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1MEDEDELINGENBLAD I(NNV V!ïG AMSTERDAM, 9C jaargang nr. 4

BES TUUR§ MEDEDELT NGEN : December 797t
o zater 2 anuari I 2
in de fi mzaal van het BC)

De Hr. arto I zou gaarne het aan
voorstcllen voor lgTZ-

--_---

ar excursie-Ieiders uitgebreid zíen,
hern te melden.

om in het vervolg bij elke e.xcursie
t verslag hierover te schrijven s zo-
vrijwel uitsluitend door hem behocft

, om-2 IgI_]5,
SEU}i

Agendg:
Opening door de Voorzitter
fngekomen stukken
Jaarverslag secretaresse
Financieel verslag penningmeesteresse
Bcstuursverkiezins.
Aan de beurt van aftreden zijn de voorzitter A. Hartog, en d.ePenningmeesteresse mevr. J.E. Brinkers; beiden stellen zich her-kicsbaar.
Eventuele voorstellen voor tegencandidaten dienen uiterlijk22 januari in het bezit te zijn van secretaresse.
De Hr' Brander heeft de wens te kennen gegeven om van bestuursplaatste wisselen met de Hr. Straatman. Laatsigenoemde heeft zich bereidverklaard om voor het iaar L9?2 het vice]voorzitterschap op zich tenemen.

o 6. Redactiecommis

1.
2.
z

4

q

sle
beleid van aeàe commissie.

. voorstel tot inkrimping van het aantal leden.e Hr ' Haltog heeft de u,ens te kennen gegeven zich uit d.eze commissieerug te trekken; voorgesteld wordt om hàm niet te vervangen.
7. Beleid van de Excu rsie-commissie

a
b
D

t

en vraagt gegadigden om zich bij
Voorts ligt het in zijn voorncmen
een deeLnemer aan te wijzen om hedat dit in het vervolg niet meerte geschieden.

a

B. gggggren Grogp
i\4. van den Beig za1 verslag uitbrengen over d.e activiteitcn in r9?1,het aantal Ied-^n en ad.spirantlcd.r, àio thans Iid zijn van de JG.Aange'zien hij in L9?2 de militaire dienst i.ngaat, vuenst p. scholtenzich uit de leiding van cle JG terug te trekken. rn zijn praats steltde JG N' wi-jker candidaat voor deze functie. De beslissing hieroverdi-ent door dc JG zerf genomen te worc-en (Nieuwsbulleti, 2, brz, 5).

10. Rondvr aag 9. Resel in.gen rran huishqudeli.jke aard
II. CONTRIBU,IIE en ABO NNEiViENTSGELDEN i,lededelingenblad .

I'v'm' de sterk gestegen porti, en cle stijgende kosten van materialendie ilodi-g zijn voor de uitgave v;rn het Brad en Nieuwsburi.tï""1';;;;;voorgesteld de (mj.nimum-) tarieven met f 2._ te verhogen.Dezc worden dan:
4: 

-l!§NV-rEpEN- Lrdmaatschap, inclusief ab. Mededelingenblad f ?.__Huisgenoten ( exclus j_ef l,iededel_ingenbiad) f I .-_- Abonnement op het iyredede1ingenblaÀ f T.__
B.

- lrld
JEUGDLEDEN t mlB ë1ar
maa SC apr inc usicf a . Mededelingenblad

dede lingenblad )
Huisgenoten (exclusief !Íe

4n

Í 2

Í 9.--
Í 3,50

"f 10. --

9: .IIET-§sltv-tggon_( oud er dan IB j aar )- rl_dmaatschap, inclusief ab. Mededelingenblad
Huisgenoten (exclusief Mededeli_ngenbiad)

- Abonnement op het Mededclingenblaà

T. JAARVERGADERING.
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Penningmeesteresse zal het op prijs stellen d.e contributie-
en abonnementsge'l den zo spocdJ-g mogelÍ jk tc ontvangent op de
giro van c1e VlïG (Gem. giro V-10.400), c.q. contant op de Jaar-
vergadering.

:II. PEISCNALIA
De familie Versluys in Boverrkarspel kreeg telefoon: 02285/26t6.
A1s f id bedanl<ten: Dc tIr. P.H. B1-el";endaal'
i'i c j . H. Hoving, rï(jgelrs vertreli uit Amsterrlam.

F. van Zutphe;r.. naar DeurLoostraat l4-hs; Asd*1010. Tf, 441909,

denzee. In dÍt Mededclingen-
teressante materie, d.ie mo-
aat.

IV. Activitciten in liet af el-ope n i<wartaal:

mentee 1 zo mj-ddcn in de belangstel.l-ing st
9l_32_lgyg1!9l vertoorrde li. lrlijker zijn diars over de Griekse reis.
iU-j zelf lrchtte de roofvogel-foto's tce, M. v.d. Berg de andere op
de plaat vastgeleg,le -rogels. Iiet f otograf eren van vogels ti- jdens
een cr,ergc'li- jke trektocht, grotendeels te voet, is geen sinecure r en
het publ:-ek had r1an ook terecht grote waardering voor het gebodene.
De l1r. Brander zotgd.e voor een irtoegift jer', een kleine selectie van
de fraaie fotors dj-e hij i-n Scandinaviö maakte, waarbij hij zich niet
tot voge']s beperkte !

9p_]]-{ggg1!9l woonden A. II;rrtogS en K. Straatqan in Utrecht de ver-
gadèi:ing bij va.rr het Conta;rortaan voor Vogelstudie van de KNNVr

COMI,IISSIES :

Zie het verslag , ïïtge6'iËmf
voLtoci-de haar werkzaamheden.

in dit nummer v;-in het Mededelingenblad.
trad. nog tce. de Hr. J.L.L. Steenha-rt.
taak produceerden zij een zoer handzame
dj-t Blad is toege.voegd.

irr-rn rr'eite zuIlen honorere-,n d.oor e en
enqu6 be, dic. zeer waardevollc resul-

Tot de Comrnissi-e Organisatie

hct Ansicrd;1mse Bosi?,
;öAe "ï-aöï rïru ït i. jie

Vcrhuisd zijn:
ó:i:=k"frïmiiï naerr 2de-' van srvindenstraat tt7h", Asd*1005.

ygflgl sprak . A. Hartog over de VJad.

efE-U-eer rósumóe aan clrer deze in

I

.Y jle Comntissie : 'i.',r".::, i:l.r;;it,-c

A1s e erste cnde'r'c1eel van hun
enqr-réte, c1-ic als bi jlage aan
VÏi j hoPen' ,l.at de VY/G-.1 ede n
vlotte mcdewe::ki:rg aa:r deze
taten kan opJ-evere.n

Vï, Als tweede bi-jlage trcit U i:,alr: ;\anvu]l.ingen oprrDe Vogelwerq,l! va4, Oselec :;i.e vïil-'; Jí;ant;í-v'l aarnemingen, gedaan
.,an de zr: AviÍ'auna (eind 1967), als gepubliceerd

in sedertdien verschenen ivièdedc,lingenbladen. Samenstelster:
l,Ie j . Mr " 'j.H.U. van D::ooge.
Deze 10 bladzijden teIlonde, gcstencilde, uitgave ontvangen onze
VtííG-leden gratis.
Andere eigenaren vau'rDe Vogelwereldtt kunnen in het bezit ervan komcn
bij de IVN-balie in het Bosrnu.seunr c.e. rechtstreeks bij mej. van
Drooge, De verkoopsprijs wordt vermoedelj-jk / 0.50.

VII . Verschenen is de i?l{vi-f auna van Midden-Nederlandit, e en belangri jke
cn interessante publicatie, De offi-cieIe verkoopprijs is
Leden rran Vogclwerkgroeperr kunnen deze echter krijgen te
reCr;.ceerde: pri js van ,f 1r5 ^-, mits óén gemeenschappeli jko
wordt p5cplaatst. De llr. Straatm;rn heef t zich bercid vel rk
stelling .rool' cnze ViiG te coöroineren. Bestelling door
van Í 56.- op dc giro van d.e Hr. Straatman, Bem. giro S-
Noorddj- jk 1, nost Bovcnke::k, voor 22 jeinuari, of d-oor co
ling op de Jaarvergadering.

IX. DÀTr\ om te no"tcren: 22 januari et 27 februari: Ganzen-excursies.
25 februari; .voorbespreking 'i nventarisatie :.972 

"

J.ii.U. van Drooge / secretaresse KNNV V'iiG Amsterclam

f 45.- .
gen de ge-
bestelling

laard de be-'
overmaking
L2?48, Kleine
ntante be.ba-

Zíe
b].z

vDr/vDr

20



KNNV Vogelwerkgroe p A6sterdam JAARVERSLAG t97t
ook wat 1971 betreftr kunnen wij terugzien op een jaar van diverseactivj'teiten, voor een groot deel te danken aan de inspirerend.e lei-dj-ng van de voorzitter. Regelmatig vonden co.ntact-bijeenkomstenplaats en werden er excursies gehóuden; een aantal Commissies rryerd
g1 het leven geroepenr en naast de gebruikelijke 4 t'reàeà"ri"eu"-bladen zagen 6 Nieuwsbulletlns het licht.
Amste rdamse Bos

o

o

'oor de tweede-maa1 urerd een aantal vogelsoorten over het geheleos ge-inventariseerd, lvaarvoor deze keer een groot aantal leidersas Íngeschakerd, te weten mevr. Brinkers, meJ: van Drooge, en d.eH' Frieswijk, Haver, Hartog, de Jong, Kiriper, Meijer, van der schot,traatman, swart, verhoeve.-Daarn"u."I'rugiàtreerde de Hr. Reijn-ers weer wielewalen met de band_recorder.
BroedvoEels---__- _=-__
De 7 soorten, die gezamenlijk werden geteld, waren: grote bontespecht, heggemus, gekraagde roodst.-rI, nachtegaar, zwartkop, boom-kruiper en wielewaal.
ctlv' A' Hartog werden de resultaten in een commtssie besproken, het-geen ook nu u'eer resulteerde in een uitgebreiii verslag in'het IIede-delingenblad.
A' Blok zette zijn studie voort van de blauwe reiger . ],6T puI]iwerden geringd, terwijl half mei 16 paren werden geteld.J.B. Buker en A. Hartog zetten hun sludj.e voort t:;:rl*eourir ..ransuil
ook van de volgend.e soorten werdrren passantrrhet aantal territorÍac.q. broedgevallen vastgesteld: fuui (4), kuifeend (minstens 4i;torenvalk (Z) , patrijs (f), houtsnip (4i.' '
snor en grote karekiet ontbraken ook nu ar-s broedvoger; van de snorvond zelÍ's in 19Zl geen enkele v,iaarnemj_ng plaats.
NÍe t-broedvoEels

-___=___
Nieuwe soorten voor het Bos waren:
grauïue kiekendief (22_4_L9?l) en
Noordse nachtegaal (3-6-r9?D; dit was zelfs pas de tweedeming voor heel- Nederl-and.
Nieuwe ondersoorten waren:
Engelse gele kwikstaart (4_5_f97f) enwaterpieper (3-tt_t9Zt) .
Enkele andere aardige vraarnemingcn bctroffen:roodhalsfuut, geoorde fuut, kleine zwaan, ruigpootbuizerd,
,r?",, . 

bruine en bl_auwe kiekendief , nachtzwaluw , klapekster,klauwier, beflijster.
van de kleine bonte specht werd t/m eínd. april regelmatig een paartjewaargenomen; een broedgeval kon echter niet worden geconstateerd.De gröene specht liet zich aanmerkelijk ;;;r horen en zien dan inl9?O, zij het alLeen buiten het broedseizoen.
fn totaal werden in 1971 1!O soorten waargenomen, waarvan62 soorten broedvogel *.r"rrl
Het soorten-totaar- voor het Amsterdamse Bos is gestegen tot 2)4,alsmede 2 ondersoorten.

V
B
w

H

ij
d

Buiten he t Ams terdamse Bos
werden 1oven tarisa ties verricht in:
Amstel_rust en Flor iade 1922 (.i.,r.pt. AndriescFlevopark (p.p. C arre.lfs )

l,i. v.d. Berg) + Iirlester-
, ,mstel.

.)
UJaverun Hogervorst)

waarne-

zwarte
grauwe

Amstelveense parken, nestkasten (1,.H. Blom c.sGolf temein Duivend.recht (.f .,f .ivt . r1ndriese, vanBotshol (A. Hartog, mevr. J. Alberts)

2



4(Jaarvers1.ae t9?t - 2e b1z.)
Vele VWG-Ieden zonden w.aarnemingen in voor de
kwartaaloverzichten betreffende he L

Amsterdamse Bos (verzamelci en gese
Groot Amsterdam (iaem, E.J.lvi. Veli
voorts verscheno.n regelmatig overzichten van waarnemingen in
Amstelveen (:-dem, L.H. Blom)

Contac t-bi eenkomsten

L9/2
26/ 2
L9/ 

'?2/5
3/7

24/g
4/tt

Jaarvergadering
Filmavond, 1'!ïÍnged Aristocratsrt
Lezing van Hr. a. Blok over cle blauwe reigers
Voorbespreki-ng inventarisatie Amsterd.amse Bos
eerste bespruking inventarisatie-resultaten
e J-ndbespreking inventarisatie-resultaten
Uiteenzetting van de Hr. J. Rci;nders over zijn ervaringc,n
met de vlielewaal-i-nventarisatie per bandrecord.er.
Dia-avond Hr. Oldenziel
Lezing Hr. À. Hartog over het belang van de lir/addenzee,
orníthologisch bekeken
Diars van N. riíijker en i,i. v.d. Berg over hun reis naar Grieken-
1and, arsmede enkele diars van Hr. Brander over scandinavi-ö.

door middel
en met welke
wclke suggesties

fcteerd rloor me j. van Drooge)
ng).

en

3O

25/tL

Excursies
;o"d.n pÏaats naar
bt l-Friesland (ganzen, t4/2), AtrV-duinen (2t731, Texel (J en 4
april), I{aria Peel (1 en 2 mei), de Biesbosch (vaarexcursie, l4/B),
Noordzee (vaarexcursie, 3/lo), Vlieland QZ t/n 24/l.o), Flevo-
polders en Leuvenumse Bos G4/ll.) .

Daarnaast bracht de Jongeren Groep nog een eigen excursie-programma
ten uitvoer.
Door V!ïG-leden werd deelgenomen aan buitenlandse groepsreizen naar
Roemeniö G9/, t/n t2/6) en Falsterbo (11 t/n L9/il.
DÍverse leden maakten individueel of in klein groepsverband orni-
thologische tochten, in binnen- en buj-tenland.

Commissies
Voorzi-tter nam het initiatief tot de instell-ing van een aantal
commissies, Van deze lïaren er twee tn t-97J- actief, n.1. de
Commissie fnventarisatic 197L, en de

9IgelisA!ie:ge3sI§:ie;- -- --- -
Deze laatste begon met dc. opstelling van een enqu6te,
van welke gepeild zal vrorden voor welke activitciten,
priorj-teit, belangstelling bestaat bi j d"e lcdenr c.e.
z.ij kunnen doen orrt de VIJG tot een zo hoog mogelijke
te voeren.

standaard op

Hg!_rylqdedelingenblad verscheen vier maal- met resp. 27t 16, 35 en 35
bladzi j den,
Bij nummer I verscheen a1s bijlage riOeverlanden en wcilanden Noord-
kant Amsterdamse Bostr (t3 Atz.),
bij nummer 4 bovengenoemde enquëte (6 blz.) alsmecle
Aanvullingen op 'rDe Vogelwerel-d van het A,msterclamse Bos (tO Ofz.)
Behalve de gebruikelijke rubrieken (vraarnemingen, inventarisatie- en
excursi-e-verslagen, overzichten ontvangen litteratuur', etc.)
wer'den in het Mededclingenblad de volgende artikelen geplaatst:
De vogels van de Haarlemmermeer, een aanvulling van de Hr. Rlcken-
daal op cle door hem uit.gegeven Avifauna over dit gcbied.
Terugkeer zomervogels/broedvogels Amsterdamse Bos, voorjaar 197l-.
'vïaarnemi-ngen, vn1 . van L97l, in een deel- van Amsterdam Nw Zuicl en
Buitenveldert, mej . van Drooge

o

o



,
(JaarversLag l97L - 3e bl.z.)

Een vierweekse vogelvacantie in Griekenland' juli 1971t
M. v.d. Berg en N. Wijker.
De Olympus en zijn vogels, vrÍ.E.M. van der Schot.
Resultaten met door ViriG-1eden vervaardigde nestkasten'
J.B. Buker

De Nieuwsbul-l-etins 3 t/n 8 telden 2J blad.zijden
(resp. 6, 4, 3, 3,, 4, 3)

Samen met het Mededelingenblad hield dit in, dat er weer een zwaar
beroep werd gedaan op beide redactie-1eden, die resp. het tikwerk
verzorgen, en het afdraaien van de stencj-1s, alsmede het bundel-t
niet- en distributie-werk.
Bi-j laatstgenoemde bezigheden werd gelukkig weer assistentie ver-
leend door een aantal Ieden, wa:rrdoor ook nu weer een aanzienlijke
besparing op porti-kosten kon worden verkregen.

*******
KNNV Contact-orgaan voor vogelstudie
De vergadering op 11 december 1971 in Utrecht werd bijgewoond
door HH. Hartog en Straatman.

In de samenstellíng van 9estuul
kwam een wijziging doordat de Hr. van Zutphen, die daarin sedert
1953 zi-tting had gehad, het Bestuur verliet.
fn zijn plaats werd de Hr. K.A. S.traatman tot Bestuurslid gekozen.

Geen wijziging kwam in de samenstelling van de Redactic-Commissie.

Tot de Excursie-Commissie trad toe de Hr. A. de Johg.

+**+,k**

Wij sluiten met de weRS, dat dc, activiteiten in 1-972 zo mogelijk
nog groter zu11en zijn, en vooral, dat daaraa-n door een steeds toe-
nemend aantal VvÍG-leden zal worden deelgenomen.

Iviej. Mr. J.H.U. van Drooge
Secretaresse KNNV V,iG Amsterdam

JI december 1971

o

o

nnrTnDr
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Inventarisatie Amsterdamse Bos 1971

VOOR\í/OORD

Gepoogd is om in l97L de inventarisatie nog meer een groepsactiviteit
te laten zi-jn dan ín 1970, door - naast het scheppen van de gelegenhei-d
voor e1k 1id om aan de inventarisatie deel te nemen - tevens de deelname
aan de fnventarisatiecommissie l9?1/1972 open te stelLen voor ieden Iid.
In een tweetal avonoei-ZiJn-ààn de hand ran u"r, tloor A" Hartog vervaar-
digde overzi-chtskaart, vraarop alle VulG-inventarisatiegegevens viaren ver-
werkt, de resultaten besproken, ïiraarna ond.er auspiciën van deze Commissie
het onderhavige verslag geschreven is
rn de commissie hadden zitting: mej. Arntzen, mej, van Drooge, A. Hartog,
ïÍ. Haver, 11 . Kuiperr K. Strnatman en N. ,rilijker. Aangezíen de wielewaal ,
behalve door de Vi.ilGr ook weer ttprivótt met behulp van de bandrecordèr
door J. Rei jnciers werd geinventari-seerd, werd hem verzocht d.e toelíchting
t.a.v. deze soort te schrijven.
Evenals vorig jaar, zijn achter in het verslag de vastgestel-de territo-
ria in kaartvorm weergegeven.
Een verslag over de invent',risatie van de boerenzwaluw in I9?O en L9?7
volgt in een later Mededelingenblad.

INLE]DII\ïG
De inventarisatie was op dezelfde rvijze opgezet aIs in L9?o, zij het
dan dat hr:t nu geen rrment,,:lenrr waren, die de inventarisatie-excursies
leidden, doch op dit gebied gerenommeerde. v'lvG-Ieden. Mevr. Brinkers
me j . van Drooge inventarj-seerden de Noorrlkant; ,;Í. Haver, M. 

'Kuiper
A. Hartog namen Midden-west voor hun rekening. itlidden-oost werd ge-
inventariseerd door J,J. Frieswijk, A, i1e Jong, J. Reijnders en K.
man; de Schinkelpolder door Ë. I,leijer, W. van der Schot, A.N. Svuart

Straat-
en

en
en

a

o

\[. Verhoeve. Daarnaast gaven J. Buker c-n L. Buurma vele waarnemingen door.
Het t',as de bedoeling, dat de inventarisatie-leiders bij toerbeurt een
excursie voor hun rekening zouden nemen, en dat - evenals vorig jaar -adspirant -leden hen daarbij zouden vergezellen. Helaas zijn de jongere
adspiranten vri jvuel nooit verschenen. Ondanks ar1le voorzorg, is het oo}<
een enkcl-e maal voorgekomen, dat de Ieider ontbrak
Hoervel j-nderdaad Midden-oost een te g:root gebied bleek te zíjn, en in
de Schinkelpolder wat ',veinig geinventariseerd werd als gevolg vir.n ziekte
etc", kan o.i. gezegd worden, dat de inventarisatie ook ditmaal redelijk
geslaagd is.
Om niet te veel in herhalingen te vervallen za1 reg6jl-matig, zoncler ci-
teringr verwez-en worden naar het verslag ttrnventarisatie Amsterdamse Bos
a97o" (tttea. blad L9?o, 4e nurnmer). Begrippen, dÍe thans niet nader om-
schreven urorden, kunt U daar verklaard vinden.
De enige concessj-e - terwill-e van de leesbaarheirl - vormt onderstaand
ove::zicht:
Tabel 1
rloóFdËànt
Ivlidden-west
Midden-oos t
Sch. polder

Ic!"Cf opp, opp. bospark Gem. leefbijd Byzonderheid

In het bospark is de oppervlakte-verhouding bos :

ÀLGEMENE RESULTATEN

Zeven vogelsoorten
De soorten lvorden
van Nederland[.

115
120
é +l)
212

ha
ha
ha
ha

70 ha
120 ha
2l-O ha
2OO ha

74
32
23
t9

j
j
J

j .--E rr" lveiland cn moeï,"fr8_
30 ha sportterrelnen
J2 ha moe.rasland

grasongeveer2:I.

zijn in 1971 over het gehele Bos geïnventariseerd.
genoemd en behandeld in de volgorde van de rrAvifauna



Gr. bonte specht
Heggemus
Gekr. roodstaart
Nachtegaal
Zwartkop
Boomkruiper
Wi-eIcwaal

Aangezien over deze cijfers zonder meer
worden, moet het aantal territoria per
Op deze wijze ontstaat:
!aQe1 f: Schinkelp.

( Bos-inventarisatie
Tabel 2

gbs
hm

n
zkt
b
wie

ALGEI'IENE ONTii

l9?1, 2e blz.)
Noordkant M.-west

4
11

6
t5
2L

1
2

o7
5?
4l
64
78
86
64

o'50
1, J8
o r75
1, 88
2 |62
O'IJ
o r25

7

M . -oost Schi-nke1p. Totaal
5

L2
2
3

L3
4
a

2
3B

1

I0
27

1
26

5
14
2L

4

t2
Br
16
42
B2

5
LI

o

iKKEL]NG VITN DIVERSE GEBIEDEN

geen zinnig woord gezegd kan
IO ha beplanting berekend. worden.

O, o8
1,95
o,37
LrO5

:,,,
o,3o

SCHiNKELPOLDER
eeft het volgende beeld:

1
zb

q

rí (ng = niet geteld)
2t

4

I
)
o
o
2
o
o

t

t

t

t
t

t

jo
18
4o
o5
o5
L3

,14
,71
,21
,7L
,93

U

2
o
o

I

.sem.

,23

0
2
o
1
2
o
o

O

wanneer tabel J vergeleken wordt met taber 1, dan blijkt, dat grotebonte specht, zwartkop en boomkruiper zich meer laten leide"ta]o"-à"gemiddelde leeftijd van de bospartijen dan de overige ,oo.t"". ài:-à.zwartkop is dit zelfs zo sterk, dat d.e verhouding tussen de gemiddeldeleeftijden der inventarisatie-gebieden vrijwel exact overe(jn komt metde dichtheid per 10 ha in die gebieden (evànredigheidsfa"to, B rià,uitkomst verschj-lt steeds mindÀr dan 1,6 %

Dat geen al te grote waarde aan deze vergelijking gehecht kan worden -ook al vanwege het feit, dat het gebied àusoÍuut-niet homogeen is quabeplanting en leeftijd - moge uit de volgende tabel brijken.
Tabel 4: Noordkant M.-west M.-oost Schinkelp. €e{:
ebs 1970 0164 o,5o o,14 O,OB Or25l97L l,o? , o,5o o, r4 o io8 a ,3o
hm 19?o ],9r t,?Z 2,93 O,9g L,9Zt97l 2,5? t,3B 2,?t r',g5 2"íg
De geweldige toename van de' grote bonte specht aan d.e Noordkant (+ 6? %),terwijl deze in de overige gebieden geIi3Ë Uleet,
en de verschillen in de dichtheid ,.., d*-heggernus (varierend van-.2!-/: tot + 9? b spreken voor zichzelf 

"1à lroorbeerden rran dezestelling

De vorgelijking van de broedvo6.elbevolking van detussen de jaren t96j L/n 1962, en LSTO en 19Zl-, I
rabel 5 !e63 te§! L2§2 :-26§ l2§z Lz?o Le?L
gbs
hm
rs
n
zkt
wie

1?
7
2
B

6
2

o 1 ? 1 -1 
?

11 12 2l ng
0116
9 5-6 zo rZ-18
9Bt2252233

L
t3
ng
t3
ng

De vragen uit het, verslag over 1970 betreffend,e de heggemus lijken nu wel,ook gezien tabt'1 4, beantwoord.. De sr:ort vertoont klÀàrbrijkelijk eenzeer sterke schommeling in de broedvor{elstand. ,

Noordkant M.-west M.-oost



(Bos-inventarisatie 1971 t 1e blz.) - 8 -
Dergelijke sprongen kunnen j-nherent zi-jn aan een soort die zich gaat
''restigen in een nog jong, eua biotoop nog niet uitgebalanceerd bosge-
bied (zie overgang 1965/'66), of kunnen blj cie populatie-dynamiek van
een soort behoren.
De plotselinge toename van clc: zwartkop (1966/'67) lijkt een voorbeeld
van hret eerste type. De zwartkop vestigde zich namelijk volgens derrBa-
lans 2l jaar Noordkanttt in 1946 met I territorium, en dit bl-eef zo tot
l-952 (toen dus gemÍ-ddeld 15 jaar oud; dichtheid O,2t terr. per 10 ha);
daarna volgde een gelcidelijke uitbrciding van het aantal territoria aan
de Noordkant.

Dankzij het ontbreken van het vertragingseffect, zoals dat altijd aan-
vrezig is bij gehec.l nieuwe vestigingsmogeJ-i jkhedcn, is het normaa] dat
ín 1963 in de toen gemiddeld 11 jaar oude beplanting van de Schinkel-
polder, de'zwartkop reeds een Cichtheid had van Or45 terr. per 10 ha.
triet andere u,'oorden: terwijl de uitbrc.iding van de zwàrtkop aan cle Noord-
kant bij een gemidclelde leeftijd van 16 jaar ge.leldeli jk plaats vond,
r,,ras de toename vantvcge bovenomschrr:ven Írver.snellingil in de Schinkelpglqe{

rtgxplosiefil bi j een gemÍddelde leeftijd van 15 jaar"
Overigens is er bij de andere broedvogels uit de lijst weinig verschil;
een lichte stijging val-t te constateren bij grote bonte specht en wiele-
waal.
Hoewel het OPENLUCHTTHEATER vanwe ge overlappingseffecten moeilijk als
vergelijkingsmateriaal kan dienen, kan men toch wel concluderen, dat
de broedvogelbevolking van de jaren lpfO en 197L, vergeleken met die
van de jaren 1961 tim 1965reen duidelijke verarmi-ng laat zien, behalve
voor de zwartkop:
Tabel 6 L2Z9 L?ZL
gïote bonte specht
heggemus
gekr. roodstaart
nachtegaal
zwarrtkop
wÍe1ewaa1

De aanduiding (f) geeft aan, dat I territorium slechts gedeeltelijk
binnen de begnenzing van het Openluchttheater 1ag. (De gegevens over
1970 van gekraagde roodstaart en zwartkop zijn aÍ'komstig van A. Hartog).

1eÉ5
)7

!97l-
2
7

, ,.!a ,

3-4
TO

2
o

(De gegevens van 1970 wat bc.treft zwartkop en boomkruiper zijn afkom-
sti-g van rnej. van Drooge).
Een allereerste oppervlakkige beschouwing 1eert, dat grote bonte specht,
zwartkop (vanaf 1964), boomkruiper, wierewaal'en - in mindere mate -
nachtegaal steeds schommelingen vertonen rondom een bepaald gemiddelde.

o

L1gL 1_265!2§2
1
2
4
)
2
1

2
I
4
E

3
4

1
I
4
4
2
2

I
1
?
2

2+(I)
1+(1)

o
o
1
1

t+\L)
1

a

Tabcl 7

gbs
hm

rS
n
zkt
b
wie

!2§2 !2§§ !292 12qgL%2 te§2
4-y
11

4
5
B

3
3

L97o
1
6

t-2
3
7
4
2

3
B

R-o
5
9
7

3

5
6

9
8

9
2
1

ö

74-j
o
7

l-

5
nI

9
5
3
2
U

z
_)

R

a
U
É

o

2
2

5

11
1
2
B
4
4

Tot slot nog een vergelijking van de broedvogelstand over cle jaren
L963 t/m 1971 van de NOORDKANT volgens de bcgrenzing van Frieswíjk
c.s. . De zuidelijke giffi; *"fdt gevormd door de as van dc Roeibaan,
denkbeeldig doorgetrokken tot aran de Ringvaart; het z.g. lrJachthaven-
bosrr hoort er niet bi j.
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Dit zijn de normale broedvogelschommelingen, die men in een redelijk
constant blijvend milieu vrijwel steeds vindt. Vandaar dat met enige
reden gezegd kan worden, dat inventarisatie van een bepaald gebied
jaar in jaar uit tot op zekere hoogte wei-nig zin heeft
Heggemus en gekraagde roodstaart vertoonden dit beeld aanvankeJ-ijk
ook; het aantal territoria van de gekraagde roodstaart daalde echter
in 1969 sterk en deze daling heeft zich tot in 1971 voortgezet" Een
oorzaak hiervan i-s onb.rkend.

De J territoria van d.e zwartkop tn L963 steken wel erg af tegen het aan-
ta1 dat normaliter vastgestel-d rryordt. i'lisschien houdt dit verband met
de extreem lange winter rran 1962/'63 Z

itrianneer tot slot de tabellen !, 6 en f vergelcken worden, en tevens ge-
let wordt op tabel 4 en IO, dan blijkt duidelijk,
dat toe- of af name van de broedvogelbevolki-ngen in de diverse delu'n van
het Amsterd.amse Bos vaak niet synchroon lopen. Het ci-teren van de gege-
vens over een voor- of achteruitgang van een vogel a1s broedvogel in een
ander gebied, heeft - in dit licht bezien - vaak rveinig zin.

o GROTE BONTE SPtrCHT
Ook dit. jaar zijn onvoldoende gegevens verzameld over hct roffelen van
do specht, zodat niet nader kan i,vorden ingegaan op het artikel van Dr.
Loterijman.
Tn l97l bleek nog duidelijker de voorkeur vÉrn de grote bonte specht voor
ouder bos (zie tabel 4). In gebieden waar het Bos niet zo oud is, wordt
de grote bonte specht hoofdzakelijk gezien in de zg, windsingels met als
hoofdbeplanting populi-eren, vrilgen en eIzen. Deze bomen groeien van na-
ture snel cn hebben dientengevolge een stam van grof ,, zacht hout. Het
merendeel van de nestholten, over het gehele Bos bezien, werd in de loop
der jaren dan ook gevonden in diverse soortcn wilgen, in populieren
(zilver-, grauwe, ratel-, Canadese popuiier)cn in e1zen. Slechts cnkele
vondsten $iaren in andere boomsoorten als wilde zoete kers (vri-j h:rrd),
esdoorn (zeer hard) en beuk (hara en vrij taai hout). Hierbij moet nien
e.,chter we1 in aanmerking nemen, dat de byzondere samenstelling van de Bos-
grond een versnelde groei van de bomen ind.uceert, war:rdoor zij een zwak-
kere houtstructuur krijgen.

HEGGE},{USo Een blik op tabel 4, de jaren 196r, ,65, ,?o,'71 van tabel 5, en de
jaren lg69r t7O en r71 van tabel /,roept sterk de indruk op, clat deze
soort onderhevig is aan een sterk wisselende populatiedynamiek.
Nog steeds val-t op de relatieve voorkeur voor Midden-oost, zij het dan
mind.er sterk dern in l9?A. In de 65 % Uosaanplant jonger dan 24 jaar,
waarin vori.g jaar 82 /o broedde, heeft nu ?9 /o gebroed. (ae territoria
buiten de typische bospark-aanleg zijn nie.t in de berekening opgenomen).
Aan de lrand van de vorig j.:rar reeds gesignaleerde hoge dichtheid bij
<1e sportterreinen en de speelweide, zaL ÍJ duideli jk urorden, dart de dicht-
heidscijfers voor de heggemus, zoals gegeven in de tabellen J en 4, op
zijn minst discutabel gesteld mogen worden. Dit ook landschappelijk dui-
delijk afgegrensde bosgedeelte van ca, 5, ha met slechts 2J-/, beplan'Ling
van ten hoogste IJ jaar oud, - terwijl omringende bospercelen tenminste
L9 jaar oud zijn en voor 40 7ó zelfs ouder dan 2J jaar, en tevens c.en
ander beplantingsschema hebben -, geeft de volgende resultaten:
Tabel B terr./lO ha bospark terr. l-O ha bos I'lidden-oost
heggemus
hcggemus

t97A
t97t

2,lA
)n7
L) ()

2,93
2,71LO t92



10-(Bos-inventarisatie t9?1, Je bl.z.)
De heggemus lijkt de enige vogel, die niet i.n taber J hoort, "ilthansniet dc dichtheid per 1o ha bos. Het is een voger, dic zich bij voor-keur aan de rand van een bosgebied ophoudt "n àijn fouragevluchten ookuitstrekt tot de aangrenzende grasvlakten. Het randeffect spreekt zeersterk voor deze voger. vandaar dat tabel- ! moet ruiden:
Ie!u-r-2 - dichtheid hesgemus per 10 ha bospark.

Noordkant 1"1 . -vyest
hm 1970
hn 197l- 1,77 o,g2

lr27 a f -ltrl
1t4. -oost
ï,fi-T7,%l
1, BO (2,?1)
Midden-oost

,Sghinkelp,. Gem.

gcven aan de

1r27
1,45

dichtheid,

'7-7
íl h

L r1,o

- GtrKRAAGDE ROODSTAART
opde merkwaardige achterultgang vëLn dv:ze soort aan de Noordka.nt is algewezen; uit gegevens viin A. Hartog brijkt, dat er vorig jaar 10 teryi-toria waren in Midden-west, tegen 6 territoria in L9?L.-
De verdeling van de territoria van 197I komt vrij aardig overeen mctde verdeling van de windsingels en oudc.re bospartijen binnen d.e vierj-nventarisatiegebieden; misàchien orndat hier ec-n grotere k*;.*i= 

-;;-
natuurlijke spleten i-n d.e bomen, cloor half--fgebróken takken e.d.;mogelijk ook als gevolg van cle aard. van de beptanting in de windsingels(vgI. onder grote bontà specht).
Gelet op taber 6 en ? en d.e mogerijkc teruggang in Mi-dden-vrest, rijkthet de Commissie zi-nvol zj-ch eens te berad.en over de mogelijke'oorirk*r,van de achteruit,g'rng cn om, vanuit dit oogpunt, deze soàrt zeker ookeen volgend jaar weer in de inventarisatiè te betrekken.

NACHTEGAAI,

jaar getoetst aan de hand van

dat 1971 een minimum-jaar was

- Tabel 10 Ncordkant Midden-west Midden-oost 5qhi.nkeIp. Totaal
1967
1968
t969
j-970
L97t

De plaatstrouw was aan de hand van de .in l_921 bekende terrj-toria a1svolgt:
I"§Sr._11 Noordkant 54 % )

lvlidden-west 58 % )
Midden-oost 10 % )
Schinkelpglder 29 % )

De getallen tussen haakjes bi_j
zoals berekend i-n tabel B.

Dit jaar werd de hypothese van vorig
de territoria.
All-ereerst dient te worden opgemc,rkt,
voor de nachtegaal.

o

O

4
6
q

6

3

l_o
'tz

15
IB
]E
L)

t5
r6
-LO
-ta

10

t?/L8 46/4?
t2 4z
t2 48
L3 54
14 4z

Aan de hand van-tabel 1l- liikt d.e conclusie gerechtvaardigd, dat de plaats-trouw in een ouderr eua bi-otoop meer uitgebafanceerd, uou"irog"r is.
Door de Commissj-e werd ond.erzocht in hoeverre de terri-toria uit l97lovereen kwamen met de categorieLin, zoals dj-e in 1970 r,verden opgestel-d.

LO
LK
HS

HK
X

12 vcrdclinE dcr tryrr.
U

Tabel

van de territoria lagen vanaf
)-967 tenrninste viermaal_ op dezelfde
plaats

verdel-ing van het bostvne
5 % (kwekerij, rrplantageir, bep. coniferen)

30%
58%
2 % (beukenbos, esd.oornaanplant)
7 % (gagetbosje; bep. delen Ba1kan;

blj heuvel)

t5
)2,

o
h,

35 %)
o5 %)

oo %)
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Duidelijk blijkt, dat de verdeling over de diverse categorieën over-
eenkomt met de samenstelling van het Bos, zodat de conclusie gerecht-
vaardigd is, dat de indelings-eenheden verkeerd gekozen zíjn. Tevens
bleek uit het onderzoek van de Commissie, dat slechts 54 % der territo-
ria uit 1971 in de ondergroei een redelijke hoeveelheicl brandnetels
had. Het voorkomen van slechts enkele lrandnetelsr - ook indien dit
bijv. een bosje vormde van slechts 1 m--, werd. alsirgeen brandnetelsrr
gerekend.

De conclusie uj-t het voorgaande moge zijn:
1. de twee-eenheid nachtegaal-brandnetel lijkt vooralsnog twijfelachtig;
2. er moet naar nieuwe en betere indelingscriteria gezocht word.en, èn:
3. rnet name diè territoria, v/aar een hoge plaatstrouw geconstateerd is,

moeten nader bezien worden.

- ZIÍdARTKOP
MIEilhË; we1 d.oordat er zoveel territori.a zíjn vastgesteld, is het niet
gelukt iets zinnigs te concluderen uit de verspreiding van d.e zwartkop
door het hele Bos.
Zoals aI aangqetoond, loopt de dichtheid dit jarr vrijwel para1le1 met
de leeftijd.
Getracht is, om via litteratuur-gegevens over het voed.sel van dc zwartkop
iets naders te kunnen zeggen over deze verspreidingt
De zvrartkop eet in hoofdzaak insecten (larven/poppen) en bessen"
tltiat insecten betreft hoofdzakelijk: rupsen van b1adro1lers, spanners
('rhogeretr vlinders) en nachtvlinders (ilagerett vlinders); rupsen en
imego I s v:tn snuitkevers, kortschildkevers, bladha,-rnt jes, aardvloolen(kevo.rs); imagors van vliegen en muggen (tweevleugellgen) en sluipwes-
Penr etc. (vliesvleugelieen). Voora1 1a-ter in het seizoen eet de zr,vartkop
zeer veel bessen,en dan liefst eIIeen het vlees en geen ve1 of pit; de
sappiger bessen komen dus het meest in aanmerklng. Éekend is, Oit de
zwartkop bessen eet van lijsterbes, kers, vogelkers, sleed.oorn, vuj-1boom,
kornoelje, ligust,er, vrier, taxusr:raIbes, karmozijnbes, braam, framboos,erLz. fn e1k bosperceel vln het Amsterd.amse Bos zuLlen wel- een aantal
van dergelijke besdragcnde bomen en struiken strran.
De vier meest algemene groepen v.an insecten zijn nu juist die groepen,
die de zwartkop eet: totaal aantal soorten insecten circ.r BOO.OOO; in
volgorde vin grootte: kevers (IOO.OOO soorten); vliesvleugeligen (cÍrca
loo.ooo soorteni o.a. c:'r. 3r.ooo soorien sluipwespen), vlinders (circa
lOO.OOO soorten) en t'uveevleugeligen, vLiegen en muggen (circa BT.OOO
soorten) menu,I'{.a.w.: de rijkdom en de g,:v:rrieerdheid van zL jn / en de elgemeenheid
vrn zi jn voedsel, 1i jke.n in geen gev:-r1 een verspreiding-bepelende fa.ctor.

. BOOMKRUIPER
Dïï-Is-w6ï-auiaelijk een vogeI, die gebonden is aan ouder bos.
Zoals bekend, houdt mej. van Drooge al .jtl.ren lang rdagboekenn bij,
waari-n de vlaarnemingen van ell-e- VWG-leden worde-n verwerkt. i,f anneàr 'we hieruit de gegevens selecteren, clie duidelijk geen betrekking hcbg
ben op territoria, d:rn bIÍjkt, dat in de jaren tg6o t/n 1964 25-% en-'in de jaren L965 t/n L9?O 40 % vtn alle waarnemingen/verricht.zi.-in in
bospart,i jen later geplant dan t9j9/tg4O. /*Í;ïllr de IvoortÍt<aÀt
Eerst toen dc'Noordkant een gemiddelde leeftijd had van 22 5aar, werddàír het eerste broedgeval vs.n het gehele Bos geconstateerd. vanaf Lg6ot/n 19?t vuerden J2 territorin vastgest"-ld aan de Noordkant, en in 1963 en
t96? t/" l-97]-. steed.s 1te.rrÍtorium in de omgevlng van het z.g. rdal-
letje Perzische Berekrauwrt (ongeveer even oud als de Noordkant).voorts werd in 1961 een broed6eval van de boomkruiper geconstaíeerd inMidden-oost. Hoewel de gemiddeldc" leeftijd van dit bosgedeelte 1] jaar is,

o
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(Bos-inventnrisatie 1921, ?e bl.z.)
is hie r niet van een rrvergissingrt sprake, want de meeste waarnemingc.n
werden (logischerwijs) verricht bij de Directiekeet, en d.e windsingeldaar was toen 18 jaar oud l vermoedelijk dus een voorbeeld van het eer-der vermelde ni-et-aanv,rezige vertragingseffect.
Niet alIeen moeteu de bomen vrij oud zijn, tevens moeten er door secun-d;rire diktegroei of cl-oor d.e structuur v:n de boom spleten in dc bastontstaan zijn, waarin de boomkruiper zijn voedsel kan zoeken.

Itlamens Ce inventarisatie-Commissie 1 271
A. H a r t o g

AHa/vDr, clecernber 1921

Verslag van de W IELIIIVAAL- i nve ntar i s irt i.e in 197f
uit de beschikbare invent;rrisatíe-gegevens blijkt, dat c.r in 197r inhet Amsterdamse Bos 9 territoria van d.e wielewaal gevestigd waren.
Op bi jge'voegd kaart jc' zi jn clr: plaatsen van cleze territoria j-ngetekend.
opvallend is, dat de meeste territoria gelegen rvaren op dezelfde
p1a,:rtsen, waar ook in l9?O de vrieleuralen huisaen.
Dit kan een gevolg zijn van de plaratstrouw van d"e adulte vogels, ofplaatstrouw van juveniele vogels viln het vorig broed.seizoerL"
Tevens is het mogelijk, rlat vrillt,keurigc. wielówa1en e1k jaar de meestgesch:ikte biotopàn bàzetten, lvaardoor :rutoma.tj-sch vaste nwielewaaL-
bosjesrf ontsta,:rn. Alleen cloor voge;Is te merken zou hieromtrent zeker-heid kunnen worden verkregen.
Op Texel heeft men rnet geringJe wielevualen kunnen aantonen, dat erduidelijl< sprake is van partner-trouw en plaatstrouwo zelfs tot driejaa.r n,': het ringen
D(} territoria van de wielcwalen iren de Noordkant cn de !ïestkant v:'.nhet Amsterdamse Bos vertoonden een duidelijkc afbakening. Vrijwel bijelke contrö1e b1eek, dat de mannetjes op vaste p}:ratsen aanwezig waren.
Maar in de Schinkelpolder, het zuidelijkste en Jongste gedeelte van het
!o"' firas van duidelijke territoria weinig sprak.. óiin*,:-jIs werden wie-lewalen aangetroffen in bosjes wler geen wi-eLewalen iibehoorden te ver-toevenri, en d.an was het vaak niet mogelijk om te bepalen, in welketerri.toria deze vogels wèl thuishoorden.

JRe/vDr

J. R e i j n d e r s
Badhoe vedorp, 10- 12-1921

o

o

:- fnventarisatie Amsterd.amse Bos Lg?O, ivlBl.. jrg. B, nr. 4t/n JB, plus de 1j-teratuurlijst van d.at verslag.
- Broedvogel-inventarisatie met cle be"nd.record e r , i"g. g,
- Inventarisatie Schinkelpolder L96?,, Jrg. ), 3i4:. E-fO.
- rnvcntarisatÍes Noordkant, in de trreaeoÀlingenbladen:

1963: irg. 1, Ir: 3 + 4"
19642 jrg. 21 3: t4 + 15.
7965; jrg. 3, 3; 5 + 6.
l-966: , .

íg6i',)ire. 5, 3/41 3 + 4.

Literatuur: Zte

1968z
1969 t

797L:

AHalvDr

, b1-z. 2L

3t 9 t/n 7l-.

jrg
jrg
inoU'È)

. q, il4: 3L + 32..7r 2: 6+7.

.9,2219-21

december l-971
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VWG-NESTKAST:.ACTIVÏTEIT 1 97L

Na vele jaren van plannen meken kwam in het vroege voorjaar van 1971
dan eindelijk het mome.nt, dat enige onder leden tijd wisten vrij te
maken en aan het werk togen om cen JJ-taL roofvogelkasten in elkaar
te timrneren: 2J torenvalkk:rsten (balkontype), wlarvan er 19 konden
worden geplaatst, en t2 steenuilkasten (t<lein model bosuilkast), die
aIle werden opgehangen. In november" 1970 waren al- 5 steenuilkasten
opgehangen. In februari 1971- werden de overige steenuilkasten, alsme-
de de torenvalkkasten, opgeh,-lngen. Daar de steenuil reeds in de wi-n-
tcr tot de keuze van dc broed.plaats komt , zíjn de k,rsten rnet nrme wat
betreft deze soort te laat opgehrngen. Mogelijk is dit cle oorzaak er-
vanr dat nog geen steenuilen in de kesten tot broeden kv,ramen.

Cp de volgende plaatsen werden kasten opgehangen:

Haarl e rnmerme erpo 1de r
IJpolders
Tegenover Schiphol- Oost
Aalsmeer

Haarlemmermeer
kastnr.--ï---

l-2 torenvalkk,'esten lL steenuilkasten
a)
2
2

1,il
il
il

It

il
il

De
In
a)a

contr6le data waren: B mei, 1 juni en 2! juni.
tabelvorm worden hieronder de geconstateerde situaties weergegeven:
per kastnummer b) per contr6lcd:rtum

Torenvalkasten B mei
5

1

1 juni
6-6IEïu"el_ eren

el-

torcnvalk-
braakballen
o el_eren

J eieren
4 eieren

2 ei van
houtduif

I jongen geringd;
l- koud ei

J eieren
4 ei-eren

35 iuni
3 jongen geringd;
l- koud ei

slaapplaats van
man torenvalk

roestplaats van
stcenuil
J koude eieren
4 koude eieren

I{:pglÉgrg

fegenover
qe!iPEi1-

Aalsmeer

2

11

L3

t,

t6
L?

Geen van de twee kasten was bezct.o A1Ie koude eieren werden voor chemisc]: onderzoek opgezond.en, omdat wij
het percentege niet uitgekomen eieren nogal troog vónden in vergelijking
tot cle broe.dresultaten elders. De ui.tslagen van het onderzoek zijn nog
niet bekend.

Steenuilkasten
Zoal-s eerder vermeld, werden deze kastcn nict gebruikt. {ilèl werden er
i-n de Haarlemmermeer op J plaatsen steenuilen waargenomen, ook in de
omgeving van de kasten.
Naast uiteraard aan iedereen, die meed"eed in het producti-eproces , zij
w1i speciale dank verschuldigd aan Hr. en luievr. Geers, ", ÈH, Buker §r.,
straatman, Brinkers en steenhart, dic zorgd_en resp. voor hout, zaagwerk,verdere materi:r1en, werkruimte en vervoer. En, vanzelfsprekend, aan
de eigcnaren van de terreinen, waar we d.e kasten mochten opharrgurr.
De bezetting is dit jaar nog niet groot te noemen, mear dit is meestalhet geval in een eerste broed.seizoen na ophanging van de kasten. Gewoon-lijk stijgt de bezetting de volgende jaren enigszins. We hebben dus goed.e
hoop voor de toekomst.

J.B. Buker L.S. Buurma
p/a Groenendaalstraat 46hs, AmstcrdamJBB vDr

november I
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Iruut

wilde eend

waterhoen

meerkoet

houtduif
ransuil
winterkoning
heggemus

zanglij ster
merel
spotvogel
zwartkop

tuinfluiter
grasmus

braamsluiper
fi tis
tjiftjaf
koolmees

pintpclmees

groenling
vink
huismus

spreeuw

broedgeval
met. juv. gezien
broedgeval

brocdgevallen

baltsen v/aargenom0n

1

o

l-

?-

20

2

4

,
4

20

1

4

7

1

2

3

6

4

I
1

I
t7

o
O

!26e Le79
1

5

0

o

2

7

l-

5

4

2

14

1

I
3

1

1

3

6

2

1

2

1

22

L1

3

2

6

3

t2

4 o

I
6

4

1

l

7

zwarte kraai 2 ncsten bezet - 1

ekster J nestcn bezc.t 1à2 2

Vlaamse gaai 1 nestbouvr ?

De gegevens van l-969 zíjn ove.r55enomen uit l"led. Bi. Ze jrg, nr. 3, b12.11
De gegevens van 1970 uit Med. Blad Be jrg., nr. 3, bJ.z.8.
Uit de soortenlijst van 1969 ontbreken thans:
fazant, koekoek .

In l9?O werd door omstandighede-n slechts onvolledig geinventarisccrd..
Zie voor verdere cletaiLs over 1!6p het bovenvermeld.e Mededelingen Blad.
De inventarisatie geschiedde t.n

het verslag wcrd samengcstcld door :
P.E. Garrelfs ,i -
Sumatraplantsoen ?OL 

'. t'

Amsterdam - 1006
0ctober 1971

Gar/vDr

o
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Alle kasten werdcn in het broedseizo<-'n d.riemaar gecontr6reerd.
Contr6le vond plaats op 26/4, 3/5 eerste legse1 ,"g/5;orrgur.,., u*l9/5 en ?J/J jongen uilgevlogen.

RESULTATEN NESTKASTEN in
kweker en Be raa aats

THrJSSEPARK + villa wt_ k.
JI nestkasÍen meer dan in 19ZO).

werden 22 kasten:
door koolmees
door pimpe.lmees
door spreeuw
door hui_smus

a). koolmees

L7-

de. Amstelveense Parkc.n de Gemeente-
ll vlied broedseizoen 1

voor seizoen l97r/tgzz rvorden de kleine kasten met opening Jo mmvervangen door grotere kasten, opening 45 nn, nu reed.s in gebruik,i'v'm. het feit dat eerstgenoemde kasten sedert f96B onuerft bl"r"rr.
zet

16
1
2
1

Be
a.
b.

d.

Tezamen 121
verlaten.
b lmees
Tezamen J e eren,
c). spreeuw
Tezamen 10 eieren,
d). Huismus

uitgevlogen JO

uÍtgevlogen 10

eieren, uitgevlogen 11! jongen. overige eieren onbebroed/

a

o

jongen.

j ongen .

4-eferenlïitg"rrlogen 4 jongen.
s rtvelde.n O VERBURG

nes ^^! en. Beze werdcrn 6 kastenl

b
4 door koolmees
2 door pi-mpelmees

koolme es

a

a

Voorts nog in het Thijsggpart aangetroffe.n:1 fitienest, 5 ej.eiefrl-6-jonsen uitgevlogen.
1 winterkoningnest, 6 eieren, e io.rfun uitgevlogen.
Parken_DE BRAAK en VAN LEER.r) ncstka-sten. Bezct werdcn 25 kasten:a). 23 d.oor koolmees
b). 2 door pimpelmees

Tezamen ]
Overige 4
b . Pim e Ime es
Tezamen e]-eren, u itgevlogen 20 jongen.

s) . koolmees

lcàameí-E-6ï6r"n; 2O jongen uitgevlogen.
BROERSEPARK

nestkasten, waarvan 9 bezet:
4 koolmees
1 pimpelmees
2 huismus
2 spreeuw

koolmees
Tezamen 7 eiere,n uitgevlogen 24

uitgevlogen 10

eieren, uitgevlogen JO jongen,
eieren onbebroed/verlaten.

l- dood jong aangetroffen.

jongen. 3 jongen dood aangetroffen.

j ongen .

Tezamen 1f8-eieren; 150 jongen uitgevlogen.
18 eieren gedeeltelijk ràurà"a c.q. onbebroc-d/verlaten.b).: plmpglmees

12

b

d"

d

b). pimpelmees
-ÉÉ€_éIezamen 10 eieren



18(vervolg nestkasten Broersepark)
c). huismus
Tezamed-fö eie1q.p, uitgevlogen 10 jongen
d È reeuw
Tezamen 7 eieren, uitgevlogen f jongen.
Be aats ZORGVLIED

b

nestkasten,
. I koolmees
. I spreeuw

u/aaïven vuerden bezet:

a). koolmees
TeZ"m6n lF6ier..,,
b). spreeuw

uitgevlogen )2 jongen

j ongen .

7

b

4 eieieílïitgevlogen J
KIIJEKERÏJ i{]DDELPOIDER

nestkasten, be.zet 4
. 2 ringmus
. 2 huismus

a). ringmus
11 eieren, uitgevlogen 11
b). huismus

Jongen.

8 eierón, -íitgevlogen 8 ;ongen.

Het

contröle werd dit jaar uitgevoerd door:
Makkink, J. Moleman en o.g.
verslag werd samengesteld door: L.H. B1om,

Amstelveen.

De
J.

o

o

Calvi- jnl aan J6,
Tcr. 451514.

november l97l, LHB/vDr
* * * * * ''"'<**** i< * * d( 't *,t **,k * * * * * ** ** * ** * * * * * * * + * * * * * * * t,* + * * *:È *** * *,t:* * *,t *,*,r* *!t
!ïaarnemi n AIvISTELVEEN eind uli tot bc in november 1 I
Vo rde: vif auna van Nederland, uitgave I
Dodaars
297tra ex Thijssepark (Btom)
3O/LO 1 ex sloot Middelpolder (nfom)
Ooievaar
fi78-:ï-ex Park.le Braak, in dc top v,rn een be.rk (MoI)

§pcrqgr
7ï7rc: ex Amstelveen, achter huis Amsterdamseweg (veldhuizen)
Torenvalk
lO/ö 1 ex over Gem.
3O/),O 1 ex Amstelveen

kwekerj.j (Btom)

!elrus
regelmatíg 2-3 exx lvaargenomen Gem. kwekerij
Kievit
Ëffi-november i veTzameluil v&ÍL grote groepen kieviten, varierend inaantal Lot 7a exx op de weilanden rond. de-Gen.Kwekerij.
ril

)
atersni
o
6/tt

13 exx Amstelveen,
J exx Amstelveen,

Midde lpolder
I,ridde }po lder

(B1om)
(Blom)

Ug]lL7/8 1 ex roepend over Gem. kwekerij
Regqnwulp
L7/8 1-ex roepend over Thijssepark (verhoeve, Moreman)
0everloper
1OlB- I-i ui; sLoot kwekerij (g1om, Veeken). 2, 3, 4/tt :_aem (Landwehr)
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Groene specht 7./Ll L ex Thijssepark (Btom) L9

rote bonte s e cht
1
2 B/to

I ex roepc.nd Thijssepark (Verhoeve)
1 ex de Braak (ftom) .

2/ll 1 cx van Leerpark, gat hakkend in nestkast (Blom, schuttel)
boerunzwaluw
augustus/september, re-gelmatig enkcle exx boven Hoornsloot envijver Thijssepark.
witle-kwikstaart 3/Ll L ex kwekerij Mi<ldelpolder (Btom)
kramsvogel
Medio septe.mber enkele exx Thijsseparkl vírfi Leerp:Lrk, d.e Braak.vanaf eind october groepen in weilanden rond.om Gem. kwekerij.

ekra de roodstaart
2 en ex Thi jssepark; 3/B 2 exx ald.nar (l.loleman)
tf,Í{tj af 6/g t zingend ex Thijssepark (Verhocve)
matkgg l/B L ex Thijssepark (Ve.rhoeve)

BOOMKLEVER

a l8/9 z-exi trriSssepark (etom) ; 5/to 1 ex de Braak, vlakbij Amster_
groenling damse weg (Hartog)
augustus, september, october steeds in aantallen varierend. van 2 tot6 exx rvaargenomen op egernntier, duinroos, ri-jsterbes, cotoneaster,bezig met het verorberen van de vruchten.
Puttcr
Ïfr9, 2o october ] exx d.e Braak (BIom, Makki-nk)

§ii§,M.1.v. 25/lo grote aantal-l-en in Thi jssepark, van Leerpark, de Braak.
!-íieIcwaal
1/8 roepende jonge wielewaal Thijssepark (Verhocve)
Voorts: in de heemperken:-=_-blauwe reiger' wilde eènd, knobbelzwaan, tazant,, waterhoen, mecrkoet,visdief, houtduif, Turkse tortel, winte.rkoning, heggemus, zanglijstea, /

,-kraai, kauw, ekster, vlaamse gaai, gehele perJ-ode door waa"gnio*L
/ ner<J, rocdborst, k-oolnees, pimpelmàes, vink, huismus, up""àr,, zwartg/

Gem. kwekerij Middelpoldvr en naastc cmgcvinE..
brauwe reiger, wilde eend, knobbelàvuaànl-sóhoIe[s[eil grutto, tureluur,veldleeuwerik, boerenzwaluw, algemeen in d,. weilanden rond. de klvekerij,ten dcl-e a.Is brocdvogel.
In de houtsingeL ronri de aangrenzend.e sportvelden regelm.:itig zanglijster,merelo koolmeés, pimpelmees, kneu, huisnrus, spreeuw, kauw, ekster, gaai.
vïar.rnemcrs hcumparkcn: J
G. Vcl-dhuizen, l1ll. Verho<:

o

l'Jaarnemers m. ktuekeri

. Ivlakkink, J. Moleman, J. Mo1, J. Schuttel,,e, en L.H. Blom.
: J. Landwehr, J. l,íeeken, en L.H. B1om.j

overzicht samengestel-d door; r.H. Brom, carvijnLaan J6,
Amstelveen. Tet. 45f5f4.

novcmber I
vDr



NB: Excursle-nieuws:
2:? _.januari -L27?,Vertrek t s morgen
Leiding: A. de Jo
Kosten: chauffeu
tc voldoen, conta
Opgave uiterlijk
Hr. Hartog (tf, 1

O-p_zaterdag,
Banzen-excursie,;ï;-8-uu", st"a
n8.
rs Í 7.lO per pc
nt, voor de aanv
15 januar:i, mi j
6g4lt) .

- 2O-.

naar Friesland.
ionplein bÍj dc kiosk.

rsoon. Passagiers f 15,- p.p.,
ang van de excursie.
mevr. Alberts (tf. t53442), of

*
*
*
*
*

*

Over de ganzen-cxcursi-e op 27 februari volgen nadere deteiÍls.
EXCURSïE-OVtrRZICHT en ygESL4gIl.,i, over het 3aar ]!!l
Slechts tweemaal werd de ExcursÍe-commj-ssie ged.wongen een cxcursie
af te gelasten lvegens een te gcring aantal dc.elnemers (min,ler dan 4),
n.1. de Harz-excursie (g-rt+ april) en de Dwingeroo-excursic (3-4 juli).
9p-Zog§gg. _14 f eb-ruari , bc zochtcn 9 deelncmcrs Zuidwost Friosland
om daar op aanwijzin65en van dc Hr. Philippona nailr Ëanzon to spcu.ren.
Het soortc.n-aantal was zeer 1aag, maar de aantallen vogels over-
weldigend. Bij Joure werden ca. 10.ooo ganzen gezien, bij Akkrum ca.
B0oo, en t;n Zuiden van ordeboorn ca. r[.ooo. steeds betroffen het
kolganzen en brandganzen. 1"{et name bij Joure konden de ganzen van zeer
nabij worden $Iaargenomen en de diverse houdingen en kled.en worden be-
studeerd. Voorts werden in Friesland o.a. nog waargo(iomen: roe>rdorrlp en
blauwe kiekendief"
De heen- en terugreis voerde door de Flevopolders. O.a. langs het Oost-
va.ardersdiep veel kuifeenden, tafeleend.en, brilduikers, grote zaagbek-
kon en nonnetjcs.
0p de terugweg werden de slaapvluchten van de ganzen over d.e Knardijk
gacLe gr:s1agen. Ongeveer IOOO Lolganzen en I! rietganze,n vloge. 1 zeer
raag over. voorts ald.aar nog bruine en blauwe kj-ekendief en ca. 25
snecuwgorzen.
In totaal. werdcn 37 soorten waargenomen.

!p zonaggr ?1_q"rlt, bizochten 14 deelnemers de A,nI-duinen.
Direct bij de ingàng konrlen rceds de eerst" wou.ri6frfi§Ei-rrorden ge-
daan, n.f. dodaars, kuifeend cn tafel-cend op de oranjekom, on even
later in het Vinkenvcld zingend.e boomleeurverikken en - zeer fraai -een sperwer.
Langs het Nieuw Kanaal cn bij dc Zwaneplas werden o.a. waargenomcn
I paar fuut, vee I wj-ntertalingen, sr,;beend.en, kuif e endc.n, voorts 2 g
brilduiker, dlverse wittr- kv,rikstaarten en zingende boompiepers. +

Opvallend wei-nig bontr: kraaien rii;rrcn aanwc,zÍg. OncLeri,veg nog ecn juv. 6
blauwe kiekendief, diverse torenvalken e-n een zingende zwartkop.
Geen spe'ctaculaire tocht, maar vanrvege het goede wccr een fijne wan-
deling, met 4! soorten.
op1 en 4 april bezochten 12 dee l-neme ls Texel.

a

o

Hoogtepunt was wel vreer het bezoek aan
De schorren .werde n be zocht met warssenrj
ties werden waargenomen, o.Éi. ca. ZOOOeksters en l0OO rosse gr.utto r s; voorts
eenden, bontbekplcvieren, steenlopcrs,
1 grote stern gezien. Op weg naar de Sc
diverse ocverpiepers o.n in de putten byrs Zaterdags werden de groentetuintjes b
Resultaat: een prachtig jagende sperwer
en op het strand drieteenstrandlopers.
Beide dagen werden bezocht de Schans, het wad achter Dijkmanshuizen
c-n de Bor met hct wad. o.a. parelduiker (alleen zondag), ruut, rood-
hal-sfuut, geoorde fuut (atleen zondag), dodaars, kuifeend., brildui-ker,grote en middelste zaagbek.

aï-§öf,orren o.1.v. Kees Boot.
water, zodat massale concentra-
kanoe-,tstrandlopers, 5OOO schol-
werden veeL c.irlereenden, berg-
wulpen, 1 paarse strandloper en
horren in de polder de Eendracht
zondcr mooj- de rotganzcn"
ij de vuurtoren nog bezocht.
, veel tapuiten, kramsvogels,
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Ook de binncndijkse plassen in Dijkmanshuizen werd.en beirle dagen be-
zocht, en daar werdcn o . a. r"rintertaling, smient , slobeend, bergeend,
kievit, goudplevier, v,rulp I grutto, tureluur, bonte strand.loper, kemp-
haa.n on kluut w&argenomen.

rs Zonctags,;rerd ook nog de i{okbaai bezocht, met ongeveer dezelfde sooi-
ten als in Dijkmanshuizen plus rlodaars, lepelaar, pijlstaart, zwarte
ruiter. Tot slot ging de' tocht nog naar de Staatsbossen, viaar o.a.
grote bonte specht, goudhaantje, boomkruiper, barmsijs en goudvink
Werden luaargenomen, zodat het totaal- aantal soorten op 90 weÍd gebracht.

Qp Lg! ?- mqi vond de weekend-excursie naar de Maria Pccl plaats.
Het verslag hierover werd aI gepubliceerd in Med. BIad, 9e jaargang
nr" 2, bLz. 3 - 7.

Qp ll_Cqgustus bezochten 9 Vr,/G-leden de Biesbosch.
Ondanks hc.t mi-nder fraai-e weer 'werd een goedc indruk ver'kregen van

O

de sterk veranderde situatie. Het hart van de Biesbosch, - gevormd
door de polders de Grote Turfzak, de Dood en dc Moordplaat, alsmede
de moerasbossen in het natuurreservàat -r is nog onaangetastl daar
werden in vergelijking .tot voorgaande jaren grotere aantal-l-en eend.en
en lagere aantallen waadvogels waargenomen. Opval-1end was echter, dat
de aantallen bosruiter en oeverloper hoger leken
O.a. werden de volgende soorten waargenomen:
wintertalj-ng en zomertalirrg (redelijk veel - de Dood), krakeend (+ 10
exx overv., Turfzak), pijlstaart (6 exx overvl., Turfzak), slobeeíd
(vrij veel), bruine kiekendief (4 waarncmingen), goudplevier (2 exx,
Turfzak), witgatje (opvallend veel), zwarte ruiter, groenpootruiter,
kemphaan (Ui5v. 500 c-xx Gr. Turfzak).
De vele oeverzwaluwen in dc KI, Turfzak bleken ook dit jaar wecr pre-
sent, circa 2OO exx.
In de Moerasbossen werden o.a. grote bonte specht, winterkoning, zan1-
lijster, gekraagd.e rood,staart, spotvogel, tuinfluiter en wielewaal waar-
genomen. Tweemaal werden in de moerasbossen juv. kwakken waargenomen, de
tweede keer een exemplaar op ca. 15 m afstand, en zeer.langdurig.
De in een drinkwater-bekken verand.erende Hubertuspolder lr/as goed voor
enkele steltlopers, alsmede zwarte sterns en visdieven.
De ooievaar op zijn nest ln Hank, op de terugweg, bracht het aantal-
soorten van deze dag op 66.

o Op 5 october verlieten 20 deelnemers 3e haven van Den Helder, om op
Noord'' en lrïaddenzee vrat zeevogels te zien"
Hoewel het een prachtige dag ivas, verriep de tocht door onbegrip van
de schipper ornithologÍsch niet geheel naar wens.
Al-Ieen toen de Tiaaksgronden bezocht werden, zi- jn er wat vogels waar-
Senomen: vijf maaL een Jan van Gent (I ex op masthoogte rc.cht over het
schip vliegend), 2j zwarte zeeöenden, 8 eidereenden, 4 waarnemingen
van ecn kleine jager (o.a. I ex rustig op zee zittend.), Noord.se sterns,
2 grote sterns cn I zeekoet.
Voorts trek over de uiterste liestrand van de Haaksgrondc.n vnn ve1d.leeu-
werik, graspieper, witte kwikstaart en koperwiek.
Tot onze vreugde bleken er ook r.og 1 1evende zeehondcn aanwezig te zijn.
In totaal werden slechts 26 soorten waargenomen, hetgecn vanzuLfsprekend
samenhangt met de eenzijdigheid van het gebied.
Van_gqtidag 22 t/m zondag 24 october bezochten 6 deelnemers hct eiland
Vlieland, en wel hoofdzakelijk het gebied rondom het Posthuis, dus de
westelijke punt. op vrijdag heerste er nog een zeer zware storm, die
reeds ongeveer een week aanhieldl zaterdag achter was de storm gaan
liggen en. trad er een zeer sterke trek op van boomleeuwerik, veldleeu-
werikr kr,rnsvogel, koperwiek, alsmede in mindere mate van beflijster,
kruisbek en geelgors.

/
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AI1e dagen werden de Kroonpolders bezocht, en hier lverden d.an ook veel
soorten gezien: wintertaling, smient, pijlstaart, bergeend, wurp, bontestrandloper, kluut waren steeds aanwezl-g en gebruikten de polders ge-deel-telijk ook als hoogwater-vluchtplaats. De ca. JOO rotganzen en de
duizende'n scholeksters, wulpen en robse gruttots concentreerden zichtijdens hoog water ook vlakbij de Kroonpolders: deze verzamelden zichn.1. op het aan de polders grenzcnde posthuiswad..
Steeds werden in die omgeving waargenomen: 2 exx blauwe kiekendi-ef,zi-rverplevie'r, goudplevier, bontbekprevier, steenroper, tureruur.fncidenteel: sfobeend (4 paar), grote zaagbek (1 g tangsvliegend),
zwarte ruiter, groenpootruiter (ca. 10 exx), 4 dwërgmeeuwen (overv1.),
2 huiszwaluwe.n, baardmannet jes.
Een wandeling over het Posthuiswad, rs zaterd.ags, leverde nog 1! strand-
leeuwerikken en I bonte kraaien op.
Een tweede waarnemingsplaats was de zeekust: hier werden herhaalde
nralen Jan van Genten wílargenomen, zowel juv. als adulte exx; voortsvrijveel langsvliegende eid.ereenden, enkàle zwarte zeel:enden en, foura-gerend bij de golfbrekers' paarse en drieteenstrandlopers. Eenmaal werd
een kl-eine jager waargenomen.
ook het binnenland, - bos en duinen -, werd niet vergeten: hier vrijveel houtsni_ppen, zv,larte rood.staart, si js je.s, e.d..Vrijdag werd een 6 sperwer waargeilomen plus een ö smelleken, zaterdag1 ö + I o sperwer ln 2 buizerden; zondag t 6 torenvalk.
Opvallend waren de waterrallen, dÍe Ietterlijk overal vyaargenomen kon-den worden: tussen het riet in cle Kroonpoldcrs, tussen braàen, d.uin-doorns, gagelstruiken in de duinvalreien, en mid.d.en in een dennen-plantage
Tot sl-ot moet nog vermeld wordc,n, dat mevr. Maasland. een patrijs had
waargenomen eerder in de week, en dat rs zond.ags een patrijs rverd geziendoor 2 andere vogelaarsi deze soort is n.1. zeer zel.d.zaam voor Vlieland.Zie de Avi-fauna van Vlic1and, KNNV Wetenschappelijke l,iedodeling nr. ?5)
Al- met al een geweldíg geslaagd verbrijf op een prachtig eirand, meteen zecr goede score: B! soorten.
Zondag, 14 november bc,zochten 12 deelnemers Zuid.-Flevoland. c.n het
Leu.venumse Bos.
Langs de Zui jk werdcn zeer veel baardmezen en futen (ca. 2OO),
kuifecnden, etc. vÍaargenomen.
rn de eerste werkhaven veer grote zaagbek, dod.aars, ca. lo fratersen een oeverpieperl onderweg nog blauwe kiokendief en krakeend..Bij het gemaal de Blocq van Kuffeler tevens vrij veel brilduikers,
en 2 pestvogels, clie zi. cih zeer goed lieten bekijken.
Tussen de Blocq van Kuffeler en de Knardijk uiteraard weer baardme-zent alsmede smel_leken, juv. dwergmeeuw, klapekster,
Langs de Knardijk grauwe ganzen en 1 rietgans, bruj-nedief.
Het T,euvenu-mse Bos leverde geen uitschieters op, maar wel eenwandeling, hoewel het storend is dat sommige paden voor autotsgankelijk zijn.
Waargenomen werden hj-er o. 3-. gor-rdhaan: grote bonte specht, zwarte
me es, glanskop c.n goudvink.

o

o

enz.
en blauwe kicken-

mooie
toe-

I

\

ook dit vuas weer een rericrijk geslaagde excursie, met 6! soorten.
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Van 2! mei t/n L2 juni 1971 bezochten 7 }eden van KNNV VittiG Amsterdam,
2 leden van V'i.JG het Gooi , eL 2 leden van de Arbeitsgemeinschaft rríal-
kenried de Donaudelta. De heen- en terugreis werd per vli.egtuig
gemaakt, van Schiphol naar Constanta; de eerste en de laatste nacht
werd doorgàbracht in appar:tementen te Eforie-Sud;
Zondag, JO nei, reden wij naar de camping te Murighiol. Ais ge-
volg van het noodweer waS de doorgaande weg overstroomd, zodat
een enorme omweg gemaaki moes+. worden; dit leverde ons veel kleine
klapeksters ( nestvondst ) en kaland erleeuvue r j-kken op, enkele hop-
pen on bijeneters, plus J steenuilen.

Gedurende B dagen verbleven wij in kleine houten huisjes op de
camping te Murighiol. I{et vueer was vrijwel steeds uitstekend.:
warm en zonnig (ca. 30" C,), slechts cen enkele keer (goddank)
wat bewolkter.
De camping is p5elegen aan d.e rand van de moerasbossen, rietvelden,
grote en kleine plassen, di-e de zuidelijke arm van de Donau -
d.e Bratul Sf . Gheorge - omzomen.

Op het meer voor de campi-n6 waren kwakken aan het vissen op de
steunen voor de visnetten en visten pelikanen (maximaal 600; een-
maal circa 110 op ongulveer 60 m afstand); dokèn witwangsterns,
zwarte sterns, witvlcugelsterns (2 x) en lachsterns (2 x). Er
vlogen blauvie reigers, purperreigers, kleine en grote zilver-
reigers, ralreigers, woudaapjes en zwarte ibissen voorbij, ter-
wijl in de schemering de krekelzanger nog te horen was, later op
de avond overstemd door de vele d.uizenden kikkers, die ijverig
door de plaatselijke bcvolking gevangen werden.
ll/anderingen langs het moerasgebied leverden voorar veel ral-
reigers en kleine zilverreigersl krooneend., witoogeend, urinter-
taling fourageren daar veell boven het riet vlogen groepen peli-
keinen, met af en toe een - meest,al solitair vliegende - kroeskop-
pelikaan, dwergaalscholvers, ooievaars (eIk zich respecterend. dorp
had minstens 1 paar) en brulne kiekendievc.n.
In de soms steil-e hellingen broedden bijeneters (Ui;v. 4 kolonies
met in totaal circa 1oo paar" binnen 1 km; een kolonie van 1! paar
was in enkere dagen geheer afgegraven door enkeLe arbeiders I );
scharrelaars - soms tot B bijàen - lj-eten hun vliegcapriolen zien,
en opvallend veel baardmezen f ourage -:rden er.

op een korte tocht met vj-ssers de derta in, zagen vui j o.a. zeel^
fraai een sakerval-k. Een tweedaagsc. tocht per boot naar caraor-
man leverde ons o.a. veer roerdompen (rneer dan aan de rand), p
adulte zeearenden, en buid"elmezen. BÍnnen 6oo m lagen minstens
6 terrltoria van de buidelmees; nesten ervan werden ontd,ekt, en
- tot stomme verbazing van de vissers - a1l-een gefotografeerd.
Nestbouw I zang en sub-zang werd.en geregi-streerrl .
caraorman - een oud d.uÍngebiec, door d.e voortdurendo uj-tbrei-
ding van de deJta (mo,renteeL 414.OOO ha) als het virar€ ingehaald-,
werd. bczocht vanwege cle griel, die wij er rs avonds dan ook prach-
tig hoorden.
op diverse excursies in cLe omgeving werden o.a. vraargcrnomen:
ad. + juv. steenarend, slangenarencl (enkele malen), eerstejaars
havikarend (2 x), zwartc en rode r/ouw, slechtvark, blauwe Èi"knrr-
dicf , roul,vmees (eenmaar op een steire, droge, stecnachtige, schaars
met struken begroeide helling).
Een uniek zoutvratermeertje achter llurighiol leverde ons 6 paar
roodhalsfuut, /o exx geoord.e fuut, d.wergmeeuw (nestvonclst), 6 exxsteltkluut, etc. rn een droog populierenbos namen wÍj 4 roze spreeu-
uien waar.

o

o
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De overige dagen verbleven wij in soortgelijke houten huisjes
bij Babariag, te midCen van zachtglooiende heuvels begroeid
met laag loofhout. Een byzonder vogelrijk gebied, met o.a.:
bosuil, dwergooruil, nachtzwaluw, draaihals, nachtegaal_, spot-
vogel (ver-vangt als het ware de ontbrekende fitis) r bergfluiter,
kruisbek, en tevens vrij veel stootvogels: buizerd, wespcndief,
schreeuwarend, slangenarcnd, sakervalk.
Tweemaal werd nog Cetatea Histria bezocht: een soort schorren-
gebied aan dc rand van een groott zeer ondiep zoetwatermeer,
waar o.a. broedden: strandplevier, kluut, dwergmeeuw, vork-
staartplevier (kol.onie \ran ca. 20 paar) , d.wergstern, balkan
gele kwikstaart en kortteenleeuwerik (nestvondst).
ïn dit prachtige gebied werds.n ook nog waargenomen witkopeend,
zi-lverplevj-er, grauwe franjepoot, krombekstrandloper, breedbek-
strandloper, poelruiter, zwartkopmeeuw, vorkstaartmeeuw, lach-
stern, enz. .

Deze zeer beknopte vleergave geeft misschien uen idee van dcze
werkelijk unieke tocht met in totaal 174 soorten.

in Skalgr dc zuidelijke provincie van
de meest zuide.lijke punt, n.I.

a
Van zond 12 se tember t m zaterd IÓ Se tember 1 1 ver-
bl-even edL'n van KNIIV erdam en l-eden van Arbei-ts-
gemei-nschaft líalkenried
Zweden, en dan vooral op
}-al-sterbo schiereiland .

zoals bekend, vindt hi-er sterke stuwing plaats in de trek der
diverse vogel-soorten op hun weg naeir hun overwinteringsgebi-ed..
Trekwaarnemingen werden in het algemeen rs morgens verricht op
de uiterst zuidelijk gelegen golfbanen, vraarop ook d.e vuurtoren
staat, en later op de'dag op het enkele km noordelijker gelegen
heideveld.
Het voornaamste doe] van de reis, het waarnemen van massale
stootvogeltre.k, is slechts zeer mager aan bod gekomen. fn to-
taal werden gedurende 19 uur, verdeeld over I morgens, tva.arge-
nomen: ongeveer |LO buizerd, J ruigpootbuizerd., BO sperurer,
1 juv. havik, I4O wespendief, 2 bruine en 7 blauvre kiekendief,
2 visarend. en 2 smelleken. O
De bosjes rondom de vuu::toren z-ijn geweldig vogelr:i jk, doordat
ziJ v:rijvrel de enige dekking bieden op de zuidpunt. Gedurende
deze week werde.n o.a. waargenomen: grote, middelste en kleine
bonte specht, zwarte specht, draaihals (maximaal 1 exx), pest-
vogel (t5 exx), grauwe vliegenvanger, bonte en kleine vliegen
vanger (max. 3 exx), kruÍsbei< en notenkraker (in totaal B waar-
nemingcn) .

Ook de rest van de golfbanen leve'rde interessante vogels t zo-
ars zeekoet (overvl-i-egend) , hop (zel-dzaarí voor Zweden) , boom-
leeuwerik, duinpieper, boompieper, oeverpiepe,r. Elkc dag werden
nog meerdere exx van de vier rrzwaluw'r-soorten en van de koekoek waar-
Het uiterste puntje van de Gorfbana -Nabben- lcverde veel- over Senomen'
zee trekkcnde vogels als roodhalsfuut, aalscholver, eidereend,
middel"ste zaagbek en grote stern
De noord.elijke helft van het schiereiland. ulord.t gevormd door
een kwel4sr;rchtig landschap met verwaarloosde, schrale grasland.en.
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Dit gebied is ook enkole malen bezocht, en leverde o.a.
roodkeelduiker, smient, pijlstaart, 4 grauwe gans, circa 4OO
knobbelzv/ancn, poelsnip, witgatje, bosruiter, zwarte en groen-
pootrui-ter, ve1dui1, graul/ïe }dauwier, tapuit en paap je op
(ae laatste J soorten tijdens 1 wandeling in aantallen van resp.
2, fB en 4); voorts enkele stootvogels aIs ruigpootbuizerd
(J waarnemingen), bruine kiekendief (2 x) en blauwe ki,:kendief
(4 x).
Tevens werdcn enkel-
naast de algemene s
brilduikers, ca. 4O
ganzen, steenarend
navische vorm), kor
l.;en meer, .Borrt_nges
respectievelijk J,

e meren in het binnenland hezocht, wat o.a,,
tootvogels en eende.n, ook nog leverde:
grauwe ganzen, JOOO kolganzen, !O riet-

(l- ex, Fjallfosjatan), boomklever (Scandi-
tsnavel-boomkruiper, plus kraanvogels.
j
8
o, werd driemaal bezocht, en daar werden
en 18 kraanvogels waargenomen.

O

Iiet roepen van de kraanvogels was het laatste, wat wij rs za-
terdags van de Zweedse avifauna waarnamen.

Al met aI een gewcldi-g fijne vogelvacantie, met een hoog aantal
soorten z L36

terugreis..verïÍepen vl-ot, met gebruikmaking van de nacht-
de Travemunde-Trelleborg Linie.

Namens de Excursie-Commissie
A. Hartog
Àdmiralengracht 2Olhs
Amsterdam - 1015
rf. 16943t december 1971

o NB: Excursieprogramma Jongeren Groep:

Zondag, 16 januari 1-972, Pier van fJmuiden.
Veitrek;-B uui 7ó per bus vàn hàt Marnix p1ein.

on{ag, }O januari- l)12, auí-duinen.
B uur JO per trein van station Sloterdijk

12 feb:,uari l-972, Sloterdijk.Zetql4ae,
Vertrek om 2 uur van station SIótetAíJk,
per fi-ets of bromfiets"

Heen- en
boot van

ATla/vDr

t***r(******+*****x*************,r.+**********,t*)F+******t**{.***t***

Wij vrijzen de lezers er nog.op, dat een eerder verslag over
Falsterbo verscheen in ons I"lededelingenblad, 4e jaargang, no. I
(a966), blz. LB t/m 2A, van d,e hand van ons huidig redactielÍd,
E.J.i,i. Veling

*'Fii*,tr:{<*****+****+r.*x*********r<*+x**+,}{<**)k:**'F****:r****+******,}**

Zaterdag, 26 februari L9?2,
V#Er"Ë-;m-B uuF-ro r"d""

langs de Ams!91,
de Utrechtse brug.

Ii. van den Berg
Ki nderdi jks traat
Amsterdam - 1O1O
rf. 7]-976l-

My{BlvDr
t-t-L972

8,,,



(
A}ISTERD;II{SE BOS t -zoI.IV vierde kwartaal
enkele october-waarnem ngen reed§ ].n vor ig overzicht)

De warirnemingen, hoewet critisch beoordeeld., bri jven .roor
de verantwoordelijkheid van de waarnemers.
Nummering: volgens Vogelgids Je druk.
De nummers tussen haakjes (..) verwj.jzen naar ,De vogerwereld
van het Amsterdamse BosÍr, verder te noemen irBos-Avif aunart.
+(..) betekt:nt: aanvulling op deze Avifaunail.
i{et tel<en o kan ook o-kIeed betekenen.

G) ! . -ItuutÀànt"f waarnemingen gering, nooit meer dan 2 exx.
+(4) 6, Roodhalsfuut

|/1)-l-ex-op Ni{ bi j werk
9/LO íd,em (t,t. v.d.. Berg)
NB : october-waarnemingen.
18. Aalscholver

24 (me;j . van Drooge, Hr. de Groot)

Geen waarneming na 16/9.
+(11) ?o. Blauwe rei.g-er

Half mei 76-paren; t6? pulli geringd (n. Bt_ok)
(16) 2 Roc.rd

t4/12
(21) fL_rintertgling

triiaarnemingen van kleine aantallen ONM c.q. weilanden Meerzicht,
en overvliegend. Max. 16/10 3, à 40 exx (Swart, M..rd. eerg)

(24) l/. Smieqt Na 11/5 pas weer:-flÏo;""-aantal exx gehoord KI. Vijver (Buker). Sedertdien slechts:
6/tt 4 6 + 1 g KI. Vijver (v.a. Berg, Scholten, JG)

11/11 1 ex Gr.-Vijver (fam. Bakx)
5/12 40 exx koekamp (Hartog, mevr. Alberts)

(26) J9. Slobeend Enige waarnemingen na Zl/Bz-\/TT;E-oxpr trrt bij schuilhut (Brander met exc.)

( 10)

12/tO
28/to
7/rt

1o/LL

z7/9--4-éix
26/rc / exx

(49) ?4. Buizerd
TO/lt 7
4/tz t

L2/t2 t
t6/t2 t

$L) ZZ:_gpcrqere8lró-Í ei-o
J october-,
6/11 2 g ce

I ex bij excursiepad; streek neer
paalhouding aan (f;lm. Bakx, Ko1k,
1 ex bij excur.sicpad (fam. Bakx)

Kl. Vijver (But<er)
Meerpad (v.d. Berg)
ONM (Dooremans, G.J. van Bladeren)

TL/LI ! 3 exx Gr. Vijver (fam. Bakx)

langs slootrand en nam
Cldenziel)
30/12 :-dem (mevr. Gcers)

o

o
l-o

L1ö
-L1ó
+en

3z) !S_. _e-ritdui4er to/Lz L 6 en 1
tweede helft november, ongeveer
exemplaar Emmakade (Metzger en

G7) 53: Grote zaagbek Eerste vraarn
7-\7n-Ti NM-GiJrner)
Itlax. aantal in dit kviartaal: 2]

(41) 5?:_Grauwe gans

op Bosbaan (Scholten)
O dagen Iang, een zeer mak
.dere boswachters )

eming na l)/4:
(}9) 5!-.-Ne4lrqlie

exx. 3l/tz 1 6 NM (p. scholten)

o
1

an

langs I?ingvaart (Verhorrve)
over ONlt{ richting NO (farn. Bakx)
3O/LZ 6 exx over zonnewei rictrting Z (U.Ae Jong, K. Tinga)

ex boven Gr. Vijver (fam. Bakx)
ex boven hertenkamp (Dooremans)
ex boven Vreil. (Brander met exc.)
ex Schinkelpolder (de Groot)

Na 5/5 pas weer waarnemingen m.i.v.
NI'I bij exc. pad (mcvr. Brinkers)
) november-, 5 december-waarnemingen.
ringd }<ampeerterrein (Bui<er)



(61) 9Q. Fatrils

( 1971-rv, 2e b1z. )

+( 60) 2, Smelleken
I o ex over Bosrandweg (Verhoeve)

4rzrr -ró-exx
ze l_nv]-

Enige waarnemi-ng in tweede halfjaar:
over v'reilanden ivleerzicht richting ONM, waar
elen (v.d. Berg, Oreel)

(67) 102. v/aterral

í/

( Sr,,rart )

Ie novenber-wng.
med. mej. v. Drooge)

Jong, K. Tinga,
P. Scholten)

8/1o
6/LL

L3/LL
27/LL
30/tL
LB/ta
tweede

1OB. M

1
1
t.
1
I
1

ex gi:zien K1. Vijver (But<er)
ex gezien Vreil-. (Brander met exc.)
ex ONI'Í bij 3 banken.(v.d. Berg, VrÍijker)
ex gezien sloot bij Meerzicht (van Ti1)
ex horen roepen ONI{ Oost (mej. van Drooge)
ex gezien etr horen roepen ONM, eind exc. pad

helft november regelmatig 1 ex bij huis de Groot (de Groot)
eerkoet 1L/J"2 1 ex ONI,ï oost bij Koenenbos (p,Scfrolten)

2o/lo 1 arbino ex op NM omgeving Meerzj-c]nt (c. Krabben)
+(74) 112. scholekster

Q1)

( ro8)

o

o

6/LL 2 exx Gém. t,errein (Brander met exc.)
7/I2 I ex op weiland Meerzicht (mej. pelt,

NB december-waarneming op de grond.
Q5) 114. Kievit

)8/12 1ó óix op weilanden Meerzícht (Swart)
29, 30, 37/L2 I 10 exx atdaar (fam. Èakx, E. de
l2l. qelersnip mei. van Dróoge,(82)
6- novemEeililààrnemingen, J d ecember-waarnemingen .

(B:l 126. Eelltsnip
w/la 1 exrloor boswachter Moria in slotervaart gevonden,

naar Vreil. gebracht
ZI/LO nog door Topsvoort aldaar waargcnomen.
3/72 5 exx opgestoten; LOil.Z 10 exi opgestoten (med. de Groot)

(86) r28. utturp
tídae-rnemingen van 1 overvliegend ex op !, 2r, 26 october.
lz/Lo 1 ex op hertenkamp (màvr. CeerÉ)
75/Lo 2 exx, l6/Lo 1, ex, op weilanden ivrz (resp. mevr. Brinkers, swart)
6/tt Z exx op hertenkamp (v.a. Berg)

laatste week november 4 exx op sportvelden omgeving p!,Í, meör exx
overvliegend (Metzger en andere l,oswachters)
3/.12 4 exx opgestoten voorheuvel (de Groot)

?O/.12 6 exx op weilanden Meerzícht (t<ottr; Brand.er)2l/.L2 1 ex aldaar.(fam. Bakx) ; 23/LZ j.dem (Brander)
27/tA idem (G. Krabben)
16 . Klei-ne mantelmeeuw

I ex over 6amp. terrein (v.d. Berg, Scholten)
(121) 191. Holenduif

O33) ?og. rJsvogel
Vo

4/Il +
6/tt ï
7/L7 6

sI

2J exx over ONM richting lilJ (v.a. Berg, Oreel)
ex over ONI"I richting NvV (v.d. Berg, Scholten, JG)à 8 exx over oNM riónting Koencnbos, tussen houtduiven;
aaptrek (Dooremans, G.J. van Bl-aderen)

3o
geleiland
9-rop3ïoort.

9/lO Brander, mej. van Drooge, mevr. Speets
L3rrlo en t9/lo Topsvoort.
eerste helft december incidentcel, lj/12 t/n 16/12
12/12 mevr. Geers
24/12 bij Vogeleiland gehoord (me3. van Drooge)

dergelijks (Tops-
voort )



( 1921-rv,
ve'rvolA

3e bl-z ")
IJsvogel:

Bakx)
terrein

28-

E. de Jong)

ij Grote
ander met

Noordkant;
671Ó-ónlEvin6 elzenspeelplaats ( fam.
9/tO oostwaarts vliegenci langs gem.
16/10 ovcr ONi{ ( v. d . Berg, Swari )26/\0 bij Grote Sluis (fam. Bakx)
8/tt iaem-(meJ. van Drooge, mej. van Vliet)

2o^/.ll en 28/ll :-dem (resp, mej. Arntzen, en mej. A. +28/1t gehoord hoek Koerr"rbo" (S"nottun)'

(me3. van Drooge)

Q16)

tt/l,z, 7
S1
É)'!a

P.

2l-4. Gro
o

2/12, t3/L2, 2O/t21 21/12 22/L?- steeds 1 ex b
uis ( di-verse wrrarnemers , o.a. mej. Arntzen, Br
cursic, mej . van Drooge, E. de Jong, G. Krabben,
Scholten, J van fil, K. Tihgar T. Verhulst).

ene s echt 27/t2 t/n 3t/tz idem.
1 ex K1" Noorddi. jk (de Groot)
1 ex kwekerij (de Groot)
1 ex bij Kleine VÍ jver (eui(er)
roepend. ex Bal-}<an (de Groot)

.1 ex bij Kleine Vijver (Buter)
en 24/tL 1 ex exc. pad ONIvi (resp. fam. Bakx en rdijker)
I ex heuvel (med. de Groot)

(1lB) 2L Kleine bonte s cht Na 2L/6 pas u/eer:

Brinkers )

de Groot)

E) Koenen OS f nrn. Bakx)

(22l-)

(l-e5)

4/to
72/1A
25/to
6/11

70/Lt
tL/tt

L7/lA 1 6 elzenspeelplaats (mevr.
3O/1O 1 g kampeerterrcín (But<er)

9/L1. I 6 bij huis de Groot (mevr.

( 145) 226. Boerenzwaluw
Dive'rsc october-v,,"1arnemingen, in aantal varierend van 1 tot 4.Laatste waarneming:
2O/lO l- ex bij Meerzicht (mevr. Brinkers)

(146) 22?. Huiszw aluw
Di-verse oct.-waarnemi-ngenl max + lO exx Ringvaart (Verhoeve).
Laatst.' waarneming: Za/Lo f ex bij Meerzichi (mevr. Brinkers)
232. Bonte. kraai
tvaàinómi[§ön-o[-f6, 26, 27, 28 oct., 6 en ? nov., rràXo J exx. o

(222) ?13 " Rock
16/10 2 iixx over NM rícintj,ng Z/Za (Swart, v.d. Berg)
24O. Zwarte mees

(Iee)

waarnemingen ààí de Noordkant op r, 6, B, LZ, t5, 16, rz october,in aantal varierend. van 2 tot.mcer diln lO exx.
Half december enkele exx voorheuvel (med. de Groot)
1/L2 I cx Schi_nkelpolder (Straatman)

LL/LZ 2 exx j-n conj_feren bÍj huis de Groot (de Groot)
245._naa!èmannet je
Waàríóminffi-óTMïp 7, 16, 26, JO october, t, i, ZT, JO november,in aantal varierend. van I tot 10 exxl vermoederijk was het.aantal
aanwezige exx op sommlge data groter
ll/12 1 ex rand Meerpaà (me;. Àrntzen)
2!1. Grote lijster( 160)

!(\? ^ I ex roepend over Grote Speelrveide (me;. van Drooge)14/12 2 exx bij Grote Vijver (fam. Bakx)

o



(r97r-rv, 4e b1z.)
(16r) 2J?. Kramsvogel

) october-, 5 november-waarnemingen, max. 15 exx.

Qel) ?5\' Kqperwiek :

)a-

Avifauna)

In vierde kwarrtaal regelmatig waargenomen, in aantallen oplopend
tot enkele tientaffen.

(169) ?§5 . -}g§1egggg_Ioodstaart2ön6-ï"ï-ËZËí, i"r e6aiàa

+( 181) 2BO. Zvrartkop

Na 2J/) nog slechts:
(c. Krabbon)

Na 11/! nog:
ex kampeerterrein (gut<er)
geen waarnemingen bekend na half october)

1, 2, J octobei IJ exx geringd, kampeertcrrein (Buker, Buurma)
ZB/LO 2 eerstejaars ö geringd kamp. terrein (nufer)

1 van deze twee exx opnieuw gevangen.
1 overjarige ö geringd (nuker)
1 cc;rstejaars 6 geringd (nufer)
1 g eeringd, kamp. terrein (Buurma)

laatste wa;arneming, gcnoemd in Avifauna van ,,;d Bos:
10- 11-1948 )

O +(r8e) z\z, Tuinftuiter ^ 
^ 

,/1Ila Zöló nog:

30/ro
6/LL
7/tL

28/tL
( t'ts:

2/to
(Ne:

+(185) 28?.

+(186) 288. r
Nog z
30/1o

6/tt
7L/rt
LB/tz

3ond-Izingond
(Ng: tot dusver

en J/LO resp. I en 2 exx geringd kamp. terrein (Buurma)
tot dusver geen vuaarnemingen bekend na half september)
Iitis

o

( 189)

+ ( r5r)

( r5z)

Q53)

+ ( 21o)

11 loop,+
( v.,i .

ater achter
, JG)

ift.jaf
angu/aarnemi-ngen op 3, ?, t.7, 21 october.
B à fO exx horen roepen en gezlen kamp. terrein;
J ervan geringd (gurer)

en 7/71 3 exx waargenomen kamp. terrein (nuicer)
l- ex horen roepen heuvel (gutcer)
1 cx gezien en horen roepen, Oeverland bij Mecrzicht.
Determinatie op geluid (Swart)

2_93: Vuurgoudhaantje Na )/4 pas wt: er:
T67ÍffiErnA c,x Trfbun..bos (Sr,,,art )
Z\/tO ee'n d.ertigtal kamp. t<,:rrein (Straatman)
Maand november opmerkelijk tarrijk schinkclpolder, groter in
aantal dan goudhaan; 10 cxx gerirrgd (Bu,-,1.,^n*;
Ook clders diverse no.rember- en december-waarnemingen..
4/tz ueer cxx, diversc plaatsen; talrijker dan gouàhaantle

(Dooremans )

1A3:. Waterpieper*Vfr1-&J6àr,6", 
meer exx gehoord, excursiepad (v.d. Berg)Zie toelichting onderaan dit verslag. (Eénmanswaarneming ! )

29!_{itte'kwiksraart6 o t-6er-waaínemïi§6n: Laatste:
fi/rc I ex Meerzicht (S,,,rart)

o Grote e1e kwikstaart
l_n ví sluiswachter lvlus

Berg, Scholten
Barmsi pt.- en oct.-waarnomingen aanvul-lingen op Bos-

1L/7O roepend ov--r kampeerterrein (Streiatman)
t/
6/

11 idem, groter
11 l- ex kampeert errein ( Butcer )

aantaL, 1/aL 2 exx, 5/lt 6/ll (straatman)

e

s (se

verdere maand november regelmatig exx waargenomen bi-j kampeer-terrein, in varierend aantal, maxi-maal naar schatting e u"" (straat-
2/L2 nog exx aanwezig (Straartman) 'àààr--



(tg?t-:-, 5e b:-z,) - 3o

+(213) 221:_coudlll5
- kampeerterrein:

7Í71ö-2-6iil-fraarvan mj.nstens I ö, (r<. en L. Straatman)Z/tt en 3/n A 6 (K. Straritrnan)
9/7L t

t7/tL t
24/n ?
lli.i.v"

In december nog steËas goudvinken aanwezigr o.:1";26/72 2 6 c.n 3 7. (st"r,=im*.r)
elders: '

177Í1-t paar dalletje achter start (fanr. Bakx)26/Lt 1 o Koenenkadc bij ONM Oost (ae Croot)
2/12 + 72 ,jxx Poe lpad, in elzen (de Groot)
J/.\2 Irog enkele exx aldaar gehoord (de Groot)
5/12 I paar Éaezi-en oeverlanà Atv. poel; I ex horen roepenzuidelijk deel van open-drainage terrein (Hartog, mevr.Alberts )

( 216) 229:=K.?p* Na L2/4 pas weer waarnemingeíI m.i.v,:
7/1O ninstens 2 exx. Vre:I. (Brander)

helr- kwartaal gering in aantal aan de Noordkant,
maar in schinkelpolder regelmatig waargLanomen (óe Groot)2/12 veel exx kamp. terràin (stiaatma;,
331. Geelgors
27/ló Ilx oïer excursie.pad L'rNM (v.ci. Schot)

(zoz) 2!2. \iptsors

o
ot

a)
-L

27

(Buurma)
24/71 bij herhaling 2 6 en 1 g K. Straatman)(f. en L" Straatman)

/ttzöen2o.

november-waarne mingen :
(me"i. van Drooge) hàren roepen.

rpad, roepcnd (Swa-rt)

le1ele::!g]9-gggl
i'{e j . iur. J.H;E;-van Drooge
Corn. Dopperkade 8 Vf,
Amsterdam - 1OO9

o

+(201)

8111-I;x-dNi,i
2'7/Lt 1 ex Mee

deceqber l97I
n»í7"o"

rdamse Bos op f-11-1 97L
Op woensdag, 3/tt/t97l, tie o.g. over het excursiepad door de Oeverlan_

o
den van he,t Nieuwe Meer. He uras zuiaar bewolkt , maar droog weer.Cm + 16 uur JO werd mijn aanclacht getrokken do or 2 à 1 piepers, die1 à-2 kecr heen en weer vl-ogen van het westel_i jk naar het oostelijkdeel van dit oeverland. Het geluid, dat deze vogels maakten, kan doornlj het best

p
t

overeenklvam m
TfP'?, hetgeen quil toonhoo gte
pratensis). De sterkte e nfelheid, waarmee dit geluid werd voort gebracht, had echter geen enkeleovereenkomst met dat van de gEraspieper dit leek veel meer op dat van deoc.verpieper ( anthus spinoletta littoralj. s of petrosus), zoals bekend desubspecies v:j.n de wat erpieper.

Dat het hier echter g een oeverpieper betrof, werd. mi j enkelc minuten laterduidelijk.2àJexx vielen n.1. i-n op het oeverland ,op5à7*afstandvan de banir waarop ik stond. Ik was in de gelegenheid 1 ex gedurende eenti.ental second.en te bekijken. De beschrijvi ng luidt al_s vo Igt:De bovendelen, waaronder te verst,aan de rugr v1euge1,
s met alleen bij de
ur in vergelijking t
t te zi-en, doordat d
een el.entuele oogstr
en l-eeuwerik-achtig
Ivi. van den Berg

stuit en staartveren,waren zo goed aIs egaa1, muis gri j ui-tenste staartpen-nen een opvallend he.ldc.rwi.tte kle of de grijze boven-delcn. Helaas kreeg ik de ko p nieriet verscholen ging, zodat eep niets te zeggenva1t. De vlucht deed wat zwaarder

wordu.n weergegeven als ilierrp_ie
et dat vain de graspieper (anlhus

b

ovcr
eze achter wat dor

graspieper. er aan dan die van de

van een in het
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