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Bestuursme dedel-Í 91:
1 . DATA OlVi TE NOTEREN:

!e!-qf{Ce, I -eqguslqs, EXCURSIE NAAR DE BIESBOSCH
Vertrek om i uur JO van het Stadic,nplein.
Inschrijving uitsluitend door overmaking van een bedrag van f J.-
per persoon op Gemeentegiro (1].5O0) Amsterdam, lI-20659, t.n.v.
de Hr. A. Hartog, Admiralengracht 2O5hs, Amsterdam.
Het restant op J/8 contant te voldoen voor de aanvang van de ex-
cursie. Richtprijs: Í L5,- per persoon, incI. het inschrijfgeld.
V ri;idag- 11_auglrs tus, tweede bespreki-nE Bos-inventarisatie 1972 t

die daad.-

19 uur J9, vermoedelijk Bosmuseum.
Het ligt in de bedceling ofrr evenals vorig jaar, de resultaten
van deze inventarisatie in kleiner verband samen uit te werken.
Op 11rl8 zu11en allereerst de inventarisatie-resultaten van dit jaar
besproken worden, terwijl vervolgens de verdere werkmethode ter dis-
cussie zal worden gesteld.
ui teraard wordt_g9I9E9lq_9p_q9_331y9?lglglq_y*_gggglgl,
vsiEeIiiE:g3r:se:IsyerI3ilEA!Is:Ee!!Et-!eEseyeiEr:--- --
Andere belangstellend.en zijn echter van harte welkom.

-Zatgrdag, 7 october, om 30 uur, lg_ge_gexlgs
T._ezin8 met diars van de Hr" P.W,-Brgnder, voor de KNNV,
over de natuur van Spanje, Noorwegen en . . . het Amsterdamse Bos.
Uit de convocatie van de KNNV citeren wij;trDe Heer Brander, die
zoveel Bosexcursies in het Amsterdamse Bos voor onze leden heeft
verzorgd, bereikt op 10 september de pensi-oengerechtigde leeftijd.
vVij wi1len op deze avond deze gebeurtenis niet zomaar voorbij laten
g,aan. Het zou prettig zi-jn, a1s op d.eze avond zoveel mogelijk leden
aanwezig waren.ir
Het VWG-bestuur neemt aan, dat ook vele VWG-Ieden, die gó6n KNNV-I1d
zíin, d.eze avond zullen willen bijwonen. Il!lggyg!19-ylg-3gj:_y33_Ptgggg:
Activiteiten in het afgelopen kwartaal
op de ggl!g:!gy93g_y3g-_t2_Cpfi1-ha,Fleefden voor d.i.rerse Vï,lG-leden
berinneringen aan de reis naar de Donau-de1ta, aan de hand van
diars vertoond door mevr. Brinkers.
Aangezien F. de Jong in het buitenland vertoefde, werd zi-jn rrspreek-
beurtrf waargenomen door zijn echtgenote r die zich voortreffelijk
van deze taak kweet; een indrukwekkend reisverslag, geillustreerd
met fraaie diars !

9f_]]_gg1_y939_gg_g9Ig!9_!g:pfSlllg_plgSts van de resultaten t.à.v.
de rrvroegett soorten, inventaiisàtie Amèterdamse Bos.
Een.verslag van de excursie naar de Mari g9l op 6 en 7 mei treft U
aan in dit Mededefii[en6-ràd

3 " Personalia
Op 19 juni overleed de Heer J. van der WaI.
Van de aanvang af was hij lid van onze VWG, toen deze in ]-959 (eerst
nog onder de naam rrVogelstudiegroep voor het Amsterdamse Bos") werd
opgeri.cht. Actief nam hij deel aan de wekelijkse inventarisatietochten,
en ook daarbuiten was hij een regelmatige enthousiaste bezoeker van het
Amsterdamse Bos, tot - helaas aI enige jaren geleden - zijn gezondheids-
toestand hem hiertoe ni.et meer in staat stelde.
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Promotie van adspirant tot gewoon lid:
G. Krabben en E. Lammers
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Mutaties''' 1eàenIi 3st :

§AEiàpFAiï-F:-Iei-fr eurs .
Toevoegen; 2 nj-euwe adspirant-Ieden:
F. Staats, Lumeystraat 11, ]-hoog, irmsterdam-lol4. ff. L4ZZ5O.
u'.A. van Zuil-en, Guido Gezelle1aan 11, Uithoorn. Tf . OZT?5-34O5.
rn augustus verhrrizen onze 1eden,-ie Hr. L.H. en Merrr. E. Blom
naar Bergen NH.(Nieuw ad.res nog niet bekend bij de Redactie).
Àts u:-5iage van dit Meded.-lingenbrad ontvangen de leden een folder

trVo els van het Zwanenwaterrr.
Via een aange

a

a
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te bestellen te
f 9.90), AlJe

chte bestelbon bestaat.de rrogelijkheid deze uj.tgave
gen de gereduceerde intekenprijs (f 8.50 i.p.v.
verdere details vindt U in de folders, die ons ter

voor Vo lstudie,

beschikking r,verd.en gesteld door ViÍG Noordhollandrs Noord.erkwartier.

5, Naar aanleicïing van het verschijnen van het Ie nummer van onze 1Oejaargang, ontvins; het Bestuur een vriendelijk en
briefje van de Hr. Steenman, Secretaris.Contactor

complimenteus

ud gaarire wer kegedateerd, 28-4-L9?Zt waarvan wij cie inho
brengen:.

rrHiermede lrrens ik U- nane4s de.. 1ei'ling van het.Contactorgaan voor Vogel-studie geluk bij het verschijnen van het l,lededelingenbiad, IOe j"S.
no. 1, van de KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam.
Het is een fraaie uitga-fe vàn diar. zoals gowoonlijk, byzonder intcr-essante blad !

Van d.eze gelegenheid maak ik gebruik U tevens nogeens hartelijk te
bedanken voor de regelmatige toezending aan het secretariaat van hetContactortaan. Het voorziei zodoend.e in een voortdurende bron van' i-nf ormatie , die wi j nie t pgaarne zoud.en missen. il

6- uan_de Nou Qpördinatie_ccmmissi-e, secretaris J.H. van Balen(v91. het vorig Mededelingenblad bl-z. 2 en bl-2. 3a), ontvingen wijnog de volgende publicaties:
. Verslag van de Í'Study Conference on the Coordination and Encouragemun:bof Amalteur orni.thology in Europer, door J.H. van Balen (z brz.)Behalve door' de schrijver werd deze, conferentie (6 t/m 10 december1971, nabij Tri.ng, Engeland) bijgewoond door J.r,íattel_ en L.S. Buurma". Notulen van de vergad.ering op Zr_t-19?2,te Amsterdam (4 Ufz.)ALs rfdoelstellingír van deze commÍssie wordt gegeven:

de coörrli-natie van ornithologi-sche activiteiien di-e van belang zijnvoor vogelstudie en vogelbescherming, aanvankelijk op nationaal ni-veau, later mogelijk j-n Benelux verband..
ook over het'r9r3i!!glgci=gl-è!l3g-!rgigstfr worden. nadere detairsvastgelegd in d;;ë-Not[I;n;--1Íï]-;it;;;;;-trDit project betreft het sarnenstellen van een verspreidingsatlas
van broedvogels, vraarbij i-n geografische blokken het ar of niet
broeden van a1le vogelsoorten wordt vastgesteld. Het aantal broed-gevallen per soort is hierbij niet van bó1ang.ï,,,fn eËilàttat g.-valLen za1 het echter mogelijk zijn om met wóinig rnoeite een 91ó-bale schatting te maken van het aantal paren dat in een bl-ok broedt.ir

l1e j . Mr. J.H.U. van Drooge
S.ecretaresse KNNV V,1G Amsterd.am

vDr/vDr
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Het is mij in de loop der jaren gebleken, dat de groep van d.e nkreine
zangertjes{t vele begi-nners j-n de vogelstudie veel ,no"iti;theden be-zorgt. Misschien is het daarom nuttig om eens een artit<eItje te wij-
den aan de zang van d.e vier bekendste leden van de sylvia g"o"p, n.r.
van Sylvia atricapilla (zwartkop), Sylvia borin (turnttuitàr),-Sylvia
communis (grasmus) en Sy1via curruca (braamsluiper).
De overige vier Sylviars in Nederland zijn zeer zel.d.zaam en in dit
kader van geen belang.
Het typische kenmerk van de Sylvia-zang is wel, dat deze uit twee min
of meer duidelijk verschillende delen bestaat.
Bii drie van deze vier genoemde soorten is nóg een overeenkomst in dezangstructuur, n.1. dat het eerste deel zadnt prevelend is en het twee-
de veel- luider, bij zv,rartkop en tuinfluiter zelfs zeer opva1lend..Bij de grasmus echter gaat deze overeenkomst niet op, daàr hij
de beide delen geheel willekeurig door elkaar zi-ngt, en geen van beide
delen is zacht of prevelend.

BRAAMSLUIPER

De zang is wel het minst opvalrend van de vier. Het eerste d.ee1(vaak amper of niet hoorbaàr of misschien zelfs we1 weggelaten)
i-s een zacht, zeer" vlug geprevel, dat soms lang aanhouàt, vlak daar-op gevolgd door een ook al- niet opvalrende vlugge rrratelslagrf van 1rtot 13 lettergrepen.
rk ken mensen die jarenlang vogelden voori ze de zang van de Braam-sluiper ontdekten.
Het in de vogelgi.ds omschrevenrttjet-tjet-tjet- tjet-tjefrr voordertratelslagrikan me niet geheel- bevredi3;en, daar er àok een r-klankin te horen is. ïk hoor het aLs een metalig'itrlètrrètrlètrlètrIè-trlutrlutrlutrlutrlurt, zeet vlug achtereen.
vermeld zij echter, dat het horen en omzetten van geluiden op papier
een zaak is van persoonlijk ervaren. De roep van de Grote gontó Spechtb.v. wordt door de een ervaren alsttts;i6tt f,1 ;rpiLrr of rrtjikrÍ, doóreen ander als irpií-.kt! en door weer een ander als rrepilr

Zoars u ziet zijn in de ratelslag een paar nuances uiaar te nemen,die iedere minuut kunnen wisselen. ook d.eze vogel brengt dus, zoalsbijna alle zangvogels, variatie ín ztn zang.
Ïmitaties van andere vogelgeluiden heb ik Ui; a" Braamslui-per nooitgehoord. Maar aangezíen men het eerste deel van dichtbij moet beluis-teren en de imitaties er bij de Sylvia's bliksemsnel tussend.oor u/or-den gegooid, is rrover het hoofd horen, van imitaties best mogelijk.
In tegendeel met wat I(ist zegt in de Vogelgids, zingt de Braamsluiper
soms w61 in de vlucht. Dit nàm ik ïuaar àp jr mei t9ï1 i, É*r"rr: heteersfe deel- zeer lang en vrij iuid tijdens achtervoiging van en scher-mutselingen met een ander exernplaar.
tcie een fouragerend.e Braamsluiper op zrn tochten vo1gt, merkt op, hoegroot zijn temitorium is in vergelijking met de drie andere soorten.ontbreken van concurrentie door Èet vrij schaarse voorkomen ?

GRASMUS

De zang van de Grasmus bestaat uit een vrij regelmatig herhaald, ge-decÍ'deerd, kriebelig en kort 'rkriewerdew:-eiewiàtrt-lieàje I zeer vlugvoorgedragen en de klemtoon altijd op rrkriewr?
Daar tussendoor af en toe een vrieguid ,oorgedrage.n, eveneens r_uid-ru-chtig liedje, voornamelijk bestaand.e uit im:_taïie; ;";-;;d.ere vogel_geluiden, bliksemsnel elkaar opvolgend.

De zang van_enkele Sglgi_ars
-r-



fk bel-uisterd.e de volgende lmitaties: boerenzwàluw ('r1si1*11rr;,
boompieper (ttpieuwp-pieuwptt), braamsluiper (ratc-1), geelgors (korte
nasal-e roep), gele kwikstaart (ttpit jiep'i), gierzwaluw (i<rijsen),
grote bonte specht (roep), groenling (rrtuktukrr), huismus ( 'tiwti,,-,r'),
matkop ('rpehpeh'r), oeverloper (roep)., patri. js (kraaiende haan), put-
ter ("pittelietrt),. scholekster ("tepietrr), 6preeu$, (daLende fluittoon) r

tjiftjaf (zang), tureluur (roep), tvilde eend. (roep 6), witgatje (roep),
witte kwikstaart (t'tip,oiprt) .

Het komt vocr, dat dit imitatieliedje zittend en vrij zacht wordt
voorgedragen. Verwa;'rrn65 met zang van de Bosrieluzanger is dan mogelijk
voor mensen die te ko:'t luisteren
Dat korte ltriebelliedje heeft een enkele maal een zecr verwarrend.e va-
rÍatie. Op 5 juni ]971 hoo:'de in j-n Beuningen (Ov.; de aanhef van de
Bonte Vliegenvanger-zang irruutlieruutlietr afs aanhef ,ran zÍjn verder
norrnaal verlopend kriebelliedje. Dit deed híj niet é6n maaI, maar mijn
hele vacantie lang !

ziii,'ARTKoP

Het eerste deel- (prevelliedje) kan, evenals dat van de Tuinfluiter en
de Braamsluiper I zeet lang aanhouden. Het kan vooral verward worden met
dat van de Tuinfluiter:. Ook hier is lang beluisteren de enige manier om
er achter te komenrof men moet de vogel zien.
Het tweede deel is onmiskenbaar en vo1gt, evenals dat van de Braamslui-
perr vlak achter het eerste deel. Dit tweede, door Dr. Jac. P. Thijsse
rr'e.d.s gL;prezenr jubellied, bestaat uit enige zeëT zu]..ve:^ en luid en niet
te snel voc:"gedragen tonen, die vooral prachtig klinken in een oud beu-
xenbos met onderbegroeiing. De dlkke beuken fungeren dan a1s klankbord.
Enkel-c- imitaties in het eerste deel zi jn door mij belui-sterd:

vrerd in dit geval gebruikt al-s inleiding tot het eerste deel, zeer mis-
leidend I J en 6 juni 1968, Hilversumse vÍaschmeer), zrnglijster (9 juni
1969 Montherrné Fr., eu 22 mei 1971- Ardamse Bos Schinkelpolder een zeer
afwijkend zingend exemplaar, dat steeds de zanglijsterzang imiteerde.
Ik durfde deze vogel nie'b te determineren. voordat ik hem gezien had.
Uiteindeli jk kvuam het tureede ( juUet-) ti_ea;e er wel uit, maar daar heb
ik vuel heeL lang op moeten wachten.).
Nog een uitzonderlijke zang hoorde ik in het Ardamse Bos op 1 juli t961.
Na zijn normarle'repertol'-re-Iiedje rrolgtle een luidrftrliewuutjetrlle=
wuut je trliewuut j e trlÍr:,,r,rr-:t j e rr .

TUINFLUITER

Deze'soort heeft een speciale moeilijkheid omdat hij bijna altijd zj.ngt
onder zwaTe dekkingI bovendien vind ik hem verretveg de schuwste van het

Ilïtl'ïl;te deel is'rad.embenemend.'f lang, maar het luide tweed.e kan er ook
mee door', en deze vogel zLngt zó lang en vlug achtereen, dat hij cp den
duur vaak irriterend werkt op de mensen, cj.ie toevallig een zitplekje
hebben gekozen in zíjn territorium. Verwarr.ing van hel eerste deel met
dat van de Zwartkop besprak ik reeds bij d.eze soort.
Het tweede deel vergelijkt men vaak met een vlug zingende Mere1. Timbre
en toonhoogte komen inderdaad wer overeenl overi-gens is het een ?c-arkrachtige versie van het eerste deeI.
De imitatj-es zitten weer in het eerste dee1, naur rijn door de snelhoid
van het lied moeilijk te horen. Zang van putter en Veld.leeuwerik zíjn.
de enige, die ik heb kunnen ontdekken.
Uitgezonderd de Braamsluiper,ihoorde ik van de drie andere soorten een
vaak zeer rrgedegenereerd.er? herfstzang, vooral van de Zwartkop: dat l-eek
soms nergens meer op.

i)v// VlJr

A.N. Swart
!Vestlandgracht 1tl
rf. t73715

, Amsterdam - 1017
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Vi i f .'iaar nestkast-onderzoek Slotermeer
Toen Ln ].952 de eerste huizen in de vïestelijke tuinsteden van Amsterdam
werden betrokken, was er nog veel fantasie voor nodig om in die eerste
woonblokken tuinsteden te ontdekken. IÍet de beplanting werd omstreeks
L954/t!! gesÏilï en d.e oudste gedeelten van d.e aanplant hebben nu een
fl-inke ontr.'iikkeling bereikt, temeer omdat veel gebruik werd gemaakt van
snel groeiende bomen, aIs populier, eIs, etc. en van dito struiken.
Speciaal met de beplanting van de reeds eerder bestaand.e Rioolwater-
zuiverings-inrichting West werd grote spoed betracht, teneinde deze
installaties aan'het zicht (en de reuk ?) van d.e omwonend.en te ont-
trekken.
De niet gebruikte delen van het terrein, alsmede een strook van enkele
tientallen meters rondom, werden geheel met bomen en struiken beplant,
zodat de beplanting hier nu het karakter van een bos heeft aangenomen.
De rest van het terrein, met d.e vele installaties, heeft d.oor aanvul-
lende beplanting meer het karakter van een park. t)
De totale oppervlakte van l8rB ha is thans ongeveer ars velgt verdeeld:

llbos en parkrl
gazons
bestratingen
j-nstallaties en gebouwen
wateroppervlakte

Het staande hout, hoewel aI flink ontwikkeld, heeft nog geen natuurlijke
holenr zodat de groei van d.e broedvogelstand zich voornamelijk coflcen-
treerde op soorten als lvlerel, Zangrijster, Fitis, Tuinfluiter, Heggemus,
en dergelijke vrij-broedende soorten.
Eind 1966 besloten wij - de heer en mevr. Vlaanderen en schrijver dezes -op het voor het publiek afgesloten terrein enkele nestkasten op te han-
8en om ook de holenbroeders gelegenheid. te geven zich in de jonge bos-
en parkterreinen te vestigen.
Aanvankelijk beperkten wi-j ons daarbij tot vijf kasten van het standaard-
type voor Koo-mees (doorsnede ingang J2 nm) en vijf geschikt voor:.i.ir-pelmees (kleinere i-ngangsdoorsrreàe: -26-28 

mm).Ín 1967 kwamen d"aarin drie broedsels van Koolmezen (eventueel incl_.
een tweede broedsel) met onbekend resultaat.
Aangemoedigd door het - bescheiden - resultaat, en ook hopende op an-
dere soorten dan de Koolmees, vulden urij d.eze kasten in de loop van de
volgende.paar jaren aan met andere typen kasten, zoals een diepe spech-tenkast (inglngsdoorsned.e 50 mm), twàó kastjes met ingangssleuf aan d.eachterzijde, twee kasten met ingangen van 47 mm voor Roodstaartjesr err-kele kasten met ingangen aan de zijkant, een superselectief kastje, etc.
De groei- van het aantal nestkasten en de bezettingsgraad toont ons
onderstaande tabel:

aantal kasten waarvan bezet door vogels

6o%
6%
7%

t4%
t1 %

!g!*g]
)-967 10 1 Go %) 3
t968 t2 8 (6? %) ?

t969 L9 t2 (63 yà 11
1970 27 18 (6? %) L5

t9?L 27 20 (?4 %) L?

Het eventuele broed.geval van de

1

1

2

2

Ringmus werd

(rt)
onti j dig

1

1

verstoord.
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De Roodstaarten-kasten werden steedp vroegtijdig door Koolmezenbezet. De woningnood öndër de Koormëzèn was dan-ook erg groot.
0p 6 mei 1970 - dus zeer raat - weid nog een kast, gesóhikt voor
KooLnees, opgehangen. op 10 mei, dus sràchts vier dàgen 1ater,
bevatte deze ka.st aI een volledig nest met drie Koolmezen-ej-eren.
De nie'b-bez.:tte kasten rryaren dan ..,ok voornamelijk *ie kasten, dieniet of ninder geschikt v,raren vr:or Koolmees, bijv. d.oor een selec-tieve afmeting van het invlieggat.
Opmerkeli-jk r,vas, dat desondanks <le ontwikkeling van de Pimpelmezen-
stand zeer sterk op die bij cle Koolmees achterbleef. Omdat in de
wintermaanden tot zeer laat in het voorjaar de pirnpelmees op hetterrein veelvuldig voorkomt, zou het kunnen zi-jn, riat de voedsel_
omstandigheden voor deze soort i;r het br.oedseizcen minder optiinaal
waren da.n voor cie Koohnees.

Ïn 196? vond" nog Eee.n planmatige contr6le tijdens het broedseizoenplaats, in d.e jaren daarna wel. Afhankel-ijk van de behoefte werdin 1968 elk kastje gemidcield / x, in t969 eenidderd ! x, Ín 19zogemÍddeld l-o x en in 1971. gemiddeld 10 x geïnspecteerd., zo gelijk-
matig mogelijk over de gehele broedperi-ode gesoreitL. IIet name werrL
ervoor gezorgd, dat ook broedsels in de natijd (juni/juIi) niet
aan de aandacht konden ontsnappen. Dit tijdrovende werd voor vrj-jwe1
1OO % door de heer en meïr. Vlaanderen uitgevoerd.
Eén van d.e meest opmerkelijke verschijnseren in cle peri.ode van 1p6Br/m l97l was d.e sterke - rer-atieve - àehteruitgarg .r.r, het aantal
tweede broedsqls bij de Koolmees:

1968

Lg6,)

1970

a97t

le broedsels
aantal-

q

B

2e broedsels
aantaL

4

6

/o van het aantal
Ie broedsels

.Bo.%

?5%

5a%

,L%

l-26
16 (excI. 1 die 5al na le ei mislukte)

Bovendien víaren de resuliate': van de 2e broed.sels duidelijk minder
dan van de'le broedsers. Er waren zerfs 2e broedsels, die in hetbegin bleven steken. Er werden twee of d:.ie eieren gelegd, waarop
ook wel een oude vogel werd aangeiroffen, maar er werden geen ver-dere eie;:en bijgelegd en aan het einde van hetlseizoen bIàxen dezeeerste paaï eieren nog onbezet.
vergelijken wij de resurtaten van uitgevJ.ogen jongen uit 2e. broecl-sels met die uit de'ie broedsels, d.an was ài-entengevolge de achter-uitgang nog veel sterker

ultgevlogen jongen uitgevlogen jongen of van het aantal uitge-
1e broedsels 2e broedsels vlogen uit 1e broedsel

1g68 40 . 24 60 %

1969 4.l+ z? 6L %

L970 8l 26 ,L %

L97l- l-39 t3 g % 1

Zoekende naar de mo5elijke oorzaak van deze ontwikkeling, vroegeri wijons af, of door een laat begin van d.e 1e broedsels - bijv. door slechte
weersomstandigheden - een aantal 2e broedsels in de verd.rukki-ng gekomenkon zijn:
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'le ei.-datum gemiddelde 1e ei-datum
absoluut 1e broedsels

to/4 tz/4
t7/4 2t/4
2t/4 24/4
Lo/4 t?/4

aantal 1e
breedsels

3

?

11

t7
De conclusie moet zJ-jn, dat in L97O deze factor inderd.aad van betekenis
kan zijn geweest, maar dat 1971 méór ruimte voor tweede broeclsels moet
hebben gehad dan bijv . :-969.

Een zeker verband met de toegenomen bevolkingsdichtheid lijkt echter on-
miskenbaar. Het verschijnsel - minder 2e broedsels bij grotere populatie-
dichtheid - is méór gevond.en, o.a. door Kluyver (Ardea l-95:-) in het bos
te Aardenburg en - wat minder uitgesproken, maar toch overtuigend - in
andere bossen bij een vergelijking tussen magere, middelmatige en vette
jaren.
Ook in Aardenburg bestond aanvankelijk een tekort aan broedgelegenheid.
Het aantal 2e broedsels u/as toen hoog. Daarna werd door mirtdel van veel
nestkastjes een teveel aan broedgelegenheid aangeboden. De bevolkings-
dichtheid steeg aanmerkelijk (tot ongeveer het drievoudige, toevallj-ger-
wijze precies als in ons Amsterdamse voorbeeld), maar het aantaL 2e
broedseis liep - relatief - sterk terug.
Ïn Aardenburg werd bovendien een dalende tend.ens in het aantal eieren
van het 1e broedsel geconstateerd. Ter vergelijking volgen hier onze
Amsterdamse gegevens van d.e 1e broed.sels, waaruit blijkt, dat d.eze ach-teruitgang hier (nog ?) niet optrad:

t96B 9,,4 (4? 2 5)
t96g g,g Qg : B)

t97o 9,8 (rr8 : 12)
t97t 10,1 (16z : 16)

De grootte van deze legsels laat zich vergelijken met die in volwaardi-
ge bossen, zowel in Engeland. a1s in l,lederland en overtreft die in de
Engelse tuinen (zie Lackrs boek Population Studies of Birds 1,966).
Heel snel na het uitvliegen d.er broedsels verdween telkens het alLer-grootste deel- van de Koolmezen uit het terrein. Natuurlijk zal er daar-bij sprake geweest zi-jn van een zekere mortaliteit, maar naar mijn me-ning - gesteund door waarnemingen in d.e omringende terreinen - nog meervan een snelle dispersie. ivlen moet zich realiÀeren, dat zich buiten hetbroedterrein vele tientallen ha jong bos en park bevinden, ïuaar tot dus-ver geen Koolmezen tot broeden konden komen. Het lijkt er op, dat devoedselvoorraden van het broedterrein aan het einde van het broedseizoen
volkomen uitgeput l,varen, terwijl het omringende gebied - te ver voor jon-
gen in het nest verzorgende Koolmezen - nog een-waar luilekkerland moestzi jn.
Het vermoeden ligt dan ook voor de hand, dat ook het minder word.en vanhet aantal 2e broedsels te maken heeft met een toenemend voedseltekortbij een stijgende populatie-dichtheid.
De sj'tuatie is intussen nlet 26, dat de jongen-opbrengst der .le broedsefsdaardoor aI mj.nder zou word.en, in tegendàefi

uitgevlogen uit .le broedsels /o van het aantal eieren
t96B
l-969
l.970
t97r

fo (4o 2 5)
,5 (44 : 8)
,9 (Bl : 12)
,7 (r39 : 16)
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B
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70
86

L96B

t969

t970
l-97l-
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Natuurlijk kunnen hieri-n ook andere factoren meespelen. iuiet name den-ken wij bij enkete kasten ín L9?o (werlicht ook al in lg69), waarina1le bijna vri.egvlugge pulri een ontijciige d.ood vonden, aan de moge-lijkheid van hyperthermie (warmtestuiving) .

',iÍanneer inderclaad het voedsel de voornaamste beperkende factor voor het
teruglopen van het aantal 2e broedsel-s is, zou hiercioor een belang-ri-jke dichthei-ds-afhankeli jke aantalsregulatie opgetred.en zi-jn. lr/anneerbijv. in l9?l c,ok 60 /o jongen uit 2e bróedsels ,rà""n grootgeËomen (rru"-
geleken rnet de aantallen uit de 1e broedsels), zouden dit ér 83 zi-jn ge-
weest i.p.v. 1} ! Dankzij de voedselvoorraden in de omringende terrei-
nen zul1en naar alle waarschijnlijkheid rel-atief veel jongen de eerstewinter overleven. In het volgende broedseizoen treedt daardoor een he-
vi-'.s s6ncurrentie om nestgelegenheid op, waarvoor ook duidelijke aan-
wijzingen bestaan (Ui3v. het broeden in nestkastjes in woonurijken, ïuaar
mer- tot voor kort a11een de Hui-smus kon verwachten, kanni-balisme i-n dekastjes in het vroege voorjaar en zerfs al :-n de winter).
Waarschijnlijk zal een deel van de populatie daardoor niet tot broe-
den kunnen komen, hetgeen op zi-chzelf een verdere aantalsregulatie tot
ge-volg heef t. Deze eventuele, niet-broed.end.e exemplaren leggen beslag
op voedsel en wel- vanuit bronnen buiten de gevestigde territoria, Het
maximal-e aantal vogels, al d.an niet aan de voortplanting dec-Inemend,
z;:.1 dan ook worden bepaald door de trcarrying capacityrr van de voedsel-
bronnen in het totale gebied.
Zoals hierboven aI vermeId., groeide de broedvogelstand van de pimpcl-
mees lang niet in die mate met de aangeboclen geschikte nestgeleg"nhuid
mee. Bovendien was de neiging om een 2e broedsel te maken veel Àinder
ontwikkeld tlan bij de Koolmees: op zes 1e broedsels werd. namelijk slechtsóón 2e. broedse 1 gevonden, dus ca .'l? %.
Beide verschijnselen zouden er op kunnen wijzen, dat het voedsel-aanbod.
op het terrein voor de Pimpelmees mj-nd.er gunstig is dan voor de Koolnees,hetgeen echter - bij ontbreken van meer exacte g"gurrnrs - nog nj-et veelmeer is dan een speculatie. Uit de zeven broedselÀ vlogen gemiddeld rondacht jongen uit.
Korte vermelding verdienen nog d.e twee kasten, die wij voor Torenval_k op-hingen (balkon-type). Het gehoopte resultaat bleef tot dusver uit.!ïèI hadden wij het genoegen in óén dezer kasten Ln J_9?L een broed.selvan de Ransuil te zien grootkomen.
Hoewel de spechten (Grote Bonte) ons tot dusver de eer van een broed-se1 niet aandeden, hadden wij soms te kampen met ernstige spechten-schade aan de nestkastjes (vooral in najaar en winter). Het onde.rhoudwas ook daardoor een punt van voortdurende zorg.
Voor ]ret herstelwerk en vooral voor het vervaardigen van al-Ie kastenzijn wij veel dank verschuldigd aan de heer c. Daatseraar.

t ) Een deel van deze parkachtige kern bestaat al tientarren jaren.
Voor rrhistorici't onder d.e lezers moge ik voor de broedvogelstandin 1950 op dit terrein verwijzen naar mijn publicatie in,;De yÍan-
delaar in Vfeer en [íindil, Augustus 195Ir pp. l?O_I?2
Een fotocopie van deze publicatie bevindt zich in het Literatuur-archief van de Vogelwerkgroep

Àmsterdam, naart l)12
J. vïalters
Vespuccistraat

J,ll a/ vDr
Amsterdam - 1015.
rf. 389669

a

BEI ÏI
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Iefgfgg_excursie Mariapeet, § en ? ge-L f9?Z

Voor het vierde jaar in successie bezocht onze VIITIG cle Mari-apee1.
Evenals in vorige jaren kon men uit het enthousj-asme van de deelnemerÉconcluderen, dat deze excursie beslist nog niet af65ezaagd begint te
worden.

Een beschrijving van het gebied, behoef ik voor d.e meeste lezers niette'geven, daar L.s. Buurma in de afgeropen jaren byzonder gedetail-
leerde verslagen heeft geschre.ren omtrent het ontstaan en Éet uiterlijk
van de lt{ariapeel. ivren kan ze herlezen i-n de volgende Mededelingenblaclen:
7e jaargang to.2, bJz. L?-23
Be jaargang no.l+, blz. 5
9e jaargang no,Z, bï2. 3 t/n ?,
Tk zal dan ook slechts volstaan met enige opmerkingen omtrent de vogel-
stand ín l)fZ in vergelijking tot die ín l9ZL,
Bij sommige soorten was een d.uictelijke achteruitgang te merken:
De roerdomp heeft zich dit jaar betrekkelijk weinig laten horen,terwijl ook de eendensoorten een algehele achteruitgang vertoonden.
De roofvogels \ilaren eveneens niet talrijk verteE;enwóorà:_go, hetgeen
U kunt opmaken uit de bijgevoegde soortenlijst.
De oeverzwaluw was niet aanwezig in zijn vroegere kolonie bij Kamp r.Dit is niet zo verwonderlijk, gezien het feit dat, bij onze aankomstin Kamp r het achterverd, dat uitkeek op de kolonie, vol stond met
enkere tientallen autots, zodat het geheel meer leek op een parkeer-plaats langs een autoweg dan op een vredig achterveldjó van een boer-derij in cle Pee1.

De enige grgep vogels, die ogenschijnlijk weinig last heeft van d.erecreatiedruk, 'Íiiaron d.e zangvogels. Van een achierui-tgang was hier nau-welijks iets t', nerken, a1 rvas het geheel ontbreken van de grauwe klau-i,vier toch wql_ een merkwaardig feit t

-in het rapport van L.s. Buurma over L9?1 werd a1 genoeg aandacht be-steed aan het feit, dat het gebied steeds meer ontsloten wordt voorhet publiek. Door de grote brand.gangen, die er in 6r:graven zijn, ishet publiek in staat ze'Ifs cle in vroegere jarcn g"ï"àt".rd liggendemeertjes te bereiken, r,'raardoor automatisch de bróedgelegenheid voorsoorten als roerdomp en dirrerse eendensoorten afneemt. De vrees is danook niet ongegrond dat, a1.s het Staatsbosbeheer j-n d.e komence jaren een-zelfde beleid bliift voeren, scorten aIs d.od.aars, roerdomp , zomertaling,ïiintertaling, r,vaterral en zwarte stern verloren zu11en gaàn a1s broed-vogels van de Mariapee1.

Voorts meenden wij te constateren, dat Let 6ebied in ernst,ige mate u-tt-droogt; de oorzaak hiervan j-s ons niet gerreàt d.uidelijk. Deze uitdro-ging vormt eveneens een directe bedreiging voor bov"rrg"no"*de broed-vogelsoorten.
A1 met a1 ,,veinig opwekkende berichten omtrent de onsMariapeel. iviomenteel ziet het er naar uit, dat helaasten prooi za1 va11en aan Ce recreatie_druk.

zo weI bekende
ook dit gebied

l4artin van den Berg
Kinderdijkstraat 8 fI
Amsterdam - 101O.
Tf.7Lg76L

z.o ,z o voor soortenlijst.
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SoortenlÍ.'ist Maiiapeel, 6 en / mei L972
Dodaars op 6/5 op twee plaatsen horen baltsen,

en Kamp I.
El3ggg-Agiggl op beide dagen l- ex waargenomen, 3OO Bunders en .Mariavcen.
Roerdomp o
i,í1Ide eend
i;rlintertaling aantal aanmerkelijk achteruit gegaan vergeleken met ,?A

en ,?1. Totaaischatting2 50 - T5 paar,
Zomertalieg op 6/5 er' ?/5 een tiental exx waargenomen in Mariaveen.
Kra4eend op 6/5 1 ö waargenomen in sloot i-n j,iarj-aveen.
P§Ist-aart 1 ex waarricnomen in Mariaveen ?

§loUggg§ evenals a1le andere eendensoorten achteruitgegaan, totaal-
schatting 10 - 20 paar,

Brii-zerd op 6/5 en ?/5 I ex waargenomen boven heideveld lviariapeel.
[9:-gSglfSI op 6/5 en ?/5 1 donker ex llraargenomen omg. Deferrsiekanaal"
Eoomvalk tenminste l+ exx in Mariaveen en 1 ex Horsterdriehoek.
fgf""$Ïf 2 exx rvaargenomen in Mariaveen.
Bruine kiekendief op Z/5 is 1 o waargenomen boven Mariaveen.
EGE-j- "p275-*""m"àt een 6 EpgestJten, op ?/5 ,s morgens vroeg op

de baltsplaats bij het Defensiekanaal- 3 ö en 2 o waargenomen.
lgttijg op beide dagen vuerden waarnemingen van deze sooit gedaan op de

baltsplaats van de korhoenders, het verbrand.e gedeelte in de
Horsterdriehoek, en de weilanden grenzend, a/a Horsterdriehoek.

F:izant vrij algemeen, vgl.L969 t/n l9?1.
Waterral op 6/5 1 ex horen roe.pen omgeving Kamp ï.
waterLo*e-n algemeen voorkomend i-n vennetjes en slootjes.
L{eerkoet iets minder talrijk dan vorige soort.
Scholekster overvlie65end of op aangrenzend.e weilanden waargenomen.

meen op aangrenzende weilanden, enkele overvliegend. enEIstrf ;ï4"
in hL't gebied zel-f .

'rÍ at ersnip op 6/5 I ex in Mariaveen, 2 exx cvervliegenri Kamp I.
[t4_p rverlicht ook dit jaar weer enkele tientallen broedparen; vgl,

vorige jaren
Begs::ltlp
G{utto op
r{rleslje o

nI. bi j i4ariaveen

p ca. J plaatsen horen roepen, Mariaveen en ]OO Bunders.
regelmatig rrJaargenomen in Mariaveen.

of 6/5 1 ex overvliegend waartenomen.
6/5 en ?/5 enkele exx overvliegend.

p 6/, 1 ex gehoord l,larj-aveen.
Tufelugl op 5/5 en 7/5 1 ex baltsend omgeving prulvaart.
Qf"g-gspgtruiter op 6/, 1 ex overvliegend Mariaveen.
Zi-lvermeeuw o
§torilffi;ilt- o

p-6/,
p 6/5

1 juveniel overvliegend Kamp I.
1- juveniel overvliegend Mariaveen.

Kokmeeuw talrijk
Z,í/arG-tern + 10
Holenduif ] territo
Houtduif talri jk.
roireraqlr .rermoedelijk tussen de 5 en ro territoria.
EgIE9g-IgIlgf 2 terr. buiten reservaat: Flelenaveen, Z,rand reservaat.

6meen: voorzichtige schatti-ng + 1O terr.
Ke:kui1 9/5, 2r.oo uur, 2 exx uitvliegend-uit gebouw Griendsveen.
Bo"guÍl 6/5, 1 ö roepend bij Kamp ï.
Ransuil 7/5, I ex waargenomen op nest.
llachtzwaluw 7/5, 4.30 uurr f ex horen ratelen Kamp I.
§fg13y"ly 6/5 en 7/, weinig fourage, minder dan vorig jaar.
Groeng-epggh! op beide dagen 5 à 6 exx ïvaargenomen, vnr. spechtenbos

en Z,rand reservaat.
Zwa*e specht op 6/5 1 ex roepend JOO Bunders.
GroIe bonte specht op 7/5 waargenomen in het ,spechtenbos ?
Draaihalj: op 6/5 en ?/j 1 ex Spechtenbos.
KuifleeuwerÍk op 7/5 1 ex verbrande gedeelte Horsterclriehoek.
Veldleeuwerik enkele zingende exx waargenomen, vnl. in grensgebieden.

paar ivlairÍaveen en omgcving Kamp I.
ria, O"ïiijk, Spechtenbos, Zuidrand reservaat.
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Boerenzwaluw a1gemeen, veel fourage.
Huiszwaluw enkele exx fouragerend waargenomen.
0e.rerzwalutt enkele exx fouragerend waargenömen boven Mariavs'en.

Dit jaar geen kolonie bij Kamp ï, mogelijk verd.wenen door toenemende
recreatiedrrrk.

Eog*PlJjlsI talrijke broedvogel, aantàI waarschijnlijk gelijk aan ,?L,
9reqplepeq
Vtritte kwikstaart op beide dagen waargenomen, o.e. Kamp I en boerderljen.
lli interkonine a lgemeen.
lig.ggemus algemeen.
§1gt-e I3*js!gg
Zangf i§ter

3 terc. t Helenavecn, jOO Bunriers, Spechtenbos.

Koi:erwiek op 7/5 I ex overkant Defensiekanaal (laat ! )

algemeen;

I.9ISÀ algemeen.
Tapait 6/> t ex Defensie kanaal.
Roodborstt t7, /S t ex zingend Costelijke rvachttoren.

e 5 ex omgeving Defensiu. kanaal .
roodstaart op beide dagen meerdere territoria.

Blau rst I op zeker L5 plaatsen horen zj-ngen, wellicht meer.
Roodborst algemeen. {gqblegaal , zie 1971.

inkhaanrietz, er zeker 15 à 20 territoria.
§lgr op 5 2 terr", beide in de JOO Bunders.
Kl-eine karekiet 6/> t terr. in de JOO Bunders.
Rietzanger -675 -L tem. in de JoO Bunders.
Zwarrtkop aISemeen.
Tuinffuiter a1Semeen.
Grllsmus alge
Braa.msluípeI
Fitis algemee
rjïïï jaf alge
Fl.uiter op 2

Elgpglmesg algemeen.
[dEgl --tuS taartmees

meen.
op I plaatsen zingend tvaargenomen,
n.
meen waar het terrein zich daarvoor leende.
plaatsen zingend ïuaargenomen, nI. Spechtenb

7/5 L ex bij Kamp I.
6/ltöen2o'+ omSev ].ng U wt_JK.

os en 2e v'ri jk.

rrit oria.
op 6/5 exx in het Spechtenbos.

Boggkruiper' I territorium geconstateerd..
9l*gru golg op 7/5 I ex horen zingen omgeving Defensie kanaal.
GeeLgors alEemeen.---B:gtgg_rg algemeen, talrijker dan de vorige soort.
Groenl-igg enkele exx, o.a. Spechtenbos,
Putte{ 1 ex overvliegend, JOO Bunders ?

Ilneg algemeen.
IlgE algemeen.
IIglu*qg Kamp I, dorpen en boerd.erijen.
Sllsgb: op beide dagen meerdere exx vtraargenomen aan de w-rand .

ÈIIeCug algemeen
7:warte kraai algemeen.
j..-___-

§3gg aI8emeen.
EE"tgI algemeen.
9:"i meerdere exx uraergenomen.

MvdB/vDr _juni 1972

Martin van den Berg
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Sommigen van ons zullen op hun excursj-es hoogspanningsleidingen d.oorhet Nederlandse landschap zien 1open, zonder zich eigenrijk hierbijte realiserei], wat het e'ffect ervan is op de vo.:elvreield. Dat dehoogspanningsmasten m'-t hun draden als sialen poppen zoveel_ vogelsafslachten, iedere dapi weer, val-t 2cnder meer te betreuren. Uit hetonderstaande moi;e clit bIi jken.

Inleidine:

!I

Het trajeci
het pla.atsj

Draadslachtoffc'rs bi Spaarnwoude
L97t - tg72

van het teltra ect
, víaar dit verslag over gaat
e Spaarnwoude en d.en Oosten

, ligt ten Zuid-Oosten van
van Haarle.mmerliede. VerCer
met de a1 geprojecteerd.eloopt de leiding grotend.eels evenwijdigdijk van de toekomstige Rijksureg 6.

Terrei.n
De omgeving bestaat heIemaa1 uit grasrijk polderland. De correlatie,di-e er tussen de draadslachtoffers en nót iandschapstype bestaat,is dan ook duidelijk in de tabel af tc- lezen. Dit kan mede de oor-zaak ervan zijn, dat bij deze telling, in verhouding tot andere tel-lingen in Nederland, het aantal versóhillende vogersoorten laag isgebleven.
A1s we de aantal-ren en soorten in de tabel ontleden, zien wii, datbijna alle soorten op de een of andere wijze met hut weiland zijnverbonden' De Kievit bi jv., tryaarond.er de meeste slachtoffers vielen,is afhankelijk van het weiland wat zijn voedsel en broedgelegenheidbetreft,
zo kan men de volgendc punten opsommen, d.ie op een soort van toe-passi_ng kunnen zijn:
a) hct weiland alÀ fourageerqebied,
b) aIs broedgebied
c) op doortrek en/of als overwinteringsgebied
Andere noemenslvaardigc aspectcn zijn bijv. de sloten, waarvan erruim 20 onder de hoogspanningsleiding tàpen: d.eze oefenen hun aan-trekkingskracht uit op de eendachtigón. iit vert<Iaart de aanwezigheidvan víi-ldc Eend, Kuifeend, slobeend., wintertaring, Zomertaling, Knob-belzwaan, iuieerkoet en !íaterhoen.,
Tuosen mast 29 en mast ZB t:-gt een rr,reiland, dat verzonken j_s enbezaaid met graspollen. Dit weiland staat buiten de zometmaand.e'gedeeltelijk ondc'r waterl d' aantrekkingskracht hiervan heeft totgevolg gehad' d1! hier een groot p""""rrf"ge slachtoffers vie1.sommige slachtoffers wcrden in grl$pers, à"rrt"" polren of langsde slootkant gevonden. Een verkiaring ilierr.oor zou kunnen zLjn,dat dc gewonde vogels beschutting zoàrrton wegens hun kr;retsbaarheid.
De te11Í ngen
Deze zíjn voor hqt merend.eel uit EÉ voerd in de wintermaand.en, maarer is ook in de daarbuiten valle nd e maanden geteld.fn Ce zomermaanden waren de tel_Iingen onmogc.lijk door het ho8e gras:hierdoor werde.n n.1. te ve e1 slachtoffers aan het oog onttrokken.De telfrequenti_e vari_eerd.e van wekelijkse tot maandelijkse tellingen.
Over de volledigheid van de tcllingen dit. per keer werd tl.reemaal hc Lvtraject afgc.lopen, eerst de linkerhelft en daarna, op de terugweg,de rechterhelft. Hierdoor ko n worden voorkomen, dat slechts de slacht-offers onder of di_rect in de buurt van de leidi ng vrerden gevonden.Toch zullen er wel exemplaren, met name van de kleinere vogelsoorten,niet gevonden zijn, e n ook een aantal ilindirect e slachtof f ersr?"Onder dit laatste versta ik vogels, die bi jv. óón of beidc- vleugelsgcbroken hebben bij e en aanvaring rnet de d,rad.en, maar die toch noEvitaal genoeg waren om zich over groterc of klej.nere afstandente bewegen, zodat zí j niet gevonden werden.

voort
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Dcor predatoren . zoars Torenvalk en zwatte Kraai, word.t ook een
beperkt aantal vo;1els bij de leiding weggesleept.
De teiting op het bovenstaandc baserend., zou ik wirlen verond.er-
sterlen, da ongeveer 85 % van ae total-e aantallen werkerijke
slachtoffers gevonden is en in de tabel verwerkt. Als kanttekcning
moct wel- worden opgemerkt, dat zolang het aantal niet gevonde'n
vogels en rrindirecteir slachtoffers onbekend is, het eigenlijk
nogal voorbarig is om e<.,n bepaald percentage t-e noemen.

De lengtc van het teltraject bedraagt iets meer dan 2 kirometer
cn loopt van mast 2) to; mast J1.
De aard van de draden bcstaat uit
.raneengekoppelde draden.

enkelvoudige draden en uit twee

tiJat de rÍchting van de hoogspanningsleiding betreft, d.ezu. loopt
van NNC naar ZZW. De draden staian dus niet loodrecht op cle voor-. ennajaarstrek, inaar wel op eventuele slaaptrekroutcs van meeuu/en naar§loterdijk en/of de Mooie l'Ie1. Dit geldt tevens voor trekbewegingen
tussen weiland (aIs fourage6ebied) en boerderij en tussen weiland endorp (fi;v. Spreeuw en Houtàuif) "

tffinter
öfrEET-ae meeste tullingen i-n de wintermaanden zijn verrlcht, is eenkorLe situatiebeschrijving over Ce vogel:,vereld op de weilanden in dezetijd wer op zijn plaats. De watc'rhuishouding is goed, zod,at de wei-
-l-anden' een enkele plek daargclaten, rcrlelijk dràog zijn voorzoverhet woord I'droogrr gebrui-kt kàn worden. Het-profiel .r"n ae weilandenis eveneens goed, uitgezonderd enkele tcn oosten van de leiding.De wintergasten en doortre'kkers zijn d.ezelfde a1s overal in het polder-
.1"1d zijn terug te vinden. De twee scorten, die echter d.omineren, zijntdulp en Goudplevier. De Goud.plevier is in het late najaar en in dewj.nter in tamelijk grote groepen aanwezig. Dc,tríu}p, die rs winters 1naantal afneemt doch nÍet geheer verdwijnt, neemt tegen het voorjaar
"'ueer 

toe. Broeden van deze soort lroet niet uitgeslotón worden geacht:in het vöorjaar. is regelmatig balts *.*"g"rro*".. op B aprir waren nog12 excmplaren bij de leiding aanwezig. isà of tijclens voistperiodenzijn Kramsvoger en Meerkoet een vertiouwd beeld op het grasland"
Bes eki r soort
rïí1 e eend: omt rn de sloten voor, maakt bi jna 7 ?6 uít, van de slachtoffers.fr'ïiïöïïàïi""

-dKnobbelzwaan

;ri atersnip: 6 )6. Doort
Grr-r.tto, Scholekster :

rekker, fourageert op uieilan<i en langs de
2%. Betreft a1leen de broed.vogels.

: doortrekk..r in kl-ein aantal .
: altijd enkele aanïvez ig in d;- bredere sloten.I{outduif : !? %.

bij
veel op weilanden. Bij de tell-i n6 van l5/3 werden er te1-kens 2 exx elkaar gcvonden, waarschi jnlijk a1 ge.vormde paren.iiievit: + 20 /o. Vorstvluchten zijn waars chijnlijk de- oorzaak voor deïiö§6-ïi:-nE. rse aantall-en.

Resumerend mogen wij vaststellen, dat er een verband bestaat tussen deslachtoffers met d.e'omgcving waar zij in voorkomen.rn de toekomst zal het temein waar de lrliding doorloopt verand.erd vuord.enin een deel van het recreatiegebied Spaarnwoude, hetgeen een biotoops-verandering zal meebrengen. Het zal interessant zijn om dit te volgen.
Vecl clank beri ik verschuldigd aan E. Csieck, die veel gevond.en restenno-; wi-st tc detcrmineren.

.!i!:i31931, Hct Kombi-nummer vwcrs KJN,hct vrlierdensc veId, van G. de Vries.
Walcheren, van J. Steketee en E. Osieck.
MS/vDr M. S

cJN, NJN 197f,
Tjiftj af 1970,

slotcn.

te1lin6en in
1. Telling

met
nr.

ingor
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to/t L6/t 23/L 6/2 L9/2 2o/1

11
11
5-r .*
-1
-2
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107

24/to t2/L2
-2

-2
),r

I

1aLé

12
2

-1
11
-2

1-
-1
-1

11
10 16
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3o t 2o/2 26/2 Lj/t 5/4 zj/4 rotaat_

9?2 14-

t1/95/4
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;
1

;
1

:

;
6

23/4

;

;

1

1

;
=

L>/7

;

;

;

;
1

1

LB/B

1

;

1

wildc eend
meerkoet
kievit
§preeuw
watersnip
goudplevier
kokmei>uw
s tormmeeuur
postduif
houtcluif
kramsvoplel
wulp
grutto
scholekster
waterhoen
zanglijster
knobbelzwaan
zilvermeeuw
wintertalÍng

eend
meeuw
ondeterm. b .

vervolq:
wilde e,end
meerkoet
kievit
spreeuw
watersnip
goudplevier
kokmeeuw
stormmeeur,v
postduif
houtduif
kramsvogel
wulp
grutto
scholekster
waterhoen
zanglijster
knobbelzr,vaan
zi-lvermeeurr
wintertaling

eend
mceuw
ondeterm.b.

1

:

1

;
I

;
3
l_

4
I

1

:
I

1
=9

1

1
6
ö

1

I

r

1

Ë

1

1

1

1

;
2

1

1

2

;

;

1

10

5/1

,
)

1

1

1

,

-:7

1

1

2
2
2
1

l
4

I

:

1

.

-:11

1

1

1

1

4

;
1

Z
1

:

I

T4

)
L

1

1

1

tri

4
I

2

:

)

10
11
29
10

9
14

o
'J

2

3
1B
4
B

3
2
4
1

1

1

1

2

1

_9
=!22,

levend exemplaar

I'{. Singor
Amelandstraat 4
Ams t e lveen
Tf.,432062
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juni IITZ-
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Technisch 1id van het Contactorgaan voor Vogelstudie
eh is:Coördinati e Draadsl-achto f f erond erzo

11 v. d .' Helststr aat ?9I, Amsterd.am -
van d.c- ContactvergaderinSf gehouden

de !lira::da, 2e

het rrVerslag
Utrecht, nemen

_t5

voor

Zuid.
op lL/12/ t 71

van M. Singor,
uit
te
het

wij in aansluiting op het artikel
volgende over:

:+i ,1at onderzoek kunnen de volgende vragen ,,,,rorden gesteld:
e ) . Hoe groot is het probleem.
b) ' f{at zijn de verschilren tussen de trajecten waarop *aeï-
. nemingen zijn verric.ht, en

c). i'íelke oorzaken zijn 'aanleiding 
tot deze verschillen.

De Miranda heeft zich voornameli-jk met de eerste twee puntenbezig gehouden, waarbij als werkri;ze het te1.l_en van slacht_
o f f ers vserd gek ozen.
Gedurende de laatste drie jaar zijn deze tellingen voorname..
-1i:t uitgevoerd door m"nsei van hót sBB en redeà van aà--jéusa-
bonden
Daarbij is gebleken, dat vooral de grotere vogels word.e.ngevonden, in totaal bijvoorbeeld:
55 Goudplevieren, 160 Gruttors, z3o Kieviten, go Kemphanen,lJo Meerkoeten, 61 ',riaterhoenen, 25o Kokmeeuwen, tege:rover eengering aantal kleine zangvogels.
omdat bij--dit soort iverk de begroeiing het vi-ncen van slacht-offers beïnvIoe.dt, zeggen de aantarlen dus niet zo veeI.De genoemdc cijfers geven slechts een. indruk van het probleem.verder is gebleken, dat in de zomermaanden de aantarren sr_acht-offers het laagst zi jn.
luïat de manier van tellen en het aantal_ tellerseen groep van 4-) merisen het meest geschikt teHet spc-eIde gecn ro1 op urelke data ierd getcld.
ook r,verd geconstateerd, dat onder arr-e omstandigheden Kraaienen [ksters er direct toe bijcrroegen d.e sl,chtoffers te latenverdwijnen. Aan de Dieme,zeàai;t-rrljvoorbeeld bleek, datslachtoffers doorgaans birrnen à+ ""i *rr"r, opgleruimd en datover clit trajcct cen betrouwbare schatting van 1)oo slacht-offers per km/jaar berekend iverd.
op. andere trajecten kunnen slachtoffers ook minder snel ver_dwijnen en liggen de kn/jaar-aantallen vaak 1ager.
Een en ander si.irnenvattend deelt spreke' mee, dat croor terlingen,afhankelijk van-het gebied, resultaten zijn verkregen d.ie zeerzeker een bepaalde indruk geven, maar toch croor verdergaand on-derzoek zull-en moeten worden gevolgd.
Een dergelijk ond.erzoek is volgens d.e Miranda echter niet meergcschikt voor vrije-tijdsbestedi-ng, omdat het veel te ver zalgaan; alleen een instelling ars rrei RrN bijv. ,ar ait orràurroul,met succes kunnen doen.
Daarbi j za7 ook gelet moeten r,vorden op plaatseli jke trekbeure_gingen en zal op grond van d.e"daai^uii'"àiÀ""a" uitkomsten bijhet prannen van hoogspanningsreidingen u"i"rra kunnen wordenin welke richting deze in "Ík g*.r.r- niet àoeten lopen en r,verkernaatregelen nog. m:er nodig zijn om het aantal draad.slachtofferszo laag mogelijk te houden.
Een en ancier' zo meent de lulÍranda, ligt niet op de weg van deamateur-vogel_aar. n

rtNa het uitvoerige verslag
zícht verschcnen.

over 1970 is e-r dit jaar geen over_

betreft, bleek
zijn.

vDr
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le't
15 zomertaling
Bg boomvalk

116 kleine plevier
llr, grutto
L79 visdief
193 tortelduif
:-95 koekoek
2)7 gierzvraluw
226 boerenzwaluw
227 huj-szwaluw

228 oeverzwaluw
229 wielewaal
265 gekraergde rood.staetrt
?-67 nachtegaal
27O sprinkhaanrietzanger
272 §nor

274 grote karekiet
2?5 kleine karekiet
276 bosrietzanger
2?7 rietzanger
279 spotvogel
2BC zwartkop
282 tuinfluiter
2B3 grasmus

284 braamslui.per
287 fitis
288 tjiftjaf
289 fluiter
294 grauwe vliegenvanger
295 bonte vliegenvanger
3O4' witte kwikstaart
tO6 gele kwikstaart
341 rietgors

y3]
4/4 *

2J/4 *

10/3

1a/4 *

28/4

24/4
1/5 *

B/4

2)/4 *

6/5

t3/4
t4/4
2t/5 *

2r/5 *

e/5
rc/5
20/4
6/s

13/4
25/4
2t/4
26/4
4/4

2t/3
2o/4 *

2/5
2J/\ *

t4/l
20/3

10/1( B/tl

t9?2

26/4 *

ti/s "t
2)/4 *

29/2
g/4 *

1/5
22/4
2o/5 *

e/4
24/5 *

24/5 *

7/5
29/4
13/4

Lg/5 *

6/5 *

7/5
20/5

t3/4
Lt/5
9/4

25/4

29/4
2L/4
25/3

t6/t
1/5 *

16/5

2/5 *

t4/l
t5/4
1/3

(10/2)

VG., - nummering Vogelgids Jde druk
* = deze soort was in 1921 c.q. ín l9?2 in het Amsterdamse Bosgeen broedvogel. *, = begin juli nog dubieus.

Cijfers tussen haakjes (.,/.) geven aan, dat ce zangvogel toengg3lg3 werd. reeds

I glBek e e r_ZOUERVO9EIVEBQEIVoGELS 
Ams t gr dags e_B o s
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De volgende soorten zijn landelijk rrjaarvogelrr, maar zijn in het
Amsterdamse Bos in het winterseizoen meestal gedurende korte of
langere tijd afwezig:

vG.3

112 Scholekster
t??L !re

overvliegend
op de grond

t7/1
23/2

t5/t
)/2 op Gen. teruein

26/2 ollu oost
6/3 wej].anden Meerzicht

( uatts )114 Kievit
6ï6iïïi-egena
op weiland.en Meerzi-clnt

L3/2
20/2 1/1 en B/l nog op w1.

l7/2 opnieuw op weil.
25/2 baLts aldaar

Mz
Mz

1J6 Tureluur
overvliegend

op weilanden Meerzicht

8/z

75/1

1O/1 overvl. en op Gem. ter'
1/2, 14/3, l5/3 overvliegend
l7/3 bal-ts op v,,eil. NIz

Overzichten over voorafgaand.e jaren verschenen in de Mede-
delingenbladen L96r, nr. 3, 1965, nr. 3, 1967, r1r. 21
1968, nr. 2, l9?O, nr. 2t 1.9?L, rlrr 2. 

$

lladere t,oelichtingen over de waarnemingen - als plaats t àar,
en ïuaarnemer - zijn te vinden in de kwartaal-overzichten.

Verder verwijzen wij nog naar het artikel van F. Versluys:rlEerste en laatste uraarnemingen in het Amsterdamse Bosir, dat
a1s bijlage verscheen van het december-nummer 1!fO '8e jrg.,
rrro 4).

Samenglesteld door: Mej. Mr. J.H"U. van Drooge
Corn. Dopperkad.e B VI
Amsterdam - l-OO9

v DT/ vDT
juL;. J-972
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ïnventarisatie Noordkant - l9?Z

5. Fuu!-4paar
Zi-e overz:'cht Amsterdamse Bos, 2e kwartaal
9. Dodaars - O

i3. \,,u'iLde eend niet geteld
35. Zomertali 0

Slobeend 1

Kuifeend -+5 paar.
Kuifeenden vuerden ti-jdens het broedsej-zoen regelmatig waargenomenin de sloot langs het Jachthavenbos (zijde ,.idt"r"ui*), iràtpoeltje bij de speelplaats, op de Banaan, het slootje d.oor
ONM Oost, en eind excursiepad (weerszijden).
Bij de schuilhut in oNM ,,est werden op 3L/5 en 16/6 minstens1l ö en 1 o waargenomen (de Grootr mej. van Droogl).
Eind juni tvreemaal een o met pu11i, resp.4 en 10.
Boomvalk - 1 ?

zo

42.

? 89.

94.

98.

100.

LO7.

108.

112.

Tweede herft juni waarnemingen van r ex (ó6nmaa1 2 exx) in
ONM lrïest.

Torenvalk - I
BroeA§eïàl in nestkast Meerpad; 6 pulli werd.en geri-ngd.
Patrijs - 1.
Op weiland lvleerzicht
Fazant - niet geteld
1O2" Vrlaterral - O

[gte_rhoen - niet geteld
Meerkoet - niet geteld; meer talrijk dan waterhoen ?

Scholekster

114.

13t "

v6.
L92.

l.95.

203.

- op weilanden Meerzicht (nie.t geteld) +1 paar in berm excursÍepad ONM.

4lev:-_t - weiland,en.Meerzícht en ONl4 (niet geteld)
121. U3!9r911! - o

Gluttg - weilanden Meerzicht, 2 paar.
Tuqeluur weilanden Meerzicht en oNIvÍ oost, beide 1 paar
Iioutduif - niet
Koekoek 2?,
Bosuil

Ransuil

geteld.
+ 1 6.

2'. van de ) jongen in 1
uit de andere nestkast
1; broedpoging mislukt.

nestkast kv,ramen 3 groot,
vlogen 2 jongen uit.

204,
2l-6.

2t7.
Grote bonte s

Kleine bontes cht
e chter et geconsta

echt - 4 territoria; 1 nest gevonden.

- wèL een territorium; broedgeval werd
teerd.

Zie overzi-clnt Amsterdamse Bos, 2e kwartaal.
226. Boerenzwaluw

Nestelend o.a. bij de Jachthavens, west-eind.e Boeierspad.,
glder de bruggen 506, 591, 50? (fiapUru€; bij grote sluis, echterdit jaar uitsluitend ond.er het wegdàk, niet-onaer d.e kleppen),erf Meerz:-clnt.



229. Wielerraal
Op T7T-4 zangterritoria, alsmede 1, dat
delijk verplaatst heeft naar''l"lidden-l,Vestrr
Inventarisatie nog niet aifgesloten.
Zwarte kraai - niet geteld.

Midden 'tirlest 1ag. Oorspr.
Grote lijster -. 1

1g

zlch inmiddels vermoe-
(overzijde autoweg).

territorium half in
Noordkant: 2],

I\e!cl
Vlaamse gaai-

Koolmges

Pimpelmees

?-43. t\atkop
244. Staartmees

232.

235.

237.

a}8.
219.

247.
248.

25L.
)qz,

1qo

275.

276.

í/ / "

279.

2BO.

282.

2BB.

2)4.
298.

24,

- niet geteld

- niet geteld
- nigt geteld

- niet geteld.
- 5 territoria.
- 8 territoria, oorspronkelijXe Noordkant 6.

op I plaatsen nestbouw geconstateerd.
Boomkruiper - 5 territ,oria.
iliinterlconing - 2l , alsmedé 2 waarvan het

ZanELi-j ster

§ersl
26r. ce

Bosrietzanger - !.
Ri- e tzanger
Spotvo gel
Zwartkop

Tuinfluiter

- niet geteld.
- niet geteld.
e rood.staart - O

- ?, oorspr. Noordkant 4.
Opmerkelijk was, dat er dj-t jaar vreer territoria
waren in bovenbos en Koenenbos.

"267 . Nachtegaal

269. Sgg.gporst- - niet seteld..
27o. §fff$!C33I1g!Zg3€9I - o; slechts 2 waarnemingen.

272. §lgf - 0; slechts 2 viaarnemingen.

Kleine karekiet - ,a +.

- 6"

- bf j Veha park. terrein, buiten oorspr. Irioordkant

- 10, oorspr. Noordkant 7.

- onvolledig geteld, I B, waarvan oorspr. Noordkant /
283.
284.

28?. Fj-tis

Grasmus - O.

Ere*qslvrpgr o

lnclusief I
Oorspr.

J-1, oorspr,

op Veba parkeerterrein.
Noordkant:19.
Noordkant l-0.Tirltier -

Grauwe vliegenvanger
Heggemus

1

- 15, inclusief 1 op Veba parkeerterreinl alsmede 1
van het terr. half in Midden vïest lag. Oorspr. Nk:

1O4. lïitte kwikstaart - f, erf Meerzi-cht.
306. GeIe kwikstaart - O.

]12. SpresUW niet geteld.

VrIaaf -
11



,

3L5. Groenling -2

- 1,

-o
-1à
- q.

-2t

waarvan 1 op Veba parkeerterrein,
westeind Jachthavenbos .

de ander :fietsen-
stalling Tribune.1L6. Putter

3LB. Kneu

329,

,41.
347.

Vink 4.

4 ONtl, 1 oeverstrqok buiten Meerpad.

middelstc bos en erf Meerzicht.
!iq!go4s
ilingrnus

In totaal 52 soorten broedvogel + 1 ? (de boomvalk).
Van jJ soorten werden territoria gete.Id..

Terwijl het soorten-aantal- dus hetzelfde b1eef, trad er een.verschuÍ-ving
op in de geregistreerde soorten.
AIs winst boekten wij in 1972: slobeend, torenvalk, patrijs en k1eíne
bonte specht (+ mogelijk nog de boomvalk);
van de soorten van 1971 missen we op de lijst van L)12:
waterral, gekraagde roodstaart, grasmus en braamsluiper.

Aan de inventarisatie werkten mee:

IÍuj, A.C. Arntzen, mevr. J. Brinkèrs, en mej. Nir. J.H.U. van Drooge.

De gegevens werden uitgewerkt door J.B. Buker en mej. van Drooge.

)t * * * + * * + ** * **,t :f ** **'t

nummering volgens Vogelgids Je druk

Jul-:- \972, vDr/vDr

-20-



AiiÍSTERDAMSE BOS I 2-TI tweede kwartaal
D; waarne ngen, hoelve sch eoo ee

21

, bli jven voor d.e
verantr,voordelijkheid van de waarnemers
Numn:ering: volgens Vogelgids Je druk.
De nummers tussen haakjes (..) verrvijzen naar rDe vogelwereld
van het Amsterdamse Bosrr, verder te noemen rtBos-Avifaunan.
+(..) betekent: aanvul-ling op deze Avifauna
Het ti.ken o kan oAk ?-k1eed betekenen.

G) I: rrr! Noordkant:
- Broedgeval speelplàats 2 j/, jongen . cp ?/5 verplaatste het paar,

de o met de jongen op de rug, zich naar de rand. van het oNM.
sedertdie'n een aantal waarnemingen van I paar met 2 jongen aldaar.

- Nog twee andere paren broedend eind juni-, alsmede ""r, vi""de paar,
waarvan geen broeden werd vastgesteld; mlsschien een eerder broed-sel verloren ge8aan ?

- Amstelveense Poel
.tsroedgcval NtU-hoek bij poelpad reedsjuni derde broedpoging (de Groot)
Broedgeval Zuidzijcle

- KIeine Amstel_veense

Laatste waarneming:
L7/4 I ex in sloot

(10) lB. Aalscho lver
22/4 1 ex boven
Daarna diverse w
vliegend of viss
29/4 1+6exx

Zomertali
t- ano

tweemaal verstoordq eind

Poel bij eilandjes
Poel

(Hartog)

/-. .\ul-JSe/

(M. v.d, Berg)

tussen Jachthavenbos en zandterrein

nd juni een ut met jongen aldaar
(:) . Kuifduiker Na 26/J nos:

1 l- ex hoek Ringvaart/Nieuir,re Meer
evr. Brinkers)L3/4 idem (m

(7) p. Doclaars
VIjE 

"pFil-waarnemingen, o.a.
4/4 6 exx bijeen rand Gem. teruein, ilhinnikendrf (mevr. Brinkers )

(vDr)
Eerste waarneming in l9?Zl

NM (Swart)
aarnerningen van doorgaans slechts
end op NM, in april, mei cn juni.
boven Nj4 (Swart)

1 ex, over-

( 21) 4. lljintertali
echts d -riuaarnemingen (L/4 en 3/4) en

( vDr)
1 juni-waarneming:

12/6 J ö slootje hoek Koenenbos

/5 en ?/5 l- o
+

aan bi j karnp. terrein Schinkelpolder (gutcer)
Oeverland bi j I'Íeerzicht (me j. Arntzen)

een juni-waarne mingen.
(26) eend

2
I
L]

(29)

In het ONM waarnemingen van steeds 1 o op
12, L|r-%, 28, 2p april , ?. en 24 meil
22/4 1 paar weiland.en Meerzicht (Swart)

l paar over y,rl. Iíeerzicht + 2 paar in ONM Oost (Buker)
3 ö 2 g ONVi Oost (Krabben, Lammers)

2O/5 1 paar'vliegend over ONM van Oost naar [/est v.v. (Swart)
?\/,2 1 o met J jongen op plasje ONM Oost (mevr. Brinkers)
Lb/b I alarmerende g ONI'I Oost (de Groot)
2/5 1 ö op Kl_eine Vijver (ne:. j nders )

42. liuif eend
+ t7/6

?-6/6

30/6

met
lenpa

1o!
Jo1
l-o

+
fo.+ztc.

B pulli sloot langs Jachthaven weg ten Oosten van
d (suker)

met 4 puIli slootje ONM Oost bij de J bankcn (vDr, mevro.
rnet 10 pulli slootje ten N. van het Koenenbos, Geers)

h verplaatsend naar ONM Oost (vDr)

(22)
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2e blz. )

41. Taf eleend ' ' -:'"'

ÏEZ4-T o ;i-Nri (swart)
L5/4 I 6 Aoornsloot achter speelplaats; maakte een rrtammeit indruk(Swart, Meijer)

37) Grote bck
o

I ./'

(vDr)
10 apri1. Laatste u,rng:

/ I ^\\ +U) )lZt Bergeend
2L/4 2 eix rfeine Vijver (Haver)

(t9?z-tr,
(10)

( 41)

(24)

N

2
og lvaarnemingen op NM op 1r 4, 8
V4 a ? on NM bij Gem. terrein

e.v. Ganzen
grauwe ganzenrr over Olrlll richting Oost (Swa:rt)

8/4 ts nachts grauïue ganzen over Balkan (Buker)
pB/5 en 9/5 werd. een gekoitwiekte of geleewiekte kol

I
l-
C

nomen rand l\i'; bi j Koenenbos; kon niet vliegen (rte.ijnde
( 6r ) 8g . Boomval-k

I775--TexÏver weÍlanden Mz naar laatste bos (v.d. Berg, scholten)27/5 I ex boven Vogelei1and, gezien vanaf Ntvl-dijk (V"rtó"rr")
16/.9 1 paar omgeving schuit-hut OUU West (ae Oroàt)17/6 1 ex boven schuilhut ONM West (Swart)
Hierna nog een aantal waarnemingen in tleze omgeving

Van de
na 7/4.

itslechtvalkrl met be1 aan poot geen waarneming meer

94. Torenvalk
ffi;E4E":glur., rr nestkasten in her Asd Bos, I broedgevalop voormalig kraaiennest.
1 broedgeval in nestkast Zuidrand van het Bosfn deze kasten werd.en 20 juvenielen geringd (de Groot, Buker, Hartog)
Ook een aantal .waarnemingen omgeving Jachthavenweg;t7/4, t4/5, 22/5, 3t/5.
98. palrif,s_
Territoria Jollenpad (t>/t+), weilanden Mz (19/5), hertenkamp (4/4, ZB/Sen 3/6).
^?/.5 1 paar Oeverland. Kleine Arv. poel (Buker)
24/, 1 ex Ziil-hoek Schinkelpolder (guk"rj-
112. Scholekster
Territoria rveilanden Mz, oNlvi, hertenkamp, langs rijksweg 6 terhoogte van ilileste.lijk viaduct, vermoed.eri3t ook koeÉamp.r paar broedde blijkbaar zelfs i-n de berÀ van het excirsj_epaddoor ONM: m.i.v. J1/5 steeds een volviassen ex ar-armerend. oi tret paa.op 24/6 u.rerd een d.ood (vermoedelijk doodgebeten) jong in aà uerm
aange tro ffen .

.gans wearge-
rs; mevr. Brinkers)

(62)

(6t)

(79) 116. r<Ieine l-evier
1 ex laag over NM, richting V{Z,N (Swart)

( 82) L4. lrJatersnip
Apri-l-vraarnemingen t/n a9/4 4 exx cNM oost + 2 exx elders (swart)

(8f) L26. Hgutsnip
2 terFitotïàï Balkan en Amerj-ka (Buter)

( 87) L29. Regenvrulp
317TAT-

( BBI U1. Grutro
exx roepend over Schi-nkeIpo1der, richting ONO (de Groot)

Itlaast de broedvogers protseling vreemde concentraties
?7/4 18 exx bi jóen , 287+ 14 eix ie";"àu"i',- zgt,r ti- 

"B/J r'og J exx. \irogen op en vi-eren d.aarna weer in.
Geen broedvogels - misschien eerstejaars ? (Brand.er)

op wl. i,leerzicht :

xx (Swart)



(w?a-l:, )e btz.)
(90) 113 "_it:-tsat, je6/4 I ".x ovEr heuvcl (But<er)

5/S t ex van Oeverland ldz naar overkant (mej. Arntzen)
Oz) Oeverlo r

2 1 ex rand ONl,l (Swart)
Hele maand mei regelrnatig lvaarnemingen in aantal varierend. van1 tot I ltroordkant. l/S ón B/5 ntngverart (Reijnders)

7 Zwarte ruiter
ex hoog over ONM (Swart)

ONI'I (Krabben, Lammers)

23-

put Nieuure Mec.r (Haarlemmermeer)
richting NO (Rei3nders)

over ONM en daar
weg (Swart)

i-nva11end;

j. Arntzen)
1 paar. arv. Poel 1 paar.

1 waarneming:
ancl (boswachter Godhelp)

(94) 1

(ro:) 14

(rrr) t6

(141 1

Noo

Kluut
I ex over
S tormmeeuy,r

2 t

05) VB. Groenpootruiter

-
+/O I ex luid-roepend vanuit Zand

over Ringvaart bij Meerzicht
(102) 148. Kemphaan

l/4 I ex, samen met Z tureluurs,
viogen 1ater ïveer gezamenlijk

20 1 juv. ex hoog overvliegend (Srvart)
(rr:) I Visdief Eerste voorjaarswng 3

Iveense PoeI (mevr.1 ex boven Amste cl I Haen)
Tortelduif Eerste voorjaarswng:

E) tweemaal- 1 ex Amstelveense poel (Luijend:_ jk)
3/6 I ex omgevi ng Vogeleiland (me3. Arntzen)5 territori a Asd Bos: heuvel voorheuvel drie Schinkelpolder(Buker, de Groot)

(1e57 I Koekoek Eerste voo rjaarswng:
ex omgeving schuilhut ONIvI (me

rdkant 2
6 roepend

. Bosuil

en + J ó. VogeIellando
+e/ e ö uÏ5 brede b etonbrug.

(128) zo
n vij nestkasten werden 1! juvenielen geringd. Twee juvenielen

kwamen niet groot.
op 29/1 werden 2J eieren geteld, exclusief een kast, waar later, juvenielen werden ger:-nga. (ae Groot, Buker, Hartog)
op 20/4 werd. een dood overjari6S ex aangetroffen in Broek in ïrrater-land. Het betrcf een ex d.at op- tZ/6/f97f in het Amster.damse Boswas geringd (Bonten, meC. Swart)

(1291 zo4. Ransu i1
Tot

Q3a) 2o?.
dusver werden 7 juveni-elen geringd (de Groot, Buker, Hartog)

20/5 NoorakàrÉ (Sr,'r
Eerste voorjaarswng:
art )

Na 3l/L nog slechts
je omgeving I,/oge1ei1

Gierzwaluw

Qfi) ao rJsvo 1
10 1 ex in s]oot

(tfB) zL?. Kleine bonte s echt 6/Z t ex bij voormalig U-pad (Brander)
a el- maart g e n waarnemingen meer bij kantoor publ_. Werken.Aan de l,ioordkant, alle ten Ooston van de Banaan ( speelplaats ,Jachthavenbos, bovenbos, Tribunebos) waarneminge nopI,+rl>en 19 aprÍ1.

Op L/5 en 5/5 I ex speelplaats (resp. Reijnders en mevr. Brinkers)B/5 bovenbos (vDr). 'Hi;;;;-i.u 
uru".,

7/6 1 paar speelplaats. Het Srrn u* bood een rups aan aan het andere; rups werd niet aanva.rrd (Krabben)
25/6 vermoedelijk 1 ex al-daar, vloog roepend rond. (arleen gehoord, vDr)



(tg?z-tr,
(r4o) zzo. Draa

4e blz. )

È

2+-

(v.d. Berg)

(146)

5 f ex hertenkamp (tirieringa)
(145) 226. Boerenzwaluw Eerste voor jaarswng:

en speelplaats (vDr)
Eerste voorjaarswng:
-hoek Ivleerpad ( mevr . Brinkers )

e/4 Jachthaven6ós

Q+z) àzB 
" 0everzwal-ulv Eers te voorjaarswng:

NM (suker)20 à 25 eii boven
] exx boven NM, met veel huis- en boerenzwaluwen
andere waarnemingen in tweede kwartaal"

(220)

227. Huiszwaluw
è+/5 30 à 40 exx Niï

24/5
28/5
Geen

H-. Wielswaaf Eerste voorj;iarswng:'//> op diverse plaatsen, n.1.:
2 exx Koenenbos, 1 ex Openluchtthecrter (Buurma)
I ex van speelplaats naar bovenbos (me5. arntzen)
J roepende ö in midden-west (nei;na.rs)

(r99) 24 Baardmannet e
I ex horen roepen, ONM uíest (Swart)

G63) 2 4. Ko rwiek
exx speelpl

t5/4 1 5 exx Vogel
(t64) ?59. Befrijster

L/5 t ài Meerpad (me;. Arntzen)

Na 1/4 (zie vorig Blad)
aats (mevr. Brinkers)
eiland (Swart)

nog;

27/? 7 í-6fj-Euis de Groot (mevr. de Groot)
2E/4 | o poelpad (de Groot)

(166) 26l-. Tapuir

(:.6q) z

(tzz) z?

B e ers de aver
( rz1)

(tZt+) 2?o. s rinkhaanrietza er
:1. 5en 51ex n ONM West

Gekraa de roodstaart

Kleine karekiet
Meerpad
eveneens Meerpad

me ntzen) .

6. Bosrietz er
! Knuppelpad A'r,.

Aan de Noordkant

Eerste voorjaarswng:

, bij excursiepad
Kolk - Swart)
oe1 ? ( iiïieringa)

Eerste voorjaarswng:
Daarna pas weer m.i.v

?9-Ug+99Ëgl Eerste voorjaarswns:1J/4 Poelpad (de Groot); idem kampeert"rràir, (Stiaatman)

(resp. mej. van Drooge,
3/6 Oeverland Amstelveense p

(r75) 2?2. snor
675 ,mg"ving schuilhut ONM ti/est (me;.
Van tvleede waarncmj-ng alCaar (nuter)
Geen verdere waarnemingen.

Arntzen)
werd datum niet genoteerd."

2r/5
Behalve aan de Noordkant ook broedvo*el vogeleirand enrietranden Kleine Vijver.

(rz8) 2 Eerste voorjaarswng:
Poel bij Poelpad (,vïieringa; vDrr mej. Arntzen)
pas u,aarnemingen rn.i.v . 1/6.

O7g) ???. Rietzanger
l3/4-Twce zïi§ende 6. oNlvt oost

Eerste voorjaarswng:
(vDr)

( 180) $PÉ-qE,lygggl [erste voorjaarsv/ng:lL/J zingend ex bij hui-s de Groot (ae Croàt)
(r8r) 280. Zwartko Eerste voor jaarsu/ng:

waarvan 1 zingend (vDr)2 exx Openluchttheater,



2, /4-1- ei-zorineu,ei ( Haver )

(r831 281. Grasmus

(t972-tt, 5e blz.)
(r32) 2Bz. Tuinfluiter

2T ex ij huis
(r851 28?. Fitis

ZJ/J kampeerterrein
(186) 388._qii!!jq!

Eers t e voor jaarsrrng:

Eerste voorjaarswng:

Eerste voor jaarsïung:
de Groot (de Groot)

Eerste voorjaarswng:
(Straatrnan)

Eerste voor jaarsuÍng:

-25-

en hertenkamp (neilnders)

- omg. brug 544 (guter)

voorjaarswng:

voor hem aangebracht

excursi e )

tussen bruggen

Straat, med. mej.
Arntzen)

top boom aldaar

Bos-Avifauna.

29/4 1 éi-Eovenbos (me5. Arntzen)
(r84) 284. Braamslui er

L6l}-:r.ànpeerEerre in ( S traeitman )

(187) 2B tr'luiter
op dric plaatsen ecn zingend ex; speelplaats Noordkant -
ltrllj-hoek koekamp - westzijde kwekerij sch.porder (Rei3naers)

5/, 1 ex l"aatstc bos (guher)
B/l 1 ex beukenbos Openluchttheater (vDr)

I{ierna nog slechts:
lL/6 zíngend. ex tussen Dellaertpad

(rB8) 292. Gouclhaant.je
1t errl_ toria: Balkan - Omoricapad

(f891 ?93. Vuurgoudhaantje
4/4 ,ingànd ex KoA;enbospad (Buurma)

(190) 2 Grauwe vlie nv
I u s de Grcot

Eerste
e Groot)

Broedgeval alhier.
29/5 e.v. op nest Vogeleiland, op plankje

naast dak grote keet (Topsvoort).
26/6 iongen.uitgevlogen (Brander met

ll/6 en L4/6 1 ex omgeving Openluchttheater,
5l-6 en 5L? (Rei.:nders)
7/7 I ex:.fourggerend rand bovenbos (vDr)

?95. Bonle vlieeenvanger
o
+

speeTplaaï§-Nddrdkant ( s ingor)
achter parkeerterrein start (ttro

+(148) ]o1. Duinpieper
L3/5 1 ex vàr. grond Vogeleiland naar

(v.d. Berg, Scholten, Brander)
Eerste waarnemj-ng sedert 1943, z1_e d.e

JO_2. Boo4rpieper
1375-Texx Vó!6fei1and (v.d. Berg, Scholten, Brander)

(t52) 04. ri/i-tte kwikstaart

( 19r)

( t4g;

( rl4)

2/5 -r
2B/5 t

1 ex kanobaan »chinkelpol
1 ex roepend over Meerzicht (vDr)

4 à 5 terrj-toria in het gehele Bos:
Erf Meerzícht - tussen rÍestelijk viaduct
terrein - Landschcidingskade (broedgeval
omgeving kampeerterrein ? (ae Groot)

6. Gele kwikstaart

Eerste voorjaarswng:
der (gut<er)

Eerste voorjaarswng:
t)

en voormalig militair
geconstateerd) - Radar -

1 paar j Ràdàr (de Groo
Broedgeval omgeving; Radar: m.i.v. r/6 waarnemingen van exx dj-ejongen voerden aldaar (van schie, Godhelp, rater ook de Groot,
Simmer )

2/6 en 3/6 2 exx op grasveldje langs Ringvaart (resp. mej. van
Drooge en ircieringa). (Ook boswachter Simmer nam gelè kwikstaart
waar omgeving Meerziircht)



26Q97z-tt, 6e bl-2. )
(2a6) 3,t6. putter

1 territorium Noordkant, eind Jachthavenbos (mevr. Brinkers,mej. van Drooge)
ivl.i.v. L7/6 rrveer exx fouragerend op kale jonkers langs excursie-pad ONM, adult en juveniel.

(2t11 323. Goudvink
9/4- t-6-.icEeleiland (Brander met exc.)

(216) llo. Keep
Geen vlaarnemingen na:
29/4 I ex middelste bos (Swart) en

6 exx bovenbos (me3. Arntzen)

+(2o1) JJ1. GeeLgors
l?l{l &dae 6 tussen rijksweg en cot-i jnweg bij Landscheidings-

kade (ae Groot).
18/6 idem; d.aarna nj_et meer (de Groot)

!lggleesteld door:
Me j . l,Ír. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade 8 VI
Amsterdarn - 1OO9

juLL l)12, vDr/vDr

'f****')t****'l******'*******:t*x***,*,t)t***********,t*******:t*****,r*:r**,***rt***

\rRrENDEtrJK_DocH DRTNGEND VERZ9EK .ran tied.actielid E.J.ry. veling
om waarneminggn vooi !g! "olge,d_nummer van het Modedelingenblad
vó6r 3O/! aan hem op te zenden, voox zijn rubriek GROOT AI,lSTEiiDAivi
Met de medewerking van cie dj-verse rvaarnemers, kan er.. dan ook een
overzicht in dat Blad worden gepubliceerd van het aantal territoria
van TgRENVAL§ - BogUvAtE - STEENULL - RAssUrr - Bosgrl"

Ve/vDr
****,&***********,f*************ri****+************+*******,f*+**:f*,+<******



ïïaarnemi en in en om Amsterdam , exc
tweede kwartaal 1 , alsrnede enige
oi)
Vc
In
tio

DË

l. het Amsterdamse Bos, - 27 '
aanvullende waarnemingen

eerste kwart en op 197L.
or grenzen van het gebied, Zie IIed. B1ad, pe jrg. nr. 1.
teressarrte waarnemingen buiten het gebicd worden inspringencl vermeld..
'1 kan ook o-kleed betekenen.
waarnemirr$"., hoewel critisch beoordeeld, blijven voor d.e verant-

vuoordelijkheid viin de waarnemers.

Fuut
fïn 15 exx, Oud.erkerkermeer ( v. ci. Berg,
maand mei 2 exx, Sloterdijk (Krabben)
9/6 1 ad + 4 juv., Muidertrekvaart bij
Purperreiger
27/7/I91f 

"n. 20 exx, Botshol (Buurma, de Miranda, Veling)
Aanvulling op rrfnventarisatie Botshol, t/9/19?O-l/9/l-97:,n I
Med. Bladl 10e jrg. nr. 1, p. lo; daar wordt een maximum van
J e*x vermeld.

Lepelaar
ïJT-T exx, Zuidbijlmer (Vet:-ng)
L5/6 2 exx, vliegend over de Lairessestraat, Asd-Zuid (Dooremans)
Krakeend

4 exx, Grote i{i- je, Botshol (v.,1.
ll/5, ZL/r,, tt/6 resp. 1 paar, 2
Zuidbijlmer (Veting)

Smient
37T1r/2 )OO exx, ouderkerkermeer (v.d. Berg, B1ok, resp. v.d. Berg)
Krooneend
t7/5 t 6,
20/6 34 ö

Toppe,reend
23/2 r-6;
Kuifeend
2E/6 1

Oo
o
+
K

Blok)

t'De Krj-jgsmanrr(Si

Berg)
exx, 1 paar, ca. I exx,

ngor,
Verhulst )

23/2
t/5,

Abcoudermeer (veting)
ca. 6 ?, 2 juv., Botshol (veting)

Fortgracht Botshol (v.d. Berg)

met I
vorÍg

ca. ó6n week oud d.onsjong, !ïestlandgracht.
jaar daar broedvogel (Swart)

Tafeleend
24/6 1 met J ca. ó6n ,,veek oude

dijk (Swart)
donsjongen, Akkerswade, Diemer-o

+
e

Eidereend
L2/1_2/t97l- 4 exx, Buiten-IJ (v.d. Berg, lVijker)
Middelste Zaagbek
l/6---fl;IG's6Ïmeer bij l,tarken (Swart)
Nonnet j e
L5/1 ce. lOO exx, Gouwzee bi-j de Nes, Uitdam (Bonten, med. Swart)
Bereeend
--L-_2/5 r
t2/6 I
Grauwe an§
1 exx, roepend overvliegend, Aillsmeerderdijk (Verhoeve)
Kolqans-----5/3 ca. 8oo cxx, wei-landen tussen lvluiden en Muiderberg,

grond (Singor)
7/3 ca. JO exx, roepend. overvliegend, Aalsmeerderdijk

paar, balts, Americahaven (Krabben)
paar met 4 3uv., Houtrakpolder (Singor)

aan de

(Verhoeve )



(Groot Asd- 2e bl-2.)
Spervuc.r

\V,T, * oud.erkerkermeer (v.,i. Berg)
23/2 1 i, Eort Botshol (v.a. Berg)
Bruine kiekendief

, 7/6, 1 g, Zuidbijlmer (vetins)

^o-có

tussen kokmeeuwen, Marken (Sr,vart)

4/6
Blauwe kictkcndief
23/l 2-""x,-SlEerdijk (FricswiJk) .(Aanvulling op vorig overzicht:

lvied. B1ad, loe jrg. , nr . I, p. 24)
Smelleken
3/2---I ex,
t5/5 r s,-f

Boomvalk
3o/4 J exx, brug Muiden (Singor)
Fazant
Broedgeval vlak achter Koningín rililhelminaplein, in volkstuintjes (Swart)
ittlaterral
21/1

Zilve
1 ex, bij klooster, Kalfjeslaan, Buitenveldert (Singor)

E-), 6 resp. I ex, 1 ex, 2 .exx (f ex prachtkleed),

Ouderkerkerrneer ( v. d. Berg)
over Aalsmcerderdijk (Verhoeve)

levi-er
,1

Zuidbijtmer (Veting)
Borrtbekplevier
ll/1 2 exx, Sloterdijk (Krabben)
Steenloper
3/6 1 ex, in weil-and met gemaaid gras
Egple4ip5lT-
-9gEis
t/?-

1 ex, ruig terrein bij Muiderberg (Singor)

1 ex, opgestoten uit
(v.cl. Berg, Blok)

afvoersloot aanrit Utrechtse brug

§Sepls*lp25./4 9 exx, over Aalsmeerderd.ijk (Verhoeve)
l/5 enlqe exx.gehoord, Kon. ,,riitnetm:-naplej-n, Asd ïÍest (Svrart)
Grutto 3/5, l2/5 1 ex, over Bad.hoevedoip (Verhoeve)
3/ -L58 exx, verzameLd. op een weiland, Marken (Swart)
Tureluur
?.6/2 1 ex, Middelpolder (v.d. Berg, pad'mos) ( te wng Asri Bos: 3o/l)
Kanoetstrandlo er

exr db i j lmer (veline)
€xr aIle prachtkleed, Haarlemmermeer (Singor)l/5, 2/6 resp. 2 exx, 1

Bonte strandlo r
exx, oterdijk (Krabben)

K"gmb"Egtrandloper
t5/ 6 -T eí-ÉàEFïEmmermeer (Singor )

Kemphaan
2L/5, 4/6 kampplaats met ca. 20 6, ZuÍdbijlmer (Ve1Íng)
Kluut
1677-
1/6
24/6

l-
j

26 exx, Sloterdijk (Krabben)
twee keer 2 exx, Marken (Slrirart)
2 exx, Diernerzeedijk (Swart)



I

Ruige Hoek, I'{arken.
wangen. Afstand ca.

-)o

onderkant,

(Groot Asd - 3e blz.)
Steltkluut
Ll/6 1 ói, Haarlemmermeer (Singor)
Zurarte stern
3A/4 5 exi, fouragerend,
v'JitwanEstern---È-L3/6 1 e:<, zomerklecd, b

laag boven Westlandgracht (Swart)

oven
sterk afgetckende witte
(Bonten, me11. Sw:rrt)
Dwer ^!L)L rn

Donkere
25 n.

5 ca. 1l cxx, strand Zuidpier, IJmuiden (Krabben)
Torteldu'i f
ilTa6 exx, weiland tussc.n zuidbijlmer uf,n het Gein (veting)
Koekoek
3d7Tïa .*, Flevopark (Garrel-fs) (te wng Asd Bos: Z2/4)
Bosuil
1/T-nun overjarig ex,

Broek Ín lrlaterland
in het Amsterdamse
De vogel was reeds
26-7-t97t) (Bont

Velduil
jff-T" ex, over ouderke

Amstelveense poel

Gierzuraluw
29/4 1 ex, Amsterdam Oost (Gamelfs)
Groene Specht
19/1 f óx,-Focperid., Muj_derberg (Singor)
Kleine Bonte S cht

z

Boerenzwaluw

in verre staat van ontbinding, gevonden bij
rilum. ring B.OO?.2?O, geringd op l}-6-t71

Bos door J.H. van Doorn.
eerder teruggemeld (Vogeltrekstation Arnhem

€rr mea. swail) 
.'-a--

rkerdijk en Amstel vliegend, rj-chting(de KruiSf, med. Swart)

1 ex, ren roepen, Amstelrust (v.d. Berri)

5/4 f exr-Spaklerweg, Amsterdam Oost (GarreIfs)
Huiszwaluw
14/6 -5-nesten watteaustraat, hoelc courbetstraatr Asd Zuid.Eind juni 2 nesten van de muur gevallen, J nesten nog bezet,
bouw van een nieuw nestr nu aan de overzijde van de t/atteaustraat(mevr, Poe1, .med.. mej. van Drooge)

tö/4,
25/4
Temi
Laan
Di-eme

Zwart,e roods taart
6/5 1ex, Schiphol Oost (Verhoeve)
1 ex, Spaklerweg, Amsterdarn Oost (Gamelfs)

toria;1.J. Ernsstraat, nieuwbouw V.U., mi-nstens 1 (BukelHartog) _
van Kronenburg, Uilenstede (+mstelveen) en Muiderbrug ond.ern (Singor).

Grote karekiet
5 exr z ngend, Ruige Hoek, l4arken (Bonten, med. Swart)hoord, stukje ri.et, Zuidbijlmer (Veting)ll/6 I ex, ge

Bosrie tzanger
1/6-T-6rl-zingend, Ruige Hoeri, Marken. 194e soort voor Marken (swart)
'Ï:1:": ?1? I territorium doorbraak Ringdijk, grens Beethovenstraat\ASo zutcL.) en van Lei jenberghlaan (isA Suitenveldert).
Zangwaarnemingen t/n 19/6 (Àu3. van Drooge)1,9/6 zingend ex Beatrix park, bij de brug die d.e nieuwe verbindingvormt met rest van Floriade-terreinl vh. croo,r" àoo^ (me5. vanDrooge )



3a(Grool; Asd -. 4e blz.)
K,-eine karekiet
", /6

zingt'nd ex Beatrix Park (me3. van Drooge)
zingend ex doorbraak 1?ingdijk grens Beethovenstraat en van
Lei jenberghi-aan,

Zwatltkop
2j/E- t 6, zingenc, bij
Spo'bvogel
Territoria in Amsterdan'Zuíd,/Buitenvelclert :
Beatrix Park/Groene Zoom (l- à 2) - Karel Lotsyiaan lïest -Karel Lotsyiaan Oost - Prinses Irenestraat tussen Parnassusweg en
Amstelveenseureg G) - T,vikkel (? ) -
-.u:_nfluiter - tie Boelelaan tegenover VU-ziekenhuis (me5.v.Drooge)

zin6Send ex Floriade (mevr. Geers)
Braamslui ell

9xr gehoord, Abcoude, Koppelland (Verhoeve)
Flevopark (Garrelfs) '

I

a

te6e,rover de bosrietzanger (me5. van Drooge)
O/7 Laem (mevr. Brinkers)
PIeirr r 40- t 45, emsterdam tïest (Dinsbach)

o

I
1O/4 2 exx,
l/5 I ex, iloofddorp (Verhoeve)
i/5 I ex, Florapark (Bonten, med. Swart)
2/6 -1. €x r Broekerrnccr (Bonten., med. Swart)

1'erlitoria:
ràrfJ6§Gàn: 2B/4 (suxer) t9/5 Bos en vaarr (Singor)
Ka:-ei Lotsylaan rtrtestz 2t/4r 3I/5; A/6 (mej. van Drooge)
lcatr.j-:: Park: 2r/4,9/5,,22/5 (me3. van Drooge)
.,'cht,e:.. Laan Rozenburg, Amstelveen: 4/5 tot in juni_ (Singor)
G.aaf Aelb.echtJaan, ter hoogte van nr. z: z?/i - 24/6 (singor)
;!bc'.r-rde Zr'.r.,1: t7/4 -t+/? (Veting)
L--i-crriade bij }loofdingang, Europaplein ?: 19/5, hierna deze praats
rríe'l; meer bezocht (me j. van Drooge)

:1i;.{-qte.t
-;O/+ l- draad- of wegslachtoffer, Muiderbrug (Si_ngor)
Y:a"y. 4/', er n zingen$e 6 Prinses Margrietstraat bij' tl{illem Kesstraatí.Amste:'dam ltrieun'-Zuid) , ')/? nog steeds aldaar zingend, in virratuin
( rce 3 . van Drooge )

F;uiter
BZ5'-Ï **, gehoord, Abcoucr-e Centrum (Vetin6)
Iicnte vlieEenvanqer

---+.-5/5 1 ex, Florapark, Amsterdam Noord (Bonten, med. Swart)
,ineeuwEors-,..--.,*--*-,2/ !2/l-97L 17 exx, Marken (v.d. Berg, iUi jker)
Groenling
7ii7ï-Íax, doodgereden, Rooseveltlaan (veting)
r'ut':;er';f;-ca. 1! exx, ,Spaklerweg, Amsterdam Oost (Garrelfs)
ti5 1 ex, zingend aan het Jaagpad (Swart)
?2/5 1 ex, ringend. op Koningin 

"ïilhelminapleÍn, 
Amsterdam \[est; . .,5/5 ] vliegvlugge jongen aldaar (Swart) -

raand mei, zang bi; tret Amstelstation, tussen fietsenstalling en viaduct,
;oms ook op het gazon van het circuit (Veting)
1 teruitorium A.J. Ernststraat bij de v.d. Boechorststraat, en
I temitoria m:.nstens Karel Lotsylaan (mej. van Drooge)
Iíruisbek

Eendekooi ivluiderbrug1,6i6 6-exx, waarond.er 1 ö,

Y e/vDr
Samengesteld door: E.J.M.
!ïillem van Abcoudelaan 14,

(§ingor)
Veling, Tf.

Abcoude.
o2946/
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CNTVANGEN LÏTTERATUUR (ad M.BI. lOe jrg. nr. Z, juLL LSZZ)
COIITAC T0RGrl',ct'] Vi)gi1 VOGELS?UDIT Verslag Voeelstud"i e ]-9718e versl 46 atz.agr april 1972" 1\a J jaar acht ereen te 'zijn verschenen alsaf lcvering van ÍrDe pieper'i, nu
uítgave, verzorgd cloor de Hr. S
Behal-ve de vr,,rslagcn víin t4 V.,C
bl-icatie de ad.ressen van de Lei
wijk) en Technische Ledcn, alsm
aangcsloten V rGrs, Vogelvuachten
gaderÍng, op LL/LZ/t9?t te Utre
Hartors en Straatman) , alsmede d
zoals die daar werden besproken

o.a. va-n Europese kanarÍe
Verslag alg" ledenverg. o
Vogels in mythen en Ie-gen

weer ec.n zelfstandigé, gestencilde
teenman, Se cretaris -.vy'h Contactorg;aan.rs c.q. Vogelrvachten, ornvat deze pu-
ding (Voorzitt.r thans Drs. .i.J. Frics-
ede de contact-adressen van een ro5-tat
. Voorts het verslag over d.e Jaarver-
cht (voor onze VuG bijgewoond door HII.
e .verslagen van de Technische Leden,
. (Zie Utz. 15 van dit Med. Blad)

10 bl-z.

SPriI 1922, jrg. 6, nr. 4. 2Lr btz.
ng - van de Hil-versurnse lvieent, broedgebied
, goudvink en bosuil.
p 27/3. Verslag e-xcursie Texel , 264-t9?Z 

"den (III)

CJN de TJIFTJAF \7e jrg., nr. 2/3, nrb t/n juni 1972n.- rs van CJl\{ e n KJN zijn tot een fusie overSegaan.Verzoek om massale vogelsterfte (rneer dan 2 I vogels) te melden aan:E. Osieck, tf. Amsterdarn 433565, weekends O2t5g/tt,66L.IJsselmeertelling, ZZ-LL-19?L; vergelijking met voorafgaandc jaren"
De Visdief als broed"vogel in Neder land in 197L.
Enkel-e waarnemingen van watervo gels (o.a. fuut, dodaars, brilduiker)in een vervuilde Amsterd.amse gracht (Plantage Muiderg.racht )liiaarnemingen, waaronde" r"1" betreffende F1evoIand, o . a. rlderl zee-arcnd (eind december l9?L t/n j maetrt 1972)
V:/G het GOOI" de KORHÀAN.
Bedreiging - d.oor 'UeUouwi

Fenologie-onderzoek voor jaar l)lO (urordt vervolgd)
Een houtsnip in een tuin in Naarden, en een vissende ekster.Gooise natuurgebieden - rr: de rs Graveland.se buitenplaatsen.
veldwaarneningen - waterhoentelling (vg1 Korhaan ;rg'. 6, nr, il; enpassant ook tellingen van andere soorten, o.a. meerkoeten.
l9--[gEg4ëL-me1 f9?2,-ire.-6,- y"._2 zo b,z.llxcursie-programma, o.à.1àëE'ï6fölisie langs de uiterwaarden van d.egrote rivieren, op 10 en 1f juni l9ZZ.
.Fenologie-onderzoek l97O (vervolg)
Hoe heten wij ? Prijsvràag in dc Gooi- en Ecmrand.er, va.,.n vogelnamenbii door H'J. slijper getekend.e vogels. Een aooo reà"rr--rànd een oplossingin. Vogcls in mythen en 1egenaen (fV)
'Gooise vogels in grootva,lerrs tijd. "Een Geneeskundige plaatsbeschrijvingvan Gooiland (t875, Dr. J"F. van Hengel).
Terugmeldingen ult ons rayon. van 5oóo in r9?t ín z. Flevoland geringdebaardmannetjes werden 10 terugmeldingc.n ontvangen.Gooise natuurgebieden - fII: Het Naardermeer.
Vondst, 14 apri]- lg72' van een aalscholyer, dic. *in een snoekbaars wasgoblevenfl, een abnornaal groot prooidier groot 4s-i^,-Ë"riàrrt JZJ gran.Uit oen verhandeling.r.n ór. lrí.È. Dobben, dic het voed.sel van aalschol-ve::'s in 1952 bestudeerde, bleek dat de gemiddel6e grootte rondom de20 cm rigt; nuttigen van vissen groter a"n là ;;-rr:;;-"iig."a"ten ge..acht (l'rof . Voous).
verschenen: cen natuurhistorische sc.hets van het randgoed Ej-nde_gooi,pri js voor l_eden van V,JG het Gooi: Í 7.]7O.

- I,19 I4AR!EU, de FITIS, aprtt LLft,, jrg. 8, aflevèring 2 20 btz.V,nG Ha_ar1em bestàa{-àit 3aa"-ZOl"", ! (viering vond. plaats op Z?/5)Broedvogel-invcntarisatià Jachtduin in de Kennemerduincn, en vaneen tweetal gebiedc.n in de rru/_duinen (bride van 1921)oriarmtehuishouding bij vogels
Agressieve gaaien, oehoeÀ (in Oostenrijk), bos_ en ransuilen(in Ouitsland, n.a.v. imitatie_poging van nuizenlieluiden)



-12-
( litteratuu:r, 2e bJz .)
veldwaarnemingen,l vl} . pieren en ar{-duinqn; ook .e.nkele waarnemingenvan sloterdijk (i3sgórs, "sneeuwgors, frater, holendui_f), van Zwanen-burg en Mooie NeJ.
De IIIïS. , i-nr I9?_2, jrg. B, afleveri rlg 1, 24 blrz.rnv. Grote vogermeer i-n de Kennemerduinen, rg?t. voor het eerstsedert l96j geen enkele waarneming v:.n d.e zwartkopmeeuïlr"rnventarisatit-- L97L van he t landgoed Leidui_n, .r, iro* een zestal-te:rreinen in de A'rrtl-duinen, alle met terreinbeschrijving
Egyptische vosser,jarrs of Nijlgans, sedert september'w6ó aanwezigin de zandlvinpLaats onder Nieuwemeer, I{aar1emmu"r"u"poid"". Broed-vogel aldaar Ln l97o en 1971. Za7 ook deze soort op den cluur een plaatsverkri-jgen in de Nederl-andse Àvifauna ? Aanbeveling van dc schrijver 

-(r''u" Bfekendaal) om nu reeds waarnemingen regetmaíig te registrereneook aI r,vordt de soort nu nog als,ruit gJ.,rrrrg"aschap óntsnapt?rof :iver-
wilderdir gekr,'ralificeerd..
veldwaarnumingen' o.a. pestvoger 15-23 febr., r ex santpoort-zuid.,vg}. ons Mcd. B1ad, IOe jrg., nr. L, blz. 25.
I nt eress ante tc.rugme 1<iingen

!1fS-§oordEollandrs Noórderkwartier, de pïEpEB, aprll- t9??rle jaar#G; 
"". r ' 

---==-=-, 
:s,-:-:zl: 

L2 b;1z.Dt kauw al-s broc'dvogel op Texel, en enige opmerkingen over de soortaIs gevaar voor de zangvogelstand, A.J. DijËsen
Recensies: De Grutto in Nederrand, v/et; Meà. KNNV nr. 90, prijs.f 5.4o (voor leden KNNV en vogelbescherming y 4,6>i-. í;À.i" in deZaanstreek, l97l, Vogelwacht Zaanstreek. friSs f 2.rO" -
Lezingen en excursies - ,,/aarnemingen.
!:-IJEIEE' mei.-1973, 11e irs., nr. 5 ti blr,.Hersbri.cf uit Syrie, tr.J. Dijksen (dccember l9?l)
Bouwtekening van een voorraad-voederhuisje, ontwikkeld in Oostenrijk,door J'C'T' vun Blommestein, i.g. Nieuw ierspectief voor vogelvocdering ?rerugmeldingen uit ons rayon (a.ru rubriàr voor het laatst in De pieper)
De Purmer" Ej-ndverslag van drie jaar (tg6g t/n ]rgTL)-;;;;;u"ek, d.oorNJN, afd, Purm-rend. prijs Í 4.5O
Excursieve rslagen Wormer- en Jispervel-di en Balgzand." Vt ldwaarnemi-ngen"

I

a
t

Vo elwaLcht RIJNIviOND
ngverslag Brie

, TRINGA, maart_1922, 1e jrg. nr. \3
r en terugmeldingen"
Oostvoorncrs ,.n Briel-se meer

e
13 blz.

L6 btz.

ó blz.

ió btz.

liil eit e rwi ldt e I 1i nge n

I+lggf:-gn VogS twacht trDc VIJFHtrRENLANDEN', . VianengIIiLI96e,-U; i"s. í". 1-----;:--==--: ---
Broedvogelte]Iing weid.evogclreservaat in polder nDe Eendrachtii,geregen langs de Lek, jaren L96B t/m l9?]-'. Nestkasten-vers1ag.verstoring futenneste,n; als daders werden meurkoeten betrapt.
$-tx:yglu--gYer=-de Avifauna van=M-lsinge in 1221, een landgoed in cieomgeíins ;a"-ffide", -ffiínT" 

. JibËA;ïlA;", ;*t Z i.,.,rentarisatj_ekaarrcn,formaat 48 x ?2 cm. (B: a 86 soorten werden ïuaargcnomen, waarvan ten*mj-nste 55 broedvogel rraren. verg..rijlcing met I "oJ""ig-À"ia" jarcn.
Ontvangu-n van de Hcer S. Braaksma, evenals:
í,rr; n aarli kse verschillen Ín nes t aatskeuze , S. Braaksma, 9 blz.Ove k uit De-Le vcnde Natuuf-7 L972
fnformaties tenc i1 irrler oe D aarnl,roude

ng Orn o1o e drs. . BeI erman . Medewerkers o.a.e leden G.J. Oreel- en N. vuijker.
Lei
onz

9*$-.-llEy§_,
f or ,t nviro
ln 1972 vele k:rmpen in en bui
werking van CrIN-, NJi\i- en KJN

Youth Federation
Aryq4=79?2.
in Nederland met mede-

,!uro an Bul}etin
nmc.ntal stu es and

International
. conservati-on,
ten Nederland,
-ers.

Samengesteld door i.{ej" irir. J.H.U. van Drooge juli 197i11 vDr
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A. Hartog
K.A. Straatman
i4e j " I'{r. J.H.U. van Drooge
Mevr. J.E. BrÍnkers-Beets
P.lï. Brander
gqERESPONgEIti!ïE-adres: Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
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Redactie en Uit g,a.ve Mededelingenblad:

Voorzit ter
Vice-Voorzitter
S ecre taresse
Penningme esteresse

Mevr.
ivT a -i Drooge adres z zte boven.4.

.J.t4 Veling
Zutphen

Il-lustrator: F. Lobel-

van lidmaatsch elden Gemeentegiro (t3.5OO) Amsterdamen abonnementón

J.E. Brinkers
jutr. J.H.U. van
Straatmanir

E
F van

Be tali
V-10.400, t.n.v.
Vo.gelwerkgroep KNNV Amsterdam,
p/à iuevr. -Briirkers , Turnerstr. Z4T
Amsterdam - 1009. Tf. 7Z35OO

*;t * ** * {< * * 'i * * >f tí( * * * *:t * * * * * * i. * * * *:t * * ** * r( * )È * )t *,t * * * * * * * * * * * * *,k * * r< * * * * * *,t * *,t *:t*
DOORGEVE}I VAN IJÏAARNEMINGEN:

Àmsterdarnse Bos
hij voor
na datum

keur Zg_:pggglgvan waarneming

aan:
moEeli ik

aan:
na à?ïoop

Mej. van Drooge
adres: zie boven

Groot-Amsterdam
zo spoedig mogelijk
van een maand, een
maandoverzicht

E.J.lq. Veling
ldil-lem van Abcoudelaan 14, Abcouderf. 02946/t??6

Aan: i'Íej. van Drooge, adres zie boven. IN DUPLO
*,È******x*******

Excurs i e -C ommiss

G.Th.C. van Til, Pestalozzllnof Z

r' * * *( * * * * * x * * * * x * * * * * ** * * * * * * * * * *,r * * * * * * * * * ** t *** * ** ** * ** *
ie:

A. Hartog, Admiralengracht 2O5hu, Amsterdam-lOl5, tf. t69431Gemeentegiro (f:.:oo) Amsterdàn, H_2O559
A. de Jong, Eerste Schinkelstraat BfI, Amsterdam_IOOZ.
Administratie:
lulevr. J. AIberts,
rf. 153442.

Andries Snoekstraat ?5, Arnsterdam-1018.

àk****ií*+*********'l'***************************,k***********+)È**ir:t*r<*>t>:(;t***,t

** ** **r(* *** *******)k *****d.,k**** )r*

Leidi Jo eren Groe (,r.c.)
TTt 8"r Amsterdam-1010, tf. Tt9?6L.

sterdam-1015.
, Amsterdam-IO18, tf. L92436
* * ** * * *,fr + * 't *:§ * *,i:t * + * * ** *,t * *,r* *,f rr tr<* *t *{.,f **

M. van en Berg, Kiíderdijkstraa
P. Schol ten, Cabralstraat, 21, Am

uoïrd,'i.natie glspi.Iantfed.en ouder d,an 2) jaar:
11.1. van Drooge, adres: zie boven. Tf. ?3O373Mevr. Brinkers, adres: zj-e boven. Tf. ?Z35OO
)tr****tr(*********r'*,i.****rk*,i**************i(******,È**!t********,t****r(*********

vDr/vDr
L972

Concept:ARTIKELE]! rco, een voletend Mede4etingenblad:
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