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IVIEDEDELÏNGENBLAD KNNV VIVG AivISTERDAM , 1Oe nr. 1, april f!/2
Bestuursmededel 91:

1. Met dit nummer beginnen we de TIENDE JAARGANG
ededelingenblad. Toch we1 een prestatj-e, vinden $re; het is
altijd even gemakkelijk geweest om de zaak draaiend,e te

van ons 1'{

heus niet

2

houden. Kan dj-t niet eens een aanleiding zijn vogr andere d.an de
regelmatige contribuanten van artikelen, verslagenl o.d..1 om ook
eensrrin de pen te klimmenÍr ? rn ieder geval hopen wij, dat het
een rffeest-jaargangtt wordt, met vele waardevolle bijdragen.
Het goede voorbeeld gaf onze il lustrator Frits Lobe 1.
Ter ere van dit heuglijke fei t bood hij ons n.1. een byzonder fraaie
voorpagina aan, in driekleurendruk, deze keer niet al leen zoals ge-
bruikelijk ei-genhandig getekend, maar ook de verdere ilproductierf
werd ci.oor hem verzorgd, en het geheel gratis aan ons ter beschÍ kkinggesteld, in voldoend aantal voor deze hel-e lOe jaargang.
Zoals oaze froudererr leden bekend is, tekende Frits Lobel van het pril-
ste begin af aan de voorpagina voor het Blad , eerst eIk nummer een
eige,n tekening, rechtstreeks op stencill eerr rrvak apartrt de laat-ste twee jaar (op verzoek van Bestuur en Redactie) dezelfde tekening
voor een gehele j aargang.
Fen prestatie, waarvoor wij hem op d.eze plaats nogeens namens alre
leden en abonnéts een compliment wilIen maken, en hartelijk danken.
Inventarisaties
Zowel in hetlmsterdams
werk in vo11e gang. Wa
11 mei (Hemelvaarts
een eer§ e bespre n8z
Tevoren kunt U desgewenst deelnemen aan de traditionele nacht-excursie van de I'stichting Vrienden van het Amsterd.amse Bostr, ditjaar voor de laatste maal onder aanvoering van de Hr. Brander.Zie voor verdere details de convocatie van genoemd.e rtsti-chiingr,.
iiïiIIen inventarisatie-leiders of andere deelnemers, dj-e verhinderdztrin deze bijeenkomst bij te wonen, 'tijdig hun kaartjes doen toekomenaan A. Hartog !

Aangenomen wordt, dat op deze datum de inventarisatie voor grote
lijster, heggemus en winterkoning kunnen word.en af,gesloten, terwijl ookvoor grote bonte specht en matkop minstens een voorlopig resultaat kan
worden opgesteld
E::!::$-!- ggg-Ég3g-!99I!gl-ggg-I9g9gll-!yzond.ere aandacht in uw rayon,zo nodig door er eens een *ö;g"n-e;t;a-op-urt-re-tiaEEE;- !

J. Betalingen
Gelukkig heeft het merendeel van de Ied.en en abonné t s inmid.dels be-taald. zoals gepubliceerd in Nieuwsbul-letin nr. 9 (februari l9?2),behoudt het Bestuur zich het recht voor géón Mededelingenblad en/ót
andere publicatie aan een lid/abonné toe te zenden, die nu nog nietbetaald heeft.
Personalia
Nieuw abo

e Bos a1s Ín de Ronde Hoep is het inventarisatie-
t het Amsterdamse Bos betreft, zaL er op
, . om B uur 29, _op het Vogeleiland,
1Jn.

4

6

: J. van der liriel , Kempering 858, Bijlmermeer. Tel . 96fi39.. Vera (vregens wanbetali*g).
maakt bekend, dat ïyegens een te gering aantal
de excursies naar de Grote Rivieren en naar d.e

Afvoeren van de Ledenli J:!: F

5. Oe Excursi-e -Commissie
opgaven voor deelname
Harz niet doorgaan.
Het rósumée van de ilr. Hartog, van zLjn Lezing over d,e
Waliclenzge'_! a1 prematuur aangekondigà a1s te zullen verschijnen inhet vorig B1ad, treft u nu in dit B1àd werkelijk aan.
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7. Activiteiten in het afgelopen kwartaal

9P-e9Je!u.er}-]2ze hielden we
op b1z. 1 van het vorig B1ad.
t'tlij memoreren enkele punten:
!:gg!Egr, Mev:. Brinkers en de Hr. I{artog werden herkozen; HH.
Brander en Straatman wissefden van plaats. Laatstgenoemd.e is dus nu
Vice-voorzitt,er .
Cogtributie: de voorgestelrLe verhoogde bedragen werden goedgekeurd.
van nieuwe fede:: zal een I'entlíg;gel-d.rt worden geheven, ten bed.rage van
f 7.-' ïuaarvoor zLj ""t *tïJ6'ontvangen met 'rRógelingen van huishoude-
lijke aardrr, alsmede enkere andere i-nst.ructieve artikelen.
De Regelingen van huishoudelijke aard zL7n, voorlopig nog in concept-
vorm' uitgevuerkt door mej. van Drooge, aan de hand. van de rLiverse
Nieuwsbul"ietins en het commentaar op diverse bijeenkomsten.

onze,Jaarvergadertng; zíe de agend.a
J2 leden woonden de vergadering bij.

ha Hr

te int
Ac ties
Namens de Vl'r/G heeft de Voorzitter
dc activiteiten van VVV Kampen om
l-okken voor de ganzenjacht.
De Vergadering gaat ermee accocrd,
neemt, aan/t,ot dergelijke acties.
de vogels, en in princine ook tot ,

NOU Coördinati-e Commissie

Meijer vraagt om 319ggg_3qgp irant-Ieden bi j de andere leden
rodr:,ceren, door ze op bijeenko ffiten-;f f ïcie el- voor te ste}len.

schriftelijk geageerd, o.a. tegen
'Duitse jagers naar Nederland te

dat de V\iiG 6""rneemtr c.e. initiatief
,rlij moeten ons echter we1 beperken tot
onze regio

Aan het
over ee
De bedo

eind r,'an de Jaarver3adering brengt de Hr. Buurma verslag uitn door hem zelf die da5; bijgewoonde oprichtingsvergaderÍng.
eling i-s, in het kort, om het werk van de vele amateur-orni-

inventari':ati e- lannen voo- l- 2

thologen in llederland, lie zeer verdienstelijk werk doen, te bundelen,
zo mogelijk wat te standaardiseren en te richten, in de hoop zodoende
naar het voorbeeld van o.a. Engeland - te kunnen toewerken.naar eenoverzicht van de geograf- sche verspreid.ing van alle broedvogelsoorten
over heel Nederland.

Qp -!!- f elrua 'i werden de
Behalve het Midden-gedeei
soorten) en de Oeveriande
de Ronde Hoep (deze laabs
Al-s resultaat van deze be

te van het Ams erdamse Bos bepe
b esproken.

rkt aantal
n .,ran de Amstelveense Poel , zal de polder
te vnf. door JG-leden) worden geinventariseerd..
spreking verscheen Nieuwsbulletj-n nr. 10.

Na afloop volgde een korb,e l-ezing van de Hr. Buurma over d.e Bosporusr
met diars. 27 VinJc.-leden woonden de bijeenkomst bij.
9l ]4 gggrt-ll7i kwamen 4 Ieder, van het vwG-bestuur bijeen met hetbestuur van de KNNV afd. Arnsterd.am, op uitnodiging van laatstgenoemdbestuur. Enige puntenr waarover schijnbaar controversen bestonden,
vrerden van beide kan'ben nad.er toegelicht. Aangezien men van mening
vuasr dat een betere en meer regelmatige communicatie gevrenst vías,
werd besloten, dat in het ,u"*ró19 een-V!ïG-bestuurslid (om te beginnen
de Voorzitter) d.e Bestuuï'svergaderingen van d.e KNNV zal bi jwonen.
9! 17 maSl! g.rroten 40 VViG-leden van de boeiencle voordracht van de Hr.tslok over Vlj-eland, rnet Í"raaie cliars.

vDr/vDr

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge-
Corn. Dopperkade 8 VI
Secretaresse KNNV Vr(G Amsterdam



I ets mist ? Niets C
5 emist !

Eigenlijk niets, tenminste a1s u mee was gegaan voor de ganzen.' Er u'aren slechts een paar duizend kol- en brandganzen nabij Woud.send,en die kent u wel ' zo , u die altijd de àxcursj-everslagen door-leest om te k"jken of u a1 dan niet spijt moet hebben van uw besluitom niet mee te gaan, U weet het !

Er was m'i' weinig wat na afloop de moeite waard. b1eekl na afloop vandie koude, maar l-ater wel- zonni-ge, zaterdag, 22 januari, waarop we rondhalf negen uit Amsterdam vertrokken.
De afsluitdiik is altijd we1 een belevenis, tenrninste al-s je er eenenkele keer over komt. De schitterende zon, die het dicht-liggenderJsselmeer deed. uitkomen ar-s een grote vijver, scheen ook bij u thuisdoor het réÀam. De futen, die 6ne [eoorde fuut, die paar brildui-kers enmiddelste zaagbekken, en het troep;e d.odae.rr"rr, 

- 
rirà--;u o.,,rur"r, ze z! jnhetzelfde bij lJmuiden ats hier Uij fo""ryerderzand.

Rond 10 uur konden we zonder passeneontröre Friesland in rijden, envia Bolsward red.en ïÍe naar,,:;rits'r en keken vluchtig naar de water_poort en de Martinikerk.
Daarna volgden wij de Friese Meren route van d.e ANWB via offingawier,sybrandaburen, ferzoor, rrnsum, door het snek;ermeer naar Terhorne.UIat roeken, een ekster op een sch.aair. een bonte kraai, en eindelijkeen huismus in rrnsum zi;n geen lokÈer.tjes. De vaak nog ongerepte dorp-jes kunnen dat rvél zi;n. -Ar; 

,ie ni.et op c:c mensen let, is er veel opper_vlakkige rust hier in de wÍntr::,.,
onze eerste ganzen zaten eei-r.eindj: ;vcg op een r,,reiland , zodat we geensoort ltonden bepalen" BovenJ.ion hàorct"i. *à ciders een oorverd.ovend.geluid van kol--. en-brandsanzen, en d.eze ,,oase,r r-okte ons erg snel ver._Je:.. Helaas, het bleell eJn ,,fata morganar, .

van Akmarijp naar JouÏe en v^ia d,e snelweg naar vdoudsend . D66r zatenze wèI. De verdeling was JO % urunàg;;;;; en 60 /. kolganzen. De ken_:lerken, di'e u zo i_jverig op een papie:'tje had geschreven uit het ar_ti-ker van Lebr:t (r,imosà L96B) r:a:t.-àË":"""niele ko-sanzen:1' de afwezigheid van d.e rniícte kol- (ai-" 
"Ëi,ter de eerste winter al zeergoed door. kan komen);

2' het meest resistente kennerk van d.e eersr,ejaars vogelr r.r. de don_kere rrnagelrr op de snaver-.(p..f;u;-";;;;g""en in de vogelgids van ttist);1' de afwezigheid van de auioetijk witte ftr""p langs de bovenkant vande flanken,
en nog enkele kenmerken,
die kon u niet $/ai'rnerren' omdat de afsta.n* te groot r/vas.
Rond twee uur verlietei: wi j ciit gebied.De toeri.stische route ,"r. àu 

-AN'/ïB - de zgn. trri-ese Merenroute _vertoont een manco. De weg, die even vooïrrij lvordsend rechtsaf gaaten doorloopt tot l,ieerzictrt, kunt u rustig verder afrijden, teneindevreer op de ?lMeren-routeÍr te komen-. via ouaega reden wij de mist in,zoda-t we genood.zaakt waren het irKlifir r-inks te laten liggen.
Het enige vermeldenswaardige feit is nog: d.e *echte Friese iiuorstrr,die wij op aanraden van óéI van de acht kochten bij slager J. veltmanin Nijemirdum',Deze worst, geroolct boven beukenhout en turf, is een ech-te lekkernii, die voorar smàakte bij ae nartversterking, die wij rs avondsnanent nadat wij opstreeks 6 uur weer in Amsterd.a* *rrà, aangekomen.Eigenlijk is dit arlemaal veer te uit6ebreid voor een dagje ""l"*ur, metals enig tastbaar resultaat }-ri ese woist. rn Brabant hebb en ze worste-brood jes, die zi jn misschie:r 

"óg u""rt""r.u"iï jker. Tot ziens I
p.C. Meijer

L,cNt/vDr H:ï:";i5inenstraat 98, Nieuwend.am

2

Ig:gfge ygg-d9-ggl3en-exc.u-ce1e_ne.p_tr rieslald qp ?Z i^^r^ri ;re
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Noot ivan de Redactie
Hoewel 2íj Ín principe de voorkeur geeft aan een meer zakelijke verslag-
legging' heeft de Redactie gemeend ook een verslag in deze vorm een6
aan de lezer te moeten presenteren.
Zoals uit de inhoud blijkt, was er in dit geval, althans naar de mening
van de schrijver, "zakelijkrt weinig te bieden.
'I*:f*******rr+**,t****+*****{<****,k)k,k**:t********,f*******rf***!i)i!t**t*,}***,G**{.t*

Twe ede-galzen-ex9glgle, ep_z_mae rt 
-L97 

2
Aan deze excursie namen 1J personen deel.
A1lereerst werd de Eempol-der bezocht, wat resulteerde in circa

veel wulpen en grutto I s, enpi j lstaart ,20 grauwe ganzen, 3 6 en 1 9in totaal 2 kemphanen. ïn het
buizerden waargenomen, rvaarvan
(Op ae voorbereidingsexcursies.,
en op 2l/2 ín totaat JJ
Via de Arkenheempolder -

tb

deel van de Eempolder werden 16
zuid-westelijke hoek.

b e zo chte
11 in de

en
op 2O/2 in totaal JB en 26 in ae
in één kolom kringelend - in de

Zlï-hoek,
Zlï-hoek) .

2waar wij in totaat 45O kieine zwanen in
groepen zagen - en langs Ha::derv.rijk werd richting Kampen gereden.
Een korte r,vandeling, door het Roggebotsluise Bos leverd.e veel sijsjes,
een zingende heggemus en een zingend goudhaantje op.
Op het l(ampereiland belandden wij aan het eind van een veelbelovend
landweggetje in de richtinB van de ganzenconcentratie die waargenomen
werd' onverwacht op een boerenerf. De circa BOOO ganzen zaten op onge-
veer 1OO meter, en wlj konden ondanks deze geringe afstand vri5è:-:-;f<
op het erf rond.lopen, en met de zon in ae rug de ganzen ïuaarnemen.
voor het merendeel waren het kolganzen en rríetganzenr (verhoucl-ing on-
Seveer 5 op 1); zowel de kl-eine rietgans a1s de rgewoner riet;1ans waren
duidelijk te onderscheidenl voorts
kele grauwe gans.

een honderdtaL brandganzen en een en-

-Nabij Lelystad was een stu]< akkerland half onder water gezet, en daar
be.vonden zich vele wintertalingen, smienten en pijtstaarten.
Een bezoek aan de nabijgeregen Houtribsluizen leverde o"a. een con-
centrati-e van circa JOO fu-uen, 2 paar krakeend.en, ZO
J kleine plevieren, B sneeuwgorzen en enkele fraters

bontbekplerrieren r
op.

li j sterachtigen
naar Terschelling,

Een zeer geslaagde excursie, met in totaal 6J soorten.

,r * * * * 
'È + ,r * * ,r ,È * * * *,* * ,r * * * * * ,r -. - . .l;-::::::- * * * :* * ,r * ,r ,f ,r * * * * * :r * * ,r r( * * * * * *,B * * * * * :i *

:

Excursie naar .A.meland

Van J1 maart af tot en rnet 4 april vJaren er afwisselend meer of minder
v!ïG-leden op Amerand, n.1. respectievelijk 4, 8, B, B en 1. De gemeen-
schappelijke excursied.agen waren L t,/m ] aprir, doch ook op die dagen
werd weL van het rgezamenlijk op excursie gaanf afgeweken. rs Avondsgebruikte men gemeenschappelijk een warme maaltijd, en werd. er wat na-
gepraat

Het weer tijdens.ons verblijf was: overwegend een zeer harde wÍnd
met zware bewolking; sl-echts af en toe zonj en ook af en toe regen.
Doordat wij overnachtten in Hol1um, is de westelijke punt van het eiland
l"i.t"??t bezocht, namel-ijk, van zuid naar noord. gaand: het wad, dé zg.\frijheidsplaat; het ',veidegebied tussen Hollum en Bal1um; de natte duin-va]lei in de Lange Duinen, en erachter het zeer bred.e Noordzeestrand.
Daarnaast is de circa 16 t<m verd.er gelegen oostelijke punt, met o.a. het
Oerd en De Hon, ook bezocht.
Enke1e byzonderheden van tijdens ons verblijf:
op J april een sterke trek van leeuvrerikken, piepers,
en spreeuwen in westerijke richting, .over het Borndiep
ondanks een westerstorm.
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- I dode zeehond werd langs de
op ondiepten in het Borndiep

- van de watersnip werd het z.
opvallend veel waargenomen.

vÍaddendijk gevonden; bij laag water werden
' 9 (nog) levende exemplaren waargenomen.
g. klok-tikkende geluid tijdens de balts

Ïn totaal werd'en 1oo soorten waargenomen (op 1 april werd. tevens eenvliegvlugge casarca in de Ho11um"" Miedur, ,à"rgeiromen), te weten:
roodkeelduiker (op 31/3 in totaal. J exx, waarvan 1 stookoLiesl-achtoffer- tt uJqvlr 9vI I qI ,op L/+ was nog 1 ex'aanwezig, op 2/4 werd 1 ex waargenomen op het vnij_weI droge wad bij het Oerd)
fuut - dodaais (evenals de roerdomp baltsend in de natte duinvalleibij Lange Duinen) - tlauwe reiger I roerdomp -wilde eend - wintertaling - zomertaring - smient - pijlstaart -slobeend - kui-feend - tafeleend - briLàuiker - zwarte ,"uë*"i - eider-eend - middelste zaagbek _ bergeend.
Grauwe gans - 2 exx werden waargenomen.
Rot§ans (af en toe werden over het wad kleine groepjes waargenomen;op het wad bij De Hon zaten circa 70 exx. Tijdens de boottocht werdencirca 2)OO exx waaïgenomen op het wad bij Holwerd).urilde zwaan (op 2/4 2 adulte en 1 ;uveniàI ex op cte Bal-lumer Mieden)buizerd Gp 2t(3 I 9ï, bij het dennÀbos van de ,ir"to""r) _§perwer (op I/4 en 2/4 I ex bij het oostbos in Buurder Dulnen)-bruine kiekendief (op r/4 en zi4 een o i' ae Lanqe Duinen)blauwe kiekendief (zàer' regelmati;-;;"à.;",.or"rr, ook aan de waddenkant,o'a' op l/4 16 en op J/4 í 7. aaI ae rr"rra r"n d.e waarnemingen werd hetaantal vrouwtj": op-6 - B ge§chat, en het aantar mannelijke exemplarenop 4 - 5.; op àeker- éón plaÏt" to, polygaam gedrag worden vastgesteld. )torenvalk (regermatig eón paartj" i" aE omgeving van Ho11um, en eenbaltsend paartje in het Oostfosi.patrijs - fazant, - waterrar - waterhoen - meerkoet - scholekster _kievit -
zi-lverplevier (op jL/3 circa 1!oo exx aanwezig op de vrijheidsplaat,daa1n1 opvallend mj_nder, ton hoogste 150 exx) _goudplevier (op z/4 en J/4 circa l2oo exx aanwezig op de weilanden)bontbekplevier - strandplevier _ steenloper - r,vatersnip _ houtsnip -wulp - grutto - rosse gru.tto - oeverloper -tureluur - zwarte ruiter -groenpootruiter - kanoetstrandl.opu, - Lorrte strandloper _ drieteen_strandl-oper - kemphaan _ kluut _
grote mantelmeeuw - kleine mantelmeeuw (graellsi_i) (intermedius)zilvermeeuu/ - stormmeeuw - kokmeeuïu _grote stern (op,l/4 5 exx, op 2/4 6 exx en op 3/4 en 4/4 t exop brede strand)
holenduif - houtduif - Turkse tortel _ ransuil -verduil (zeer regelmatig waargenornenl maximaar op r/4 5 exx tegelijkjagend aan de zuidrand van de Lange óuinen)grote bonte specht - boomleeuv,rerik - veldleeuwerik - boerenzwaluw (4/4)graspieper - witte kwikstaart - winterkoni_ng - heggemus _ grote lijster -kramsvogel - zanglijster (vee1 oost. vorm) _ koperwiek _beflijster (aIleen .op 4/4 1 ex) _ ,"rri-_'t"p"ii":"-"" -
zwarte roodstaart (van r t,/m 3/4 z g op ruigte bij vuurtoren)roodborst - tjiftjaf - goudhaantje 1 viurgoudhaantje - koolmees _pimpelmees -
baardmannetje (op Z/4. 2 exx in Zwanewaterdulnen)
r j- e tgors
groenling - kneu - barmsijs _ vink _ keephuismus - ringmus - spreeuw _
zwarte kraai - bonte kraai _ kauw _ ekster _ gaai_

A. Hartog, Admiralengracht 205h.,AHA/vDr Amsterd,am - 1015. Te1 . L69431 '
(een fotocopie van de uitgewerkte 1ijst, zoal-s deze asn de opsteller vande rAv' van Amel-andrwera àpgezon,len, is tegen kostenbetaling verkrijgbaar.)

r15
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Inlej-ding:
De ring-activi-teit in het Amsterd.amse Bos is sinds l9?L aanzienlijk
toegenomen. Omdat verschil-lende leden van de Vogelwerkgroep met dezebezigheden te maken hebben gehad, leek het ons goed om in principe
éénmaal per jaar een kort ringversiag in het Meàede-ingenblad teplaatserr
Wij stellen ons voor d.aarin op te nemen:
vangcijfers over de periode 1 april ('begin van het broedseizoenr)tot en met 3L maart van het daaropvolgend jaar.
int'eressante gegevens uit het'eigenring*uíairrgen kaartsysteemr.(onder eigen ringmeldingen verstaàn *u tiu": terugvangsten/-vond.stenin het Bos van eerder,r.oor ons in het Bos geringae vo[ers.)1. t'erugmeldingen van in het Amsterd.amse eàs geringde vogels;2" vangsten van vogels met niet door ons omgelegde-ringen, voorzover

deze in het Amsterdamse Bos werden gevangen.
3. een selectie uit terugmeldingen van d.oor ons geringcle vogeLs inrGroot Amsterdamr , en een selectie uit rringvangsten, die we i-nIGroot AmsterdamI deden

In het verleden werd vooral door H.F. Arentsen in het Amsterdamse Bosgeringd.
Afgelopen jaar ringde A.A. Blok grootscheeps aIle blauwe reigers (nest-jongen), terwijt J.B. Buker en L.s. Buurma ond.ersta""à" ri;st vogelsvan een ring voorzagen.
Buiten het Bos is ook J. Vi/alters erg actief (vooral op Sloterdijk,specialiteit: plevi-ertjes) .

Vangplaatsen:

Ïn de vang-totaallijst zijn de vangsten van het kampeerterrej-n uliet
Amsterdamse Bostr (kamp't.) bij Hr. straatman apart vermera. ;;r";i-in november 1971 i-s daar verschillende keren ,nàt ,iut""tt"" sà*";kt.Buiten het kampeerseizoen is dit d.an afgesloten gebied zeer rustig enheeft gunstige plaatsingsmogelijkheden ioor netten.
Omdat het ge-egen is in de uiterste Zuid-punt van het Bos, is te ver-wachten dat er door trekstuvring meer vogeis zuLlen zitten d.an r,ve gemid-deld tegenkomen in het Bos. Dat dit af en toe beslist het geval fsblijkt, a1s we de vangcijfers vergelijken met de ,"", g"ri{,Eà'"rn""-vlakte aan bossage-stroken" Naar schaiting is de verdeíirrg àr, ,orgt,
r/egen en gebouwtjes lrJ hagazon 2r7 habossages ]rZ_Ig
lotaal oppervlak 5r3 ha
opmerkelijk was de doortrek van zlvartkoppen gedurende het weekend van1, 2, J october; er werd.en toen u "*"*iiu."en gevangen. ook was er eenseenr duidelijke roodborst-topdag.
Vink, keep en groenlÍng benuttàn der. aan het eind van de herfst noggroen gebleven, liguster-bosjes om j_n te slapen.
Tegen december verdwenen, *ui het laatste groen, ook d.eze slapers.
lnmiddels u/as het de hel-e winter ri.oor *"o"r" rhod.odend.ron-bosje bij hetkinderbad slaapplaats geworden \roor zeer vele groenlingen, vrelke vooralui-t de richting van Amsterdam v[est en Zuid kwamen. ïn de t.;;;;i";;-;ii.-pen er meer dan 2.ooo exemplaren van d.eze soort. rn acht rrài r*rrg"" *""_den hier ruim l-.ooo vogels geringd. ook de meeste riSsters kregen v,re hierte-pakken. Een, op a1, deze poturtiur" prooien 

"rs"[or.";-"purrer-manbelandde eveneens in het mistnet
De-waterhoentjes werd'en gevangen ín een inroopkooi op het boswachters-eiland
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A. Vangci.ifers Amst erdamse Bos
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B. Eigen ringmeldingen
De mezen, roodborsten, heggemussen, winterkoningen en lijsters werden her-haaldelijk teruggevangen. omdat lue nog maar rui-m l jaar vangen, zijn de te_rugneldi_ngen tot nu toe nog niet ,o ofr".kelijkDuidelijk blijken de standvogels zeer plaatstrouw. Aardig is de terug_vangst van een troepje van 4 staartmezàn in november, welke eveneens wer-den gevangen en geri-ngd in maartr dus vóór de broedtijd (kampeerterrein).
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1. Blauwe reiger
C. Terugmeldi ngen B

(Buurma) , kampeerterrei.n, gedood | 5-O1-?l pantano d.es) Spanj,,.
lauwe reigers terug uit N. en Z. Holland (gfot)

ger.: 7-O5-7L (nfot), gev.: ca. lO.-08-21, aangespoeld strand Ault_Onival (Somme) Frankrijk, in gtaat. van ontbinding.
B1auwe reige:.

2

eer. : -7-06-?0
Gijara (Cac:rà
verder nog f. b

Zvrartkop
ger.,: 3-lO-7t (Buurma) 

,
Marokko, Afrika.

kampeerterrrein; tL-2-72 gedood te Khemisset,

Verder werden uit het Bos zelf
gemeld.

nog 1 merel en 2 kool_mezen dood. terug-

9tqgglilg. ,Tot íu toe werden de v-olgende J"groenlingen resp. gevonden,
gevangen en geplozen:
ger.: 20-11-70 . terug van tuinstad osdorp-Ardam dat.: 6-o1-?l
§er.: 2O-11-7O terug van tuj-nstad Slotermeer Ard.am , i,2-O1-?zger.: 27-12-7]- te::ug van Heemskerk, uit bosuil- ;; , 5-OZ_?z

braakbal
( eurerr/nuurma)

Van àe ruirn 1.OOO grosnla3ge.! l,varen er enkele a} geringd. Alle;werdengevangen bij de rhododendrons. Ze waren afkomstig vaà:
8er":
{rur a r

8er":
ger. :

8er. :

ger. :

8er. :
ger. :

7-to-
12-11-
11-12-
4.-12-

25-)-O-
4-r-c-

23-to-
3-1-2-

(L
7).
bq
71

7O te Castricurn
7t te Lelystad-haven
7L te Leiden
'7l. te Zanclvliet (Antw,::rpen) B

te Kennemerduinen
i:e Ki jr<duir
A.Iï . duinen
Le Castricum

verschuld:'gd
vele hulp en

vangdatum: 20-1I-70
,, 27-L2'7t

..ir 27-L2-71
elgie ,, 7-OL-72

,, 18 -ot-?z
,, 18 -O1-?2
,, 18 -Ol-?2
,, 24_O2-?Z

3, Terugmeldlngen van vogei-s geringcl in trGroot-.Amsterd.amtt betreffen:torenval-k:l en ransuir:r (te:rug uit de omgevi-ng van d,e stad )
Een zeer op:.:erkeJ.ijke vondst:
Klein.e zil.verrei r

arl-s E) , r Ser. a.le oullus 12-06-68 te
ika.

Lac de Tunis, f1e deChikly, Tunesi-ö , Afr
Doodgevonden in sloot bÍj Noord-er begraafplaats, Amsterdam, op9-Ol-7:. (sulcer).

SLOT

AIs lezers van het Mecledelingenblad interessante ringvondsten doenin het Amsterdamse Bos of in de omgeving van Amsterdàm, wordt hunvriendè1ijk verzocht d.e-gegevens, die àii ontvangen van het vogel-trekstati-on Arnhem, aan ó6n van ons beiden door tè geven.ze ku,nen da.n eventueel in d.e rubriek 'ran terugmeldingen word.en op-
Senomen

Veel dank zijn wij
. Straatrnan, voor .d.e

Amsterdam
4_4-19?2 LöIJ/ VDlr

aan dq heren J.H.C._ de Gr.oot
talrijke faciliteiten.

en K.A..

J.B. Buker L.S. Buurma
Groenendaalstr.46 Egelantierstraat 22
AmsterdaÉ -- l-Ol_Z Bàdhoevedorpo2o-t5\2t2 o2g6g4vg

,



9
Inventari-satie Botshol, L/9/19?O - t/9/t97t

(ver"
Med.
Med,
I'{ed.

voor andere inventarlsaties:
Blad KNNV Vvi,ÍG Amsterd.am, 6e jrg.,
BIad KNNV VWG Amsterdam, 8e jrg.,
Blad KNNV VWG Amsterdam, 9e jrg.,

nr.
nr.
nr.

3-4
2l
r,

, bLz, 44-45
btz. 4-6
btz. 9-1o)

;
J
i
or

venals in voorgaande jaren inventariseerde o.g. met hulp van mevr.. Alberts het waterschap Botshol (grootte, 
"*l 295 ]na). rn principes er a1leen op zang geinventariseerd, en nestrrond.sten berusten danok op louter toeval, behalve die van de kokmeeuw.

Evenals in de inventarisati-e-seizoenen 1969 en 19Zo werden de resul-taten van de afzond.erlijke inventarisaties van d.e R.I.N.-med.ewerker,van J. van der Vrliel en van o.g. samengevoegd tot één verslag, De R.I.N.-

In het bovenvermelde inventari-satieseizoen is d.ezoals gebrulkelijk niet geinventari-seerd.
In bovengenoemde periode werden in Botshol i-n to taal 124 vogelsoortenwaargenomen, waaronder 14 broedvo gelsoorten.
Deze broedvo els waren:

ut terr toria, waarvan fp vastgesteld door nestvondsten ; min-stc.ns 2 broedse 1.s gingen verlor
20 september no
aantal futen:

erritoria; Iaat
ming in l97L op
rritoria; manne

- 12O paar.

en. Eerste jong op 2l apríl t9?1,ïn l97O werd op c een fuut met een zeer klej-n jong waar-genomen. Maximum 6o exx op 12 april L9Zl.
Woudaapje 10t ste waarneming in I97O op 12 september,

! mei.
Roerdomp 3te tjes der diverse territoria hadden ver-

ltr/intertalí - 1 territorium; geen nestvondst, doch bijv. op 6 Sutije, dat verlammingsverschijnselen simuleerde.
J territoria; geen nestvondsten, Laatste waarneming

september.

I 1 een wijf

tot 5 territoria; weinig waarnemi ngen uit trektijd.Krooneend 7 tot 9 terr.. Op 18 mei 1971 we rden de eerste puIli waar-genomenl tomen waren aIle groter dan vorig broedseizoen. Maximum aan_tal: 11 october l9?l 26 exemplaren 
"Kuifeend 4 terri-tori-a I op 10 april_ I9Z1 waren circa 2OO exemplaren

z.g. Kloosterkolk

en eerste waarne

schillende roep.
ldilde eend - 1OO

Zomertaline -in 1970 op 5
Slobeend - 3

aanwezig op de Grote Wi je.
lafeleend
week van ju i 797l-. ïn de eerste
plaren op 11 october 19TL.

imum aantal: 56 exem-

Knobbelzw aan 1 broedpaar in t9?1.
Iersrraïï-r-r territorium I nest helaas verstoord. Later echter toch eenpaartje met jongen, agend in de omgeving van Moeras de Boer.Patri S minstens 1 territorium op de weilanden.
Fazan 8 tot 12 terri toria .
ll{aterhoen - 14 t,ot IB territoria.
friaterral -
exx aanwezi
Meerkoet -
kleiner aan

1 territorium; nestvondst op ll meni verlieten d.e pu11i het neit. Max

j

l- of 2 territoria; zeer zwíigzaam. op trektijd in meerd.ere8r bijv.: 27 september l97o àinstens ! exx rond.om Grote wije.75 tot' 90 te*itoria, ïn najaar steed.s meer exx in een steed.sta1 groepen.
Scho]gkstgl - 1 territoria; nestvond.st op 7 me1' 1g?1.KieIi! - ! terr:itoria' waarvan 1 op zeer-droog gemaaid rietland.. voor-trek reeds op 6 juni t9?1.
U3!erg3l! - 2 terr. Tijdens trek meerdere exx, 20 sept. ,?o in totaalcirca )o exemplaren -"r-' ív

Sg!I9 - 6 tot B terr. I in zomermaand.en sterke slaaptrek over Botshol.Tureluur - I of 2 territoria op de weiland.en.



(Botstrol, 2e b1z. )

Kokmeeuw onSeveer lfO paar I . eieren alIeen voor d.e eerraapt. Onge vèer-*6O- Èot 7O-Jongeii. kwaröen groot.
Zwarte stern aar, lÀíaarvan 1l succeSvol.18p

1 terr.
r24 terr.

) tert,
4 terr. !JIïï5ar20 terr. koolmèes
1 terr. matkop

rietgore
B tem. kneu

ïInk

tuinfluiter 18 terr.
gr4Emus
fitis J tem.

51 terr.

-10-
ste maal ge-

18 terr.
4 tem.
3 teru.

J2 terr.
4-6 tem.

1 terr.
4 tery.
I terr.

pend mannetje

Houtduif - 20 t of 2l paar i fn winter en voorjaar in troepetrr zoalsJ april L9?t.cí rca 150 exemplaren in K1eine Kooibos.Tortel-duif 14 territoria; eerste waarneming in I9Z1 op 2). april.Koekoek - m instens !' roepende mannet jes; eerste waarneming in 19?I op19 april door dhr. .van de p1as. Eón exemplaar rossige fase aanwezjg.RanstrilÈ-*- 5 territor.ia, aIlè succes vo1. Totaal 1l jongen vJ_ogen uit.
Veldleeuwerik 5 terr. gwal!!op ] terr.___ __;_witte kwikstaart

. winterkoninq
-+___gheggemus
zanEliister
--- 

v

merel
ilàóËïeeaa1-__--,_s prinkhaanrie t zanper 6 terr.
snor
rote kare et 10 terr.
leine kare et 33 teru.

66 terc.
zwarte kraai
eksterspotvo 3 terc. gaal 2 terr.

roodhalsfuut -voor vermoedelijk de derd.e maaI in Èuccessie overaomerde

uw
.---k-:

en op 7 néí é6 n ïeaarnemj-ng van 1 exemplaar.wes endief op 23 mei 1971 2 exemp laren overvliegend.b ne ekendie f tussen 2J april en / mei steeds een vrouwtje;arna onregel ma ig tot 20 mei t9?t.
h^ril,* - blauwe k iekendief op,U. ju1í lg/l 1 vrouwt je overtrekkgnd.sme n -op april I97t 1 vrouwtje overv1j-egend.omvalk hoewel reeds op 25 april 1921 aangekomen in Botshol en aan_

- Gier'zwa1uw, boerenzwaluw, huiszwaluw, huismusr.ringmus en spreeuw zijnbroedvogels van de naasàe omgeving en iori.g"""n in of boven Botshol.
Tevens werden- regelmatlg fouragerend waargenomeni aarscholverÈ (totmax. Z exx), blauvue rei[ers, purpe*eigerË (tot ,r*:]-;;;j,.;r;-il"_der dan in voorgaand.e jàren: lepèraarsl 

\vvw urq^' ) Yr

rn de trektijd werden àin of ,uà" 
"ugelmatig de volgende -.overvliegendesteltlopers waargenomen: goudplevierl *"rp, regen*uip, witgatje, bos-ruiter, oeverloper, zwarte r,rit"r, g;";;;;àt""ii""-"í'n"*phaan.

- Min of meer vermel_dens.waglÈigg_ggarnemingen zijn:
{;, -t

)r. o

t,rr( odr

een exenplaar in prachtkleed opGrote Wije en in Kloosterkolk.geoorde fuut
Icwak - van 4

op JO april en 2 mei l97l 1 èxemplaar aanwezig.j uli 1921 af tot midden augustus 19Zl steeds 1 exemLplaaraanwezig (in s--Pt ember l9?L zelfs.opl opend tot maximaal 6 stukskrakeend mogeli j k broedgeval in 1921
- witooeeónd -I.:-_*__KJel_ne zwaarl op

uli 1970 tot 1l october lg?l mj.nstens
october 19ZO 6 exemplaren overvlie gend.

1 exemplaar.vanaf j
2B

oul-zerd - aerdurend.e wint.er 2 exx aanlezig; laatste datum 23 neí l9?L.ruigpgotbuizerd op 7 maart l9?l 1 ex biddend met uÍtge stoken poten.sperwer -
zwarte wo

regelmatige doortrekker ; max. 2 exx op 27 september 1970.oP 5 mei 2 Waarnemi-ngen (vermoed elijk zelfde exemplaar)

vankelijk baltsend, zijn de boomvalken voor het eerst sinds jaren zelfsniet aan het leggen van eieren toegekomen Nog we1 onregelmatig waar-genomen.
bbsuil op ]J juli 1971 werd d iverse ma]en een roe

A. Hartog
Admiralengracht 20!
Amsterdam - 1OI5
Tel. l6943t

. AHalvDr
apiír-f972

hs

gehoord.



11
ORNITHOLOG]SCH BELANG DER V,/ADDENZEE

De basis voor de lezÍng, dÍ-e o.g. hield voor de KNNV vlltlc AMSTERDAM,al-smede voor-het onderhavige artikel, word.t gevonden in de studie, diedrs' Boere als- cand. biologie verrichtte aan de Vrije Universiteit, afd.
,,Diersystematiek en Zoögeografie.

Het afwegen van het rnatuurwetenschappelijk belangr van het gebiedis artijd een byzonder hachelijke ,uài, 
"rr.roo.rr_ dan nog het afwegenvan het louter iornithologisch belang,.

fn den rande is hopelijk langzamerhand het recreatieve, ichthologischeen financiëte belang vàn de !íaddenzee genoegzaam bekend. I zie hiervoor d.everschillende vrraddenbulletins. Hier ,ri dr. met geen *oorà-Jrr;;-;;;à;"-gerept.
Een tweede beperking is het -aantar in de beschouwing betrokken vogel-soorten, te weten slechts 16 soorten Limicolae. Allà andere waad.vogelszijn buiten beschouwing gelaten, evenals de futen, eensen, zaagbekken(vermoedelijk ligt één"dJr grootste west-europesche overwinteringsge-bieden van de middelste zaagbek ten Noorden van de afsluitdijk), gan-zenr meeuwen en sterns.
Deze l-6 soorten zijn (in een zeer bepaalde volgorde, lraarover later):bontbekplevj-er, zilverplevÍer, steenloper, rosse grutto, kanoetstrand_loperr paarse strandloper, kl-eine straidloper, bonte strandloper, krom_bekstrandloper, drieteenstrandrop"r -""--r.i"i"e 

plevier, wulp, tureluur,groenpootruiter, kluut en tot s1ót regenwulp.
Dat ook voor and.ere soorten de 'ffaddenzee van zeer groot berang kanzljnt moge een voorbeerd verduidelijken uit het ovàrzicht van de gemid-delde aantarlen overwinterende stelilop""u in Europa, Middellandse Zee-gebied en Noord-Afrika (spitz, 1969,-iivu.p.B.-bulletin) : de scholeksterkwam in het bovenomschreven gebied voor met circa ,*:ó.óoo exempraren,waarvan er zich circa 260.ooó exemplaru, i, de waddlnzee en rangs d.eZeeurvse stromen en de BelgÍsche kust bevonden.

l:i"ï"" 
kan nu het ornithologisch bel-ang van de wadde nzee getoetst vror-

rn de eerste praats dient men te vreten, of de heen- of terugtrek öf beidevia de Waddenzee verlopen.
voorts, hoe de vopel de ttrtaddenzee gebruikt: louter a1s rustplaats, a1sfouragegebj-ed, als gebied waarin oà ai_ere n zích een tijdje ophouden, arsruigebied, of als overwinterings- dan we, overzomeringsgebied.vervolgens' welk deel van de wereldpopulatie de wadaeizàe frequenteertln'1' of dit een deel van, d.an wel eàn gehele soort of ondersoort, betreft.Tot slot dient uitgezocni te worden, oi "" bij het verdwijnen van de lÀÍad-denzee mogerijk. 

'nà"ru gebieden zi,in, die a1s alternatievà wijkplaatsenvoor de vogels in aanmertning komen. uerrrau-Leve

uj't deze veelheid van Segevens komt dan eerst duidelijk naar voren, in-hoeverre een soort in zijn bestaan op aarde bedreigd riordt door de inpol-dering van de waddenzee. Dit is dan Ëer. ariaelijke maatstaf voor het be-lang van de Waddenzee voor die soort.Helaas vormt de inpoldering van de viaddenzee vaak nog slechts een schakel-tje in de keten van gevaren, d"ie deze soorten bedreigen.
uit de IvIAR-Iist van de rucN' r.*.R.B. en ï.c.B.p., blijkt dat eventuerealternatieven voor de waddenzee gezocht moeten worden in Engeland, en ver-der in de landen van Zuid-Europa. De opname-capaciteit van deze gebj-edenspeelt natuurlijk een belangrijke ro1.voorts kan gesteld worden, iàt ,r"t,rurbescherming in Zuid-Europa een be_grip is, dat weliswaar in opkomst is, maar waarvan de resurtaten nog op
;:;: }::;;.ffihten; 

bovendiàn staan hier de steltlopers broot aan zeer



(!ïaddenzee

Tens.lotte

bontbek levier
he t van het pa1

- 2e btz.)
worden vele alternatieve

12

soort; hiaat in

bedreigd. . l

Geconstateerd kan worden,
alternatieven bestaan.

steltlopergebieden (ook in Engeland)

dat er voor de Waddenzee geen gelijkwaardige

via
van

dan
dat

of

' onderzocht nroet dus nu word.en, welke plaats de lÍaddenzee Ínneemt bijeen vogelsoort. Helaas moet hier nog óngeloof1i.jk veel wetenschappelijkspeurlverk verricht worden, en wel hoofdzakelijk aan de hand van tellin-gen en ringonderzoek. Dit kost veel tiid, en misschien is die tijd onsniet beschoren' MomenteeL kan aan d.e hand van ringgegevens aLleen ietsgezegd worden ove.r de geografische herkomst van d.eze 16 in de Vtladd.enzeedoortrekkende en/of pleisterende steltlopers. Dit heeft Drs. Boere ge-daan aan'de hand van een liueratuur-ondeizoek 
"" a"-"inglesurtaten uitdiveise: ' landen 

qv r À'16r

De eerste 10 onderzochte soorten zijn a1le holarctisch, d.an weL pale-arctisch broedend.e dieren - - ------' - 
,

Een nadere uitr-eg van deze begrippen lijkt op zijn plaatsMet de term rhol-arctischt *o"à"n-àe touàe, gematigde en subtropischegebieden van het Noorrielijk Halfrond aangeduid. Wànneer deze gebiedengelegen zijn in dc oud.e !íàreId, r."""un ri; rrrau" worden aangeduid a1sI palearcti-sch r,in d e Nieurrue vr/ereld als r neàrctisch' .
De 10 voornoemde vogelsoolten hebben een broedareaal, dat voor hetgrootste deel boven d.e 60o Nn is gelegen. De 5 volgende soorten heb-ben alle te4pinste een. tran!-paIeàrctfsch broed.areaal dat voor hetgrootste deel beneden d.e 650 mn is gelegen; geen van hen behoort tothet holarctische fauna-eIement. De àp*rI vermelde regenwulp tensJotteheeft een discontinu holarctÍsche veispreiding boven de "i;";';ööË."voor vrijwel aIle genoende palearctische soorten, die een.meer of minderbreed, conti-nu dan wel discontinu broedareaar ten zuid.r, ,"rr-à""r";;;;:'lijke ïJszee heÈben, figt de z.g" 'Zugscheider bij het schÍereilandTajmyr (halverwege noordrand siË""rÈ ï;g"-a" ïJszee).De trek van de vogels uit het westelijk ï""-t"ir;;';;i"een deer van hetbroedareaal verloopt in westelijt" .:_àirt:-rr!; de trek ,rit ir"i""""iïïijï"van Tajmyr gelegen deel van het broedareaai verloopt i.n oostelijkerícirting

Deze gegevens zijn verkregen d.oor ringonderzoek: wanneer d.e vogel-s inhun oorsproàkelijke broedàreaa1 gerinla *oraur, (vb.: -ir""i,rrr in IJsland)en een vogel wordt ïueer Sevangen in Nàder1and, dan trekt in ieder geval'althans een deel van dezË populatie via de waddenzee. omgekserd kan hetook: a1s een voger in Ned.erlànd geringd wordt tijdens de trek (vb. rossegrutto) en deze -wordt weer gevangen of gevonden ten zuiden van het schier-eiland rajmyr, dan trekt in ieder geval althans een deel van die populatievia de ldaddenzee.

0p deze manier is de grootte van het areaar-, waaruit een stertroperof naar de !ïaddenzee trekt, bepaald. r,,yanneur ciit areaal bi_jv. 50 %het totale verspreidingsgebied-uitmaakt, is nog niet gezegd dat clitook )o % van de wereldpofulatie behelst. Dit kan - gezien het feit,de dichtheid binnen het broedareaal enorm kan varieren _ veer meerminder zi-jn.
Iía deze zeer lange inleiding nu een over zícht van d.e relaties van eenvogelsoort met de idaddenzee í.v.m. de trek (volgorde ars in het begin).Daar waar niet ontkomen kan worden aan nadere informatie, is deze zeerverkort rfleergegeven.

zilverplevier
-E-_&helft van het pal
Noord-Amerika, ge

earctische wereïdareaal

earctische areaal (holarctische
en oecologische pendant).



vrijwel gehele wereldpopulatie van vorm lapponica (holarctische soortmet 3 ondersoorten)
kano et s trandloper
vrijwel gehele ho larctische wereldpopulatie

(Waddenzee - 3e b1z.)
stee4loper
helft van het palearctische areaal
areaal , t .w. Ellesme-re, Groenland
rosse grutto

tureLuur

t3

p1u.s klein deel van nearctische
(circumpolair holarctische soort)

klei-ne strandlo er
hel van he palearctische wereldareaal
bonte strandlo r
VT J weI g ele werel-dpopulatie van de vormen schinzii en alpina(holarctisc he soort met 4 ondersoorten )

vrijwel gehele
( palearc tische
Deze gegevens
Nederland).
regenwulp

k rombeks trandlo ner
heIÍ't van palcarctische wereldareaal

wereldpopulatie van vorm robusta
soort met 4 ondersoorten)

zijn afkomstig uit ringond.erzoek (vg1. Avifauna van

van de z.g. populatie-
te gaan op bovenstaande

nerfElan rret (palearctische) areaal- van de nominaatvorm (phaeopus)(holarctische soort met 3 of 4 o"d"""oo"t"", n.l-. één dubieuze onder-soort uit de Kirgiezensteppe: al-bo-axillaris I merkwaardig discontinueversprei'ding öf als relj-cten van gebieden in ijstijd, öf wegvallen vanandere v'rulpensoorten; op grensgebi.ed van arearÀn mót wulp is er inter-specifi-eke concurrentie) .

A1leen bij die soorten of ondersoorten, waar gesproken wordt vanrgehelewereldpopulETÏet, wordt het directe voortbestaan zeer ernstig bedreigddoor inpoldering van de viadden?ee. De overige in het lijstje genoemdevogelsoorten zullen zeer ernstige verLi-ezen tijden, maar mogelijk nietvanuit populatie-genetisch stanàpunt hoeven uit te sterven, terwijl an-dere soortenr voorzover hun wererd.areaal gelegen is in het hierna te
-omschri 

jven gebied, ernstige verliezerr rril_ur, li jden.Het areaal, 'draarvan ae broódpopulaties geheel of gedeelterijk naar del[laddenzee trekken, omvat: .uro-ariatisch continent boven a.'iirï]'SïE *,westelijk van Tajmyr, dus ook scandinaviö-"r, oortreegebiedl voorts Enge-1and, rerl-and, rJsland, Groenland., Ellesmere, Baffin-eiIand, spi-tsber_BeDr Frans Jozef Land, Nova Zembla en Noordland.
Hoewel o.g. slechts een geringe kennis heeftgenetica, zal toch getracht worden nader inopmerking.
I[lanneer wij een soort als volgt definiËren: reen soort is een groep vanpopulaties, die naar binnen ià gekenrnerkt door genetj-sche continuiteiten naar buiten door genetische discontinuiteitt, en wanneer wij aan-nemen, dat z.g. allopatrische populaties (dus popul_aties die in verschil-lende gebieden leven) inderd.aad.àe potentie bezitten tot het vornlen vané6n voortplantingsgemeenr";;;, (ro.i"-uij"l ui; diverse eend.ensoortenhet geval is, en zoal_s vri.1wlI het geval"zal zijn bij diverse Limlcolae,die een zeer verbrokkeld areaar hebÈen zonder ondersoorten), dan z61 hetwegvallen van een ondersoort volgens poputat:_e-genetische begrippena1s tgenetic driftr van sewa11-!ïright-ei ae wet van Hardy en rr/einbergeen niet te schatten verandering vóor de g"n"r" soort z.-jn,fGeneti-c driftr houdt o.a. in: des te kleiner de steekproef via de ge-slachtscel-len uit het totale genen-gernituur van de soort is, des teindÍviduen-armer i,s de volgenàe genórati_e, àus des te groter is de kansop aanzienlijke afwijkingen. Met andere woorden: aoor tet wegvallen vandeel van de populatie, iÀ er een groot verschil ontstaan in der?genepoolstt tussen twee generaties.



14-(ïiladdenzee - 4e bIz. )

Dan is er volgens de wet van Hardy en weinberg, - die inhoud.t dat degenetische samenstelling van een populati" ,rrn generatie op generatieconstant is zol-ang er niets byzonàers geueurt mËt de populatie -,een byzond.ere verandering opgetreden, ài" een niet ;"-;;;;"p.trup g"-volg za1 hebben.
Hierbij komt nog.het volgende: reeds eerder in d.it artikel is er.op
Sewezen, dat 50 % van het wereldareaal niet identièk ir-*".t-io-:7 "à" a"wereldpopulatie, d.aar de verspreidingsdichtheid vaak onbekend is.
In de twee voorgaande alinears is gewezen op het uitwisselen en door-geven van Senenmateriaall een proces dat tijd nodig heeftr er.dat.doorgraduele verschillen in isolatie van d.e 1ocàle popitrties sterk kanworden bel-emmerd. De geografische isolatie is i-n àit veruand. een aan-wijzing, dat locale aanpassing sneller verloopt dan de niverlerend.e \iler-king van de genen-uitwisseling. Daardoor kan er een belangri5t vàrsctiirbestaan tussen het midden en d.e randen van een areaal. Een centrale po-pulatie zal steed's een grotere kans hebben genetische informatie uithaar omgeving te ontvangen d.an een randpopulatie, waardoo"-;;;;;";;"po_pulaties rijker zi-jn aan genetische variaÈitituit en ond.erling weinigverschillen, terwijl randpopulaties daarentegen genetisch armer zullenzijn en meer gespecialiseerà op het milieu. Hetrwegvallent van de helftvan een areaal kan dus inhouden, d.at een centrale populatie ,i"-tàr--À"à"tot randpopulatie urordt
rn hoeverre echter_ dit proces van vorming van centrale en rand-popu-laties reeds gerealiseerd is en/of in hoàveme di;-;;;";" aoo, de rJs_tijden verstoord is, is een open vraag. ïn dit verbànd kan gewezen wor-den op de tekst bij de regenwulp, u, Ëi;.r. op het feit, dat i1e Oostzee_populatie van de steenloper een duiderijt rJstijd-rel-ict is en d.an ookregelmatig in aantal afneemt. --j - .-

Het is we1 duidelijk geword.en, dat een eventuele inpoldering van deItrladdenzee binnen een zeer groot gebied duideli5te Oirecte gevotgen voorde broedvogel-populaties aldaar za1 hebben vanïvege het fei-t, dat dezedieren de i,ïaddenzee ar-s rustpunt óp hun trek fref,,rurrt"r"rrl Tev.ns za1aannemel-ijk 6eworden zijn, dat er i-ndirecte gevolgen van niet te schat-ten grootte over langere tijd zul1en optreaei in i" o"u"guir.,r.r, popu-laties buiten dit gebied.
Daarom mag gesteld word.en, dat het verlies van de iÀladdenzee niet tevoorspellen veranderingen te weeg zal brengen,i-n het rwereldbeel-dr vanelke soort, die in min of meer grote aantait-"r, 

""g"ir"iiÀ-iit vuraa"o-gebiecl bezoekt
Het verLoren Saan van de iVadd.e'nzee behoeft niet het gevolg te zijn vanÍnpoldering, maar kan ook het gevolg zijn van een steeds voortsluipendeverontreiniging van vrat schijnt te ài;ni Europars vergaarbak van afva1.

A. Hartog,
Admiraleigracht ZOShu
Amsterdam - 1015
re1. o2o / L69Bt

Amsterdamr4-nry AHa/vDr



AMSTERDA1VISE BOS I 72-r eerste kwartaale waarnem ngen, hoewe c sch beoordeverantwoordelijkheid van de ïuaarnemers.

_l-5_

eId, bli jven voor d.e

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

Vogelgids Je druk.
,aakjes (..) verwijzen naar rrDe Vogelwereld

Bosrr, verder te noemen ÍrBos-Avif aunar.vulling op deze Avifauna
o-kleed betekenen.

(1) 1 Parelduiker
2L/
v1e

3)

$) 7. Kuifduiker
(oe
al-

iB 2
Vervo
s teed

t6/l
tB/l
z6/t

(6) Geoorde fuut .8.

bij Jachthaven Bibo (me3. van Drooge,lgens t/m B/S regelmatig waargenomen ds aan de rand van het NM langs werk 24Hierna nog:
mevr. Brinkersr mej. .van Drooge.
M. v.d. Berg, p. Scho_1ten, F. van derMej. Arntzen.

de Groot)
oor diverse waarnemers,
en gem. terrein.

Laan + aantal CJN-ers.

l- 1 ex over NM richting
ugelslag (Dooremans)

Z, gedetermineerd. vnI. op ondiepe

5. Fgut
Op NM in aantall_en varierend van I tot maximaal:
3l/l + 2J exx (tt. si-ngor)
Ook enkele waarnemin6en op de Ringvaart, max. J exx op ?/a(Reijnaers)
27/2 1 ex Kl. vijver (me5. Arntzen) z5/l t paar Arv. poel (de croot)1O/4 1 paar Grotà Vijver (me;. Arntzen, mej. van Drooge)
l3/2 1 paar baltsend op NM (p. Scfrolten). l/3 faen (mevr. Brinkers)l'f i'v' 3/3 een paar bij de broedplaats van r9?L, achter speel-plaats, balts en nestbouw. verstoord door vorstperiode m.i.v. 9/3.
I.i.". l9/3 opnieuw baltsen en nestbouw aldaar.
l:l l*""de paar baltsend rand oNir,ir c.e. in slootjes door oNM.(ljiverse waarnemers )

, (4) 6. Roodhalsfuut___:i:V jr.ri';g.- - 7ó/2 en )/2 I ex voormalige Molensloot (me3. van Drooge)T:Ti-77, t/n t/3, steeàs r "" ni"À;"à;;i'".n. hoek iiÍnsvaart enNM (Reijnders en later diverse andere waarnemers). Aldaar
/ 

laatste waarneming: L/3 t ex rand Oeverland Meerzicht (mej.Arntzen)
t'/ " lU3 1 ex volledig winterkLeed bij oeverland Meerzicht plus

isa^.i-,t^uyq,^) t7/3 I :ï Ïi":HÏlr::i,*:ïïïi"13ff";ïï"fi,) ;r; -";. ;""1(0. Krabben)

ze vogel oorspronkelijk door een aantal l{/aarnemers genoteerd.s rrgeoord e fuutrr)

l,/ bt*i^

rr/1
23/\

t6/l 1
L9/1 1

1 ex op NM bij gem. terrein (Swart, E. de Jong)1 ex op Nivl hoek Ringvaart, bij Jachthaven Driessen(Dooremans, G. KrabÈen, E. de Jong)
9, Dodaars
Regelmatig waarnemingen op NM van Ringdijk tot Ringvaart, in aan-tal varierend van'l_ tot
1O à 12 exx (Zl/1, Dooremans), 10 exx (13/2, p. Scholten)i'I.i.v, l/3 ook aantar waarnemingen in sloot langs Jachthavenbosen sloten door ONIr{ (divel.se waarnemers)
5/2 ! exx Ringvaart; in die periode regelmatig 1 à 2 exx al-daar( nei jnaerà )

paar rrhinnikendil
paar rthinnikend.n

Q)

bij gem. terrein (mevr. Brinkers, mej. v.Drooge)diverse plaatsen rand NIvl (me5. ,qrntzàn)



t6-

-3n *"rste paar weer op nest (gf,okr v.d. Berg)
l7/3 eerste jong uit het ei (B1ok)
De oorspronkelijke.kolonie bij de Grote vijver wordt uitgebreid
met steeds meer rrdépendancesrr.

27 . Roerdr:mp
1 ex hoog in hoge boom Tr.ibuneb.os .(Dooremans, Krabben)
1 ex opgestoten van v'eil (mej. van Drooge, mevr. Janssenl
daarna ook gezien door. Buker, de Groot)
I ex V'ei1. (Topsvoort)
I ex Vrei1. (Brander met exc.)

(21) 2!.,,Ífptertaling

(lg7a-t, ze

(11) 20. Blauwe

( 16)
2r/T
to/2

t5/2
26/2

8/t
26/2
tt/3
L/4

b1z. )
rqiger

2 6 optliegend uit sloot langs weilanden Mz (Dooremans)
tweemaal 1 ex zien vliegen en invallen ONM l,{est (Swart)
28 exx sloot eind exc . p"a - 2 paar weilande n I4z -
1 ex v1j-egend over Koenenbos (mevr. Brinkers)
horen roepen en zien vliegen over oNM vrlest; 4 exx vielen
aldaar in (Swart)

(zz1

(24)

(25) 8. PÍ ls taart

(26) . Slobeend
1 we

L3/1 1 6 sI
( mevr .

( 2B)
to/2
t2/2

(29) 42.

f5: Zomgrtali.ng
Eerste voorjaarswng.,
2l/3 1 paar ONM oost
37. Smient

tot dusver enige waarneming:
Brj.nkers )

tevens
(mevr.

op EU-7m L2/4 regelmatig waarnemingen, in aantar varierend1 tot 40 (t\/t, familie Bakx)
Ook enkele waarnemingen op weiland.en Mz:
2o/l 1 ex aldaar (Buurma) -l/2 + 35 exx ald.aar rrgrazenflrr (Doo
ïn maart nog slechts:
L/.3 1 paar bij gem. terrein (me3.

LTfi 4 exx overvliegend (Dooremais)
12/3 6 exx (Dooremans)

van

1 o rondvliegend boven ONM (Butcer)

remans )

van Drooge)

dit kwartaal:

1 paar eind exc. pad

( Rei 5 nders )
Arntzen)

Enige waarnemingen in
rk 24 (mej. van Drooge)
ootje langs Koenenbos,
Brinkers )

l4/l 16 op NM bij gem. te*ein (mej. van Drooge, *€vro Geers)1 ö slootje oNM oost (me;. v. óroog", mevr. Geers; mevr.
Brinkers )

L9/3 enkele exx vliegend bij gem. temein (mej. Arntzen)4 ö 2 g Sem. temein (àe"". Brinkers)
!f._lqppereend

1 9 Ringvaart bij Nwe Meerdijk lB21 'ö tegenover Koenenbo.s op NM (me3.

Kuifeend
op NM (tót-rttronderd.entf , op ZJ/L, Dooremans).
M.i.v. half februari afnemend aantal
I't.i.v. 24/2 ook weer duideli jke paarvorming.
Eveneens waarnemingen op.de Ringvaart, Grote en Kleine vijveren andere binnenwateren, en
m.i.v, 7/3 op Roeibaan (Za/3 2l_ exx aIdaar, 26/3 20 exx)



Grotere aantallen slechts op
4/t 60 à 80 exx NM (Dooremàns), Zo/t + 80 exx NM (Buurma)
23/1 honderden (Dooremans), Z8/l + JO 6xx (Dooremans)
Daarna cp NM i-n aantarlen varÍerend-van I tot 16 exx (13/1, t6/i).0p de Vijvers max. 35 exx (tZ/2, Kl. Vijver, Dooremans)-'-'

O2) 45. BriLduiker

Q972-ï", 1e bl,z.)
Go) $. Tafeleend

o7)

1a/L
7/2
B/z

Ove
10,
( ai-

t7-

(mevr. Brinkers)
mej. v. Drooge)

B/l 1 o Meerpad (me;. Arntzen)
!?/} idém bi j Oeverland Mz (fam. Bakx, Metzger)23tl idem (Dooremans, G. Krabben, E. ae .lon[)
L/.?- l paar lvleerpad (irt.v.a. nerg)
3/2 2 o (farnilie Bakx)
2/2 4 -6 1 9 op NIvi (G" Krabben)
6/2 3 6 Z o+op NM (C. Krabben, E. Lammers)27/.2 1 6 l4e6rpad (mej. Arntzen, mevr, Brinkers)29/.2 I g. op NM bij gem. terrein (mevr, Brinkers)L3/.3 1 paar bij gem. terrein, 1 paar bi j Meerpad25/3 I ö Grote Vijver (mevr. Voorn, me3. Arntzen,

53. -Qtote zaagbek
Hele eeiste kffirtaal in wisserend aantal op su, niet meer dan
JO .exx, met uitzondering van:
17/L meer dan loo exx (M. Singor)
l5/l t/n 25/1_geregeld enkele exx kanobaan achter kampeeeterrein(K. en L. Straatman)
ll/l 1 paar Kl-eine Vijver ( Dooremans )

3g) 54. {onner je;--lo
-Lo
idem

over NM ( l,t . Singor )
op NIvl bij gem. terrein (Buurma)
(de Groot, mej. van Drooge)

(40) 55. Ber6qend
2j/T-5-exf-op Nt4 bij gem. terrein (Buurmar mej. van Drooge)

(4r.) e.v. Ganzen

18,
vers

diverse
11, 26,

egende groepen,
22 januari, !,

e waarnemers)

richti-ngen, werden waargenomen op:
28 februari, 2t 3, lO, Í4 maart

€X,
26,

di verse plaatsen, op
28 februari-, 4, I maart

(49) ?4. Buizerd

(51)

( 61)

'ilaarnemingen van steeds I
B, 9, 24, zT, Jo januari,
(diverse waarnemers)

77 . _Sperwer
10 januari-waarnemingen, 1 februari-waarneming, ! maart-waarnemingen,
diverse plaatsen, merendeer Noordkant, maar ook vogeleiland, kÍnder-bad, rrmeeuwen-eiland.enrt schinkelpolder en kampeerterrein.(diverse waarnemers)

Bg. Boomval-k
Í18-T6ïïver rodekopj es-brug ( eurer )t\/l ongeveer terzelfààr hoogte, 1 ex over Ringvaart (Buker, Buurma)

Een roofvogelr §lechtvalk-species, met be1 aan rechter poot,
werd aan de nooiErràlT-fiGrgenomen n.i.v
L9/3 (vuieringa\ r/m J,/4 aldaa.r waargenomen, (d.i-verse waar-
nemers )
7/4 het belretje nog gehoord, omgeving heuvel (Bulcer)
Eigenaar onbekend, niàt-uit Nederlànd (Hr. Dj.jkstra, Haarlem)



1B
O9?z-I, 4e b1z. )

(62) t4. Toregvalk
Eind maart naar schatting 4
van Drooge)

(61) 98. Parrijs

(6?)

begin maart 1 paar weilanden luieerzicht
l7/1 1 ex heuvel bij brede,rijwielpad
25/3 1 paar weiland.en Mz (Brander met
102. iI/aterral

broedparen in het Bos (guter, mej.

(Brander,
( Butcer )
excursie )

Metzger )

erzicht (guter)
n, Brander met exc. )
pad (me5. Arntzen, mej. van Drooge)

4/t
L7/t
T9/L
to/z,

1 ex gehoord langs Meerpad (Dooremans)
1 ex gezien sloot hoek Koengnbosl 9/2 id,en (me5. van Drooge)1 ex kanobaan achter kamp. terrein (L. Straatmàn)2o/3, 31/3 t ex vogeleilànd (-resp. meji vàÍr Drooge, Buker -mej. van Drooge - Brander)

ScholeksterQ4) Lt2.
t5/t
9/2
6t3
eind

Q5) 114.

1 ex roepend
2 exx op Gem.
meerdere
maart ook terrein.

Kievit
l/t 6O eix op weiland.en Mz (meJ. van Drooge), later nog6 exemplaren erbij invallend (p. Schoíten)
ö/.f 20 exx op weiland.en Mz (Dooremans)

lo/t 1 ex op sportveld Hurley (de Groot)
M.i.v. \7/.2 regelmatig exx op weilanden Meerzicht, enmri.rv. 25/2 aldaar baltsend (mevr. Brinkers)26/2 ook steeds exx ONM.

+(28) 11 Bontbe levier
Gem. errein, eerst 1 ex (v.d. Berg, Scholten),

over kamp. terrein (Straatman)
terre.in ( familie Bakx) , etc. , etc.

exx g! wej-landen \vz, ba1ts.
nog steeds fouragerefidEïxx op gem.

exx boven wej-landep Me

later 2 exx (C. Krabben, E. Lammers.)(maart-waarneming is een aanvulring op de íos-avifauna)(6'&6faien eerste waarnemj.ng van exempraren g! de grgnd sedert
1962, in de toen nog onvoltooide kanàbaan a6frt# ËefËampeer-terrein.
lok waalnemingen van overvliegende exemplaren zeldzaam:1-10-1966' 1 ex over exc. pad; 18-5-196:8 2 exx over A'v. poer)

Q7) 1r
I

(82) lffatersni
1
25/3
z6/l

1 ex aldaar (me3. Arntze
5 exx over'ONM bij exc.

Goud levier
exx ro vliegend boven weilanden Mz (Buker)

( 86) t2B._lrrurp
L5/ï--fixx, later nog 1 ex, roepend over ONM richting NO (Swart)

12 exx over NM en weilanden Mz (U. de Jong)
?9/,\ 1 ex sportvelden AMVJ (Heuvelman, med. de Groot)22/2 B exx roepend. over Noordkant richting Mz (mevr. Geers)26/2 tweemaaL l "* "oupend overvliegend (Swart) 

.ll/l enkele exx over weilanden Mz (Ë"..raor); enkele exx ardaarinvallend (me;. Arntzen)
!r/2 I ex roepend àvervliegend (de Groot)Lö/5 enkele exx roepend. overvliegend (F. de Jong, med.. mej. Arntzen)

(881' 1 l-. Grutto

6/t
t5/3
m.i.v.

1
ex roepend bj-j of op weiland Mz (me3. van Drooge)ex roepend over grote-s1uis; I ex weiland t{z (àej.

:Y;' baltsroep aldaar (mevr. Brinkers, mej. van DrooL/+ oolr' waarnemingen bij ONM (Swartr mej. van Drooge

van Drooge)
8e)
)
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Q97z-tr 5e blz. )

L31. vïiteat.je. / tgo,
Mr-^ 4 v7Í-Í ex ,rànuit Haarlemmermeerpold.er de Ringvaart over richtingVogeleiland, gehoord en witte stuit gezien. A1 meerd.ere wintersin Haarlemmermeerpolder waargcrnor"r, (R"i jnders )

+(93) 1 6. Tureluur
ZO 1

3/2
t4/l

Tweede i*lYgtf_g33llgglls in Asd Bos.

gem. terrein, 1 ex zien vliegen, invallen op gem. terrein,en aldaar fourageren; ook horen roepen (mej. Arntzen, mevr.Geers, E. de Jong).

1 ex gehoord, hoek Koenenbos, overvliegend
en l5/3, 1 ex roepend. overvliegend (""Jp.
mej. Arntzen)
op weiland Mz, balts (gutcer)

meestal maar 1 ex,

(me5. Arntzen)

h

(fam. Bakx)
mej. van Drooge,

ter zijn huis.
n in de sluÍskom

(M. singor)

17/3
(roz) 148, K aan

1 ex, samen net, Z
strijkend; vlogen

tureluurs, vliegend over ONM en daar neer_later weer gezamenlijk weg (Swart)
(ro31 149. Ktuut

7íTzfrxx roepend over weilanden Mz richting N (c. Krabben)
(ro6) t6z. Grote mantelmeeu \]Vrnj

max.
t9/2
t/4

anuari
6 exx
l- ex
lex

regelmatig waargenomen,
(B/t, Dooremansl
op NM bij gem. terrein
bij Meerpad (Swart)

(rU) ]79. visdief Eerste vo or j aarswaarneming :
Poel (mevr. dtHaen)9/4--T-ex-b-oven Arv.

(121) 191. Holenduif
+/L 7 exx streken neer op weilanden lvÍz (Dooremans)

r5/l ! loo exx streken neer in het Koenenbos, samen met + Joohoutduiven (v.d. Schot, Haver)
12/2 6 à Z exx weiland.en ll.z (Oooremans)
B/l 1 ex gezien, kinderspeelplaats Noordkant (fam. Bakx)L2/3 t ex vreilanden l,iz (Dooreàans)

(tll) zo . fJsvo e1
Tot en meï 1 regelmatig een exemplaar bij wak Zuidzi jde Grote
S l-uis ( diverse ïuaarnemers) .
Doordat in contrast met winter 19ZO,/'7l. de sluiskom niet voIwater gehouden vuerd, waardoor er minder waterverversing optrad aan dezijde van de Banaan, vervuilde het w ak zichtbaar.Zeer waarschijnlijk was dit er de oorzaak van, dat na jl/l A,ier geeni j svoge 1 meer werd waaï"genomen.
op B/t werd zowel bij de sluis a1s bij het Vogele

hillende exemplare
exemplaren waar ac
emplaar aangetroff

bij de grote sluis

iland een ijsvogel\iuaargenomen, vermoedeli jk versc n
Op L9/l nam sluiswachte rMus2
Op 2O/l werd d.oor hem 1 dood ex

Groene s echt
kamp" terrein (Straatman)
kinderspeelplaats Noordkant (r,revr. Brinkers)bij excursiepad ONI,I (fam. Bakx)bij paardensport-centrum (mevr. Neuteboom)
horen. roepen bij zandterrein tegenover Tribunerooge )

van
3t/1

Q36) 214 
"

LO/1
78/1
25/1
22/2

1ex
1ex
lex
lex
1ex
van D

de kleine sluis.
was de laatste waarneming

t3/3 1 ex gezien kwekerij Schinnkelpolder (med. de Groot)

(me j.



a
2A

Qg?z-Í, 6e blz.)

Qlz) 2:.6. ote bonte s cht
eers e roffe , Tribunebos (Swart)

( r;8) zt kleir: bonte s cht
1 1ex erm laatste bos (mevr. Brinkers)L6/t I o

+
omgeving sluj_s (me;. van DrooBe, mevr. Geers; mej. Arntzen)2o/1" 1 ó kinderspeelplaats Noordkant ( fam. Bakzl/l aIdaar gehoord (fam. Bakx)

3/ bovenbos gehoord en gezj-en1 daarna vlo21o
+

we8 (fam. Bakx)

:x)

gen er ! exx

a1s o, ook roffelend,
bos'(div. waarnemers)

l,l. j-.v. 26/2 regelmatig waarnemingen van zowel 6

T:g:t*l adn de'Iggfi§gl!, van Tribune t/n eersrez'//è + exx in totaal ? (C. Krabben, E. de Jong)
vrlaarnemingen buiten d.e Noordkant:
t6/3 Balkan fAe-GiöoïI---------
l7/.3 Brug van Broerse, 1 roepende
\?/) Bij buitenmanege, baltsroep22/3 Ni-euwe KalfjesÍaan (ltetrgoi)
26/l idem (nuurmà)

o
I

(àe
(But<er)
Groot)

/ (142)
$"a*,^

(r45)

w*t -?

(222)

exx
226. Boerenzwaluw
9/4 gehoord boven

speelplaats N

Eind maart regelmatig gehoord omgeving kantoor pl1J (de .Groot)
2 Boomleeuwerik

fouragerend heuvel, ook gehoord (1. de Jong)
Eerste voor jaarswaarnemlng .
Jachthavenbos, gehoord, en gezien boven kj-nder_oordkant (me;. van Drooge.)

?13. Roek
lz/T-frxx over NM ::ichting Bosbaan (Dooremans)

(195) 24o, Zwar te mees
2B'/t 2 exx rodel_baan (Dooremans)

1 ex kamp. terrein, geringd (guter)
2 exx Oeverland Arv. poel-(M. v.d. Berg, E. de Jong)

Q97) 24 Matko
1 eerste baltsroep

Janssen)

Staartmees

"pju-pjurr Omoricapad. (me3. van Droogè, mevr.

(rg8) 244.
M. i .v. 28/2 a1-nestbouwend.

(199) z Baardmannet
2 gehoó We st (Swart)

4/t
25/3

( 16o) 1. Grote Ii

26/2
27/2
5/3

Jachthavenweg

. gehoord en 2 exx aldaar gezien (mej. Arntzen)l3/3 L 6 exc. pad (But<er)
29/3 1 ex Meerpad (guk*")

ep oneel wetnTg zang-waarnemingen. Alleen :(§ilïrt) -
ster

Schinkelpolder, 2
Bal-kan, 2 exx in
Brander met exc. )

exx (Reijnders)
conflict, 1 ervan zingend (me;.. van.Drooge,

8/t
tB/l

zingend ex zuLd.zijde hertenkamp (mevr. Geers)zingend ex Amerika (de Groot) -

(16r) z

o52) 2

2. Kramsvo I
To en me

erse( aiv waarne
diverse waarnemingen, meestal slechts enkele exx.mers )

CL 1i ster
Eerste zangi l_o Poelpad (de Groot). Exceptioneel vroeg voor het Bos.



Q?9) 2ZZ. Rietzanger 13/4 2 zingende ö exc. pad (me5.
QgZz-t, Te blz.)

Q6l) 25!. Kopqrlllek

(16:)
Nog steeds een merel met
o . a. lB/3 en Z4/3; werrl

(170) 266. Zwarte roodsta art
2 ó

+
op er Meerzicht (mevr. Bri-nkers, later met res

_2t-
Drooge )

Tre.tckeíae trodpen van doorgaans niet meer d.an + 40 exx. Echter:lL/3 zeker Joo exx op h"-rtenkamp, en nog een aantal kleinere
_ groepen, o.a. van 60 exx, elders (Dooremans)

op 16,17, 18, 25, JO maart en 1apriilneuri8;;;; groepen,vooral omgeving Openluchttheater. (me3. van Droogó e.a.)
259. Merel

I witte veer in vleugel bij meelbessenpad,
ook in 1971 regelmatig hier waa"g"nomurr.

l/4 zingen
(r8r) 280. zwartko

o Openlucht
(185)

(186)

deo JachthavenÍi/eg, vloog naar waterpompstati
Eerste voor jaarswaarneming :
theater, 2 exx trraarvan I zingend (mej. van Drooge)

387. fili Eerste voorjaarswaarnemingen:
zíT@eerterrein (straàtman), da:..rna dagelijks. Elders:3O/3 zj-ngend ex bovenbos (me;. van Drooge) en Oeverland Meerzicht(mevr. Brinkers)

399; Tjif tiaf Eerste .voorjaarsrÀiaarnemingen ito/ t kampeerterrein (Straatman) . El_dersil7/3 zingend ex bij blue van Broerse (Buker) en kwekerij Schinkel_polder (de Groot)
(188) 2 2. Goudhaant

n anuar rege
Enkele maart-waar
lO/3 zlngend ex
25/3 zingend ex

Arntzen, me

(189) 29
len 1 nog steeOs meer talrijk dan goudflaant je (Dooremans)vrij veel exemplaren buiten Noordk ant (Dooremans)

heden ook uieer exemplaren Noordkant (Dooremàns

de JoE. ng en mej. van Drooge)
p.

on (Swart)

van Drooge)
(me3. van Drooge,. mej.

ratig rffaargenomen.
nerningenq o.ào
omgevi_ng grote sluis (me5.
achter parkeerterrein start
vr. Voorn)

Vuur udhaant e

Lt/3
t2/3
t6/l
t7/1
4/4

)2 exx Zuidzijde hertenkamp (me;. van Droo8e)l- ex met goudhaan tjes Koenenkade bij eerste bos (Buurma)zingelrd ex Keenenbos, zi jde ONM Oo.st (Buurma)
+(---) o Water

1 I ex ovefvli
(Determinatie
hoorde gelui

(l-sz) 04. v'ilitte kwikstaart
I lex anobaan SchÍ

V 08. KIa
I ex roepend. over

toevoegen op b1z . I van d.e rrAanvullingenir
egend en invallend ONM i,ïest (van der Àchot,zowel op het zien van de vogel aIs op het
d , door v..d . Schot ) -

Eerste voorjaarstvaarnemj_ngen :
nkelpolder (Buker) 

"nMeerzicht (mej. van Drooge)

e r
t4rr/r"*dl Haver)

+(155 ekster
7 I ex Oeverla

+(2o4) 14. Ivink
3 ex Zu dzi j

(2o71 ft,. siis
t/m h;Tï maart

(210) 3Qo. Barmsijs

toevoegen op blz . I van de rrAanvullingenrr
nd Arv. Poel- (Hartog)
toevoegen op b1z . ) van de ?r;iànvuIIíngenrl
de Roeibaan (Oosterbaan, van Ti1)

el1
L2/2

talrijk. lB/3 noe maar enkele exx gehoord.

-J-ffi-Ëamp. terrein (Straatman)
4 exx doodlopend pad Z.O.-hoek hertenkamp (Dooremans)



(ztl)

(2L5)

(2L6)

(202) Riet ors
I
L/7

( 218) Ri mus
Geen
M.i"v

anuari

Qg?z-r- 8e. b1z. )

Goudvink
Kampeerterr
enkele exem

. t7/3

pi !: 
2/L L paar, 9/L A 6 3 s, 10

aren (K. en L. Straatman) ? t/n A3/l geregeld

Elders:-57.1--t 6 bij buitenmanege (de Groot)
lo/7 4 exx in wilgen tangs spoorbaan bij sportterreinen TwentseBank (de Groot)

iiii' )' * i ;oí],,:,,1,3" 
?, ;: :il:i.lË; :"'"',3o/t I ex oËverlanden po;i (neijnaers)

75/2 enkele exx poelpad (ae croót)
?2/,1 ? ö ?.? lii sportvelden achter Jan Tooropplantsoen (de Groot)tr/5 f g bij Kleine Vijver, ,'s avond.s (guher)--
229. vir*
Eerste vinkenslag: 25/Z (Swartr €ïr Brander met exc.)
JJO. Keep
tl[aarnemingen hele kwartaar in kleine aantallen, variet,/n J exx. ?/3 echt,er + 10 exx Jachtnav.nuos (mevr.
\4/Lt laatste waarnemingn (roepend 

"* Uorr"rrUou, mej.

rend van 1
Brinkers)
v. Drooge)

1 ex horen roepen en gezien werk 24 (mej. v. Drooge, mevr. Janssen)eerste ?anÉ{waarneming, ONM West (me5. van Drcjbge)- '

Eerste waarnemingen in L9?22

- of februari-waarneming.
diverse paartjes bij mezen-nestkasten.

Samengesteld door:
MA j:-fr;;-J:E:fr . -ían Drooeeapríl 1972 corn. Dopperkaae g vt, Ailsterdam - 1009.

{'** * * * * 
'È 'f * 't * !i *:} 't * * * 'È 't * * 't '* * * *,t * * * * * * * *,È * * r(,t * * *:* )i *,} *,t * *,È,t,* *,t * !t *,} * ** * *,k * * {( * * * i*,t !i ** !È

Correcties o p vorig Mededelineenblad (9e jrs.; nr. 4)
bïI
lz. 26 , aanvulling op:
;-§ö6rdom

7. lexzi en zitten ONM West
lling op:
echt

(Andriese, van Weersum)

med. de Groot)
ij

kanp, terein (Straatman) rr 
,

temein (Buker)it

b1z. 28 , aanvu
2ï4: -Gioene s

ex heuve
b
2
!2. 29 , cor

l-filur
rectie
dhaant

(

b

ll

il

een der gtal
vervangen door:

28/to en )o/Lo kamp.

b!2. 2, correctie:
ói-257tt werd het commentaar over de roofvogels gegeven door M;Bergr over de overige in Griekenland. ,.rrg"iomen soorten door N.dus net andersom aIs werd vermeld,

v.d.
Wijker,

vDr/vDr

-22-

L7/L2



l{aarnemin en in en om Amste dam , exc1. het Àmsterdamse Bos, -?1 -
eerste kwartaal 1972.
Volgorde: Avifauna van Nederland, uitgave 197O.
Voor grenzen van het gebied, zie Med. B1ad, 9e jrg. nr. 1.
Interessante v,raarnemingen buiten het gebied word.en inspringend vermel-d..
rrort kan ook o-kIeed betekenen.
DË waarnemin$en, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de verant-
woordelijkheid van de waarnemer

t5/1,
13/2

Pareldui-ker
L5/2 -f ex, Zuidpi-er lJmuiden (Krabben)

Roodkeel-duiker
L6/L 1 ex Sloterdijk (Frieswijk)
1 ex Sloterdijk (Frieswijk; van IJzendoorn)
16/1 1 ex, t5/2 2 exx Zuidpier lJmuiden (Krabben)

Roodhalsfuut Veel exx bij IJmuiden, o.a.:
1r/2 9 exx Zuidpier en sluizen (de }Iiranda, de
l5/2 7 exx Zuidpier (Krabben)

Kuifduiker
Z7Í, 21/2 2 exx Zui.dpi-er IJmuiden (Si-ngor, Verhulst)
ex Sloterdijk (Frieswijk)

Roever,, Veling)

,/2 1

Dodaars
ffil vta
2/2 1 ex

Noordse stormvogel
l5/lo/:E; 1-; langsvliegend, Zuidpier lJmuiden (Verhu1st)

Blauwe reiger
l2/2 ení§e exx aanwezig op nesten, Oosterpark, Amsterd.am Oost (Garrelfs)
Ooievaar
l/8/7l-; 1 ex rondcirkel-end boven Ouderkerk, waarschijnlijk aangetrokken

door grote troep kokmeeuwen, di-e in gezelschap van 2 boomvalken opjacht ïyaren naar insecten (v.d. Laan)
25/3/,72, 1 ex A'rJ-duinen (Buker, Buurma)

Krakeend

15 exx, 't Diep, Flevopark (Garrel_fs)
Hortusplantsoen (van d.er Schot)

Fexx Grote 1,Idi je, Botshol (Veting)
1 paar Diemerzeedijk (Swart)

ca. 2)O exx zuigerplas ten Z.O. van Ouderkerk (Veting)

6/r--
25/3

Smient%7-
To ereend

Bri-lduiker
1 g in sloot bij Muiden (Singor, Verhulst)

6/2 1 g Sloterplas (van Til_)
IJseend
f7ï-Tuxx Zuidpier: IJmuiden (Singor, Verhulst)
zaagbekGrote

29/1 8 eii-rt Diep, Flevopark (Garrelfs)
Nonnetje
29/l 4 exx 't Diep, Flevopark (Garrelfs)
Ri-etgans
jffi--T6 exx,
5/2 ca. 2?o

Kleine zwaan
4/l ca. 4ó exx,

(Hirschler,

Diemerzeedi jk (Krabben)
exx tussen Muiden en Muiderberg op weÍland (singor, verhulst)

1 ex met gele verf gemerkt, tussen Muiden en Muiderberg
Veling, mej; Hund, Mej. van Drobge)



24-
Buizerd
3ffi-I ex boven Flevopark (Garrelfs)
3O/7 l- ex"Houtrakpolder (Verhulst)

I

Bruine kiekendief
26/2 1 g Zuidbijlnrer (Verhulst)

.-Bfquwe kiekendi"ef
ó/L 1o Sloterdijk (l,tei5er, Swart) .t'lan 15/l'tot tB/2 steeds 1 ex, 6/2 en rJ/2 2 exx, sloterdijk

-6/.2 1 o Diemerzeedijk (Singor)
25/7 idem (Swart)
Boomvalk

( Friesuri jk )

De samensteller van deze
nemingen van deze soort
Torenvalk

samensteller van deze rubriek houd.t zich aanbevolen voor aLle waar-mingen van deze soort in Groot-Amsterdam, die kunnen wijzen op eenoedgeval, dus bijv. geregelde waarnemingen van 2 exx in beperkt ge-ed, bal-ts, alarmeri_ng, voeren van Songen.
Kraanvogel
ï nde

huL&t^' '' nacht van 25/L op 26/r horen overvliegen over iÀiirlemsparkweg
( Branaer )

De
ne
br
bi,

Bokj e
G'n- 1 ex,
Houtsnin--__-àzó/tt/,71 L

Grutto
267Tca. Io
v'rlitgat j e
2577-l ex Diemer zeed.í jk/I,tui-den
Tureluur

22/l 2 exx, 23/t 1 ex, Sloterdijk (Frieswijk)

ex boven Centrale Suiker Maatschappij, Halfweg

exx ten Nrí van Abcoude (van der Laan, Vel_ing)

rubrie'k houdt zích aanbevolen voor a1le v/aar_in Groot-Amsterdam.

(singor)

(Swart )

2/2 I
27/2 I

ex Meer en Vaart, Osdorp (van IiI)
ex overvliegend rimsterdam Centrum (Dooremans)

ruiterZwart,e

lrztír^ I ex roepend, Houtrakpolder (singor)4/t 2 exx Sloterdijk (Krabben)

Drieteenstrandlo
1 ca. o0 5 exx over 1 km strand, Zuidpier ïJmuiden (Verhulst)

Kluut
tr7T l-9 exx richting O.NO c.q. Oost over Marken (Swart)

Kleine bur eme ester
ex vl_ssers daarnanog gezien z

,"4/l door diverse waarnemers. BeschriSving: iets kleiner dan zi1-vermeeuw, zeer Iicht melk-chocoladeb rui-n getint, juv. k1eed, geen

haven IJmuiden (Schaminga, Dubbeldam),
eker tot

band op staart, s1agpennen zeer 1icht, vleeskleurige pofén,d.w.z. dunne, bijn a zwarte snavel, aan de wortel i_ets lich-oral de nok in de snavel in vergeli jking tot zilvermeeuï, veel, stormmeeuwachtige kop (veting)

exx Bijlmermeer (Vef:-ng)

jongen in autowrak,
med. Swart)

donkere
slanke,
ter, vo
kleiner

HolenduifzVw!tr z

Houtduif
25/L nest met

Zalinge,
Blomwijckerpad, Slotérvaart (E. van



13/2 1-x, vermoederi jk deze soort, osdorp. Beschri jving: licht vanonderen, licht gezicht, geen oorpluimen (goonsir")l
NB; er komen geregeld waarnemirg"r, .rrà, kerkuilen (:) uit Amsterdam-rflbinnen, zond'er dat er uitsluitsel kan worden gegeven over de determinatie.
Steenuil

kerkuil ?

2/L,
Bosuil

-25

(v.d. Schot)
(Hartog)

5/l 1 ex Houtrakpolder (Singor, Verhulst)
en Ransuil

J.B. Buker

RansuÍ1
ontvangt gaarne meldingen van broedgevallen van deze soorten.

297TT.xx Flevopark (Garrelfs)
l3/2 I ex Eend.raàhtpolder (Krabben)
Boomleeuwerik
l4/2 1 ei in zit, Diemerzeedijk (Singor, Verhulst)

Pes_tvogel
77a -5V Z
( Boonstra)

exx, 9/2 en lO/2 1 exx, KrelageschooL, Haarlem

l?oodborstta t
] 2exx§1 oterdijk (Frieswijk)

gs spoorlijn, Houtrakpolder (Singor)h,.Pd"u '3O/l 1 ex 1an

Zwarte roods taart
20/'1 zingend ex A.J. Ernststraat achter VU_gebouw (Buker)
Zryartkop

lltnfu.".^ - Zn--Td tuin Jacob obrechtstraat, Amsterdam-Zuid
FitisIUT t
Tj ift j af

Matkon
13/2 1 ex Flevopark (Garrelfs)

t4/S 1 zingend ex van Leerpark, Arr/eenzingend ex Rembrandtpark (mèrrr. Geers)
t4/l 1. zingeng,,"ï.va1 L99rpark, Àrveen (Hartog)nd ex Abcoude (vet:-ng) . Z.-j]'_ er vroegere waarnemingen inArnsterdam ?

2513--zinee
Groot

Baardmannet e
12exx

Aanuuezig op Slot
tB/l minstens 6
25/3 enkele exx

Roek-tr, v/Z29/2 5+3

or:l _y""f vliegend, Omval, langserdi-jk, met op 3O/l minstens 10
exx Marken (Svrart)
Diemerzeedijk (Swart)

de Amstel (Hinloopen)
exx (Frieswijk)

SneeuwAors____-.__=
l5/L ca. 20 exx Sloterdijk (tr,riesvuijk)
t\/l J exx Marken (Swarti '

Frater
i7Tca. 10 exx St-oterdijk (Fri_eswijk)
26/2 

?.i:,19 exx op dijklich"à* ,roo" aanleg snelweg,
\ velr_ng ) -

resp. 5 en 9 exx bij motel, Haagse weg (Boonstra)exx, l-3.3, h. ,, richting ZO, rïibauthuis (Dooremans)

ten ZO van Ouderkerk

§gsslsss !c1g-geel Y:=YFlllgr _vrlillem van Abcoudelaan 14, Abcoude,02946/7??6
E:{:
te1.

PS: PoelruiÈà
t4, is de

NB: vïaarnemingen
opgezonden te
EVe/vDr, apri

voor het volgend nummer
zí jn.

1 tg72

r: bij waarneming d.d. 97t, med. blad 9 e jrgr Ílro , b1-2.waarnemingsplaats weggevallen. Di-t uias: Zuidbi jlmer,

D

van het Med. Blad dienen vó6r 3O/5
J.lvi. VeIing



a

Volgorde:Avifauna van Nederland, uitgave 1962.

Roerdomp
Zj,Z t .x Thijssepark (ntom)

ilrlintertaling

Waarnemi n in de Amstelveense Parken,
Amste veen, medio novem erI m maar

_26_
in de Gemeente

Makkink)
BIom)

waargenomen varierend in aantal-

t/n med.io maart

2 exx aldaar.

of elders
t t972.

I 6 Thijssepar)r (Moleman)
tweemaal 1 paart je (ltattint<, Molemq-n),

16711;-26n;
t2/2, t7/L,
Torenvalk
27/12 1 ex Thijssepark (Stom)

Groene snechtg-_

L4/L2 1 ex van Leerpark (Moleman,
41t,, 2?/t I ex De Braak (Moleman,
lB/2t 6/3, 23/3 1 ex Thijssepark
Grote lonte_gpeglt
Gedurende periode januari - maart
vanl-Jexx.
Kl"eine bonte specht
26/1 1 ex Thíjssepark (gIom, Moleman)
werd door grote bonte specht verjaagd..
Heggemus
ÏVTÏ-fex Thijssepark, l3/3 J exx atdaar.
16/1 1 ex Broersepark
3o/l l- ex De Braak
Kragsvogel
Veelvuldig in gemeente Amstelveen r,t/aargenomen

4operwi-ek
29/Í1;-T2/2t t1/, L ex Thijssepark. 3/Z27/1, l5/1 1 ex De Braak
Fitis
TryT zing nd ex van Leerpark (Hartog)
Laatste week maart volop zang

Tjiftjaf
W7-àTngend
l-aatste week

ex van Leerpark (Hartog)
maart volop zang

2/Ll 4 exx, 24/Ll L ex,,t4/L2
/ 10/1L

2 exx Thijssepark
1 ex,

Goudhaent
I 11 2 exx, 2
t6/l 1 ex Broersepark
Matkop
frftTz "**, 2o/3 t ex Thijssepark
S taartme es
ï67fr-en àZ/tL J exx, L4/tz en 3o/L2 B exx , Zo/L,
2-exx, 2l+/2 6 exx, tO/1 4 exx, aIle Thijssepark
ZB/l 2 exx Broersepark
Groenling

26/t, Zfi, 24/3

vrij algemeen in Heemparken en daarbuiten, in aantal varierend
van2-15exx.
Putter
Ï-f/fÏ-4 "**, 23/3 l..ex. Thi j.ssepark
26/l ,1 axx van ï,eerpark
3O/3 .2 exx De Braak

§i jq
3m tot + t5/3 in Heemparken, in grote aantarlen, vnr. in els en berk
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(Amstelveen, 2e b].'z.)
Goudvink
79N-t exx De Braak (Btom)
4/t ) exx Thijssepark (Mo1eman, Makkink)

§""P
L5/2 ex Mauritsplantsoen

oxr Z/l g exx Thijssepark
exx van Leerpark

1
I
3

LB/2
t)

RinEmus
--d_16/3 2 exx Broersepark
voorts: blauwe reiger (winterperiode tijdens voedering in De Braak15 exx), wilde eend, knobberzi,"*rr, *.t"iiro"r, meerkoet, houtduj.f ,Turkse tortel, winterkcningr r...gíi;sterr ru""r, roodborst, koolmees,pi-mpelmees , vink, huismus , 

-"pru"i* 
, 
"r*.rt" 

traa:. , kauw, ekster,vlaamse gaai.

Lepelaar
2677-'exx Middelpolder ( Bakker )
Zomertalinp
-#--.l4Lö/3 I paartje Middelpolder (ntom)
Kuifeend
Ïllà[ilEr:., februari en maart enkele

l$aarnemers: H.J. Moleman, J. Makkink, G.A.H. Bakker en L.H. BIomAI;-EA;;i§ ae seseve ns selecteerde en het overzicht samenstel- de.* + * * * r( ** * * * d< * * * *,i r.* * * *. * r( * * * *,i * :t: * d. * * *,t * * * * * * * * * * * * * *,È * * * * * * * * * 'tl.*r,<,f***r<*Gemeentekweke rij Ams telveen en naas te omeevi n8

Iiils""s
16,/1 Sedurende I week, 1 paartje Middelpolder (gfom)
Ganzen
27frTtoo
8/t 2a

79/1 100

Torenrralk
ö/4, 9/3 1 ex boven kwekerij (Blom)
Patri i s
25/2 2 exx kwekerij (Veeken)
lri aterral

exx in de l{iddelpolder

in groepen van 20 tot

z\/ra, tB/3, 3o/3 z exx,

exx richting Oost, jO/lA !O exx richting Westexx richting Zuidwest, 11/1 150 exx ricËting iiUestexx richting oost, 8/2 2J exx richti-ng Nooràoost, 40 exx Noord.

25/L7 -T
Kievit

ex sl-oot naast kwekerÍ j (B1om)

147ï7- 1oo exx richting Zuidwest77/1 kievitentrek i.".r. straffe oostenwind150 exx naar Zui_dwest.
itrJatersnio
tZ/tI ) exx, t5/ttZ2/l 1 ex (Veeken,
lti/itgatslg,bJ^!,q -ZT*el/l2 2 exx,

I exx,
Blom,

23/Lt ! exx,
Koomen)

24/12, 30/12 5 exx (Btom)
r,n/itte kwÍkstaart
1 31 ex op kwekerij
§ramsvogel
decómber ïot begin maart vele exx op kwekerij en naaste
Ko erwiek

11 1 ex, B/t n exx kwekerij
sportvelden naast kwekerij.Ll/3 10 exx

omgevi-ng
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(Amstelveen, 3e bJ'z.)
Staartmees

2B

5l1--tr exx houtsingel sportvelden
Putter
WfZ exx houtsingel sportvelden
Rinemus
74/12 60 cxx houtsingel sportvelden.
B/t B exx, zZ/2 4 exi , fi71 2 exx kwekerij
Verder;
blauwe reiger, wilde eend., knobbelzu/aan, waterhoen, rneerkoet,
weidevogels l5/3 aanwezig: scholekster, klevit, grutto, tureruur,
kokmeeuw, houtduif, turkse tortel, veld.reeuwerik, zanglijster,
mere1, koolmees, pimpermees, ggroenring, vink, huismus, tàuw, ekster
en, vlaamse gaai

I3gtlggglg, H.J. Veeken, C.N. Koomen en L.H. BIom.
Overzicht samengesteld door:

L.H. Blom
CalvijíIaan J6,
Ams telveen.
Tel. 45r5r+

LHBVvDT
april 1!/2



a

t)
-29-

(ad Med. Blad loe jrg., nr. 1, apiit Lg?Z)

9JN, de TJIE!{aF, l|e jrg. no. 1, jan./febr. L9?Z 14 blz.
Nestkastenversla g l97O
Overzicht inhoud.Tjiftjaf L965 t/n L9?O.
Waarnemingen nr. 6, t97L1 o.a. een aantal wng.-en uit Flevopolders.
Vo elwacht FRANEKER en Omstreken 14 'blz.
0v rzich ro edseizoen 1
Aantal leden: IJ O, aant wachters BO !

Volgens het overziclnt is de stand van kievit, tureluur en scholekstersterk gedaald t.o.v. d.e voorafgaande jaren, de grutto liep in rnjndere
mate terug. Andere getelde soorten waren: wj-lde eend, slobeend, zomet-taling, waterhoen (tO, nesten net 7?8 eieren), meerkoet (1J9 nesten
met 9o9 eieren), kuifeend (in t nest werden ! eieren gevonden), dodaars(in tcrtaal slechts 1 nest gevonden, met 6 eieren), bIàuwe reiger (ko-
l-onie in Hitzum uitgebreid tot Jl nesten, tegenover 19 in WZó, vis-
dief , veldleeuwerik, gele kwikstaart, oeverzvialuw.
Ringactiviteiten: nieuwe activiteit gestart m.i.v. 1 mei l9?1. Geringd
werden 1169 exemplaren in 55 soorten, \ÀÍaarvan 295 puLli e_n 824 volgràeid.
VritG het GOOI , de KORHAAN, jenugri 1972, jrg. 6, nr. 1 24 blz.
Broed
Ringr
rende

0qtvangen litteratuur

vogel-inventarisatie landgoed Hilverbeek, 1968/t ?O.esultaten L97O/t71. Avond.contr6le nestkasten Hilverbeek gedul
de wintermaanden, lgZO/,TL.

Dj-verse frnotitiesrr, korte verslagjes over aardige waarnemingen.
Waarnemingen Z.-F1evo1and., periode mei/december 1971, a1le betreffendehet traject Muid.erberg - eiland Eemmond,.
vogels in ons taalgebruik - r. snelheidsmaniak: een - geringde -boerenzwaluw legde in 4 dagen hemelsbreed 299O km af.
rnventarisatie-excursie Hoorneboegse heide, op 21-6-tg?t. Roofvogels
langs de randmgrenl tellingen op 26/tz, en in z.- en o.-Frevoland,telling op 2/t/t972. Op t9/IZ/t9?t minstens 2OO witkopstaartmezenbijeen op het landgoed Groeneveld.
de KORHAAN , f ebrrrari 197? , jrg. 6, nr . z 18 blz.
Jaarverslagen secretaresse vi/G en dÍverse commissies.
Reactie van Prof . voous op het artiker over tle waarneming van hetgroot aantal witkop-staartmezen op Groeneveld.
Observatiehut Z . -Fl_evolanil .
vogels in mythen en legenden - r. i/ogers in ons taargebrui.k - rr.
Veldwaarnemingen

de KORHAAN , naart 1972 jrg. 6, nr. 3 ZZ bi-z.
Jaarverslag Avifauna-commissie .

iK - III.
r-voorkomen van het waterhoen. Tellingen j-n
edurende weekend 15/16 januari l9?2.
enden - Iï.
en Z.-Flevo1and, van Kampen tot Muiden,
d6 zeearend ! )

en houtsnip.
natuurgebigdgn -.. I-: De Centrale Heide.

Exc ursie-progïamma.
Vogels in ons taalgebru
Gegevens over het winte
het Gooi en omstreken g
Vogels in mythen en leg
Roofvogeltelling in O.-
op l3/2/L972 (inclusief
rrNotitiedr over sperïuer
Beschri jving van- Gooise
ViïG IIAABIPY,-de FIUS, februari t9??, jrs. B,
Heksloot 1921.-

af1. 1

De vogeltrek in de heÉst van 1921.
Elswout, broedseizoen l9?1.
Interessante terugmeldingen uit Zuid-Kennemerl-and..
Veldwaarnemingen in Zuid-Kennemerland.

2'l- blz.



)o t
a(ontvangen litteratuur, 2e b1z.)

VVJG Noordhollandrs Noorderkwartier jan.-/f ebr. j.972
Ile jrg., no. l/2. l? bl-z,voedsel-oecologi-e va.ir skomer - Noordse pi jlstormvogel,
A. Hartog : .... .

versrag jaarlijkse algemene redenvergad.ering d.d , L4,/L/Lgzz.Lezingen en excursies - íÍaarnemi_ngen nr. 9O.
- $9_gepnn, maart_l9Z?, lIe jrg. nr. 3 t2 btz.ontboezeming: een klacht over 5Eebrek aan activiteit'bij vele leden.trVogellllERKgroeprt of tTPIEpER-Ieesclubu ?

Suggesties voor activitej.ten.
, Ej-eren van patrijs en wilde eend in 66n nest.
.,Broedvogels van het Ilpervelcl , l9?O en \9?L,

Waarnemingen van zaagbekken in de Zaanstreek
stookorieslachtoffer-teIling, docr vogelwacht Den Helder metplaatselijke NJN.
Alkmaardermeer-boek; Een uitgave van NJN afd. Zaanstreek en de Biolo-gische werkgroep trHet Markerveldil. Te koop voor f 4._.
Broedvogelonderzoelc meerkoet. Lezingen "n "*c,."si-es.
vo Er g lw ac h t-§I{§Uq}JP, !EII§.+ 1 ngv e mE e rf dggg*ggl _L9 ?L,Veldwaarnemingen eèrste traf f jËr ïq7i..----

2e jrg. nr. 12
12 bl-z.Vogelwaarnemingen op de ops puitingen rfHofytt te Vlaardingen vervolg.IÍaterwildtellingen Brielse Mber, Hartelkanaal, Brielse gat (ook wel

_Oostvoorners meer), Maasvlakte, Westplaat vervolg. 1964 t/m L969/1970. Andere waarnemingen

meente-waterleidi en Amsterdam - 1 72 blz.

het vogel-

waaronder
krombekstrand-
!eïr water-

els waargenomen

Ontvangen vaí e Hr. Duyve, aaj. hoo d afd. Productie,
Vogelenzang, me t een begelèidend brie fje d.d. 2-2-1972.
Vogelwaarnemi ngen, 'broedvogel_stand en d.e resultaten vanringstati. or) rl t t Paradi jsveld il in de dui-nwaterwinplaats.1!4 soor ten en ondersoorten werd.en in 19ïl- waargenomen,a1s zeld zame of nieuwe soorten word.en verme 1d: casarca,loper, Iach- en reuzenstern, grote pieper en rood.kee lpierietzanger, ortolaan en appelvink (invasie).
Met de krakee nd als nieuw

toe t
riode

e soort nam het aantal broedvogtussen 1957 en t9?O of IOJ soorten.
- Versla Botshol 70 1 29*9t".amengesteld oor van der , A. Hartog, D. Jonkers

door A. Hartog,(Een uittreksel uit dit verslag,
vindt U elders in dit Blad).

samengestelci

samengesterd door mej" Mr. J.H.u. van Drooge, corn. oopperkad." Bvr,
Amsterdam - 1009.

Amsterdam vDr/vDrapríl 7972

P§ Van de Itl.O.U. w
gadering van de

erden de Notulen
I'NOU Coördinatie

ontvangen van de Oprichtingsver-
Commissierr op 29-l-1972 e Amsterdam.

Zie hierover blz. 2 van dit Mededelingenblad. 3 blz.

t

de PIEPER,

t


