex, Botshol (vet:-ng)

Jan van Gent
18/g z

Aalscholver
juv. exx., Zui-dpie.r IJmuiden (v.d. Berg, v.d. Schot)

L5/7
e/8

1 ex,
1ex,

vloog op uit ondiep plasje ZB (Singor)
Amerikahaven, Sloterdijk (FriesvriSÈ)

PurperreiHer
W--TTze (Buurrna, d.e lrlirand.a, vering)
lBt.Z 2 exx, ZB (Scharringa, Veling) "
25/7 2 exx, ZB (iti-nfoopeny'
lO/9 1 ex, Sloterdijk (Oooremans)

Rosrdoap
25/1;VB
7/8 I ex,

lL/9 1 ex,

eXr ZB (Hinloopen)
ZB (t';ej. van l)rooge,
langs spoorsloot ZB (

Hirschler, de Roever)
v.d. Berg)

I

Lepelaar-A1-T.**, 19.50 h, Niril, Afrikanerplein (Swart)to/ó z exx, Houtrakpolder (Singor)
lIíaarnemingen Sloterdi jk :
22/7 16 exx; t4/B 2J exx; to/9 / exx
lillaa.rnemingen ZB i

!gql" juni hoogui.t J^exx; 3o/6 210 exx i Z/T I exx; B/? +Lo/? zJ exx; tt/I 28 exx i t+/z-.*-ie-"",1 ;'is/i i-'ii'""'", ia5/B 4 exx ; 1t/B 6 exx ; 5/g' ie-"** , ig)g-i l_Z exx ; z5/g

1B

+J
exx;
/"exx;
exx.

10'/7 1 ex, ZB (van fJzendoorn)
Wintertalinp

---+3-tsroedvogel in ZB, juvenielen waargenornen (Singor)
Zomertal
Brr:edvo 8e in ZB, juvenielen waargenomen (Singor)



rB
(Groot Asd - 2e blz.)
Krakeend
Regelmatig enige exx, ZB
5/9 hond.erden exx, ZB

Smient

( cliverse waarnemers )
( Dooremans )

(Hj-r'schler, de Mirand.a, Oreel-, Veling)
( van IJzen,loo::n)

ï477- "nie.\5/7 enige

9{-!q!qert

exx, ZB
exx, ZB

-7t7
Lr/7
20/7

enige
enige'ï ex,

exx, ZB (de Miranda, Oreel, Veling)
exx, ZB (van lJzendoorn)
ZB (Oree1, Steenhart)

Slobeend
Broedvogel in ZB, + 4 paar met juvenielen vraargenomen (Singor)
trre:'moedelijl< broedvogel sportterrein in aanleg, Duivend.recht:
1 paar (Andriese)

Krooneend
Regelmaiig waargenomen in ZB tot 26/6
5/9 to vtlestlandgracht (Swart)

Kuifeend
1-18--t-g met 4 juvenielen, ZB (v.cl. Schot, Veling)

Broedvogèl Amsterdam uïest : I paar Rembrandtparkr/tniestlandgracht,
2 paar Erasmusgracht, 2 paar Rioolzui-veringsinstallatie-West (I{artog)
Tafeleend

4. paar (d.: Roever)

13/6 nest
Lo/Z 1 eï
U/1!q_o,geend

van to/l (6
LO/9 5 exx

Anser spec.

met 6
net 1

eieren, ZB (ltinloopen)
puili, ZI3 (van IJzendoorn)

2o7? L_u", ZB (oreel, steenhart)
Eidereend

L9/9 ! t2O exx, Zuidpier fjmiriden (S:-ngor)
ZOi9 1 ex, Bui'ben-IJ (O. Íi"s"r, med.. ttartoé)
Berseend
-*+-Regelmatig waargenomen in ZB, max. L5/7 + 40 exx

grallrÀre gans
23/7 (J exx) uraargenomen in ZB
op Sloterplas (Boonstra)

(Buurma, de Miranda,
Veling)

(afschot jagers ?)exx) tot
zlvemmend

Z2/Z lO óxx, Sloterdijk (Sctrolten)

§pg"*ut29/9 I ex, van Heuven Goedhartlaan, Amstelveen (
29/9 I ex, vesting langs Amsterdam-Rijnkanaal, t
Bruine kiekendief

7 L 6, ZB (van IJz.endoorn)

c Í
h
ngor)
.v. Nigtevecht (Veting)

2 ]E
tL)

Lo/Z 1 g, ZB (Scholten)
ti\ 1 6x, ZB (Hinloopen)
4/g ) exx, ZB (Dooremans)

\/.9 1ex, Sloterdijk (Hirschler, OreeI, de Roever, Veling)B/g f g, zB (v.d. Berg)
!o/9 1 Q, zB (scholten)
Ll/.g 1 -ö, 3 gg/luv., ZB (v.d. Berg, vïijkcr)
l9/9 j exx, ZB'(tleling)
Z6/g 1 juv. ex., ZB (excursle Jongerengroep, Veling)
Boonvalk

2) P, 21:
zijn idern (Verhoeve)

Correctíe Med" Blad, !e jrg., nr.
3Oi4 1 ex Hoofddorp (Veiine) moet



19-t(̂Groot Asd - 3e blz.)
Boomvalk - vervolg
íËFiGdiia:
i.-GoÍïEdirein Duivendrecht, minstens 2 juv. uitgevJ-ogen (Andriese)
2. Nabij Amsterdam-Rijnkanaal, brug naar het Gooi, ,ruit g"ronden (singor)
?. Vondelpark, laatste week ju1i, I of 2 juv. (Brander)
4. Botshol (Buurma, Hartog)
mogelijke temitoria:
5:-ÀmëIeIi;;[;-;6frIi rgZl geregeld I ex (Andriese, v.d. Berg)6. westeramstel, voorjaar l9?L-2 exx, tot ver in mei (ana"ióse, v.d..Berg)
_ t1/Z 2 exx, Grote Bocht, Amstel (v"f:_r,e)
/. Uithoorn, 24/Z 2 exx (veting)
Verder noA:
- ----- ---=2ö/7 I ex, langs Pakketpostgebouur, Oosterd.okskade (Swart)

Torenvalk
Territoria:-1:--F6ÍA6i IJdoorn (rlieyer)
2. Omgeving Nieuwendam (Meyer)
?. Gencral Tyres (Hartog)
4. Fijnhout (Hartog)
5, El-ectrische Centrale (Hartog)
6 - ro, Golfterrein Duivenarecnf, 4 paar geslaagd (Andriese)
I1- fl, Amstelrust (Andrieser v.d. BàrS)
14. Floriade (Andriese, v.d. Berg)
r-5. Boerderij^overzijde Amstel (Àndrieser v.d. Berg)ad 6-15: B broedsels geslaagd, JJ jongen (nnarïese)
L6. Centrum Ronde Hoep pold"" (É"""*")" "
W. Zuid-Bijlmer. LO/? Z grote jongen (van IJzendoorn)18. Lero-Lak, provinciale weg, Ouderkerk (Singor)
19- 21, Halfvueg (Buurma; Singor)
2?- Zl, Zijkanaal C (Singor)
2\- 25, Hoofdweg, ten Zuiden van Hoofddorp (Blekendaal; Buurma)26" Hoofcidorp (Buurma)
27- 29, Badhoeved.orp (Buurma)
10. Station .Sloterdijk (Buurma)
3l-. Stadion (Buurma)
32. VU, de Boelelaan (Buurma)
31, Vespuccistraat (Buurma; Hartog)
J4. Eendrachtpark (Buurma; H"rtoà)
15-" Postjesweg - kerk (Hartog)
36. Geuzenkade (l{artog)
37. Ookmeer - polder (Buurma; Hartog)
38. [$estertoren (Hartog) ' -- - --a'
19, P. Calandlaan/J, Huizingalaan (Hartog)
40. tcruitmagazijn Sloten (BIekendaal; HaItos)
Í1. J.r: langs snelweg Amsterdam-den Haag (Hartog)+è. Sloterpark (Buurma)

!2. osdorp-oost, Bad.en powel-Iweg (I3lekendaar; Buurma)
!\- 45, Oosteinderpoel, Jac. taÈtaae (Buurma; Verhoeve)46. Rioolwaterzuivéringsinstallatie (tsuurma)
42. Wi1lem de Zwijgerklrk, Olympiaweg; 26/6 2 jongen (Nijman)

Patri.j s
1Í7T-55
t5/9 10

exx,
exx,

ZB (Scholtc.n, van Til)
7.OO h., AFC-terrein, Buitenveldert (Andriese)

irÍaterral
Z6T-finstens ] uitgevreten

van ïJzendoorn)
30/6 1 ex horen overvliegen

eieren gevonden op di jkje ZB (d.e Roever,

(de Mir.anda, Oree1, de Roever, Veling)



)11

(Groot Asd - 4e blz. )
Porseleinhoen
Eind juni J terri-toria 2ts, nest met
onbekend (Hinloopen, de Roever)

Kleinst waterhoen

I ei gevonden, broedresultaat

ï nvasie ín ZB: .ranaf tt/6 enige exx roepend (de Roever);
regelmatig gehoord tot begin ju1i.
maximaal 29/6 7 öö roepend. + nog 1 bekend territorium, dus zeker
B 66 aanwezig.
4 nesten gcvonden, resultaten:
1. t9/6 1 ei; 20/6 aangepikt door muizen.
2. 22/6 J eiercn, 25/6 4 eieren. tZ/? 4 puIli.
3. l+/? 4 ej.eren, L?/? ) eieren. 4/B 4 puIIi, 1 schier-eÍ.
4" 23/? 1 schierei, waarschijnlijk nest met broedsucces.
öö begonnen pas to. roepen om circa 22.O0 h. (eind juni); waren
overigcns niet schuwl overdag nauwelijks te zien te krijgen.
Baltsroep (2 typen)i irErregungsrufrr, antrvoord ? o, rrlrregungsrufit
opgenomen op geluidsband (de Roever).
Zie verder een nog te publiceren artikel.

(V,iaarnemers: Hinloopen, de Mireinda, Oreel, de Roever, Veling, van
IJzendoorn. )

Bontbekplev'ier
Broedvogel in ZB, mi-nstens 4 paar (Singor)

Elg.1_ne plevier
Broedvogel in ZB, minstens 10 paar (Singor)
Broedvogel op sportterrein in aanleg, Duivendrecht, 7 paar,
J neslvondsten (Andriese)

§!qa4dpleviE-r'vtlaarschijnlijk broedvogel in ZB,

Zilverplevier
2 paar (Singor)

1976- -f ex,
1o/9 I ex,

Gor.r,dplevier
24/z 1 ex,
7l/B 20 exx,
íilate{snip
Broedvogel i-n ZB, circa 10 terrÍtoria in circa 2/3 deel- geschikt
biotoop (Singor)
Pqelsnip

Zn (Hinloopen)
Sloterdijk (Dooremans)

ZB (Oreel, Ïiinloopen Sr. en Jr., Swart)
Haarlemmermeer (Singor)

ZB (Dooremans)
Sloterdijk (Dooremans)

4/g
Lo/g
Bokj e
2q9'

I ex,
1 ex,

J exx, ZB (excursic Jongerengroep, Veting)
Kl-eine strandlo r

exx, S erdi jk ( scnorten)
2r/B enige exx, Sloterdijk (Dooremans)

Temmincks strandloper
2o7T t-;;ZBïo"Ëï, steenhart)
L4/B enige exx, Sloterdijk (Dooremans)
L7/q 1 ex, Spj-eringhorner Binnenpolder (Frieswijk)
29/B enige exx, Sloterdijk (Dooremans)

Krombeks trandloper
1578--T
2r/8 I
íy94phaan

eixl-ZE-Tï"a. Berg, Kar.s, Singor, van Ti1, VeJ-ing, liiijker)
exr Sloterdijk (Dooremans)

Broedvogel J.n ZB, zeker 2 paar (Singor)



(Groot Asd - 5e btz.)
Kluut
Broedvogel in ZB, 9 paar. V
ïllaarschijnlijk broed.vogel s
eind mei, 2 alarmerende exx
Steltkluut

eel dode jongen gevonden (S:-ngor)
portterrein in aanleg, Duivend.recht:

( Andriese )

-21 _

Vanaf 5/6 I ö, ZB, tot Z)/l 3 exx (diverse waarnemers)
Grauwe f ran.i epoot

-_&ZTg--f"", Ze-fV"tins)
Kokmeeuw
In ZB ringvondst: in 19ZO
(van ïJzendoorn)
Dwergmeeuw

bij Rceuwijkse Plassen aIs pu11us geringd

rl/5-r-Juv. ex. r zB (Hinloopen)
l-4/B 2 ad. exx, Stotcrdijk i»ooremans)
Zwarte stern
Broedvogel in ZB,

Reuzenstern
circa JO paar, l! nesten gevonden (Singor)

zl/ö 1 adult ex, 1 juvenier ex geringd, bij brug Muiderberg-land; juveniel werd nog gevoerd (Hirschler, de Roever,Veling, mcj', van Drooge; v,d, Berg, Scholten).
22/ö ook nog gezi_en (Dooremans, Haver, v.d. Schot, Swaab)
Visdie f

Z. Flevo-
,Scharringa,

Broedvogel
Bro edvogel
Grote stcrn
9/8 1-ó", Amerikahaven, Sloterdijk (Frieswijk)

Alk
ÍVg l ex winterkleed, Zuidpier ïJmuiden (v.d. Berg, v.d. Schot)

op Amstelrust, I paar, en op vriesteramstel: minstens 2 paar
v.d. Serg).
J à 4 exx, azend op pas geploegde akkern met houtduif,
tortelduif, Turkse tortel, Huizen N.H. (Swart)

Torte ldui f
f;g.ÏmAtí§ waargenomen ZB, waarschijnrijk broedgeval omgevi-ng (singor)
Turkse tortel
Algemeen i-n Badhoevedorp en Hoofddorp (Verhoeve)
Dit jaar aanwezig Beatrix park en omgeving (mu5. van Drooge, oree1,Vr-'1ing)

Steenuil
'r6Fiïï6ii"

ZB, mj-nstens 8 paar (Singor)
op sportterrein in aanleg, Duivendrecht: 1!_20 paar (Andriese)

Holenduif
Eroed§eïàr
(Andriese,

3t/7

-1 Omgcv f

2. Tussen
de Roe

(broedresultr:ten onbekcnd) :
ng Kalfje (27/3, regelmatig aldaar, v.d. nerg)Buitcnveldert en Ouderkerk, paring $íaargenoàen (v.d. Berg,
ver )

a)
4
5

6

7

Ten Zuiden van Ouderkerk (ZZ/))
Omgeving cafó Voetangel (ZT/1)
Langs Oude Waver, t.h.v. Botshol (A?/1)
Ten Noorden van Vinkeveense plassen (Sluymers)
Boerderij aan Angstel, nabij snelweg nmslercram-utrecht; mogelijkuitwj.sseling met 4 (Sluymers)
Ten Oosten van Abcou<ie, Iangs het Ge j-n (2?/3)
Ide'm (27/31 regelmatig aldaàr, Veling)
Jac. Takkade (6/4
Schipholdijk, .A.alsmeer (Verhoeve)
Ten I'ioorden van Uithoorn (6/4 Z 66, I g)

B.
9.
10.
11.
12"



2?(Groot Asd - 6e blz.)
§i.egpgl} - vervolg

Oude Velserweg, Noordzeekana.al ( mei, juni,
Zeker enige (?) territoria Haarlemmermeer
(waarnemers: 27/3 v.d. Berg, d.e Miranda,

5/4 v.d. Berg, Veling)
lr/7 1 ex ZB, vloog op uit stapel buizen (Singor)
Bosuil-
?-'B/?--t 9, ten Noorden van Vinkeveense P1assenl daarna nog regelmatig,

vraàrschijnli jk broedvogel (Sluymers)
Territorium op hlesteramstel, broedvogel op Oostermeer ? (Andriese,

v. d-. Berg)
1i7 l- bedelend juveniel, \,l[illemsparkrreg (Brander)

Ransuil
Eïö"aïoeeI in Eendrachtpark: 2 paar (Uartog)
Broedvogel op Noorderbegraafplaats: 1 paar (van íÍaveren Hogervorst)
Broedvogel op golfterrein Duivendrecht: 1 paar, minstens 2 juv.

( Andriese )

Velduil
Broedvogel in zB: 2 paar. Jongen van r paar door werklui naar Àrtis
gebracht; thans bij het laboratorium van de VU (Hinloopen, de Roever)
Hiermede in verband. staat:
L6/4 1 ex, sportterrein in aanleg, Duivendrecht (Andriese)
Grote bonte specht
Broedvogel Gol-fterrein Duivendrecht: I paar (voor het eerst sinds
rlraarnemingsperiode, vanaf 1!!8 (t+ndriese)

4,,'/qq!e specht

L1.
14.

Broedvogel_ Buitenr,'eld ert
Zie verder l,ied. BIad, !e

29/5 I zingende
(vel-:-ng) 

;

[,lterrietzanger

terri-toria
2, blz. 25

Hartog)

Veling

(Andriese, v.d. Berg)

Z-978--1-efl-Eroek in Water:land (Bonten, med. Swart).
(analoog geval aldaar + a8-tp-tg4g, de Gi.er, med. Swart;
zie Ardea 41-259, Lim6sa Z9-4?)-'

Boerenzwaluw
4/g t albino ex r ZB ( v. d. Berg , r,i/i jker)

Oeverzwaluw
Broedvogel op sroterdijk: 2 kolonies, circa 2J paar (Hartog)

Qfqte lijster
12/2 2 eii-Golftemein Duivendrecht (Andriese)
Kramsvogel
8/5 1 ex, tussen schell-ingwouderbrug en Ransdorp (sctrorten)

Zwarte roodstaart
Oost:3
jrg. Nr

§eIi"Llganriglganggr-178--1-"";-ZB-fd6-Hoever, Hirschler, mej. van Drooge)
Grote karekiet

L4/8 1 of 2 exx, Sloterdijk (Dooremans)
lO/9 1 ex, Sloterdijk (Dooremans)

Spotvogel
Broedvogel op Floriade: 7 territoria (ltndriese, v.d.
Broedvogel op l,ÀÍesteramstel: 1 territori_um (Andriese,
Zie verder I'ied. Blad, !e jrg. nr. 2, blz. 25.
Grasmus
ffirfi;ögel op Floriade: ] territoria (Andriese, v.t1.

6, Nigtevecht, langs Amsterdam-Rijnkanaal
enige ont,vangen waarneming buiten Botshol.

Berg)
v.d. Berg)

Berg)



Braamslui er

Zwarte mees
6/g

20/9
29/9

Put ter

È amengesteld doo

E.J.M. Veling
Wi11em tan Abcoudelaan 14,
Abcoude.
rel 02946/L??6

nest met jongen, werf Hinloopen, Amstel (Hinloopen)

1 ex, i[teesperzi jde, richting Amstel Hotel (Andriese)
enige exx gehoord, Herengracht/Gasthuismolensteeg (Andriese)+ 10 exx, vesting langs Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte vanNigtevecht (Ve1ing)

Broedvog;el Golfterrej_n Duiventlrecht: 1 paar (endriese)
Broedvogel Floriade, minstens 1 paar (Aiarieser v.d. Berg)Territorium Diemerplas: I iraar (Swnrt)
Zie verder i.4ed. B1ad, !e jrg. nr. Z, blz. 26.

(Oroot Asd - ?e blz.) .

EVe/vDr
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Gedurende de maand. juri trokken wij door Griekenland, met het doeliets van de aanwezige vogelstand. waar te nemen
De meeste soorten i-n Nederland komen van het Europese, Europees-turkestaanse I pal.earctische en holarctische fauna-e1ement. In Grieken-l-and ontbreken echter een aantal- broed,vogelsoorten uit bovengenoemd.efauna-elementen, die Ín lir/est en Midden Europa zeer algemeen zíjn,zoals bosrietzanger, spo'b.r.oge1, zwartkop, ti:-nrluiter (nrrop"uJ),pa!1i-js (Europees- burkestaans) , . f.-ti", iSiftSrf (palearctisch) , winter-taling en slobeend (holarctisch).
Behal-ve ui-t eerd'ergenoemde fauna-elementen, komen in Griekenland eengroot aantal soortetr uit mediterrane streken en andere., aangrenzende,werelddelen voor. voorbeel-den hiervan zijn: dwergarend, steenpatrijs,zwar:tkopgors , Cetti ' s zanger, kleine ,*r"tkop ( d;;;;;àrrÀ_m"oiterraan) ,aasgier, slangenarend, ltavikarend en Balkarr"p.rr.r (Indisch-Afri-kaans),ralr'eiger (Ethiopisch), kroeskop- en witte pelikaan, en zwartkopmeeuw(sarmatisch), vale gierzwaruw, blonde tapuii, vale spotvogel, orpheus-Srasmusr roulvmees en rotsklever (mediterraan), rotsmis en arendbuizerd(paleoxerisch).
Voorts heeft Griekenland
nergens ande::s ín Europa
ortolaan 

"

broedvogelsoorten die men vrijwel
zoals; maskerklauwier en bruinkeel_

even als het vorige een droge en on_
aas niet konden bezoeken.

een aantal_
tegenkomt,

De grootste lanclstreken
I!gseg]1g, een bergacht
loof- en naaidbomen, en
Ztil vart Thessaloniki .
Midden Griekenl-and

van Atstreek ten irI

Het Pele onrresisch schie reiland
her ergzame s,,reek. v,relke v,r hel-

in Griekenland zíjnt
ige streek met een red.elijke begroeiing vanveel doornachtige strui-ken. De streef Íigt ten

voor het merendeel d.orre, kaIe, bergachtige
hene.er, ïï

JlVest en Oost Mac edoniö
het vochti gste gebied is

het Noorden van Griekenland, dat relatief
, met veel deltars, meren en moerassen,

****)h**

9g-q§gpg§, gelegen in Thessali-ë, is een bijna Jooo m hoge berg,di-e vla}; aan zee ligt. Als meest voorkomende roofvogelsoorten namenwe trier uraar: aasgi-cr, vale gier., steenarend, slangenarend, srecht-va1k, wespendief en torenvalk. anze meest sensationele waarnemi-ngwas die van de Eleonolars rralk, die zich hier sinds kort gevestigd had.Deze joeg regelmatig tussen rle rondvliegende juveniele slc.chtvalken.Zijn jachtr,vijze was evenwe_t_ anders aan àie van de slechtvalk; in jacht-wi jze Ii jkt hi j n.l. meer op de boom.rafk dan d.e sleehtvalk.verder zagen vuij er alpongierzwaruw, rotszwaluw en roodstuj-tzwaluw, dieook karakteristieke vogelÀoo:'ten voor di-t biotoop zijn,De meest algemene zangvogelsoorten op de olympus waren weI: rotsklever,gri jze gors' kr.uisbel<, grauwe klauwiàr , ,*àït" mees, bergfluiter enb]onde tapuit. ook hoorden wij er nog "*,,irg"nde goudhaan, een zeld-zame broedvogel in G:iekenlanà.
Aan de voet varr de berg lagen enkele dorre graslanden, dj-e ornithorogischook interessant b-'l-eken te ài3t , met soorten als 

- 
zu,rartkopgors, cirrgors,blonde en roodborsttapuit; ook ,.alen r,vij hier éó"*"ài *ài"à*i.r.

Iétéel.e,
ligt in het midden van Thessaliö, en bestaat uit een formatÍe rotsenvan enkele honderden meters hoog, welke een kleine vallei omslui-ten.IIet meest opvalrende van dit lanóschap isr--d.at de rotsen omgeven word.endoor tientall-en kilometers vlak land.'vroeger geloofde men in Grieken--l-and dan ook, dat dit meteorieten waren, aïe door een toornigc,god daarwaren neergegooi d.
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En nog altijd zíjn d,eze rotsen practÍsch onbegroeid., zod.at o.e daaraanwezi-ge holen en gaten ideaLe broedplaatsen zijn voor vogels, voor-al roofvogels
rlij hebben onze tent dan ook in bovengenoemd.e valrei opgezet, zodatïtÍij de rotsen de here dag op roofvoguiu konden atspeurii.
Rond en boven de tcnt namen wij de volgende roofvogels i,\raar: aasgier,vale gier, monni-ksgier, slangenarend, zwarte wouïv, sperï,ier, torenvalken }tleine torenvalk. Eénmaar hebben wij een rots beklommenr waàrop
! 25 paar aasgic'ren broedden. Soms aoÈen d.e beesten tot een tientalmeters over ons hoofd heen.
Het gebied heeft als voornaamste beplarttÍng: lichte loofbomen endoornachtige struiken.
Zangvogelsoorten die wij hier regelmatig zagen waren: blonde tapuit,blauwe rotslijster, orpheusgrasmus, vare spotvogel, rouwmees en cirl-gors.
De eerste twee-dagen signaleerden wij ook steeds twee zwarte ooievaars,di-e hier tn 1967 gebroed moeten hebbÀn, doch wij konden geen enkele aan-wijzing vinden voor een broedgeval.
Delphi
heeft ornithologisch evenveer waarde a1s op cultureer gebied.De ruïnes geven met hun vcle gaten. en spluiur 

""r, goede broedgelegen-heid voor vele zangvogelu ,orÍ": rotsi.rà"à", rotslijster, blonde ta-puit' roodstuitzwaluw, rotszwaluw, rourvmees, uergfluiter en cirlgors.De rotsklever neemt in het dorp Delphi trouwens een heel speciare plaatsln, want de soort bepc'rkt zich hier niet uitsluitend tot steile rots-wanden en steenachtige herlingen; u/ij zagen hem ook op huizen midden inhet dorp, op lantaarnpalen, i-n bomen en fn riroge graslanden. Dit houdtmisschien verband met de enorme kwantiteit, waarin deze soort rond hetdorp voorkomt.
Een gebergte, dat zijn meest irrrestel-i jke uitlopers uitstrekt tot DeJ.PhÍ,is het Parnassus eber te. Del Phi wordt van dit gebergte gescheiden dooroen rede ijk hoge bèFgrug. ,vilden wij dus in het geber gte zelf komen,dan moesten wij het e r voor over hebbc-:n een klimtocht van+Juuroverde bloedhete kalc drogje zuideli
6 uur vuas hc.t in Delphi nog +4

j§e helling te ondernemenl ïs avonds omo"c !
Maar tocn wij eenm aal de berg::ug beklommen hadden , waar slechts enkelesteenpatrijzen, grasmussen en blonde tapuiten op zaten, vras hct uit-zícht, op de daarachter lj- ggende valIei onvergetel ijk. Langzaam ging hetkale dorre terrein over i n een dicht naaldwoud. V1ak voordat v,rij hetwoud ingingen, zagen wi j een kraantje met een p}as eronder. Hier kondenwij onze dorst lessen, en reeds spoedig bemerkte n wij, dat wij niet deenigen waren, die het water als een ware uitkoms t zagen. Ortolanen,bruinkeelortolanen, rot smussen, cirlgorzen en rouvJmezen naderden ons bi jde plas tot op enkele meters afstand. Tot onze verbazing kuiam ook eenpaartje Europese kanar ies met 4 juvenielen bi j dit plasje drinken.De woud-en zelf !ïaren niet vogelrijk; de meest algemene soorten v,/arendaar rouwmees, zwarte mees en grauwe kl"auwier daarbij joegen steenaren_den en aasgi
de bossen jo

.cren reÉre
egen hond
snelheden
ij nog ee

Koronia

lmatig over clo bomen. Tu sscn de bergruggen en overerden a1_pengl c.rzwaluwen
wekend hoge I tussen de dakpannen inphi vonden w n nest van de vale gierzwaluw.
Het meer
Di-t meef 1 gtt en N!í van Thessaloniki, en heef t een oppervlakte van10 bij 5krn" He t is voorname.lijk begroeid met riet I ten tijde van onsbezoek was het water groengekleurd als gi..vo19 van het hoge alggehalte.Dit gebied is w ellicht éón van de vogelri jkste van Griekenland.. BehalvevuatervogeLs kan men er ook v;aadvogeJ_s en zangvogels in groot aantal aan-treffen. Eén kee r zagen wij een groepje van 5 vuitte pelikanen voor eenhcvige regenbui uitvlic'gen, tcrw ij1 de kroeskoppelik aan op een morgen ver_tegenv'roordigd was in enkele hond erden exerirplaren. De laatstgenoemd.c soort

op insecten, met verbazing-
een huis vl_ak buiten DeI-

had hier ín l9?l voor het eerst sinds jaren weer gebroed.
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Ook de rei-gerachtigen zijn hier in byzonder hoog aantal aanrr,rezig, en het
Ëon gemakkelijk gebeuren, dat je op een stukje oever van niet meer dan
50 m kleine zilverreiger, ral-, purper- en blauwe reiger, woudaap en kwak''
bii elkaar zag. De kwak was zo talrijk, dat wij op één avond in ti,vee uurtijd meer dan J0 kwakken in dezelfde richting langs onze tent zagen vliegen.
Een soort'di-e ook steeds i-n 2 of meer exeinplaren aanwezig was, iffas de zvrar-
te ibis
D9 hoge rietkanten bevatten tientall-en zangeïs, met name grote karekiet,
klei-ne karekiet, Cetti- I s zangcr en zr,vaptkoprietzanger. De laatste broedtnoordelijkerr cn de soort is hier in zijn overwinteringsgebied; het ove.r-
winteren kon men echter gezien de. tijri. en de víeersomstandigheden niet erg
au sérieuX Í]erlle o, zodat vroege trek of overàomeren ons meer waarschijnlijk
leek" Behalve de rietzangers zagen wij nog de volgende zangvo6gels: baard.-
manr buidelmees, kleinc klapekster, spaanse mus, gele kwikstaart, kort-teenleeuwerikr v&fe' spotvogel en scharrclaar.
De Evros delta
Dit gebied, liggende aan de Grieks-Turkse grens, kan men het beste intwee delen verdelen:
I. de kust c.n de monciing van de Evros.
Ïf' het vlak hi-erachter liggend landbouwgebied, waar de rivier metzijn zijarmen doorheen stroomt.
rn dit laatste gebied. verbleven wij 6 clagen. Vooral voor roofvogels isdit gebi-ed ideaal als fourage-plaats. ScÀreeuwarend, slangenarend; ààs-gier, vale grer, zwarte wouw (soms meer dan 2! exx)'en flàine torenvalk,kon men er elke dag tegen het middaguur met grote mate van zekerheid rïaar-nemen. Eénmaa1 zagen urij híer ook een dvrergàrend (donkere fase) en een
Balkan sperwer, terr,vi j1 wij hier tevens regelmatig de arendbuizerd heb-
ben waargenomen

Min of meer tragisch r,vas het vinden van een jonge schreeu,,varend, - metnog sporen van dQnsveren -, die zwa?e vergiftingsverschj-jnselen ver.toonde.Het determineren van een schreeur,varend in de vLucht is sóms geen gemak-kelijke opgave, i-n de hand is het nog veel moeilijker. ï,rij konden deegaal-bruine broekve'ren zien, die bij de bastaard.arend witachtig gevlektziin, €rr bij het spreiclen van de vleugel konden r,rij de zes handpennentel1en; bij de bastaardarend zijn het er tenminste zeven.
Niet alleen voor roofvogcls was het gebied goed; ook voor diverse zang-vogelsoorten, met name klaur,vj-eren, vlras het terrein bij uitstek geschikt.
Kl-ei-ne klapekster en grauwe klauwier kwamen er in tientallen exemplarenvoor. Ook zagen wij elke dag een paartje maskerklauwieren met 2 jàngen
in steeds dezelfde boom zitteri. De jongen leken ongeveer op het vrourru-tier maar waren op rug en borst getekend a1s een juveniel roodkopklau-wier.
De dag voordat v,rij hi-er vand^aan vertrokken, maaktcn wij een tocht - buitenons mcdevueten - in ecn s.oort nj-emand.sIand, rvaar wij, viak voordat wijgcarrestecrd we:rden, nog een juveniele kuifkoekoek zagen. Deze soort isin Griekcnland een zeer zel.d.zame zomergast; hij broedt misschien in Bu1-garije, doch is in Griekenland al-s broed.parasiet nog nooit gcconstateerd.
A1 met al een onvergetelijke vogelvacanti-e in dit droge, warme 1and,dat beslist een bezoek urai:.rd. is.

Martin van den Berg
Kinderdijkstraat B II
Àmsterdam - 1O1O
rf. 71976r
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Niko iriijker
Stuyvesantstraat 7
Amsterdam - 1017
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DE OLY},1PUS EN ZIJN VOGtrLS

van 6 tot en met B juli bezocht ik tijdens mÍjn reis naar Griekenl-anden Turkije Griekenland.rs hoogste berg. Deze wàrkelijk unieke uerg,meL zj-jn uitzonderlijk rijke fauna "r, ffo"a, is verreweg het fraaistevan aIle gebieden die ik bezocht.
De olympus (in het nieuw-Grieks ólimpos, me.t de klemtoon op de cerstelettergreep) heeft mec'rdere boomloze-toppen, die hier en daar tot bij-na Jooo m hoogte rijken; de hoogste top-is z9l? n hoog. Er heerstdaar, zelfs in het hartje van de ,o*"", een guur krimaat met voel re-gen en v.rind, net a1s in onze herfstmaanden.
Door dit klimaat vind je er een uj-tzonderl-ijke vogelwerelcl met vo-gels van het hooggebergte. Zo schijnen sneeuwvink en rotskruiper hiervoor te komen. ii'Ipenkauwen en alpenkraaien vliegen er regelmati-g overde bergkammen en-l-aten dan galmenae geluiden horen, terwijr twee ma-jestuc'us vliegende steena".r.dun de bJrgwoi,iun afzochtc,n op zoek naarprooi. 0p deze bergweiden, waar zwaar besnordu ;u;à;""'-i.r"i, g"it", i"_ten grazen, 

'l: ,:e tot je verbazing strandleeuwerikken. Het is volgensvoous waarschijnlijk, dat deze vogels van het hooggebergte d.e stamva_ders zijn van de strand.leeuwerikkàn, die tijd.-r" àà ij;ïijden hun broed,-gebied hebben uitgebreid naar de hoognoordelijke toendrars.
A1s je langzaam afdaal-t en je komt in een wat milder klimaat, schietende eerste schamel-e boompjes de grond uit. Hier zoeken alpenheggemussen,al schuifel-end, hun kostje bij ÀIkaar. ze zrjn byzonder mooi getekend,net als de steenpatrijzen, waarvan ik er zes opstootte.
Een l-ammergier zag ik er ook, bij de eerste berghut op ongeveer 2ooo m;die'leek door zijn lange staart àn puntige vleu[ers nàt "àr r"r"rchtigevalk' soms kwam hij vlak rangs me rrli"g"., en 1i-et zich dan rran nabij be-wonderen, want hij is niet schuw. De Iàmmergie" fr"oii--een-typische siken een lange wigvormige staart. De roodbruine kleur van de borstverenontstaat door heb i-jzeroxyde, d.at ze in hun vochtige broed_ en slaap_horten aan hun veren krijgen- veel voedsel is er in ae bergen niet voorza' maar ze schijnen er onder anclere van schÍldpadden te leven, die zevan grote hoogte op de kale rotsen te pletter laten vallen. Dat doenze ook met grote beenderen van g"*""r"ide d.ieren, di-e ze níet ineenskunnon doorslikken.
Hij zweefde, afgewisseld. met zeer diepe vleugerslagen, lange tijd langsde bergwanden.

Het is een verademing ars je, na weken in het droge Griekse hoogland,in de lager gelegen 
",rg.r"ijke bossen een weelderi-ge plantengroei- aan-treft met veel orchideöe rien :rnder plantenspul, en een vogelvlereld, diedaaraan is aangepast. Je ziet hier veel ,*itrotrrde bosvogeltjes, lvaar-van een aantal soorten hier de ui terste zuidgrens van ziJn broedgebiedheeft' Dit komt door het, in zuidoost-Europa zeld.zame, vochtige klimaatop dit gedeelte van de orympus_. Heggemus, |oudvink en boompieper zijnenkele voorbeelden. ve rdor veel t jlit;"r5"I, zv,rartkopjes, Icruisbekkenen Europese kana.rie s.

rn de hoog opschietende oude sparrebosscn vond ik we-r zes soorten spech-ten, i']ïaarvan de witrugspecht *à1 au opverllendste was . lk zag ze hier inoerbossen ntet veer omge'va1len en verrottende boomstammen, dj-e met eendikko laag korstmos bektreed zijn. Het zijn forse vogels, die krachtigen hoorbaar op rottcnd hout haÀeren, *"""àoo" a" "pïir;;";'in het rondvriegen. onve'rgeteli jk was het, toen a.i* 
'-ràr, 

d.eze vogels gezelschapkregen van een middelste bonte specht, terwijl een r;Ieine Ëonte spechtregelmatig in de boomtoppen riepi 11s1',r;anken', van de zwarte specht indeze bijna uitgestorven Èou."r, klinkt wànderl-ijk en lijkt haast niet vaneen vogel afkomstig te zi-in. Prachtig ras tr.t ook, toen hier ecn zu,rarteooievaar rakelings over d.e boomtoppe; over me heen zweefde, zo dichtbij,dat ik zelfs d.e rod.e oogring kon zien.
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De klÍm heen ,en de afdaring terug zijn, hoewel zeer de moeite
waard' byzonder afmattend en erg tijdrovend, zodat ik nooit
de top van de olympus bereikte - i-k ben z juli tot 25oo m en Bjuli tot 2650 m geweest - en altijd veel tà taat terug was.zo ook de eerste dag van míjn verblljf hier, toen ik laat in
de middag nog op grote afstand van het dorp Lithóchoron was,
ïuaar ik zou gaan slapen.
uïaar het bos langzaam overgaat in hct dorre, met strui_ken be-dekte steenachtige larrdschap, trof ik in de schemering een on-geloofrijk schouwsp_eI: er vlogen hier wer 20 tot Jo valken rond,die gecn van a1le. kenmerken van mij bekende varken vertoonden.
Eleonorars valken waren het, dic er ;ll-s schimmen over me heenvlogcn en constant, net 'rrs boomvalken, in do vlucht grote in-secten grepen en opaten. Tot het bi jna aardc-donker un"i h.b Íkze kunnen beuronderen, onder het eentonig geratel van de nacht-zwaluw, terwijl de bomen verlicht waren àoor duizenden aan enuit knipperende lichtjes, veroorzaakt door vuurvliegSes oi, wi-eweot, glimwormpjcs.
De volgende ochtend voncl ik de Eleonorars valken terug. rkkon ze nu goed herkennen. ze lijken oppervlakkig geziJn op eenboomvalk, maaT ze zijn veel groi"" .r-irr, gedra[ is opvalienagevarieerd. ze jagen in troepen en stoten óp vogels ars srecht-valken, terwijl ze ook af en toe .bidden. aïs torenvalken.
Ze hadden hier een alrecnsta:rnde dode boom ars uitkijkposten van daarruit ondernamen ze gezamenrijk voedselvruchtàn. Bijhet neerstrijken lieten ze een luid rrkieà, horen. Er zat.;fl sorswel tÍen vogels op een kluitje in d.e top van de boom.
Eleonorars valken zijn buitengevroon variabel wat hunbetreft: sommige r,vareh bijna àwart, andero meelr naartoe, maar het merend.eer was ongeveeï. a1s de boomvalk,met een donkerder borst.

verenkleed
het grijze
maar dan

opvallend was de geringe schuwheicl van cie vogels. Eenmaalliep'ik naar de boom toe, waarin op rlat moment acht vogels za-ten. Toen ik onder de boom stond, *os er één blijven zitten,die me nieuwsgierig, met een scheefgehouden kop, breef aansta-ren. l4isschien draagt deze geringe schuwheid ei'wel to", bii,dat de soort zo schaars is - ze vormen een gemakkelijke prooivoor jagers, die hier schieten op a1les *.i mu.or beweegl, enEreonora's valken schijnen nog best eetbaar te zÍjn oof, (net ar-sde Lammergier in rle Himalaya).
Thans schat men het totale aantal van deze soort op minder dan4ooo inaividuen en voous zegL, dat het c.en verdv.rijnend.e soortIiikt, met een verspreidingsgebied, dat al-le. kenmerken heef t vaneen reli-ct-verspreidi*g. Het i-s een groot toeval, dat ik ze hierop het vasteland aantrof, omd.at ze ars broedvogel- a1leen bekendzijn van enkele eiland.en(groepen) in de Middellandse Zee en voorde Atlantische kust van Marokko, en misschi-en ook nog van eiland-jes in het noordoosten van d.e Canarische eil-anden.
Het brocden was hier niet te constateren, omdat Eleonorafs var-kenlate' broeders zíjn, die hun eiercn pas eind juri en begin augus-tus leggen en zod.oende pas jongen hebben in de periode dat groteaantal-leI] zangvogels boven open zee en op de kleine. eilanden ver-dwalen en zo een gemakkelijkà prooi ,ro"*à.r.
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op de laagste delen van de berg gaan d.e bossen over in stenigehellingen met dj-stels cn struiken. De beekjes hier hebben diepe
hl-oven in de berg geschuurd. onder de hi-er en daar uitstekenderotsen hadden rotszwaruw en roodstuitzwaluw nesten gebouw,d.
vooral- de roodstuitzwaluw naakt een typisch nest, dat wel wat
weg heeft van eLn vastgemetselde harve bloemcnvaas.
Tegen dezc rotspartijen zag ik ook tr.e vrolijkste vogc.I, die ikooit gezien heb. Rotsklevers zijn het, die àe1fs op-rrei heetstvan dc dag uitbundig juberende en lachende watervalletjes vantonen laten horen. Zr: zijn buitengewoon acticfr en je f,unt ze- net a1s de boomklever - in arre standen a;rntreffen.
op de stcnige, me-t struiken bedekte hellingent z] e je ook veelgorzen. cirlgors, grijze gors en zwa.rtkopgàrs zie jÀ er bijtientallen. De zwiirtkopgorzen leef,den voóiat van van de over-vloedig a.nwezige distq:rzad.en. Het zi jn trekvogels r dle nietnaar het zuiden maar naar he.t oosten wegtrekken.
Tenslotte zijn er nog de laaggelegen akke.rs aan de diepblauweï"Íiddellandse Ze.e, uuaarover je tijdens de hele klim uitr.i;rot.Hier zi-e je echter geen vogersoorten meer, die typisch ,i3rr-"oo"de Olympus.

Een betere exploratie van deze veelal moeirijk bereikbare enmoeilijk toegankelijke bergstreek zal vast wel vele nieuïi/e soor-ten broedvogers opreveren, die de waarcle van dit gebied nog dui-delijker aantonen

!,1.E.1,Í. van der schot
Obrechtstraat l4hs,
Aristerdam - 1007.
Tf. 725OBo

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *,t * * * {< * * * :t * *,t * * * * * * * * +,t< +,k * ;:: * * * * * * * * * *,* * * * * * * * *

op de volgende vier bl-adzijden een overzicht, van de vogc.lsoorten,

Een volledige lijst van de tijdens de hele reis waargenomensoorten is in bewerking.
Tezijnertijd za1 een exempraar hiervan beschikbaar worden ge-steld voor het 1itteratuur-archief van de V!ïG.

****'t***;i***********r(******+**d<***********+**********àr**+,r*+***<:*

Amsterdam
s ept ember 1971 I vdS/vDr

Toen ik uiteinclelijk aan de voet van d.e berg stond, keek ikomhoog' naaï de in worken gehulde toppen, urà*" volgens de Griek-se mythologie Zeus met zijn goden troond.e, of dat iisscrrien nunog weI doet. De goden zijn me in ieder geval goed gezind geweesttijdens deze tocht. Dat blijkt vuel uit dà meer-aan Eo;;;";""broedvogels, die ik hj_er aantrof.



-30-
Li.ist van op de O lympus v'r aarg enomen soorten in de

eriode 6 t mB uI1 1 1
t

Zwatte ooievaar
6 juli --I-exlarió
vr/ espendie f/ ---=-___-o JuIl- ,
7 en B ;uti

exx gozien, diverse gehoord
tweemaal gehoord

Sperwer
6-j"ïi driemaal 1 ex
8 ;ufi I ex, ook rtkek-kek-kiauwir gehoord
Steenarend
6 juli --2 exx Karió - lithóchoron
Aasgier
6l;ÏÏ- 2.exx oostftank Olympus

Lammergier
I juli f ex bij berghut op 2OOO m

Eleonorar s vaIk/:--o JuIl-

TenB

Kleine

ml-n. B exx, waaronder 2 van d.e donkere fase, op deoostflank bij Leptokarià
juli in óén oogopslag I] vogels; vermoedel-ijk wel ZO of

JO op een meer noordeli-jke helling bij Lithóchoron
torenvalk

6 3uri
B Suri

tweemaal- 1 ex Karió - Lithóchoron
1 ex boven de top van de olympus

Euro ese stee atri è
u exx op het traject karió - Líthóchoron

Kv'iar t e 1
7---?=-b JUJ_} verscheidene cxx
r:ti u1p
7--:-.o Jul_l- fex

o t zilverme eu\À/Gee
ju l- ex

Houtduif
6 juli tientallen Karià
/ en B jrrli tj-ental-Ien
Tortelduif

Li thó choron

Algemeen

Ransuil
6-1"Ë- I ex Karió.
Nachtzwaluw
/ juli 2 ratelend.e exx, op hct pad goed gezien;

2 territoria nabij Lithóchoron
Gi-erzv,raluw
Overal- algemeen
qlrylgiul?wq1qï'/
I jrlí--2 exx Lithóchoron
Bi j eneter
6-luÈ-- 2 exx

Groene specht
6 7 eí-BJ[fi tienta]len, meestal a]leen gehoord



Zw.rle specht
7 juli
Grote

l

1 ex gezien en 2 gehoord.

bonte s e cht

tt-

6/z I ex traject Karià-l,itnócnoron

exx horen zingen

exx gezienl te oordel_en aIl_een aI naar het geluid,
tientallen exx hj_er aanvuezig

lvliddelste bonte s cht
11 1ex

Kleine bonte s cht
a 1o

+
Kalanderle euv,rerik
a . --o Jull- I u.x Leptokarià
StrandLeeuwcrik
7 juli minstens 4 e.xx boven de boomgrens
Kuif leeuv,rerik

u verschi-1lende exx
Boomleeul,rerik VeldleeuwerÍk
6, 7 en I j[Ii bij tientallen
Rotszwaluw

Witrugspecht
f jul.r 3 of 4 exx in oerbos

6 juli -1 ex Karió. - Lithóchoron
TenBjuli 4-6paar
Boerenzwaluw
Algemeen

Roodstuitzwaluw
6, en I juli bij tientallen
Huiszwal-uw
Zeer algemeen

Duinpieper---*6 juli 2 cxx Lithóchoron
Boompieper
7 juli
Grote

u

I al-armerend ex, met voer in de bek
ele klvikstaart

exx Kar
7 en B juli minstens 3 exx
Grauwe klauv'lier
b juli 2 exx Karià
7 juli 1ö
xlnlgfEonfqg
6, 7-en-8-j[fi tiental]_en exx

AlpepEe€gemus8-juII--Zïïx gezien, diverse
Heggemus
ö juli 1 c-x gehoord en goe.d gezien
Zwartkop
6 julí- 1 zi.ngend ex Kari6
Grasmus
EïEEil;e"
Kleine zwartko

uI weemaal 1 elarmerend ex



Tjiftjaf/ ; :;--o Jul]. I
7 en B juli
Gou4haantje

zingende exx Karià - Lithóchoron
2 zLngende exx

6, 7 an B-juli tientallen exx
Grauwe vliegenvanqer
'/ en ö juli I ex

Roodborst ta L
t

rrlj- ongeveer 1! exx Karió
7 en B juli verschil-lende exx
Tapuit
6-];rr
'/enö

1 ex Kari6
juli beidc dagen 1 ex

Blqp4e tapuit (Oostmediterrane vorm)
6 juli
Zwarte

. 1 ex bij Leptokarià
roodstaart

7 en I juli dííerse exx, ook zingend
Roodborst
6 juli 4 exx Karià

tientallen Olympus vanuit LÍthóchoron7 en B ;ur:-
Nachte aal

ju 1 ex gehoord Lithóchoron
Merel
6l-7-"" B juli bij tientallen

sterGrote Ii
u j exx Karià - Lithóchoron

2 exx Lithóchorono.o .luI1
Staartmees
6, 7 en 8 juli bij tientallen
Glanskon,.'-----t
o JUJ_I- I
7 e.n B ;uti
Rouvrrme es

exx Karià
enkele exx

ö juli 1 ex Lithóchoron
Kui fme es
6,-7;" B Suri ui3 tientalren
Zwarte mees
6, 7 en 8 juli bij tientallen
Pimpelmees
6, 7 en-8-;uli bij tientalten
Koolmees
algemeen

Boomklever
6, 7 en B juli tientallen
Rotsklever
7 "í-Bl"fi 2 exx Lithóchoron
Boonikquiper
6, 7 en 8-ju1i tientalt-en
Grauwe gors
6 juli--ïerschil-lende exx
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i

Geelgors
6-:ïË- 1 ó Karií
Gri.'ize Eors
--é---13_6, 7 en I 3u1i totaal ongeveer !O exx
0rtolaan
6 juli -
9uleqqq
6;-7 "" B ;uri samen ongeveer 2! exx
ZwartkonEors
-----_&=__6 juli J 6 Leptokariói ? en 8 ;uf:. J exx Lithóchoron
Vink
6:1 en B ;uli bij tientallen

ese kanarie
u zange nd ex i(ari6 i 7 en B ;uti ] zingende exx

Sroenling
Zéei-algdmeen
Putter
Zeer al_gemeen in cultuurland
Kneu
7-=b, '/ en ö juli meerdere exx
Kruisbek
7-6fr-Tluri mi-nstens 5 exx gezien, tientallen gehoord
Goudvink
8 juli- 1 ö

Huismus
Iï#mA;n
Spaanse mus
Zeói;fs6Ëen
Vl-aamse Eaai
-EE-Eë_6, 7 en 8 juli bij tientallen
Ekster
ö"efiï algemeen

Alpenkraai
I juli tweemaal gezien, veel gehoord
41p9n4qr,,
7 juII-- 4 exx

Kauw
Ovcral_ algemeen

Bonte kraai
Overal algemeen

Raaf
E-Jilfi I ex Lithóchoron

fn totaal 87 soorten

seBlemqg! l97L

I o r.3rl_a

Euro

naszrDi-
l/ï . E .14. van der Schot
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9glygggsn !ittera.lgr, (ad IIed. Blard I9Z1-III, october L9?L)
VlrïG hq! GooI, §g_x!§Ii{Am r .iu1i-aueustus 197L, jrg. 5, r1r. 5 12 bl-z. ,
VervuÍl-ing van de natuur "Jaarverslag 1970 Gooise Natuurwacht.
De sijs, broedvogel in hot Gooi, L97L.
Excursie-programma - Veldwa;-r.rnemingen
Lepelaars in Z.- Flevolilnd; JO paar aldaar gebroed ?
l'Íassaal vissende zwarte sterns, e,nkele honderden,, in z.-Frevoland
bij het gemaal de Block van Kuffeler.
de KORHAAN september L97l
Op t hield onze Voorz:-tter, A. Hartog,
Avifauna van Hilversum, een rapport van B Utz. met het resul-taat
van tel-lingen op 21 mei 1970. Prijs bij toezending per post: J'1.-.verslag torenvalknestk-asten Ln z.-Flevó}and, l9?o: Lo van de 33 aan-
wezi-ge kasten vuaren bezet, tegenover 4 van de 24*kasten in L969.
41 jongen vlo6,,en uit = 86 %,, tegenovcr 50 % in Lg6g.
Roofvogel-s contra roofvogels: torenvalk en smelleken attaqueren een
ö blauwe kiekendief, Dwingelose heide.
verhuizing van een nestkast van 1 boom (die gerooid moest vrorden)
naar een andere ' tJ-jdens bezetting van de kast door een kuifmezenpaar
met jongen.
Massare vogelsterfte in z.- Flevoland, 2! en Jo augustus rg7r; ook
werden diverse nog levende vogels aangetroffen met verlammingsver-
schi- jnselen.
Avifauna van Laegieskamp, l97L
lvaarom spreÍdt de aalscholver zijn vleugels ? vervolg op een notitiej-n het december-nummer 1970.
De Avifaunct van l,lidden-Neder land i s verschenen.

46.-.t-rl ichtprijs voorlopig f 4O.- tot _f
Ivlogeli jk korting voor V\dG-leden ?
Verslag vergadering Contactraad van het Gooi voor Natuurbescherming,
28-5-t97t 

"Avifauna van Naarden. Vanaf 1968 werden in het broedseizoen regelmatig
tellingen verricht. Prijs, bij toezending per post, y O.?5
Veldwaarneminge n.
De reuzensterns bi j Muiderberg (,rg1. onze rubriek rrGroot Amsterdamir)
werden waargenomen van lr/B t/m 23/8.
VUIJG HAaRLEIVI
ïnTeËssànt

de FfTfS auqustus t971,

3
, jrg. 5, nr. 6 20 b}z.

e.r zijn lezi-ng over Skomer.

jrg. 7, nr. 4 L7 blz.
e tcrugmeldingen.

Verslag over de roofvogelstand in de li'vï-duj-nen, tgTOz
ransuil-, bosuJ_1, steenuil, torenvalk, boomv;r1k.
Eerste v;aarnemingsdata in L97l van zomervogels in Zuid-Kennemerland.
Agressieve boomvalken.
Een ochtendje trek, october (tgZO Z).
Successen geboekt door het C.N.N. (Contact Natuurbescherming Noord-
Holland.) ,
Veldwaarnerningen, vnl. in de AW-duinen.
VïiG Noordholf:indI s Noorderkwartier. cie PIEPER, se ptember 1971 ,|

lOe jaargang, rtr. 7.
Nestkastenonderzoek in het Heilooör Bos, L95B-L9Tjz koolmees, pimpel-
mees ' :'ingmus , ge'kr . roodstaart , gr. vri-egenv,ànger, holond.uif , rood-
borst, spreeurrtÍ c\n. , . diverse soorten vleermuizen.
lVinterpopulatie, platstrourv, het eerste ei, legselgrootte, broed-
succes, tweede broedsels, etc. ,
Terugmeldingen uit ons rayon.

§.ss1wach-t-tsI{I}9§q, lBIIgSl ggssglslggptcg!9r_tT?!, ze jrs., nr. l-1.Ringverslag 1970 - waterurifateffin§;[-:--- t4 u]2.bezoek aan de c;rmargue, mei l9?l: aantal waargenomen soorten 16g -excursieverslag Naardermeer.
vogelwaarnemingen op opspui-tingen irilolyrr te vlaardingen , Lg66-t 68,
VERVOLGD OP BLZ. 2.
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BESTUUR KNNV VOGELÏUERKGROEP

CORRESPONDENTIE. adres:
ook voor correspondentie
over he.t Mededelingenblad
* r. * * * f* ar** i. *.;È * {. i(** ** * * * * * *,t *** * ** *

Redactie en Uitsave Mede delinE enblad:
Mevr. J.E. Brinkers
Me j . Mr. J.H.U. van
A. Hartog
K. Straatman
E.J.M. Ve ling
F. van Zutphen

Drooge

I-lustrator: F. Lobel
Betal-ine van lidmaatscha psgelden
en abonnementen

AMSTERDAI\ï

Voorzit ter
Vice-Voorzít t er
Secretaresse
Pe nningme es t eresse
Ivle j. i'Ír. J.H.U. van Drooge
Cornelis Doppcrkade B Vf
Amsterdam-toO9. Tf . Z3O3?1
* * + * *,k *** * *** + * ** * *** * *** r( * ***********

adres: zic: boven

Gemeente6iro (l3.5OO) Amsterdam
V-10.4o0, t.n.v.
Vogelwerkgroep KNNV Amsterdam
p/a i{evr. Brinkers, Turnerstr, 24
Amsterdam-1O09

I

Door even van lvaarnemi en

A,msterdamse Bos Mej. van Drooge
adres: zíe boven

E.J .i,Í . Veling
titlillem van Abcoudelaan
rf. 02946/7??6

bij voorkeuiló
gelijk na datiil-
Groot-Àmsterdam
zo spoe mote ik
loop van een maand.,
maandoverzicht

aan:
9P9gg1g mo-
;vaarneming

na
een

aan:
AL- 14, Abcoude

C onc ept- artike len voor eën volgend I'{ededelinAenb lad:
4*rt Mej. van Drooge, adres zie boven. IN DUPLO

Excursie-Commiss l-e
A. Hartog, AdmiràIengreicht 2
A. de Jong, Eerste Schinkels
administratle:
Mevr.
Tf. t5

O5hu, Amsterdam-]015, tf. t6g41]traat I fI, Amsterdam-1OO7

*****)i<>i'+'k**************+*+******,i<*i<**+**f+*,k*í(**,k**+****,***+*{.>t<{.rr***+*)t*

Jl-116àrts, A,ndries Snoekstraat ?5, i\msterd.am_lo1gzbL>
'F*********t*****'l'*******{<***f***********,tí*,***,}*******,t!*****+*x*****(rk**rr*

lgidlgg . 
Jgngslen Gqoep :

y" van de[ BeFE;-rïnffirdijkstr*at Bïr, Amsterd.am-lolo.P" Scholten, Cabralstraat Z?, Amsterdam-IOl5
rf. 7L9761

,* * * * * * * * * * :F * * * * * * * * * * * x * x * * * *,F * *,r( * * * * * * * r( * +* * * * * ** ** t,t * *** * * *,k * *,1. *,k * *** *Coördinatie ads rantleden ouder dan 2J jaar:
lsi c . van rooge, rES: Z e boven. Tf. Z1O1Z1Mevr. Brinkers, adres: zi e boven. Tf. 7235OO
+:k**)i<*:****ri****'È**r(*****f**+***rk**+***(,i<*****+**,kxr:*:)t*****x**r***,k*******

vDr/vDr

t
A. Hartog
P.irll, Brander
Mej. Mr" J.H.U. van Drooge
Mevr. J.E. Brinkers - Beets
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O]IVERLAIIDEilI en iíEILAi{DBl{ I'IIOORDKANTTT Amsterdamse Bos

A. Iiartog
Admiralengracht'205hs
Amsterd.am - 1O15

Bijlage bÍj : I,IEDEDELINGIIIïBLAD I(}{NV VOGIL,JERI(GRCEI' Al4ST.0RDAtl

9e jaargang, no. 3 - october Lg?L

AHar/vDr



OEVERLANDEN en ttrIE ITANDEN IINOORDKANTII Amsterdamse Bos

Inleiding:
Het staat et zo intrigerend. op de achterzijcle van de kaart van het
Amsterdamse Bos: tfDe Oeverlanden langs het Nieuwe Meer en de poel zijnin hun oorspronkelijke toestand gelaten en hier heeft zich een natuur-lijke moerasvegetatÍe ontwikkerd.rt De fotopocket, uitgegeven d.oor deDienst der Publieke werken Amsterdam, spreàkt zelfs op u:.r. 13? vanzrfTot het bosdomein behoort immers ook ondoordringb.r* ri*bou, het riet-
moeras langs het Nieuwe l,leer bi jvoorbeekf il.
De broedvogelbevolking van deze rietlanclen geeft inderdaad het byzond.erekarakter aan:
de roerdomp was er broedvogel ín l-94?, l95Z en t95? tr1e bruj-ne kiekendief broedde er in 1945, ,49, rlO en ,55
de woudaap heeft er vele jaren gebroed, evenals
het porscleinhoen, in 1!48, ,55, t60, t61 en ,63.
Aan waarnerningen van zeldzame soorten ontbreekt het ook nj.ct, zoalsralrei-ger van )/lo-7'7943 (volgens Avifauna van Ned.er1ancl, Brilr, l,?o:3, 8 en 1o juli tg4j),
klein waterhoen op 22-6-198 en geclurende 14 dagen Ln 1955, enkleinst waterhoen op 1!-B-tg46 en in I-g}t.
omtrent het broeden van de wouclaap heerst enige onzekerheid. Frieswijkgeeft op in rrDe Vogelwereld van het Amsterdamse Bostr, uitgave /4 dertiíetenschappeli jke^Mededelingen van de K.N.N.V., dat deze soort gebroedheeft in_1!41, r48 en ,rZ (à terr.). Uit de inventarj-satiekaarten vanBrander (niet-gepubliceerd) blijkt, dat hij de soort aangeeft als broed-vogel op de kaarten in 1946 en 1-94?, "r, ,olgens de overzichtsrijst, dieBrancl.er geeft over de broedvogels in de Oevàr1and.c.n van het Nieuwe Meer,heeft de soort er gebroed in L945, ,46, t4l en r49. uit àaguoek-notitiesvan Brander blijkt echter, d.at hetrrbroedgevalrrin 1949 alleen een ter-ri-torium betreft. De woudaap heeft dus in de oeverlanden van het Nieuwe
Ivieer gebroed in 1945,, ,46, ,42 r r 48 en ,52.

De Oeverlanden van het Nieuii,re Meer zijn in t945, ,4?, r4B en rlo doorBrander, en i-n 1966 t/Ít 1970 door KNNV Vogelwerkgroep Amsterdaí sui""""-tariseerd. Een goed vergelijkingsobject vàn wat de Dienst der publ-ieke
Werken Amsterdam verstaat onder rrin hun oorspronkelÍjke toestand gelatenn.
Deze rroorspronkelijke toestandfr is tussentijds ars volgt gewij zígd.zsinds 195o is het doodlopend voetpad of excirsiepad .ríg"Í"ga" riiíe> ,het meertje bij de schuilfrut is gegraven (rySO àn ae póeltjes bij hetbegin van het excursiepad, aan de oostzijd.o daarvan, ,i;" góg"or*í Ggel).
De gegevens uit t946 t/m \)Jo zíjn vríj schaars; wel vermcldt Brand.erin zijn dagboek, dat hij op 2t Suni 1947 een excursie heeft gehouden metlieslaarzen aan, die absoluut noodzakelijk waren, en el-ders staat vermeld.,dat Ce sl-oten dichtgroeid.en - '

van de tweede i-nventarisatieperiode is iets meer bekend., namelijk:winter 1968/169 - uitdiepen ,.r, sloot langs oeverland.en ten noorden vanboerderij Meerzicht en het uitspreiden van dit materiaal over hetoeverland.
- _verwijderen van enkele ruigtes in d
L969 - aanleg van een excursieparkje iwinter 1969/rTO - aanleg van beschoeii
weilanden I

- vrij ri-goreuze kaalkap in Oeverlanden s.s.
Deze serie van activiteiten had niet hoeven in te houdenhet gebied, want het beheren van een natuurgebied vereistvan onderhoud' waarvan de activiteiten hoofàzakelijk totblijven.

e oeverlanden s.s. (zi-e verderop)
n oeverlanden ten W. van de weilanden.
ng langs oeverlanden ten N. van de

een verarmi-ng van
een hoge mate

de winter beperkt



(Oeverlanden Nieuwe Meer - 2e bLz.)

Aleem ene vergelii kj-ng

9:1:I !g!-Pyg*and.s.S+ (afkorting van sensu stricto, in engere zin)verstaan wij het gedeelte tussen het Koenenbos en de weilanden vanboerderij Meerzicht. Dit gedeelte is het rangst gespaard gebleven.Mede om deze reden heL'ik juist.dit stuk aangegrepen voor een meer ge-detailleerde vergelijking; getuige de kaarten.
Door de kaalkap in de winter 1969/rZO en door het afsteken van riet-plaggen in het najaar van 197o ten behoeve van Floriade Lg??, - w&àr-door een vri-j groot, ondiep meertje Ís ontstaan -, is het karakter vandit stukje oeverllnden g"onaj-g gewijzigd; vandaar dat dit .riir.ui-"i---genlijk een afsluiting van een periode inluidt.

Al-vorens over te gaan op de nad.er uitgewerkte vergelijking van het oe-verland s.s., al-lereerst een globale iergelijklng. Deze vergelijkingkan het best verricht word.en aan de hand van de meer typische rietvo_gels als kleine karekiet, rietzanger, rietgors èn grotl"i<àrer<iet.
labet ]

klei.ne kareki.et
rietzanger
rietgors
grote karekiet

Tabel 2
k

waterral
spri nkhaanrÍ_ e t zang e r
snor
grote karekÍet
kleine karekiet
rietzanger
rietgors

'46, tll 48,'50 t677, t , t68, t 6g
19-44
45-60
14-19
1-4

2-5
L7-26
6-g

o

'67 t/n I 6g
t46, t117r t48

I rr III T II ÏTÏ
o-e o-1
oo

o-1 0-1
o o-2

2-7 7-L5
10-12 to-25

L-5 3-Lt

5-6
o-1
1-2
t-3
11-21
15-31
3-9

o
o
o
o

0-1
o-1

o
o
o
o

o-2
4-Z
L-2

o-1
o-2
].-2
o

2-3
1l-18
4-Z

'50

f/anneer wij uit de beide inventarisatie-period.en alleen de maxi.ma vande eerste drie soorten vergelijken, zijn'de cijfers nog veelzeggender:
!,. kleÍne karekiet 4-4 (1950) 5 (196g)rietzanger 6o (1942 en ,50) a6 (1968)rietgors t9 (1946 en ,49) g ..i-g6g)

voor de zeer secure lezers_ moet ik erbij vermelden, dat de ruigte tennoordwesten van het Koenenbos niet in dà vergerijking betrokken is.vandaar dat de maxi-ma, die uit het onderstaande voor-rietgors en riet-zanger berekend kunnen worden, ín L96? en 1969 voor-a"-rtutuanger, enín 1967 voor de rietgors, steeds t itggen onder de aantallen, zoals dievermeld zijn in de inventarisatie-o""IZi"hten Noordkant uit de vorigejaargangen van het Mededelingenblad
opvallend is uiteraard de teruggang bij arle soorten.rs het oeverland op alre plaatÀàr, àoorr-"ner achteruit gegaan ?wat kunnen d"e oorzaken vrn h"t verminderen van het aantal broeclparenzíjn ? ':vw qquv

zoals aI min of meer uit de rnleiding bleek, zijn de oeverranden langshet Nieuwe Meer in J delen te splitsàn, namelijÈ:
r - oeverlanden ten westen van de weilanden van boerderij Meerzichtfï- Oeverlanden ten noorden van a"r.-*uiiana"n.IIÏ - oeverlanden ten oosten van boerderij Meerzicht=oeverland s.s.
liuanneer wÍj ceze splitsing in het bovenstaand.e scherna invoeren, r,vordthet beeld van de achteruilgang iets duideli-jker, 'usr'erl r yvur:llq
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(Oeverlanden Nieuwe Meer - Je bl.z.)
Heel duidelijk lijkt het er op, dat in de vorgorde vàn rrr, rr en r
'le achteruitgang in aantal broedvogels steeds groter is.
Een summiere behancleling van de gebieden f en II za1 hier nog iets
meer duideiijkheid geven

De oeverl-anjlen len_weSjSl van de weiranden vuorden gevormd. door
b-taf eilandjes, die in de recente tijd vrij dicht met vrilgenst
bc-groeid waren; de oppervlakte bedraagt circa 3 ha.
Tabel_J 146 !42 !B '5o ,6? ,68 ,69

waterral
sprinkhaanrietzanger
snor
kleine karekiet
rietzanger
ri e tgors

1
11
18

8

qen
ruikjes
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I
I
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4
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Duidelijk bliikt hieruit, dat de aanleg van het excursi-e-parkje in 1969
Seen al- te funeste gevolgen heeft gehad vqor bovenstaande vogólsoorten,
De dichte begroeiing met lage wilgen had ervoor gezorgd, dat de meer ty-pische moerasvogels reeds verd.wenen ïtraren.

ÏI. Du g""glfanden-tgl ngord- van de weilanden, of wel een langgerekte,
smalJ-e strook rietland tussen de weilanden en het Nieuwe Meer; grootcirca 3 ha.
rabel 1 146 :\Z l4q ,5o ,6? '68 t6g
waterral
snor
grote karekiet
kleine karekiet
rietzanger
ri-etgors
Zowel in de jaren 1946 t/m')o als in de jaren ,6? t/n 16! was dit hetrijkste'oeverland. De kleine karekiet bereikte er een dichtheid van !territoria per lrray'nit was in de recente tijd uiteraard sterk terugge-
lopen tot bijv. 2 terr. per ha voor de rietzanger, maar zerfs in dóallerbeste tijd van-de oeverlanden s.s. haalde de rietzanqer dàór slechts2,Jterr.perna./énd.erietzan8erBterritoriapóihà"__"--
Duidelijk blj.jkt uit de gegevens van de recente tijcl, dat het opwerpen
van uitgebaggercl slootmateriaal en het egaliseren van het terrein, ptr"het aanleggen van de beschoeiing een laatste doodsklap voor dit gelried
zou kunnen vuorden genoemd. ,

De grote verschillen tussen de beicle perioden wijzen er op, dat de achter-
uitgang niet een proces van d.e }aatste tijd gewc,est i.s, daar grote land-schappelijke wijzigingen zich in de tussen-tijd niet hebben voorged.aan.
Het enige wat gezegd kan wordlen op basis van d.eze gegevens is, dat de re-
cente veranceringen de achteruitgang versneld kunnen hebben.
OEVERLAND s.s;
Daar de meeste VWG-leden eigenlijk al1een dit stuk oeverlanden 13ngshet Nieuwe l'ieer a1s DE oeverlanden beschouwen, heb.ik getractit op àit i

gebied iets dieper il-te gaan. Het is eigenlijk wel lo[iscir, wanneer
men ook andere dan deze. subjecti-eve factor er in betrel<t, namelijk:
de differentiatie binnen dit gebiecl en het aantal soorten is het grootst;het i-s het grootste deel van de oc.verlanden (n.1. 14 ha), en de dàcumen-'tatie omtrent dit gebied is het meest uitgebreid.
Allereerst weer een vergelijking tussen enkeie kensoorten:
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grotekarekiet I 2 L ,
kleine karekj-et ]8 18 11 At 4 Z 3 Z 4

rietzanger t5 jt 23 Zj L? 18 18 LJ ?

rietgors8g1934573
Uiteraard ook hier weer het algemene beeld: achterui-tgang over de gehele
1ijn. Ik wil echter een aantal soorten speciaal oncler Uw aandacht bren-
getrr rI .1.
de grote verschillen in aantallen broedparen van watemal tussen d.e
beide onderzoekpe'rioden,
het totaal ontbreken van kievit en tureluur a1s broedlrogel in de jaren
t946 t/n 7950, en
het totaal ontbreken van de grote karekiet a1s broedvogel in de jaren
tg66 t/m ,?o,
Dit wijst op een totaal veranderd karakter van de Oeverland.en, narnelijk
van een zeer vochtig moerasland vroeger tot een veel droger en opener
geworden rietland in de laatste jaren.
waaraan dit droger worden te wijten is, is o.g. niet geheel bekend:öf wel een verandering van de waterstand van het Nieuwe Meer,èf wel een natuurlijke verhoging van het Oeverland door afgestorvenplantendelen, etc.,
öf wel een combinatie van beide voornoemde factoren.
Genoeg.nu over de vergelijking tussen de perioden 1946 t/m l95o en
tg66 t/m tg?o.
Tot slot hiervan nog een tweetal opmerkingen van verschillende aard:Uit het bovenstaande hebt U kunnen berekenen, dat het maximum aantal
broedparen van cle waterral B bedroeg, in 1950; de Hr. Frieswijk ver-
meldt echter in de rtVogelweield van het Amsterdamse Bosrf als soort-
extreem Z paar, in 1!46,
AIs laatste opmerking wi1 ik graag verkraren byzonder geimponeerd. tezijn door de activi-teit, die de Hr. p.lÍ,l. Brander in vràeg"r 3.""n opornÍthologisch gebied ontwikkeld. moet hebben, gezi-en de àocumentatieuit die periode.

(0everlanden Nieuwe

Tabel 5

ItrIaterral
kievÍt
tureluur
snor

In de jaren
Oeverlanden
geven in de
tingen is de

V/R - waterral
fr'f - kievit

- watersnip
- grutto
- tureluur
- tortelduif
- winterkoning
- heggemus
- zanglijster

I{eer - 4e blz. )

'49 '4? '19 '29
6s56

,66 t6T '§g t69 ,,7O

53

1

2

2

2

1

?

1

1

1

3

1

2

r'
ïj
K
MM

S}I
Fd
rr
ZK
E'-

\IJS

u
Tu
TD
m[
HM

z-

***,i'***

L966 t/n I97O heeft o.g. met hulp van and.ere VlírrG-leden desrsr nauwkeurig geïnventariseerd.. De gegevens zijn weerge-
bijgevoegde kaartjes. De betekeni-s van àe gebruikte afkor:-
volgende:

M

SRZ
§"--
KK-
BRZ
.rrL -
§--
T
Gr-

merel
- sprinkhaanrietzanger
snor
kleine karckiet
- bosrÍetzangcr
rietzanger
spotvogel
tuinfluiter
grasmus

- fitis
- tjiftjaf
- koolmees
- matkop
- staartmees
- rietgors
- kneu
- zwarte kraai
- ekster



(Oeverlanden Nieuyre Meer - !e bIz.)
Getracht is de,situatie van een bepaald jaar zo nauwheurig mogelijk op
de kaartin aàn te geven. Zo Ïs er bijv. een vrij groot verschil in de
verbreiding van het aantal stippellijntjes tussen de kaarten van 1969
en I97O; dit geeft de struikbegroeiing aan (zie ïnleiding: kaalkap)"
In het kader van dit artikel heb Ík de Oeverlanden s.s. ingedeeld in
5 stukken, namelijk:
A - oeverland gelegen tussen Koenenbos en d.e sloot ter hoogte van d.e

] banken aan de Koehenkade, de z.g. rrijsvogelslootrr:
vrij drassig rietland (ca. 117 ha), clat alleen aan de randen enige
struik- en boomvegetatie vertoont.

B - oeverland gelegen tussen d.e ijsvogelsl.oot en het excursiepadl vrij
droog en open rietland (ca. 2rl ina) met aanvankelijk (tot 1969)
ook in het midden enige verspreide struiken; voorts langs de randen
wat struik- en boomvegetaties en een aantal ondiepe plasjes.

C - oeverland gelegen tussen cxcursi-epad en doodlopende sloot; het
meest afwisselende en vrij vochti-ge rietl-and (6,5 na) met aan de
randen struikvegetaties en in het midden een poeltje met enige
bomen en een flink stuk overjarig riet.

D - oeverland gclegen tussen doodlopende sloot en weÍlanden; vrij droog
en srnal rj-etland (ca. lr7 ha), alIeen aan de noord- en zuíd.zijde tot

" - ]3Ï:,ï3lu"Xlï*::-i:ïË1"f;;. Nieuwe Meer: rangserekt ri.etland (ca.
2;4 ha) met tot 19?O veel verspróide struikgroepen.(zie PS onderaan

Aan de hanri. van dez.e i-ndeling kan een overzicht gemaakt vuorden van de
aantallen broede.nde Iqgel:s en van de aantallen broedvo clscorten per
gedeelte.
Tabel 6A Tabel 68

blz. )

]II A

IIÏ B

rtï c

IIT D
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Uit deze 2 staatjes blijktl dat ïIIA in de ogen van de broerlvogels
vooruit i-s gegaan, en aIle andere stukken juist achteruit.
Tevens bliikt hleruit, dat de achteruitgang in ïIID het sterkst is.,
Ui-t deze summiere gegevens kan tevens de conclusie getrokken worden,
dat het verwijderen van slechts enkele struiken plus enige overjarige
kruidachtige vegetatierzöp de vogelbevolking in zijn totaliteit in het
algemeen een positief effect had. fr, de winte'r L)6?t/t59
ltlanneer Q nog even in tabel 5 kijkt, zi-et u dat, ierwiji de rietzange,r
achteruit ging, de rietgors juist vooruitging.
De rigoreuze kaalkap in de rvinter ,69/,Zo hceft tot gevolg gehad, dat
de broedvogelbevorking in het algemeen zeer sterk achtc.ruit ging.
Deze achteruitgang kan ook a1s vorgt word.en geillustreerd.:

Il9gl Zi 9eIgllana.n s.s. to!ee!:
fybb L'/ broedvogelsoorten in J2 broedparen
Lg97 L5 ,, ,, ,, 50 ,rl?9ö 12 ?r , ,, 54 *1969 16 , r.i ,, 56 ;;l9?o 13 , , ,, 19 ;,*tr: ;:tío;i( TïnïËËnATn -19r6*tuor f-e

Nll; slech.Ls deze strock tjleef daardoor toeganl<elijk voor de waterÀport.



(Oeverlanden Nieuwe l,jeer - 6e blz.)
Met opzet S3_ik in dit artikeltje niet te diep in op c1e mogetÍjke oor-zaken van a1l-er1ei achteruitgangen, noch op sommige vooruitgangen inde broedvogelstand van d.e individuele soorten, en we1 om J redenen:de achtergrond-informatie is nog te summierl mogelijk ziet een anderlid in de gedetailleerde kaarten een and.ere wij ze van benaderen vooreen artj-keItjel tevens is het de bedoeling dat dertCommissie- balans50 ja.ar inventarisatie Noordkantrr zich nog met deze problematiek bezighoudt
Eén enkel aspect wil ik echter nog belichten. Hiertoe moet ik u Jringendverwijzen naar d.e inventarisatie_kaartjes.
De oeverlanden zijn niet t'oegankelijk voor pubriek, en zij werden dusvanaf de paden buiten het gebied geinventariseerd. Uiteraard was hetlastig om de stukken die vàr verwijtlerd lagen van a1le paden goed teinventariseren. Er werd dus uitsluitend afgegaan op zangl *.à.wo erwerden zangterritori-a vastgesteld. voor het gemak nemen wÍj nu maaraan' dat dit begrip a1l-e andere territorium-begrippen van ce vogel dekt.De plaats van zótn zangterritorium is btj een aantal vogels vrij goedvast te ste}len, zoals bij de rietz.r,gurl door zijn ballsvlucht, en bijde rietgors, doordat d.eze open en bloàt gaat zittàn zingen.
De oeverlanden worden e1k jaar.gemaaid en in cle jaren t966 t/m tg6|vrijvuel overal steeds in dàzelfàe mate, behalve stuk rIr-8. Met namehet bovenstuk is het langst gespaard gebleven; maar werd vrel e1k jaarkleiner' !ïii kunnen wel- aannemen, dat 1n de jaren 1966 t/n 1968 de oever-landen vrij stabiel u/aren; met name Ín de stu[jes die begroeid *orun *"teen oveï';ierrige kruidvego'tatie eR j-n de omsevin[ van struikgroei, moethet Oeverland vrijwel niet van uiterlijk ieranderd zj-jn.
Als wij nu in dergelijke stukken, en met name in de jaren L966 t/n tg6|,kijken naar de-plaatsing van de afkorting, en urij nemen kreine verschil-1en voor lief in verbanà met het feit, aài "r g;Í";;;;"rï"""ra werd opzang, d'an kunnen wij zeggen, dat voor een belangrijk deel de plaats vande territoria constant iÀ. ui.teraard moeten wi-j er rekenÍng mee houden,dat het gebied niet te klein mag zi-jn, wil]en er geen and.ere factoren eenrol Saan spelen. ' ëvvrr qrlu\

A1l-ereerst cen fraaÍ cn overduiderijk voorbeerd. fn de jarcn 1966 t/m1968 stond. er een.struj-kje in iret oËve"I;;; langs-het excursiepad, endaar broedde elk jaar een mere1. In de winter óeel;Àg-rrà"o de struikgekapt, en uiteraard was de merel in r9à9-rierdwenen.Het oeverland tussen he't meertje in rïr-c en het fiebspad bestaat uiteen volslagen ongerepte overSarige kruidvegetatie, en hier broedd,e van'L965 t/m 1970 steed.s een rietzanger. (idem in 1971)van de 12 territoria van de riet[ors ;li--à" jaren t)66 t/n 196g lagener p steecls op ongeveer,dezelfcle plaats (n.1. langs het excursiepad inrrr-B 2 territoria en 1 ter,ritorium midden in rrr-c) .van de in totaar 53 terr.itoria van de rietzanger ui-t de jaren r)66 t/n1968 laeen er 31 steea";;-lig"ru." dezerfde plaats (o.a.2 j_n bovenstehelft rrr-B en 1 in benedànhoek bij excursiepàd; z-ir-ir*i zuideLijk deelvan ffï-C, f op-de hoek tegenover het Koenenbos, etc.).Met andere wcorden, ae broàovogelbevolking lijkt zeer sterk afgestemd tezijn op het landschap.
zelfs als wij deze vórgelijkÍng d,oortrekken over de jaren 1966 t/m 19?o,dan is nog stee!3 een ,utpà"taÈe1-purcuntu.ge territoria rrplaat§-trouwrrrn.t. 4t- van cle ?3 tercítoii, ,"r, de rietzangcr, = 5612 %, en 10 van de22 ríetgors-temitoria = 4514 %. : -

Met enige schroom ga ik zelfs verder: als men de gebieclcn III-B en lrï_cvergelijkt, dan heeft de rietzanger in rrr-B in de jaren 1966 r/m,6815 terrÍtoria gehad en t hiervan waren rfconstantr, dus 60 ro %. ïn ïrï_Cechter' dat een jaar later werd aangetast, heeft de ri-etzanger in de jaren1966 t/m 7969 lg-territori" gàir"a, ,urrrrr, er 14 *ir-"i";;;" op dezelfdeplaats gelegen waren, clus ru;? %.'



(Oeverlanden Nieuwe Meer - ?e bl.z.)
De conclusie zou dus kunnen zijn: naarmate een gebied meer gediffer.entieerdis, is de tiplaatstrouw der territoriafr groter.
Hier ligt een levensgroot probleem: bepaalt het biotoop de situeringder territoria, of is het de ouder-vogel of wel het jong Cat constantop een eenmaal toevallig gekozen plaats terug keert ïDit is nog onbekend, en misschien zijn beicie factoren weI van invloed.
Oevgrlanden tgt WEILANDEN ?

lrjanneer wij nu nogmaals terugblikken naar tabel !, dan zien r,vij datrrvroegerrr de waterral veelvulclig voorkwail , evenals de grote karekiet;dat de weidevogels ontbraken en dat de aantallen rietvógeIs veel ho-
8er lvaren" Nu ontbreken dus waterral en grote karekiet, zijn de r,veide-,vogels wèl aanwezig, en liggen de aantallen rietvogels aanmerkelijk
lager
rn l9?o l^raren 2 van de lJ broecvogel,soortcn en 6 van de 39 broedparen
typisiche v,riidevogels, dus cj_rca L6 %. De Oeverlanden zijn hierdoor tot
een niet-onaanzienlijke secundaire broedplaats van weiCàvogels geworden.
fn dit verband Ís.het logisch, deLt wij ons even verdiepen j-n d.e Vjeiland.en.
Deze ziin in de jaren tg45 t/n 1!!o geÍnventari-seercl door Brander (on-
gepubliceerd) en in t96Z t,/n L9?o doór KNNV vogelwerkgroep Amsterdam,met name door J.B. Buker en o.g.
Tabel B

\212 !e46 LelZ le4q LZ4g ts».
scholeks ter
kievit
kleineplevier - 3 Z I _

grutto11ZjZ34
tureluurLZZ2ZZ.ZZz
fn tegenstclling tot de Oeverlanden hj.er geen sombere geluiden: de wei-landen zi-jn minstens gelijk gebleven. Het verilwijnen vàn de kleine p1e-vier is geen reijle achteruitgang; in cte jaren tg46, l94T en 1949 wal
een deel van de weilanden nog zeer steenrijk en door alIer1ei grond-
bewerkingen is althans dit facet verdwenen.
llÍanneer wij de gemiddelde dichtheid over de jaren 196? t/n 1969 bere_
ke'nen, en wij vergelijken dit met enkele diehtheden gegeven in nBroed-
vogels van Noord-Holland Noordil, dan zien wij:
Ieler g weilanden Meerzicht NoorC-Ho1land Noord
scholekster O,r 20 p/ha , O,2O p/ha

turel-uur O ,O) p/ha O,ZJ p/ha
opvallend is, dat de dichtheid van de kievit in de Oeverlanden Ni-euwe
lvieer in 1970 vrijwel gelijk is aan d.e normale dichtheid op de weilandenvan Meerzicht, n.1. OrSj p/ha. *

Uit tabel 9 bl-ijktr cat de dichtheden voor scholekster en kievit redelijkgoed te noemen zijn, doch dat de dichtheid van grutto en tureluur vrijslecht Ís. Dit is vrijwel zeker te wijten aan de te laag gehouden water-stand.

-1-111
155756
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(Oeverlanden Nieuwe l,leer - Be blz.)
Hoe is echter te verkraren dat in 19zo slechts 1 kievit jongen grootbracht ?
Laat ik dit aan de'hand. van gegevens van het broed.verloop van anderekievj-ten in het Bos cluidelijk maken.
op / april had cle kievit in oeverland rrï-B een voltalrig legsel;op 28 april b.-vonden zich 4 juv. kieviten in hct nest ald,aar.op J mei werden 4 paar kieviten met jongen lr/aargenomen in de weilandenbii de Kleine Amstelveense Poel in hàt àuiclelijk de.e1 van het Amster-damse Bos (waarnemingen van J.H.c. de Groot, ongepubliceerd).
op 17 maart werd het weiland van Meerzicht gesleept, zeker niet eente late datum, Tr?, _...:. 9p 6 mei werden df weilanden gerold ! Ditwas veel en veel te laat: Z6E6ï-Ï6 broedsels gingen hieidoor verl-oren.vandaar dat ei-nc1 -mej-, begin juni, abnormare lraarnemingen werden ver-richt van in vrij- grote gro"pen rustig bij elkaar zittencte grutto'sen kievj-ten" slechts l paar Èievit rreàtt Èti-;t ur.or cte moed opgebrachtom opnieuw te beginnen.
AIIe commentaar lijkt mij verder overbodig !

u ziet dat door deze gebeurtenÍs in 19zo de oeverlanden ni-etrijke secundaire vestiging vormd.en, maar zelfs een pri-maire.Afgezien van cle gebeurteriuru, in 1920 is het een open vraag,ontwikkeling toe te juichen is.
Tot slot van di-t art ikel nog een opmerking over d.e Weil_anden vanBoerderi.j Meer zicht.

een belang-

of deze

Hoewel velen dit vermoedelijk niet beseffen, zijn deze weilanden vanredelijk grote ornithorogisàhe waarde voor het Amsterdamse Bos.Een- verhogi-ng van de watàrstand, een omproegen van een deel van hetweiland, zod,at daar de oude steenlaag ,à"" iorr"r, komt en ae ;;;";";"-regelmatig en oneffen zou begroeiien] zou stellig een miracuLeuze ver-andering te zien geven.
Laat ik u aan cle hand van waarnemingen van J.B. Buker tonen, wat hetweiland in zijn huidige staat kan hJrbergen, wanneer het, a1s.op 1g,2O en 2J maart !?62, natter is dan normaal:
18 maart: 20 maart:

Z=o'ffi;Taling
J scholekster
415 kievit
21 goudplevier
2 tureluur

2J naart,:
7 §ch-oGkster
IOO kievit
16 goutlplevier

2 winteitaling
4 zomertaling
2 scholekster
12OO kievit
18 gouclplevie.r
2 tureluur
2 bonte strandloper
t4O temphaan

4lisl"or

Dat alles oD
---- -______l

een l_uttel-e 2J ha
S amenvatti. rrÈí.
De opzet van dit artikel rffas varr. veelzi jdige aard.Enerzijds heb ik met een overvloerl aan materiaal de voormalige groteornitholo cr'l schc i,yaarde van cle Oeverland. €or en de achteruit gang daarvan,vastgelegd; anderzi-jds heb ik de ontw ikkeling van de l_aats te jaren vrijnauwkeurig b eschreven, teneinde tot e en afsluiting te kome n, en de ledenvan KNNV V[rlG Amsterdam enig iilee te Seven van de achtergrond.en en het rrnutrvan inventari saties.
Tot slot heb ik de ontwikkelÍngsgang van d.e oeverlanden beschreven in ver-gelijking tot dc ',1,1'.i1"nden, en de rà*en attent wilIen maken op de mini_vogelramp l9ZO.
Lerlen' clie mee willen werken aan de'tcommissie Balans 3o jaar rnventarÍ-satie Noordkantrr hebben mogelijk ee.n id.ee-tàtrngul van het arbej-dsterrei.n.

A. I'Iartog
Admiralengracht 2O5tis
Amsterdam - 1015

juli-I98
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