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MEDEDELINGEi{BLAD KNNV VIiIG AIVISTERDAM lOe jre. nr. 1 ocToBER 1972

Pes lsgrssg*glglirs9r :

CONTACT.AVONDEN:

Vriidag, J lgyegler, 12 uur J9, TEIBU§E
J,ezing met diars van 9e Hr. J.L.L. Stegnhartr.over
Taiga, Toendra en Fje11.
Velen Uwer zullen zich de dia-avond over hetzelfde onderwerp
op 26:11-1970 herinneren.
In l9?2 bezocht de Hr. Steenhart opnieuw dit gebied gedurende
4 weken. Hij maakte grandioze opnamen o.a. van kleine jager,
kolonie reuzenstern, morinelplevier, wilde z\ruaan

Het is deze keer vrijwel zeker, dat we over het zaaltje bij de ïribune
kunnen beschikken. Mocht hier ouverhoopt op het laatste moment iets
tussen komen, dan zullen we moeten uitwijken naar de grote keet op
het Vogel-eiland. Mede in dit verband is het vroege aanvangsuur ge-
kozen.

Dond november 19 uur JO
Lez me a sen luid van HH.
eï oond zullen wo en d s van lora en auna van Nederland,

en wel- in het byzonder van open plassen - sloten - vochtÍge weiden -
moerassige gebieden, etc.,
begeleid door vogelgeluiden, o.ao van fuut - visdief - watemal -kievit - kleine plevier en nóg vele andere,
en enige muziek.

tussen 12 en 14 uur JO, afscheidsreceptie
de grote keet op het Vogeleiland.

I]oewel de H::. Brander gelukkig nog géón afscheid behoeft te nemen
van onze Vogelwerkgroepl zijn de Vt[lG-leden van harte welkom.
Zaterdag, ll november NES TKAST- TÏMIVIERDAG .
Degenen, die medewerking, in wel-ke vorm ook, willen verlenen,

ons lidwordt verzocht tijdig contact op te nemen met
J.B. Buker, Groenendaalstraat 46, tf. L59ZLZ,
eventueel op de contactavond van J november.
PERSONALÏA

vermoedeliik Tribune.
Kolk en Bakx:

In september traden onze leden Mej, f. Schmidt en de Hr. Chr.
Kahlman in het huwelijk
tf. l-50932. wiJ-lö!Ëï-aat zíi nu met vereend.e krachten o.a. van de
vo6r'lstudie zuIl
Nieuw adres fami

en genieten.
lie L.H. Blom:(NH). Ter. o22o8 - 2988.l.,eek 2ö, Bergen

Nieuw lid:
F:-ïA;-AËr Laan, Gi jsbrecht
Tel. O296j - 3298.
Nieuw ads ::'antlid:
m

Op weekdagen tusse
jnsaa

van Aemstelstraat 37, Ouderkerk a/d Amstel.

Marnixkade J?hs, Amsterdam, Asd-100J.
n 8 en 18 uur tel. bereikbaar op nr. ZZl553,

Excursies:
Voor details betreffende de volgend.e excursies verwijzen wi-j naar hetin september verschenen Nieuwsbulletin nr. 1I:
4/lt, zwerfexcursj-e langs Eempolder, Arkenheempold.er, over de Veluwe

en door de ïJsse1vallei naar Kampen.
lz/l-J-, Jongerengroep - Zuidpier.
l8/],l, fietsexcursie in het Amsterdamse Bos, 8 uur Jo rribune.
9/1.2, Flevopo1d.ers.

17/J.2, rlongerengroep, Amstel en Amsterdamse Bos.

ïan
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CORRECTÏES
in het vorige i'{edede}ingenbtad, }Oe jrg. , nr . 2 .

Elz. lÉ z Overzicht terugkeer zomervogeLs/b roedvogels Àsd Bos:
Eni6e ti jd r a het verschijnen van het Blad.werden rrcg de vol-gende
drita bel<end:

?-65. gekraaAde rood.sta.rrt
L4/+ I ! Bezien bij het Vogeleiland (Lybert Brussaard,

*od. A. uartog).
Deze datum tussen harikjes (..) tocvoegen na de eerste :.angwaar-
nemingsdatum, 29/4.

:

267 . Iiachtegaat^ - --ÏZ4-§ËEïír<e1po lder ( S traatrn:en) .
Datum wijzigen.

'UÓ.
ele kwikstaart

I p:.ar bij Radar (Str;ratman)
Datum wijzigen.
89. Bo<.rmvalk

Àchter cie datunr
in L972.

L3/5 *? sctrrappen. De boomvalk wàs broedvogel

,.**x***

BLz. 18, t9, 2O: fnventarisatie Noordkant:
Bg. Boomvalk

Lel:

vraagteken weg. J juvenielen vlogen uit. zie kwartaalover zj-cht
Je kwartaal.
Tortelduif
op grond van een aantal waarneming;en, en het gedrag, van een
paar tortelduiven, eind excursiepad ONyl, m..i.v. LO/8,
acht Hr. Brander een broedgeval aldaar aannemelijk.
Boerenzvi,rluw
2fl1-àïAiiQ-nestbouv,r onder klep Klapbrug .
iÍie1ewaa1

226.

))a
uiteindelijk I territoria vastgestel-d, wa.arvan I buiten de
oorspronkeli jke Noordkant .

l{et deze wijzigingen qtijgt het totaal aantal soorten broedvogel
t,ot 54, terwijf van 36 soorten territoria rverden geteld.
Ook de tortelduif was d"us een aanwinst t.o.v. l9?1.

,1.'*****+

De He
lande
was,

112.
l14 "Ljt "
L)O "

er Brancler acht hct aantal paren wei-devogels,
n van Meerzicht gebroed heeft, hogcr dan d.oor

dat
o.g

op rLe r,vei-
aangegeven

scholekster
kievit
grutto
turel-uur

oeö
+a>
2à3

paar
paar
pérar
paar

J.H.U. van Drooge
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Over de VISDïEF bi.i rrSloterdiikrr

lÏanneer wij in Limosa 19721 Írr. 1/2, p. ??, lezen, dat sloterd.ijk in
1969 ca. JO paar Visdieven (a1s broedvogel) herbergde, dan worden vrij
geconfronteerd met twee problemen, n.1.
- de onduidelijkheid van het geografische begrip sloterdijk, en
- de moeilijl<heid om vogels kwantitatief vast te leggen.
§loterdijk is öf een - reeds half afgebroken - d.orp, waar geen vis-
dieven broeden, öf een postdistrict (Amsterdam-Sloterdijk), dat een
brede strook ten Noord.en van de spoorbaan Amsterdam-Hc.lfweg omvat met
a1s Itloordelijke begrenzing -ongeveer de denkbeeldige lijn door het mid-
den van de Hornhaven. In dit gebied komen zeker vele visdieven tot
broedonr maar het is nauwelijks een eenheld wat broedbiotoop voor devisdief betreft.
streven wij deze eenhej-d wat beter na, dan is de begrenzing van het
te inventariseren gebied (inclusief het postdistrict Amsterdam Havens-
West) aIs volgt:

het gewezen .z:-jkanaal naar Halfweg, het Noordzeekanaal ,
de spoorbaan Zaandam-Amsterdam, de spaarnd.ammerdijk en de
spoorbaan Amsterdam-Ha1fweg.

Dit is het gebied van de vroegere Grote IJpol-ders, de Spieringhorner-
binnen- en buitenpolders, d,e Vennerpolder en de Overbrakerbuitenpolder.
Begrenzen wij rrsloterdijk'r a1dus, dan is het uiterst onwaarschijnlijk,dat in dit gebied, behalve v6ór de opspuitingen, ooj.t zo weinig vis-
dieven gebroed zouden hebben al"s het gótrr Jó ons wiI suggereren. iirlel-
Licht heeft de inzender in Limosa een bepaald beperkt geààelte op het
oog gehad en waarschijnlijk heeft hij het terrej-n in zijn totaliteitte weinig bezocht.
loch is deze inzending een gered.e aanleiding om te proberen aan te
Sevent hoe groot het visdieven-bestand in dit gebied dan w61 zou zíjn.
Door zeer frequent bezoek in het broed.seizoen (voor het plevieren-
onderzoek) heb ik uiteraard enige eigen ervarj-ng. De telling is ech-ter dusdanig moeilijk, dat al_leen werken op het éne
probl-L.em tot een redelijk resultaat kan leiden. Mijn eigen aanteke-
ningen schieten dan ook tekort.
Gelukkig zijn er de gegevens van enkele andere vogelliefhebbers, die -gecombineerd met elkaar en met de mijne - enig houvast geven en de basiszijn voor deze benadering. Het zijn de heren M. Bakker, A.p. Bot enR. v.d. valk en de heer en mevr. K. vlaand.eren, die hun gegevens voordit doel afstond.en, waarvoor ik hun uiteraard erkentelijf ben.
V'd. Valk en zi-jn echtgenote hebben in dit gebied jarenlang stelsel-matig nesten van visdieven opgezocht en ze gemerkt. De aantallen, diezij vondenr.fructueren van jaar tot jaar heel sterk, wat ur""rrir'g;:-deeltel-Íjk t.e wijten is aan schommeli.rg"r, Ín hun eigen efficiency. o"gehele serie doet eerl geleidelijke stijging vermoeden, di-e dan te dan-ken zou zijn aan de verdere ui-tbreidin[-en rijping ,rm J"-opg"rpotenterreinen:

ryqz 88, 1992 p9, tg64 115, 1965 6o, t966 B,,t967 8o, rg68 146.
Haast vanzelfsprekend vonden zij in geen enkel jaar loo % van de nestenen speciaal niet i-n de natijd. zo kom ik voor 1168, rekening houdendmet, nog _enkele verdere nesten, die door Bot en mijzelf gevond.en werd.en,op totaal ca. 160 nesten.
Een bezwaar van de telLingen uit 196T en 1968 is, dat d.e terreinen vande raffinaderij nj-et bezocht konden worden en ook achteraf geen denk-beeld over een eventuele vestiging op dit nog vrij grote stuk kon wor_den verkregen. Deze blanke plek op ónre orrrithologische kaart speelt onsook Ín de jaren na 1968 parten (en bepaald niet al1een voor de visdief ! )
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In 197?- echter rverd ik in de gele§enheid gestel-d dit afgesloten gebied
tr,veemaal te bezoeken en vond er toen - al laat in het seizoen - naar ru-
riie schatting tenminste 1OO paren. (fr werden 69 overv,regend grote puI1i
gering,J ) .
Ook van de andere gudeelten v.:,rn het omschreven gebied staan -;c>or L9?2
soms gedetailleerde, soms wat ruïrer geschatte gegevens t,er beschikking.
De totale som komt uit op 24J broedgevallen, dus afgerond. ca. 25O. Hier-
in zijn preciese tcllingen van Bot en schattingen van Bakker en het echt-
paar Vlaanderen begrepen.
Heef nadrukkelijk is hier sprake van broedgevallen en niet van broedparen.
De result atten','rarenin l-972 over het algemeen heer srecht en het rs dan
ook vri jv'ieI zeker, dat er veel vervolp;legsels waren. Het aantarl broed-
paren llras dus z-eker mi_nder dan 250, maar hoeveel mincler laat zich niet be-
nade::en. Hot buiten beschouvring laten van een laatste per:iode uit dc broed-
ti jd- i-s hiertoe enerzi jds niet toercikc-nd en sch:-et anderzi jds over het
doel heen. i{et is hijv. helernaal niet zeker, of niet een ged.eelte ver-n de
vervorglcgsels toebehoorde aan paren, die eerst elders - bi j.7. i.n de poI-
ders bij Wt-.stzaan - broedsels verloren hadden zien gaan.
Voor de jaren L969, l97o en f9Z1 staan geen exacte gegevens ter beschikking
om een dergelijke totale schatting te geven. De ir.lgemene indruk is ech"ter,
dat de visdief toen is gegroei-d naar ruw geschat 2OO broedgevallen. Een -relettieve- indruk ntogen de aa.ntallen in deze streken geringAe pu11i ons nog
geven:

Hierbi j spelen uiteraerrd ook sterke fluctuaties in broedre-sul-taten een ro1.Bot vond bijv. in l97l op een bepaald stuk een eierenverlies van ca. lO %vóór uitko,:ien en in l9?Z op herzelfde stuk ca. 30 %. De verschillen kun_nen dus groot zi.jn"
Ook het aantal gelegde eieren speelt cen ro1 van betekenis. Bot vond opbovenbedoeld stuk in l9T1 een gemiddelde legselgrootte van 2n6 ei en ii.
1972 van 2 rJ e:-.
De mate van rijpi-ng van een opgespoten
sprake kvuam, komt in de volgenCe serie

Bakker
iV alters

1269

to7
))

160

L2Z9
101
t6

t4

nie.t
niet

197\
t9B

7C:

;r7

Le72

)ó
_gg
t26

!e.62
9O
4z

tt2

aan',,vezig, maar
aanwezi§, maaf'

7)
4o

geteld)
geteJ-d)

52
Cz

)"'

terrein, zoals dit hierboven ter
goed tot uitdrukking;

l-962
t963
t964
l-965
t966
l-967
1968
).969
t97o
t97t
1972

( veel
(vee1

pas opgespoten, erg nat, geheel kaal nie ts
niets
niets
niets
ni- e ts

nesten
nesten

??
2?

nesten
nesten

Valk)
Valk)

( v. cl.
( v. <i.

aI vrij sterk begroeid,
ovírrwegend droog

(eot)
(sot)

Er zijn ook velden, dic
zorvel afhankelijk van de
in de vogels van and.ere

22-9-t972

a1 in een vroeger stadi_um bevolkt raken. Dit isve6ietatie-ontwikkeling als ook van d.e mate, waar_terreinen verdreven worden (ui3v. door bebouwing).
J. i,VaIters,
vespucci-straat 85rrr
Amsterdam - 1OI5
ïel. 389669

JlÍa/vDr
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Inventarisatie. Golf terrein Duivendrecht t972

algemene broedvogel
1 paar; bracht '2 jongen groot (geringd)
1 juv. ex vloog ztch dsod tegen trein
5 paar, alle in nestkasten; 4 broedsels gelukt,
1 paar kwam niet tot enig resultaat.
In totaal 12 jongen.
minstens 6 paren in vijvers en sloten
1 paar in de z.g. grote vijver
1 paar, midden op het golfterrein, op klein begroeid
stukje grondl 4 eieren, I jong kwam groot
algemene broedvogel
1 paar ? het hele seizoen gehoord.
1 paar; bracht ] jongen groot (geringd)
minstens 2 paren bi_j de boerderijen; 1 adult en
4 juv. geringd
1 broedgeval minstens
onteveer B paar
1 broedpaar ?
16 paarralle in PVC nestkasten
2 paar, beide in PVC nestkasten
1, mogelijk 2 paar
2à3paar
1 broeàpoging misfukt (spreeuw)
minstens p terr.
ongeveer ! terr.

ll Broedvogels
r,lil-de eend
Boomvalk

Torenvalk

\rrjaterhoen
Iuleerkoet
Scholekster

H.cutduif
Holenduif
Ransuil
Boerenzwaluw

Ekster
Zwarte kraai
Vlaamse gaai
Koolmees
Pimpelmees
Ivlatkop
Boomkrui-per
Gr. bonte specht
Winterkoning
Zanglij ster
Merel
Gekr. roodstaart
Spotvogel
Zwartkop
Tuinfluiter
Grasmus
Fitis
Ijiftjaf
Gr. Vliegenvanger
Heggemus
vÍitte kwikstaart
GroenlÍ-ng
Putter
Vink
Huismus
Ringmus

rmene broedvogel
terr. , I broedend in pVC nestkast
terr. (weer toegenomen)
J territoria
terr.

t,erceín/Spoordi jk

4 à : terr.
5 paar, 1 broedend in nestkast
I terr.
broedgeval onder schuurkap, 6
paar ?
paar ?

B tem.

rr., grens
terr.

alge
+8ïz
1:CA

!51te
+7

I
+
ï
]-

I
L

jongen (] gerinsd)

algemeen
enkele broedgevallen in pVC nestkasten

In totaal ]6 soorten broedvogel

!. Fouragerend, overvliegend dan wel- doortrekkend waargenomen.
Blauwe reiger, wintertaling , fazant, (broedvogel naaste omgeving),watersnip, houtsnip, r,vu]p, zwarte ruiter, kemphaan, kruut oa/i'r'1B exx overvliegend i-n o. richting), zilvermeeuw, stormmeeuw, kokmeeuw,koekoek (terr. van Golfterrein naar Volkstuincomplex), gierzwaluw, huis_zrvaluw, kauw, staartmees (moge11jk broedvogel naaste omgevingr op 24/6met jongen), grote lijster (in tÓT broedvàger, 2 jongen), groene specht(m'i'v. tZ/B 1 ex, tot eind september; ,r" Àinàs ró6e"niet meer waarge-nomen), kramsvogel, koperwiek, fluiter, goudhaantje, bonte vliegenvanger,gele kwikstaart, sijs, kneu (in voorjaar-in grote groepen fouragerend,langs nieuw aangelegde spoordijk), tóep, g.elgors.
fn totaal 2! soorten.
Vervolg i z.o.z.



Het nerbi Gol-f terrein Duivend,recht

-6-
Spo rtve ldencomplex

et door cns woidóí §einventii-
vogelsoorten met zekerheld als

ele en
1g aag1eg
ri seerd. !ï
b rcedvogel

s.1.4. rek
èf kondcn d.e hieronclergenoemde
worden vastgesteld:

kon oor l- dge

september 1972, JA/vDr
******'+***::******,t*È********{i****(******,k***********,F+**,N**r<X***,k*r<r<r:***>i<)!**

lvilde eend, patrj-js, waterhoen, meerkoet, scholekster, kievit,
kleine plevir:r, grutto, tu::eluur, visdief, veldleeur,reri_k,
bosrie Lzanger ?

lOsoorten+1?
ldaerrnemers: J.J.M. Andriese en J.lÍ. van lVaveren Hoger"vorst
Sarnenste,1ler vers;Ia;4: J.J.M. Andriese,

Havikshorst 71, 3e galerij,
Asd - tClI. Tel-. 4ZtB64

I'i CORDERBEGR TTAFFLÀÀTS , inventarisatie L972

Gqbi'-.d_vjn w-aarneming: Genoemde begraafpraats, gelegen tussen het
Ncordhollandskanaal, het volkstuinencomplex Elzenhagen, alsinede een
opgespoten terrein, bestemd als uitbreiding voor de begraafplaats.
Tota]e oppervlakte: 4t na + t ha = ljï ]na.

A. BROEDVOGELS

Soort broedparen c cl . territcria
t97t \272

wilde eend
torenvalk

patri j s
f azant
waterhoen
me erko e t
scholekster
kievit
houtduif
ransuil
veldl-eeuwerik
zwarte kraai-
ekster
koolmees
pimpelmees
winterkoning
zangli j ster
merel
spotvogel
zwartkop
tuinfluiter
braamsluiper
tjiftjaf
grau\lue vliegenvanger
heggemus
graspieper
gele kwikstaart
spre euur
groenling
huismus
ringmus

ca. l-O 10
1

+2
1
2

+2
l-
2'

-l-5

1:r
I
2
2

f*
5-10

1
2 -Z*

4
I
4

1
1

I
s-8

.2
2
1

1

( i-n nestkast, 5 juv.
geringd., t7/6

in nestkast

l

IO
1

3
I
L1

4
2

3
1

10

;

I
1

1
2
2

1
2
I
I

n8
6

ng

5

ng
z)

n8
1

Totanl aantal soorten broed.vogels: 26

niet geteld
toekoursti-ge uitbreiding, thans ruig terrein.

nt

t paar in nestkasten
beide i-n nestkasten
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( vervolg Ngorderbeg.Sa.af p1a+ts )

B. I\IET-BTRCtrDVOGELS (18 soorten),. ( juli:''l9?t tot augustus t9?Z)
Toe te voegen aan de eerder gepubliceerde lijst van Jl soorten:
(Mec. illad 1971 (pe jrg), no. 3, btz. 8)
airls cho lver
lepelaar
zomer!aIing
gans (5 februari: 85 exx richting N)
wulp
watersnip
stormmeeuw
kauw
óeverzwal-uw (t6 mei: 1 ex overvliegend)
zwarte,mees (van 9-lO-79?1 tot 25-r-t9?2 steeds 2 exx aanwezig)
boomkruiper
kuifleeuwerik
roodborst
tapuit (l mei: 1
beflijster (6
bladkoninkje (6

witte kvrikstaart
keep (meerdere waarnemingen, bi_jv. 12 februari 40 exx)
In totaal aantal waar enoulen soorten , sinds L977:

+

Het overzi.clnt van de

ex fouragerend op * )
mei: 2 exx fouragerend op *)
mei: 1 zingend ex, goed kunnen víaa.rnemen en mede

d.m.v. zang kunnen determineren)

lfggiygCels spreekt voor zích zelf z

J soorten van 1971 kwamen echter tn l9?Zvijf nieuwe soorten,
nlet tot broeden.

Het aantal daarnaast waargenomen
toevallige omstandigheden, deels
NESTKASTEN

soorten steeg met
door intensi-evere

18, deels cloor
inventarisatie.

De bewonings-overzichte'n zij,n aangegeven bij de BRoEDVOGELS.
Zeker uit 6 nestkasten werden uovÀnàien huiÀmussen verwijderd,tot nestel-en dreigden te kornen

ALGEI,ÍENE OPMERK]NGEN

Het uitbreidingsterrein wint duidelijk aan aantrekkingskracht op
b-epaalde soorten (z,ie de met * gemerkte aantet<eningeni.
l'Àlederom een woord van hartelijke dank aan de Directie en het personeel(in het byzonder weer d.e heer Koningen) van de Dienst der Algemene Be-graafplaatsen' voor hun optimale meàewerking, waardoor deze waarnemingen
mogeli jk we.rden.

VÍaarnemer en Samensteller van het overzicht:
J.!lí . van Waveren Hogervorst
Dekschuitstraat 152
Arnsterdam - 1019. Tett 26Z132.

die

u!Íi{/vDr, september 1!/2



Broe dvogelinvent arisatie eendenliooi en

-B-
terrein PEN-centrale

:n_eg omggving va! oulle en nigggg Muiderblgg, tgz?
Liggine
De eendenkooi 1i8;t aan de oostkant van het tmsterdam-Rijnkanaal tus-sen de rroude?l I'{uiclerbnrg en de ,oud.err spoorbrug, clie uit de jaren lgBBen 1BB9 stamt 

vrsót u.s uru ut

Het andere gebied, dat dit jaar eveneens geinventariseerd. werd, ligtbenocrden de ilnieurve'r Muideibrug en onder de Hoofdwegr die naar d.eFEi'i-centrale vrrn Dj-emen loopt.

a

Terreinbe schri V1
De kooi woídt voor driekwart door weiland o mgeven. Het overige deelr,vordt begre nsd door een plaatselijk zeer drassig terrej_n van de 'r,later-staat, dat met jonge vuilgen en elzen , en grote bj_ezenpollen begroeid is.De eendenkooi bestaat uit een ruw, hoekig stuk bos met Ín hc.t midden eenrietvel_d. H et rietveld heeft de plaa ts ingenomen van de vroegere kooi_p1as, die nu helemaal verland Ís.Het bos dat het riet ornringt is hoofdzakeli jk uit elzen en hoge rvj-1gensamengesteld De randen daarente gen bestaan mede uit grote meidoorns,dichte braams truiken, en essen.
De veenachtige boclem is in de kooi zeer moeraqsig, en staat op sommÍgeplaatsen zelfs onder water. Dit^heeft-tot-g;"oIg dat d.e ond.erbegroeiinguit klui-ten gele lissen, riet of varens beJtaat. Een dichte massa brand-netels en kleefkruid vormt de kruldl;;; i;-àe NriÍ_hoek van de kooi.
De schrale, droge bodem van het pEN-terrein vindt zijn'weerslag in debeplanting, d.ie nanrelijk uit een jong bos bestaat, dat zeer clicht is, enwaarin berken en wilgen d.omi-neren. Talrijk mogen de twee soorten or_chideöen worden 'a9normd, aiu--rri"r e"o"iurr. írrtrij het jonge stadiurn,waarin het bos zich bevindt, konden fitis en tuinfluitei eàn redelijkdichte populatie bereiken.
Nestkasten:
In de
maar l-
J kast
Oorzak
door d,
holten
mees o

kooi zijn vier plastic nestkasten opgehangen, waarvan dit jaarr do?l een ringmus, werd. bezet. Niettemin r,vas er dit jaar inen r+è1 met nesttrouw begonnen, waarvan er dus 2 op niets uitliepen.en van oe onderbezetting zijn o.a. verstori.ng 
"n)oi-pi""à""i"se jeugdl d.e concurrentie .,r., du in overvloed aanwezige natuurlijkekan hier mede invloed op hebben uitgeoefend. In ]rg1]- was de kool_.&. wel_ broedvogel van d.e plastic neÀtkasten.

fnvloeden:
Tuss
lemlÍ
naaL
s iíi
me ze.

ren de vogelbevolking'van de eendenkooi en die van het landgoed ilBet-(tevens rtvrij'vogelreservaatgr), ;;; ;";--aJ anaere kant van het ka_ligt' bestaat een wederzijdse.uitwisseling van fouragerencle vogels.
i:"r" 

zijn het vooral sijzàn, in het broedreizoen o.a, ringmus ern

De indruk bestaat sterk, dat sommige broedvogels de eendenkooj- c.n het
*:::-;::oï::*"i""*:j:ï.sehee1 

b";;;";;""ï n". kanaal bIÍikt kennelijk
De soorten, die hun territorÍum over beide gebieden hadden gespreid,waren dan grote bonte specht, gekraagce rooàstaart en waarschijnlijk degra_utve vliegenvanger
Nemen we gekra;rgd.e rooclstaart en grote bonte specht als voorbeel_d...De gekraagd.e roodstaart zong van io aprit af tot begin j,ni regelmatigin de kooi, maar er waren ond.erbrekinlen.rrr, 

"oru 1,,ryeek of langer:gedurende deze perioclen werd er een gèicraagde rood.sta art zingend. a.an cleoverkant geregistreerd.
Bij de grote bonte specht was iets dergelijks het geval: deze werd. inbeide gebieden rtzingónd" (roepeng) 

i;. ;;;;:;""end. aangetroffen. Er zijnin de kooi tevens een tiental uitgehakte 
"fE"rrt"rholei aanwezig. Het isdaarom niet uitgesl0ten, dat bovengenoemd.e soorten incidenteel als broed-vogel rroor de eendenkooi kunne, word.en geclassificeerd. Deze kans Ís echter
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zeer kl-ein, omdat het landgoed aan de andere kant van het Amsterdam-
Rijnkanaal qua oppervlakte en bossage ongetwijfeld door de vogers
,vordt geprefereerd boven de kooi.

:

Toekomst:
ru;bi;ATng van het Amsterdam-Rijnkanaal, - waarvoor cle nieuwe bruggen
aI bijna klaar zijn -, za! het voortbestaan van de kooi in ernstige
mate bedreigen. Het verdwijnen ervan zou jammer zijn, alleen a1 om de
broedgelegenheid, die deze d.e boomvalk biedt.
De boer, die eigenaar j-s van de kooi, heeft buiten de rietopbrengst
en het kleine beetje gras voor zijn koeien geen enker belans bij het
voortbestaan ervan, eerder bij het verdwijnen. Bescherming geniet
de kooi niet.
L]JST V.}I BROEDVOGELS:
Kooi
PEN

= eendenkooi .+ terrein Waterstaat.
= PIIN-terrein.

,gtlÈr Sggg, broedvogel, doch in bej-de terreinen niet talrijk.
boomvalk: in het voorjaar aanvankelijk I exx in de kooi, àaarna steeds
Z-exi-IEj het nest, waar in 1971 een paar boomvalken broedde.
Geen waarnemingen meer na 1 juni, maar rop 1J juli weer 2 exx roepend
en alarmerend. Een broedgeval is dit jaar echter niet geconstateerd.
patriis, kooi I paar. op 5/6 1 paar met pas uitgekomen jongen gezi-en.
fazgn!, kooi. 2 paar, PEN 2 paar. rn totaal j gg_ met groepje juvenielen
waargenomen.
waterhgen, kooi 2 paar, PEN 1 paar. Op 18/6 het eerste juveniel rvaar-
genomen.
scholekster kievit grutto, tglgluur, broedvogel op weilanden, die de
kooi omringen.
hgulduif, kooi meer dan ) paar, v,raarschijnlijk ook broedvogel in PENi
niet geteld.
lgeregzwa1uIr broedvogel i-n enkele paren ond.er klapbrug van PEN-terrein.witte kwikstaalt, kooi- 1 paar (bij ouae Muiderbrug), eEN t paar (broedde
ri/aarscfijïÏÏJÏ-:-n de directe omgevi-ng van het pEN-terrein.).
wiplerkoning, kooi ! paar (optimale dichtheid)r pEN 2 paar.
!Sae"*ïu, kooi 1 paar. Iterste-zwervende, zingende, ö op ! juni.
39n$liister., kooi 1 paar. ap B/4 2 zingende öö, maar 1-ervàn rvas kenne-Iijk op doortrek.
merel , niet geteld, kooi 1 5 paar, ook broed,vogel in pEN.ffiilï e roodstaart 1 paar vaak fouragerend bij kooi en pEN-terreinl
waarschi jnlijk broedvogel PEN-centrale. Op 18

I paar ?

, kooi I paar.
kooi mogelijk 1 paar. Zang m.

/6 d,e ouders met 2 juv.
, kooi

gehoord.
i.v. ,/6, daarna erg weinig

spotvogel kooi 2 paar (tweede temitorium pas midden juni gevestigo)
PEN 1 paar.

paar 
"

v,roonboten afkomsti-g.

roodborst

tli3ffuiter, kooi J à 4 paar, pEN, paar.
ËL3smlls r kooi- 1 paar ( terrein Waterstaat) ; een tweede territorium i,ias
!i: de oude spoorbrug, dit viel echter buiten het geinventariseerd.e terr.fitis, kooi I paar, pEN 12 à 1J paar.
!i}{!-gl, kooi 5 paar (optimale dichthei6 ?), pEN 2
E?ofgggg, kooi 2 paar, FEN I paar ? mogelijk van bÍjpj-gpelmees, kooi 1 paar (nestelcle in boomhóft.)
matkg!, kooi 1 paar (h:_er standvogel).
rie tgors , kooi 2 paar, FEN 2 paar.
zwarte kraai
van het nest
eks,ter, kooi
juveni-e1en do

kooi 2 paar. Bijna vliegvlug jong mogelijk door boomvalk
verdreven (rf juri inspectie va.n àude nesten).
1 paar, PEN 1 paar. Op 5/6 in de kooi 2 pas ui-tgevlogen
,cd gevonden.
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vi3Er kooi 2 paar (aanvankelijk, begin apri1, J paar).
Iingggs, kcoi 1 paar (mogelijk een tweede vestiging).
gpreeu!'/ en huÍsmus, hi-ervoor was er broed.gelegenhej-d. onder dt-: oud.e
i,{uiderbrug; ,:ieze soorten zijn echter niet geteld.
In totaal werclen er in de kooi plus terrein lnlatersti.at en het PEN-
t,srrein JO broe<lvo,'elsoorten vastgesteld.
De lijst van in totaar. waargenomen soorten (ongeveer Bo) is niet by-
zonder groot, rnedc ooord.rt het accent op het waar.nemen van cle broed-
vogels 1ag, en niet op de doortrekkers en andere gasten.
In de winter van L9?L/t?Z wars cle eendenkooi van november tot ir: fe-bruari/maart slaapplaats rran maximaal 2 buizerd.en.
Tijd-ens cie r,rj-nter fourageerde in de kooi een groep sfjs;[gs van+ ]5C exx.
i)p J mei 1972 werden r s avond.s
op 16 juni o.a. 6 kruisbejrken . ttvee roepende pgrperreiggrs waargenomen,

(waaronder 1 ö).
Uit het kleine PEN-gebied. stammen d.e waarhemingen van
houtsnip op I maart L9?2, en van een

een

dooftreËkende zingende sprinkha anrj etzanger op 11 nei 1972.

M.J.C. Singor
*melandstraat 4
Amstelveen.
TeI. 432062.

§e tember I 2
MS r



RESULTATEN NESTKASTEI{ in de Amstelveense

11 -
Parken, de Gemeente-

kwekerij en Begraafplaats Zorgvlle d broedseizoen 19?2.
AIIe kasten werden in het broed.sej-zoen driemaal gecontröleerd.
Contr6le vond plaats op:
2 en 4 mei - 26 en ]O mei - 28 juni en ! ju1i.
vanwege de veelheid aan nestkersten wé\s het niet mc6erijk a1le op
6én dag te contröIeren, vandaar steeds 2 data.
Begin seízoen l)12 zijn de kleine kasten met openíng )o mm vervangen
door grotere kasten, opening 45 nm, daar eerstgenoemde kasten se-
dert de start van het nestkastonderzoek in 1968 onbezet bleven.

- TIIIJSSEPARK + villawi k
Aanwezig kasten, waarvan 2 B werden bezet. Door de ruil kleine

In L97L lvaren er

al-Ie vo elsoorten 2e broedsel i.nbegr9!91.

-bebró;d7verIaten, te
, uitgevlogen 178 jongen. Overige ej-eren on-
rwijl ook enkele jonge vogels dood in het

nest werden aangetroffen.
elmees

Te zamen eren, uitgevlogen 2l jongen.
c ) . §;preeuw
Tezamen 28--eieren, uitgevlogen 24 jongen.
d). huismus
Tezamen 22 eieren, ui-tgevlogen 18 jongen.
S rt vel-den OVERBURG + Maurits antsoen.
Aanwezig nes ten, waarvan werden bezet.
a. 4 koolmees
b. 2 pimpelmees
c. i huismus
a). koolmees
Tezamen )O eieren, uitgevlogen 42 jongen.
! ) .-Pltnpelmees
Tezamen LJ-eieren, uitgevlogen 12 jongen.
c). huismus
Tezamen 11 eieren, ui-tgevlogen 11 jongen.

- Parken DE BRAAK en VAN LEER
Aanwezi g 41 kasten, waarvan J1 werden bezet.

26 koolmees
pimpelmees
spreeuuÍ
huismus

a) Koolmees
Tezamen 26J eieren, uitgevlo gen Z4J jongen
b )_Pimpelmees
Tezamen j6 eieren, uitgevlogen 15 jongen.

eieren, uitgevlogen 2 jongen.

kast - grote kast is de bezettj-ngsgraad gestegen.
22 kasten bezet.

koolmees
pi-mpelmees
spreeu\ru
hulsmus

a.
b.
C.
_l
LLo

79
I

,
2

!ii g

a). 4oolmees: IB7 eieren

b

S r e euvt
fezamen

3
1
I

d

b
c
d

C

d) Huismus
Tezamen ! eieren, uitgevlogen / jong.en.



Tezamèn J4-eieren,
b ) . piu,ri:<,lniees
Tez*n:en 1ö eieren,
c ) . spreeuv\I

-l.2
BROERSEPARI(
Aanlirezig l-5 neq LkaSte.r-r, rraArvan L3 .bezr:t i .....a. I koolmees
b. 1 pimpclmees
c o 6 spreeuw
d. j huismus
Hi-er zullen de vliegopeningen van de kasten kleiner moeten worden
gemaakt, teneinde de spreeuwen uit te sluiten.
a). kool-mees

Tezaaen 22 eieren,

ui-tgevlogen JO jongen.

uitgevlogei: lJ jongen.

uitgevlogen 1) jongen.

uitgevlogen 20 jongen.
Be aaf laats ZORGVLIED
Aanw'-zig 7 nes
a. 4 koolmees

sten, wir.arvan 6 bezet.

b. 1 pimpelmees
c. 1 spreeuw

a). koolmees
Tezamen ]B eleren, uitgevlogen 3? jongen.
!) ' pimpelmees
Tezamen 11 ej_eren, uitgcvlogen 11 jongen.
_q). spreeuw
TezamenEeieren, ui-tgevlogen 4 jongen.
K!{EKERI.T Middelpolder
Aanwezig 7 nestkasten, ï/aarvan 6 bezetz
a. 1 koolmees
b. I spreeuv,r
c. 1 ringmus
d. J huismus
a). koolmees
TEamen-6-feren,
b). spreeuw
Tezarnen J eieren,
c). ringmus

uitge.rlogen 6 jongerr.

) jong;en uitgevlogen.

Tezarnen 20 eieren,
d). huismus

Tezarnen T-ieren, 4 jongen uitgevlogen.
d). huismus
Tezamen 1) eieren, ]4 jongen uitgevlogen.
VC)ORTS NOG NBSTEN GEVO NDEN VAN:

de KIdEKERïJ:
evl- eren - J jo

2 scholekster, 6 eieren -
In het THIJSSEITARK:
1 houtduif, Z-eieFen, 2 jongen.
I Turkse tortel, 1 ei, 1 jong.
J merel, 6 eieren, 6 jongen.
] fitis, 1/ eieren, 1! jongen.
De contr6le werd dit jaar uitgevoerd d.oor:
J. Moleman, J. Makkink, en L.H. Blom.
Het verslag werd samengesteld door: L.H. Blom

nieuw adres per t)/B: Leek 28, Bergen (WU)
Te1. ozzoS - 2988

augustus 1972, LHB1,/vDr

n8
6

en.
jongen.
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{gg-g*ingen A}{SIELVEEN,
Lepelaar
L5/6 J, ex Bovenkerk

Scholekster

(Koningen)

276-- I ex Overburg sportvel,:l.en. Gedurende de periode vrijwel elke
dag vuaargenomen.

{qlsrepip
2/5 1 ex Park de tsraak

Visdief
Tlïil -g/>, enkele exx, regelmatig waargenomen, vliegend,/fouragerend.
boven vijvers ïhijssepark
Groene_qpgqbl
z6/Z 1 ex Thijssepark
Grote bonte specht

(Moleman, lrakkink)

tó77;-7V^-Í275-1 ex rhi jssepark
2/5 t ex Park de Braak

4fefqe_!o_4te spqqht

eind maart tot eind .iuni :.972

( l4o 1e man ,
Ivlakkink, Blom)

3O/3, 1 ex Thijssepark
Boerenzwaluw

(MoIeman, Makkink, Blom)

4/5 4 exi-fnijssepark. Gedurende genoemde periode re.elmatig \ilaar-
neming van enkele exx.

Heggemus
4/4, t2/7
Qgkqaagde

1 ex Thijssepark
roodstaart

l?/5, Ll/7, l8/Z 1 ex Thijssepark
Fitis

(Mo1eman, Iviakkink)

3O/3 regelmatig waargenomen

Matkop
TfÍ ex Thi jssepark
S taartmees

t;-2774 I 
-. 

. -4 exx Thijssepark
, 6/4 1 ex Thijssepark, Broersepark
6 6 exx Thijssepark

Boomkrui-oer
-+7/4,, 28/4 1 ex Thijssepark (gtom, Moleman)

Putter
8fr71t+ 2 exx Park de Braak, Thijssepark
2B/4 1 ex Thijssepark
l2/4 f ex Amstelveen

Kneu
1VE I ex Amstelveen

Voorts in de heemparke4:

blauwe reiger, wi-Ide eend, knobbelzwaan, fazant, waterhoen, meerkoet,
houtduif, Turkse tortel, winterkoning, zanglijster, mereI, roodborst,
fitis, tjiftjaf, koolmees, pimpelmees, groenling, vÍnk, huismus, spreeuu/,
kauw, ekster, zwarte kraai, vlaamse gaai.

3r/
4/t
?_1/

'uïaarnemers hee ken: J. Makkink, J. Moleman, H.C. Koningen, L.H. Blom.
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,Ii"{§TELVEEN , Gem. kwe-keri j l4iddelpolder e.n naaste omgeving:

eind maart tot eindi(ramsvogel jsÈ-]22Í:
l?-/t+ 15-exx kvrekeri j l,iiddeIpolder.
Voorts:
blaur,ire reiger, wilde eend, knobbelzwaan, torenvalk, patrijs, faz,e-nt,
scholekster, grutto, tureluur, veld.leeuwerik, Ï.loerenz','saluw, kpgu,
vink, keep, groenlÍng, huisrnus, ringmus, spreeuuv, zwart,e kraai.
I3-gg-!99!:flggl rond do aangrenzendc sportvelden regelmatig:
zan5;li-jster, mere1, koolmees, pimpelmees, kneu, huismus, ringmus,
spreeuur, kauw, ekster, gaai.
,la:irnemers Gem. kv,rekeri j: L.H. Blom en J. Veeken.

Versla en samengesteld door: L.H . Blom
Leek 28, Bergen (ltH)
Tel. o22o8 - 2988.

augustus 1!f2
LHBl/vDr

t



-'lq
AMSTERDAMSE BOS , I972-Ï.IÍ derde kwartaal- I
alsmede enkele october-waarnemingen.
De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeLd, blijven voor de ver-
antwoordelijkheid van de wírarnemers.
Nummering: volgens Vogelgids Je druk.
De nummers tussen haakjes (..) verwijzen naar 'rDe l/ogelwereld van
het Allsteroamse Bostr, verder te noemen ttBos-Avifaunart
+(..) bet,ekent: aanvulling op deze Avifauna.
Het teken o kan ook o-kleed betekenen.++

3) 2-._ rgg!
Noordkant:

(?) 9. Dodaars
TlIo t ex cen.

(10) 18. Aalscholver

S1C+{rg Amstelveense Poel: eind juni 1
trl10 nog J jonge pulli aldaar, mogeli
fn totaal dus in ieder geval dit jaar

fuut met 4 jongen (Geyse).
jk van Grote PoeI (Geyse).

es de broc.dsel-s.

inderdaad J geslaagde broedsels, alsmede een vierde paar,
xvaarvan geen broed.en kon worden vastgesteld.
Amstelveense Poel:
2ö78-3 paar me I-iesp.
(de Groot). B/8 5 xte

J kleine, 2 halfwas en J bijna völwassen exx
ine pu1]l:. Gr. Af v. Poel. (Oeyse)

1 juli-waarnemin6, 5
27/ó I ex over exc.

r (14) 25. Kwak

Na Il/4 pas ïieer:
terrein, en 16/10 2 exx vm. Molensloot (An)

augustus-waarnemingen. Laatste. :
pad oNM (,qA )

Enige waarneming in Jde kwartaal:
met wintertalingen, oíer weilanden Meerzicht (Hartog)

l2/8 kampeerterrein (Straatman). + 19 uur Jo een adulte kwak
cirkelend boven kamp. terrein, omzw6rmd d.oor een 4o-ta1 zwaluwenl
duidelijk horen roepen. viel in in oeverland poel bij schinker-
dijkje, Bovenkerk rvermoedelijk arleen voor d.e nacht. Door scheme-
ri-ng - het was slecht weer- niet te zÍen of het een ö of ee

Jo.-Lepelaar 

Dr=vrru wEEr'- rl' ner een o oi een o wa'q'

l?/9 2 exx over ri-jksweg 6, waar d.eze het Bos doorkruist, richting N,
mogelijk naar zandput Vijfhuizen (Hartog)

2!:_[iq!9rta1ing
li.i.v. .eind juli een aantal v,raarnemingen, van max. r) exx,
over oNiul !ïest en al-daar invarlend omgeving schuilhut.

vliegend

(ZZ1 15. Zomeqtaling

(:-B)

( 21)

zrn-MAe exx,
(26) 39. srobeend

Slechts 1 juli- en 1 augustus-waarneming.
(29) 42. Kuifeend

l"Iax. i

Hel-e kwartaal gering in aantal , zelden meer dan Jo e,xxr op NM.

Go) 4 Tafeleend Na l5/4 pas weer:
Swart).
taal: B exx, op JO/S, NM (AA)

Na 1O/4 pas weer3

17 9t oopNM(
n'dit kwar

(49) 74. Buizerd
?/9 l-ex-6oven eerste bós, Noordkant (AA)

t4/g t ex achtervolgd door 2 boomvalken boven ONM (Luijendijk)
!9/.9 1 ex, met l- boomvalk erboven, boven weilanden Mz (Brander)
3O/9 1 ex boven Vogeleil_and (Brander met exc. )
,,,,ta morgens 1 ex horen ilmauwenn boven heuvel (Dooremans, Haver,

Scholten)



(lsd Bos, 19?2-LTlt Ze blz.)
$S) 9z Ugqpg4dief Noordkanr:

vog
678
Sch
679

+(61) Bg. Boomvatk
Nà-to76-dv. 29/
Broe eval o oud

7 (Swart) weer rc=gelmati,í,t waargenomen.
kraaiennest in 0NÈ1 l{iest

-16

n, i-n september slechts:
van Zuylen)

2977-Í
3o/7 t
t5/9 t

ex van oNll-fr;;l-iÏchting oostr aangevallen door vlsdie.ren (sv,,art)
ex boven O}IM, aangevallen door eksters (1irlieringa)
ex boven oi{ivl i,iiest, geattaqueerd door J boomvalkenl ging steeds

hoger cirkelenr'zonder dat hij zijn belagers kwi;traakte, en ,ur-
dween uiteindelijk, na geruime tijd, naar oNM ooÀt (vDr)

eleiland:-ËiànA;i c-.s, 3/9 Brandey, 8/9 ae Grpot, Lt/g Topsvoort.
r$glpgl{er:1 ex over huis de Groot, Colijnweg (de Groot)

b(.rveS
t/8'

L9/B

cdd oor rvaarnemingen
1 juveniel (v.d. Berg).
2 adult met f .iuveniel

van juvenielen aldaar m.i.v.

tegelijk in de lucht (tra)
Daarna regelmatJ-
in de lucht.

g "waargenomen door vele ïuaarnerners, ook prooj_-overgave

rn september afwi-ssel-end. boven oNM en wellanden lrieerzicht.In october nog slechts i
3/7O 4 exx boven oeverland Meerzicht, mèt grotere rocifvogel (fam.,Bakx)
5/tO 1 ex roepend en vliegend rand. laatstà bos bi,j weil;rnd.en l,ieer-zic}:t, geattaqueerd door ekster (vDr)
r,íaarnemin en Schinkel lder:
1
1
1

altsroep Br
6/8 en 2J/8 1 ex boven kampeerterrein (Straatmap)
9/B L ex omgeving Zwarte pad (Swart)

(63) 9_8. Patriile Enige waarneming in dit kwartaal:ïïTT;xx op weilanden ivteerzicht (H";;;;l;*;
(67) l9l._WategIsl Enige waarneming in dit kwartaal:

ryfÉien Foepen in oNM bi j exc. pad (Hartogl
(24) 112. scholekster

fn
2/,_augustus nog vri_j regelmatig waargenome

9 1 ex op weilanden Meerzicht (Anl vDr,
(75) 114. Kievir

(Bz)

Ivl .i.v. eind ju1i, voorai.rs rnorgens, vaak grote groe
vueilanden }leerzicht. Ivtax. getelàz Zg? "**l op Zg/Z
12=Z . Walcrsnip Na Z9/4 pas víeer m. i . v. :2"/7 t ex wc.il . Mz, j 10 exx over exc. pad ONi{ (lA)
Hj-erna regelmati-g waàrnemingen oN]vi en v,,eira.nden Mz,zeer kleine aantallen, -max. 10 exx.
r?9. {.gLp Na t6/3 pas .vveer:

!.T7-Ë§x roepend over exc. pad (vDr)
16/9 t ex over weilanden I',tz iswart)

(66)

(82) t2 Re enwul
s avo

2818 idem.
(881 L3t. Grutto In derde

p
(

re Il.OP
Srvart )

over het algemeen

s in het donker een aantal cver kamp. terrein (straatman)

( go) t- . l,{it eat
1 ex roepend over

5/7 I ex op weilanden
9/7 nog 2 exx aldaar

22/7 2 exx ald.aar (An)

kwartaal slechts:
Mz (vDr)

( Brander )

start Bosbaan (Veting)



(92) 1f.5. oeverlopel Na ZJ/J pas weer m.i.v.:
Ï478 i= roepena langs ,n"rt e4 (vDr)
Tweed.e helft augustus en in september d.iverse waaïnemingen.

(Asd Bos, L9'12-III, je bLz,)
t_7

KIeine mantelnneeuw
91ex n ermed.ius j-n groep andere meeulven op v,reilanden Mz

e1) 136. Ture luur
Geen augustus-waarneming. Vermoedelijk laatste wng:
9/9 ï ex roepend over ONM Oost (vDr).

(94) 13?. zwarte ruiter
l/9 t ài ioepend over exc. pad ONM, eerst richting Oost, daarna

afbuigend richting Zuid (vDr)
(rol) 149. Kluut

LL/8, exx over hele Ni"1 en ook over ONi,l (S',rart)
( 106) 163. Grote mantelmeeur,v Na 1/4 pas v/eer:

29/Z t ex op Nlt níj-eic. pad (Swart)
In augustus sfechts: 5/B (Sviart)
In september slechts: L6/9 een adult ex bij exc. pad (Swart)

(1oB) 16

( ttartog/vl;'ic )
(r091 164. Zilvermeeuw

29/7 en J/8 I ex
!i.i.v. 16/) weer
kleine aantallen.
t65. stormmeeuw

(Swart).
vrij regelmatig waarnemingen op NM en Gem. terrein,

( rrr)
2977;-578;1278 ( swart ) .
Ivi.i.v. 16/9 weer regelmatig waarnemingen op NM en grasstroken,
niet meer dan 4 exx, in groepen met andere meeuwen.

(rr:) 179. visdief
In
nie
7/

juli en augustus waarnemingen van kleine aantallen, meestal
t meer dan 2
B 1 ex met 2 juvenielen rand Nll (folk)
B I ex Lt{},i (Swart): laatste wng.

( 121) i9r. Hot-encluif Enige waarneming sederi L2/3t
30/7 eén dooa-ex aangetroffen Jachthavenweg, bij het grote parkeer-

terrej-n aangelegd t.b.v. Floriade-bezoekers, bij de Ringdijk(Swart) -

(tz11 L91" Tortelduif Correctj-e op vorig BIad, bLz.21z
i.p.v. I territoria. N.I. ool<

(re4)

een territorium bij het Vogei_eiland (Brander) en
een terrj-torium in oeverstrook Nlvl bij eind exc. pad ONM (Brancler).
',Íaerrnemingen op deze laatstgenoemde plaats pas m.i.v. LO/8, !/m
2L/9, I ex eind exc. pad (fam. Bakx): laatste wng.

à##ffi:hi#*'og"r rangs Bosrand bij A,v. wes en Karerstraat.
L95. Koekoek(1e51

27/

8/z t
g/6 r

Ergens
La/z t
I,{.i.v.
kl-eine
L7/9 t

o
+

o
roepend bij Kl, Vijver (de Groot);

pende ö bi j bred.e betonbrug (vDr) r

vgl . de vgaarneming van

gevoerd door

Laatste urng.

in deze omgeving nog een territorium ?
juveniel Vogeleiland (Topsvoort)
29/7 ,oaarnemingen van bedelcn,le juvenielen CNtri,
karekiet en rieb,zanger. Na 20/8 nog slechts;
ex Amstelveense PoeI (v.d. Berg, Scholtqn, JG).

G32) 20?, Gierzwaluw Laatste wng:
L9/8 2 exx bóven ONM (Fr. Staats)



18-(Asd Bos I \9?2-TIT, 4e blz.)
G32) 2O9. IJsvogel

q
2

1

{t36) È

6/Z t ex líj-voormalig g:!"g (Brander met v:-rar-excursie)
ornstrecks zelfde tijd waar:.jenomen omgeving AivlVJ-sportvelden,
(Simrner, Gorlhclp)
Vogeleiland: m.i.v
ït7-fr"!'Ëïoort, Brander met excursie) rveer ci.ivi,-r'se wa.arnemingen
bij het Vogeleil;and:
L7r 18, tg,20, Jo juli; 1, 6r.7r 10, :-gr 20 augustus.
Ool< in de ecrste helft van september nog cloor Topsvoort waargenomen.

'/B I ex bi j iruis. de Groot , zittend op paal ( med . cle Groot )
4/9 I ex vliegend over sloot bussen I'leglpad en Niui (i,uiSendijk)

Na l3/3 pas weer rr . i . v.14. Groene specht
jo/7 1 en-omgeïi-íg Banaan, gehoord (vDr)
t/an die datunr af regelmatig waarnemingen ay'd, Noorjlkant, van Jacht-
havenbos t/n Oeverland irïMr vermoedelijk steeOsZ.:ffE-ex.,
echter ook een groot aantal waarnemlngen gldergr vrijr,vel- zeker van
I of meer andere exx:
17/B oneevi-ng rodekopjesbrug.
20/8, 2l/8 Voseleiland
26/8 heuvcl.
29/8, 1/9 hertenkamp.
L6/9, t7/9, 29/9 t<:-eine vijver.
18,/9 sportvelden Kalf jeslaan, 24/9 teg,enover boswachterskeet.
30/9 bi-j entrée Bos bij l(arselaan.cl/9, 17/9 t<teine Noorddi jk, 22/) xanp. terrein, Z4/g kwekerij Sp.

(r;B) ?]-.2" rrqine bonte spccht. Slechts I juli-vuaarnerning:
exc. p.rd ONM (Swart)29n-Tn ieàal bocmp$-bí]

Daarna ailn de
)/B bovenbos

Vqgeleiland:

Noordkant
(Swart)-en

6/8 en to/B

nog slechts:
3l/B eerst speelplaats, daarna bovenbos (vDr)
(Brander) 4/B naaste omgevin6 (vDr)

S chinkel-polder :

Íö7\;-qÍf,àil!'"orterrein, ZS|B Kteine Noorddijk (Straatman)
( f+51 Boerenzlvalu'r,' - e?§..à1./l a1snog-hestbóuvu oncler klep Klapbrug bij Gr. S1uis

L)/8 voert jongen aldaar, 3A/B J grote jongen zichtbaar boven
nestrand, 1/r) uitgevlogen (vDr)

3O/9 minstens BO exx, in óín groep met huis- ,en oeverzwalurven,
over heuvel (Dooremarns, Haver, Scholten)

*/lA l- ex over oNI{ (Swart). 22/Lo 1 ex.over Kleine Vijver (Brander)
( 146 ) ?-z . Huiszwal-urv

Laatste wng ?

Ilen aantal wa=rnemí-ngen, als re65e1 ergens bij buitenra.nd Bos.
6/9 ! JOO exx.orngeving Jachthavenweg/Veba parkeerterrein (mevr. Brin-

l4/LO I cx over Gem. terrein (Swart). Laatste v,rng. q kcrs)
(147) 228. oeverzwaluw

3O/9 2 exx
enl

over heuvel, in í6n groep met boerenzvraluwen (8O exx)
6 huiszwaluwen (Dooremans, Haver, Scholten)

(220) v'Iielev;aa1
M.i.it; 7911 *à^rnemingen van bedelonde juvenielen Noorclkant. Uitein-
delijk J Lerritoria aldaar, u/aarvan l buiten oorspronkelijke 1r[oordk:int(vDr) Laatste u/ng. :
19/B L ex bij spee.lplaats, r.:rnd zandterrein Noord.kant (vDr, tr'r. ,Staats)

(22t) 2 2. Bonte kraai

)2C

1 exx over exc. pad Olrll4 ricintíng Z,/Z.tl (de Groot, Swart)



(Asd Bos, 1972-IIït 5e bl.z.)
(zz5i ?1-7: vlqamse saai

eenma.al zeker Z
jO/) enkele exx NO h

enkele exx heuv
2/lO 1 ex d.e Groot t
|/LO 8 exx Niv hoek IvI

Q97) 24]._ lt trcop

L6/9-en 157íd-tret< van oost-Europese vogels over het Bos. vliegen
hoger dan norrnaal, meestarl- geen bepaalde trekrichting. Boven-
zijde lichter (Swart)

?/7O idem -ver Vogeleiland (Bran'.er met exc.)
( 195) 24L " Zwa.rte me es Na ZJ/J pas weer.

'r op kampeerterrein gehoord en zien vliegen,
exx (Straatman)

oek Meerpad (Sctrolten)
,e1 en Omoricapad. (Dooremans, Haver, Scholten)
huis.
eerpad (Sctrolten)

lör l-9, 20 september

15/9 nog baftsroep en ilzangri Jachthavenbos (Swart)
(r99) 24 Baardnannet Na 14/4 pas weer:

pad (fam. Bakx)
rd lvÍeerpad Noord (Andriese) en
Ar v. Poel (trtieringa)
exc. pad ONM (Swart, d.e Groot),

t, vDr)

E exx e}nd exe,
B/tO een aantal gehoo

L4/lA eerst 2 c.xx over
6 exx idem (Swar

(200) 24 Boomkrui r
Buiten e Noor ant (5 territoria) víaren er zangwaarnemi ngen incmgeving dalletj e Perzische bereklauw, V

pad. Zie t.i:,"t. uitwer
edeelte.
Na 1/4 pcrs ruveer m.i.v.

ogeleiland, Ble.ekerskade,houten brug bij U- king inventarisaLie Amster-damse Bos, middeng
(16t) Z

exx 0everlaln6 po", ( de Groot )

Q6z) Z Zts, 1i s ter
l- ex vo 1e. zang, omgeving hertenkamp (ae groot)

Na LJ/4 pas weer m.i_.v.
Tribune (Brandert

t9

daarna

med. Hartog) .

Geers )

e

6 exx Oever land

2. Kramsvo eI

G66) 26l" Ter uit

(168) 264. paa
ex Gem. terrein (v.d. Berg)

\ IOt ) rr4 . Koperruick
tb/g + 4 er._c bi j

lex NM Oost bij het exc. pad (v.d. Berg)
(1Ag) 

165. cp\raaslle rcocistaar!
Correctie op 1ó-tootlàarsrvaarnerning :

+4/l | $ Bezien bij Èet vc,geteilanà (Lybert Brussaard,
i,aats te' r,vaarneming :
ll/7 t ex omgeving Noorse esdoornpad/hertenkamp (mevr.

(171) 267. Nachte gaal
orrectie op J-e voorjaarswaarneming:
e 'Jvaarneming op het kamp. terrein was

C

D reeCs 12/4 (Straatman)
ï,aatste rraarneming:
29/7 t ex alarmerend Ringvaart Zuid (vDr)

GZ6) 2?4. Grote kareki- e t
in L972 geen enkele waarneming.

Qzz) Z 5. Kleine karekiet. Na 1O/B nog slechts:
exc. pad over ONli ,if (Hartog)

waarneming:
Dr)

2 ex roepend langs
( rZB) ?_?6. Bosrietzanger Laa"tste

21,/7 oNM oost bi]-a" j banken (v



(Asa Bos I L972-ÍÍIt 6e blz.)
o79) ?7_7, B.\gtzanSer Laatste wng:

.J/8 I ex, jonge koekoek voerendr bij exc. pad

(f8O) 2?9r Spqlvg€e1 Laatste wng:

-20

(swart )

Jachthav(inu'/eB (Swart )29/7 rcepe,'rd ex bij Veba parkeerterrein,
(r81) ?qq1 Zqeq!4qp

Laatste zan;-\ilaarnemingen: 22/B en 29/B b:.j huis de Groot (de c::oot)
Daarna nog:
19/9 1 ex gezien, bovenbos (van, Zuylen)
25/g I 6 gezien Oeverlanden Poel (Verhoeve)
74/LO I ex gezien in struik oNM i'íest bij exc. pad (Swart).

Laatste waarneming ?

(182) 282. Tuinfl-uiter Laatste waarneming ?

t2/8 t ex, àIechte za{rg1 omgeving exc.
(f831 281. Grasmus Laatste waarneming ?

pad (Swart, vDr)

22/7 Oeverland Meerzicht ( la)
(184) 284. Braamsluíper

I territorium: bij huis de Groot.
Laatste waarneming;
LZ/B een trekkend ex over ONM bij exc. pad (Swart)

(rB>) 28?. Fitis
17/9

(186) 288.

1 zingend

Tji ftj af

Laatste waarneming ?

ex hoek Jachthavenweg (e..i)

Laatste waarneming ?

ex werk 24 (Swart)IqTto-í{nsAnA
(188) 2!4._qqudbaaq{" Aan de. IiTpordkanL na ZO/J pas inieer m.i.v.

ZVD-T- ex-spe e t-fraats ( itarto g,/v,',tc )
!i.i-.v, 1O/9 weer diverse plaatsen groepjes.

(189) 292" Yuurgoudhagntig NeL 4/4 pas lrÍreer:

fl9-ffire exx gehoord, Koenenkade omgevLng 3
en elders (Dooremans, Haver, Scholten)

(I90) 294. Grauwe vliegenva4gel

banken (Scholten)

I ex Tribunebos (Y'r. Staats
idem (van Zuy1en, vDr)
1 ex in bosje eind exc. pad (l'r. Staats)

(191) 295: Bq4!e vllqgenyanger 'Na 2/J pas i,ïeer:
2J/) L 1uv. ex bij Tribune (Hartog).
Geen andere waarnemin6qen in dit kwartaal.

(I5o) 299. Graspieper Na 2l/4 pas vueer:
2971-1-éíóíLji exc. pad (Swart)
Ook op L'o/9, l2/lA en t4/lO trekkencle exx over ONM.

(151) 1o3" oeverpieper

(l-rz)

2e78
2/9
6/g

)

I4/Tó 1-ex ióépend over exc.

1O4. Uitte kvlikstaart
pad richting W (Sr,uart)

Ook een broedgeval onder nieuwe viaduct over de Schinkel bij 
I

Jachthavenweg. ríaarnemingen a}daar 2J/6 (vDr) , 29/? (Sv,,art) el

12/B een slordig nest op pijler, met.1 juveniet op h.et nest el

1 juvcniel erbij (Swart) 
|

L2/8 ook een juveniel ex op hek vm. mifitair terrein bij Schil
brug (Srvart). Mogelijk van het .'in het vorig BIad'genoemdl
geval tussen rvestel-i jk viaduct en vrn. nilitair terrein ?l

14/lO 1 ex Jachthavenuieg en elders (Swart). Laatste waarneml

de
n
n.

phol-
e broecr-

ing ?



2t
(Asa Bos | ]-972-III, ?e blz.)

( 154) 06. Gele kvuikst;iart
1 1 ex over exc. pad
L7/9 L ex rlrnstelveense

+( 204) ltt+ . 4prclylqE

, najaarstrek (Slverrt)
Poel (v.d. Berg, Scholten, JG)

2678

(207) 31?.

I ex'.,'ogeIeiland, gezien door boswachter van Schie (med. do Groot)

Sijs
9/6 ei-1V/6 L ex hore:r roepen c.n gezien, vliegend over kampeer-

terrein, vermoedelijk zelfcle ex (Straatma.n)
Hele ma-irlndjuni-: 1 paar met minstens 2 juveniel Kleine Arv. Poel

( Straatman)
Juli geregeld enkele tot + 7 à 10

(van enkele ?) klonkËn sonrs
(Straatman)

l4i7 tZ sijsjes, adult en juveniel, poneycentrum en tuinen Jan
Tooropplantsoen (Iïetzger, van Schie)

El-ders weer regelmatig waarnemi_ngen
l7/9 werk 24 (rlA), maar ook nog

2 exx Amstelveense Poel (v.d.

exx bi j kampeerterrein. Gel-uiden
and.ers, heser, hoger: jongen ?

m;i.v.

Berg, SchoIten, JG)
(216) 33o. Keep Na 2 )/4 pas riïeer m.i.v.

29/9 ioepend ex ir{eerpad (vDr)
Gebruikte afkortingen waarnemers:
AA - rnej. Arntzen
vDr, mej. van Drooge.

§ssgle esteld door:
l,ie j . l,Ír. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B VI
Itmsterdam - 1009

october a972, vDr/vDr

****'k****+***********+*+*****r,r:*******+*+***********++**+*******tà!+*ri:trt<

NB: Ovelgegomen g!! tIUegA, Jaarsang 45, Af1. t--2, tg7Tt p!g. 6?t
"9t11!!919 e van Nederland 196 9 en l97Otr

)I^

L970
CNA:

Aquila Pomarina SCHITEEU.JARE}ID .
2L Lrlr . Amsterdamse Bos (Swaan )

onbev 
" r/aarn. (Thans zijn er 3 bev. en J onbev. waarn.)

***,r)***********+*****+*******,f********+**********:*,È**,k********,ftr.****+*(



-22
Vilaarnemingen in en om Amsterdam, excl. het Amsterdamse Bos,
derde k'wartaal !972.
Voor grenzefl van het gebied, zie Med. 131ad, 9e jrg., nr. 1.
Interessante waarnemingen buiten het gebied worden insprÍngend vermefd.
rrorr ka.n ook o-k1eed betekenen.I1

Dé l'.,aarnemin§en, hoev,'e1 critisch beoordeeld, blijven voor de. verant-
vroordel-i jkheid van. de waarnemers.

Fuut
Broedvogel op Sloterdijk, I paar
op de Costeinderpoel/Ringvaart,

Geoord. Fuut

(Krabben) en
1 'paar, minstens 2 x 2 juv. (Verhoeve)

ö2 exx, nog deels in prachtkleed, llilversurnse lïaschmee'r ; ïvaar-
schijnlijk broedvogel van het Kleine ï'laschmeer (Srlrart)

l/9 rrz;-ngit gehoordn Hilversumse,r'aschmeer (Srruart)

Qraqqe Prilelqq4yggql
16/9 t ex; typische pijlstormvogelvlucht; zeer

zondc.r lichte gedeelten; was aanmerkelijk
donkerbruin verenkleed t
groter cian 4 noordse

pi.jlstormvogels, uiaarmee de vogel langsvloog. R. Z\'1, Zuidpier
IJmuiden (v.d. Berg, Buker, Scholten)

24/) I ex, r. Zi, Zuidpier lJmui-den (ntot, Buker, oreel)

exx, a1s volgt verdeeld:4+1+1
. Zll1 Zuidpier ïJmuiden (v.d. Berg,
€xr subspecies llmauretanicusll , r.

v. d. Bere;, BIok, Buker, Oreel )
Noordse Stormvogel
,7fT1-eix;-in-12 uur
Jan van Gent

observatie, Zuidpier lJmuiden (v. IJzendoorn)

2479 a;. lo exx, Zuidpier
Kuifaalscholver

fJmuiden (v.d. Berg, 81ok, Buker, Oreel)

167T2 ad.i fief0ergele, dunne snavell bronsgroen verenkleed; geen
lichte keelvlek; gefotografeerd, afstand min. 2O m' Zuidpier
IJmui-den (v.d. Berg, Buker, Scholten)

Jll oud aapJe
Broedvogel in Botshol,

Boqqqe,ïlp

12 paar (Hartog)

Broedvogel in Botshol,
Lepelaar

2 paar (Har{og)

t6/g

z4/g

I
r
1
(

, subspeci-es 'rpuf f inusir,
Buker, Scholten)

Z';i1 Zuidpier lJmuiden

777- 3
1/7 1

5/7 I
L4/B 2

exx,
€Xr
eXr
exx,

Krakeend
!)/8 2 exx, Sloterdijk
Kuifeend
2z/z

Ronde Hoep polder (v.d. Berg, Krabben)
Middelpolder (v.ct. Berg, (rabben)

f ouragerend., Eenclrachtpold.er ( Lui jendi jk)
overvliegend, Sl-oterdijk (l(rabben, Lammers)

(v.d. Berg, Scholten)

1 g met donsjong van ca. J weken, Marken; de laatste jaren steeds
broedvogel aldaar (Iieyer, Sv,rart)

Tafeleend
1o7el q,

T

Bergeend

to/6 t,/n L3/7 I ö, Sloterdijk (Krabben)

(Krabben)
exx (Krabben, Lammers)

Broedvogel op Sloterdijk, minstens 2 paar
L?/6 50 exx, 4/Z-6/Z 14o exx,, lo/B ca. 90

Grauwe gans
Í97Tc"-ó exx ' over aalsmeerderdi jk (Verhoeve )



,
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Buizerd
7il8;-;n o/.00 uur, 1 ex over Corn. Dopperkade ricl:ti-ng No (Andricse)

ïJ espe ndi e f
l7/9 1 ex over Oosteinderpoel (Verhouve)

Bruine kiekendief
Broedrrogel r rra.rrschi jnli jk, omgeving Dietnen:

Q r nestmateriaii'l slepend,
öxx, t6/6 t ex, 18/6 I ö aldaar (singor)
exx, Zuidbijlmer (Ce Jong, Kri:bben, Lammers)
?g, Zuidbijlmer (veting)
jrr., Sloterdijk (v.d. Berg, Scholten)
€Xr omqeving Schiphol (Verhoeve)
ö , f ouragerend rietland Diemerzeedi jk (luieycr , Swart )

dbi jlmer (v.d. Berg, v.d. Laan)
;eving schiphor (verhoeve) 

, Lammeis)/9,4t/{9, 22/9, 23/9 I g sloterdiik (Krabben

Boomvalk
Territoria:
1. Omge ig Middelpolcler (broedgeval, NJt'l Ams'belveen, med. me j . v. Drooge) ;

veel waarnemingen aldaar.
2. Botsholr/Ronde Hoep, mj-nstens 1 terr. (Hartog)
1. Golfterrein Duivendrecht (tndriese)

4. i,'laverveeïI (Hartog)

30/
ér/
t1/
a6/
L9/
20/
26/

4/
B/

41
q)

8z
84
Br
8r
Br
9t
9t
o/,

cx r Zut-
€xr omg

t2/9, 14

22/6
1/7

t6/B

1ex,
1ex,
1 ex,
I ex,
1 ex,
1 c.x,
I ex,
1 ex,
I ex,
1 ex,

18/8
79/B
2L/B
26/8
2/9
1/e
6/g

Bovenkerk (Verhoeve)
lríaver (v.d. Berg, Krabben)
Slotei'dijk (Frieswijk)
Amstelpark/Floriade (v.d. Berg)
Sloter<lijk (v.d. Berg, Scholten) slangs 1Oe étage Pakketoostgebouw, Oosterdotikade (Srvart)
DÍemerzeedi jk ( l,leyer , Sr,rart )
omgeving Oosteinderpoel (Verhoeve)
Oud.erkerkermeer (v.d. Berg, v.d. Laan)
Sloterdijk (Frieswijr)

Torenrralk

Nieu'rendam (tuieyer)
Zijkanaal C, nestkast (Singor)
Eendrachtpolder (Krabben, Luijendijk)
Molen langs Haarlemmerweg, J jongen (Krabben)
Hoofddorp, geslaagd broedsel (Verhoeve)
,,,lilhelminaplei-n, Àsd-viest, waarschi_jnlijk 2 jongen (Swart)
Schipholweg, op eksternest (Singor)
10. Omgevinr,; Àal-smeer (Verhoeve)
Omgeving'lïibauthuisr/Roeterseiland (Dooremans)
Amstelpark/Floriade (v..f . Berg)
Arnstelrust (v.d. Berg)
:..5, Sportterreinen Buitenveldert (v.d. Berg)
Ronde Hoep Polder, in nestkast (v.d. Berg)
Botshol, J jongen (v.d. Berg, Krabben)
Fort abcoude (Veting)
Zuidbijlmer, 2 jongen (Ve1:-ng)
21. Muiderbrug (Singor, Verhulst)
23, 24, 25, 26. Golftemein Duivendrecht (Anariese)
Noorder begraafplaats, ) jongen (v. 'L,ilaveren Hogervorst)

Patri j s
I{est op Sloterdijk met 21

Eglffitr31-9:-q:_!I99qq9Il[ql (onvoI1edig, te weinis meloinsen) :- I ; - ZnnAe ;Aö;p - (Fie, e ; I - -
2.
z

4.

6.
7.
oO.
o
)l

11.
t2.
17

14,
1b.
L?.
18.
19.
49s
))
27.

ej-eren; waarschijnlijk 2 oo (Krabben)



(Groot ,,msterdam - 3e blz. )

Kraanvo e1
7 .J0 uur, een gr

S 4; h1onk als

-24

over I'Jillemspark-
ti jclens pauze TV-

ote groep kraanvogels roupend
e en rtenorme vluchtti (Brander,
ijd r+jax, Buenos Aires !)

o
w

;
I

uitzending wedstr
Porseleinhoen
26/8 eei;- ""; 1 week dood ex aangetroffen, sloterdijk. Dood.soorzaak:

verlanimi-ng (l:otulismus) (Krabben, Lammers) .
Zte ook de lijst varr dode vogels nan het eind van dit overzicht.

Scholekster
Amstelveen, broedgeval op plat rtak, langs drukke weg (de Jong, Krabben)
Zilverplevier
1779;227T43/9 2 exx Sloterdijk (Krabben, Lammers)24/g 2 exx, Zuidbijlirer (Veting)
,ii tgat j e
70/ö ca. lO exx, Sloterdijk (Krabben, Lammers)

Poelruiter
VIT L ex, Zuidbijlmer (de Jong, Krabben, Lammers)
Iets kleiner dan tureluur, gri jze rug, donkere handpennen, zeer cJ.unne,
donkere snavel (t"* teer Xop); letnge donkere poten, iets lichter dan de
snavel; midden op de rug iets lichter dan rest van de rug; achterkant enzijkanten nek lichtgrijs-bruin, hals wit, voorhoofd wit,-bovenkant koplichtgrijs; vliegbeeld: uritte stuit doorlopend tot ver op de rugl donker:bruine vleugels. Ivlin. afstand Zj m (de Jong, Krabben, iammers)
Kanoe ts trandlo pe r

7?/9,-279, Zl/g J exx, Sloterdijk (Krabben, Lammers)
Stra4oloper

Aanrivez-ig op sloterdijk, vAn eni-ge exx op zl/B-vot zeker Jo exx op z3/9.
Max. 3/'9, 4/9 ca. 4! exx (Krabben, Lammàrs)

16/9,
Kleine

Tenmincks Strandl-o er
1 l-3, l)/B 2 exx, 26/8 eni-,ge exx,

(Krabben, Lammers)
exx,--- /ó27/E 2 cxx, 2Z/9 t

Bonte Stra4qlgpgl
Aanr,vezig-op sloterdijk, vi:in 2 exx op l)/à tot zeker 1o exx op z3/g.
i"lax. 2l/B ca. 40 exx (Krabben, Lammlrs)
24/) 8 exx, Zuidbijlmer (Veting)
Kro mb eks trandlo per
;""*.rig .p sï"lfiai:
iriax. L6/9, t7/9, 22/g
q11ggre {ra!jepoot
22/9-T--;x, sroTéïai5r< (t(rabben, Lammers)

Drieteenmeeuïr/
6/7 1 ex, op vuurtoren eind Zuidpier IJmuiden (Krabben)

Visdief
§ï6ïËïdi3x, minstens

(vel. echter het
'írli..1ters, elders

itlk
1Vg z exx langsvliegend, Zuidpier lJmuiden (v.d. Berg,

B enige exx,
S lo terdi jk

k, van L7/J
ca. IO exx

1 ex, tot
( Krabbe n,

zeker enige exx op 21/9.
Lammers )

van de Heer
40 nesten (Krabben)

artikel over de Visdief op Sloterdijk,
in dit Blad)

Holendui f
Broedgevallen op u,resteramstel en Amstelrust (Àndriese, v.d
vermoedeJ-ijk ook I territorium orr Golfterrei-n Duivendrecht
Turkse Tortel
21/8 l, ex l*ígs loe étage pakketpostgebouw, oosterdoipkade (swart)

B1ok, Buker,
uree I )

. Berg)
( Andriese )



(Groot Àmsterdam - 4e blz.)
Koekoek
7flTÍ- iuu , , dood gevonCen i-n 'Cornelis Vriendtstraat , Geuzenveld,

1;. o. Haarlenmer!ïeg (vinder Jac. d.e Boer, med . Swart)

Kerkuil
Cörï"öÏie Mecl. Bladl 1Oe jrg. nr. L, pag.25: r{raarneming d.d.. lJ/Z L ex,
soort ivijzi-gen: voge 1 bleek een ransuil te zijn (Boonstra).
Half maart: vondst van een dood ex, tussen Mijdrecht en Uithoorn
(med. v.a. Laan)

Steenuil
F6.ií6iia, c.q. broedgevallen:
Í:- -S;ËeiÍïnsrïouA;i6ius;-F16ï6parh ( van uioersum)
2. rt Kalf je, zeker J jongen (;.ndriese, v.d. Berg)
3. Middelpolder (v.4. Berg, Veling)
4,5, 5. Oostzíjde Rondc Hoep polder; bij midd,elste territorium voedsel--

.)

a

o./,
11.
l.2,

vlucht waèLrgenomen (v.d. Berg, Hartog, Krabben, v.d. Laan, de
lvliranda, Veling)
\,ïestzi jde Ronde Hoep polder (v.d. Berp1, Veling)
Omgeving Oosteinderpoel (Verhoeve)

10. ten Noorden van Uj-thoorn (.r.cl .. Berg, v. d. Laan, Veling)
Zui-doost-rand Botshol (Hartog)
L3. Langs rt Gein1, l2/7 voeren groot jonE; (Veting)
14. Bouvival po)-der Groot-i'{Íjclrecht (v.f. Berg, Hartog, v.d. Laan, Veling)
Omgeving Aalsmeer, na half mei niet rneer gehoord (t/erhoeve)
uit ÍI.aarlemmermeer geen meldingen ontvangen, moeten daar wó1 aan-
wezig zijn.

(15)
I.iB.

Bosuil-
Í6ilTïori,

:. -9:3:-!I9 9 199y31191 :

1. !ïesteramstel (v.cl. Berg, Veling)
2. Oostermeer ! (v.d. Berg, Veling), vraarschijnlijk solitaire vogel.
3. Ten Zuidoosten van Ouderkerk (v.cl. Laan)
4, 2. Langs 't Gein (v.d. Berg, Hirschler, de l,iiranda, Veling)

6. Loenersloot (v.d. Bcrg, v.d. Laan, Veling)
L4/B I ex planlsoen achter lvleander, nmstelveen (mevr. Neuteboom)

Ransuil
T9r*!gr13r-9:1 bro ed ft)

1, 2. Eendrachtpolder, I in kraai-ennest, 1 in eksternest,
eerste nest uitgehaald (Krabben)

1 . Omgevj-ng rt Kalf je (Andriese)
4. Golfterrein Duivendrecht, J jongen (Andriese)
,. Volkstuinencomplex Duivendrecht, zeker J jongen (v.d. Berg)
6. Fort Abcoude, 1 jongen (Veting)
7 . Volkstuinencotnplex lrZomers .Buitenr, Riekerweg, 2 jongen (iï.;r. Lodder,

rned . Swart )
8. Oosteinderpoel, 4 3ongen (Verhoeve)
9. Noorder b.e8raafplaats (van 'urlaveren Hogervorst)

lJSi1qge1
1 ex, eerstejaars, orn l.05 h. doodgevrogen tegen pakketpostgebouvr,
Oosterdokskade; was geringd: Museum Brussel 4-ff44, L5/?/1_9?2,
te Bokrijk-Genk, prov. Limburg, Belgiö, ca. 18 t<m ten Nrll van
ivlaasxtricht (vinder: C.J. ííebbers, med. Swart)

Zrvarte speqlit
4n--T-ex-, vliegend over de amstel bij ;irt Kabouterhui-sr, naar bomen

hefbrug Duivendrechtse l(acie (Hinloopen)
Huisz,,valuv!Íen Behalve de ) nesten in de tjUatteaustraatr not een tweecle
ned&;etTÍi§ i" ;rmsterdam - Nieur,rr Zuid
Prinses l,iarijkestraat, 2 nesten, b<:ide gebouwd bovenop een plankje,
waaraan van onderen (jaren geleden, tloor Vogelbescherming) kunstnesten
voor deze soort zijn aangebracht. Deze kunstnesten zè1f zijn ncoit be-
woond geweest (nrc,vr. Poel_, med.. me j. van Drooge)

2\

!

)

ey3uet:

L4/8



(Groot -.\msterdam - 5e blz.)
Booqheelpi-eper
f978-1-exIsïdterdijk (v.d. Berg, Scholten)
Een g;edrongen pieper, iets kle.iner en korte.
stuit donkergrijs en zwaar gestreept; staar
egaal , ,met witte. buitenste staartpennenl bo.
op- crème ondergrond.l lichte, niet erg opvalgehoordl zeer mak, vloog Iras op op J- m-,:rfs
Rouvrkr.rikstaart

ílJ^-

, eind Spaarnwouderdijk:
r dan graspJ-eper; rug en
t dezelfde kleur als rug, maAr
rst met grove, donkere vlekkcn
lende oogstreep; gecn geluici
tand; 45 min. v{aa-rgenolïen.

t

7 exr opvallend zwarte rug, Sloterdijk (Krabben)
Klamsvogel
l5/9; ernge exx, Eenrlracht polder (Luijendijk)
Zr,"rarte roodstaart
4/s

t2/6
, zingeB ex op
r nog steeds ll

(aanvulling op vorig l,ied. Blad
Shell l,ab., Àmsterdam Noord

chiphol Oost (Verhocve)
end ex op VU, gebouw geologie-

t
(

p. 29,
Bonten,

( gut<cr )

terri toria)
rned. Sl",iart )

7/lO, een nog zing

Bosrietzqnger
l6/8;-7:o5-h;, t- ex doodgevlogen tegen pakketpostgebouw,

kade ( vÍnder Jac . de j3oer , *uà . Sivart )
Braarnslui per
,ranvul
Broedg
sncl g,
Hoofddorp: t/6, 3/6, 30/6 (Verhoeve)
r+bcoude, Koppelland: l9/T , nog steeds (r/erhoeve)
Vuur oudhaant e
1

ling óp territoria vorig nummer Med. B1ad, p.eval Korte Ouderkerkerdijk, ! eieren ,.r"rr.i. 5root (Hinloopen)

Oosterdoks-

3oz
schier; 2 jongen

exr tu-in Korte Ouderkerkerdijk (Hinloopen)
Staartmees
279-Ïö-4", Volkstuincomplex Duivenclrecht
Baardmanne tj e

,1

1/7- n',inEEen;
aldanr,

l9/7 eníee
26/8, 2?/B

ïiliel-ewaal
Eendracht
/+
\ !ur_J endl- J

BCTULTSMUS

Samengesteld door E.J.tvl.
T\Ie/vDr, october 1!/2

(v.d. Berg)

Veling, vri-11em van Àbcoudelaan 14, abcoude.

2 exx, lrkkerswad.e, Diemerzeedijkl vermoedelijk broedvogelec.rter nog nj-et bewezen (Swart)
exx,-Behoord, Sloterdijk (Frieswijk)

' ca. I) exx, Sloterdijk (Krabben, iammers)
Territoria:

polder' en op begraafpraats trvestgaarde aan de Lutkemeerdijkk).
NB

§p@u*}".ookditjaarweerbotu1ismuSgeconstateerd.;ditiseen
voedselvergiftiging veroorzaakt door de bacterie clostridium botu_Linum.Deze bacterie gedijt goed bij _z?-3zo g,;ij;. in warme, ondiepe waberplas_sen' De sterf te onder de .rogór-s was nie t zó hoog als vori-g jaar.ju{en neme er nota van dat, indien iemand vogersterfte op grote schaalconstateert (meer dan 2O vogels), dit gemeïà ai"r,t te worden aan:
!1. , "i. =i,v=L!.g}: 

Lnstituut voàr Taxo,o,niË;Ë?2.àÍ"Ëi.;=r;ffii;# ,r.r,r\msterdam, te1. O2O-944288.
Zie vàrder ook ,'ï"t Vogeljaaril, f9e. jrg., nr. 5, p. 6O4_6O8 (f9|f ):E'R" osieck & c's. RoselaÀr, Massale"vàgelsterftc. in Zuid.-F1evoland..
De volgende 1ijst,,!q1". vogels die gevonden werden op sroterdijk tus-sen 3o/7/WZa en 5/9/l9ZZ, öel.d saniengesteld door Gerard Krabben en EdLammers:
wilde eend J, wintertaling 4, slobeend l, patrijs 1, porseleinhoen r,meerkoet 4, kievit-J, bonibei<plevier: (:rr.), l<Leinu plevier J, wtrter-snip 1, bosruiter r, tureruur 2, tummirrcis strandlo;-,er 1, k;;pí;";'"à;-
i]Ï:tjr$:;ii ï1"t"" 

mantelmeeuw 1, zilvermeeuvr ï, kok,eeuw tientai-I"rr,
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ONTV}.I';GEN I-,ITTERATUUR

V,'iG het GOOï & Omstrek en
Van l4aanCblàd veranderd.

-27-
j:cg. ïrr o J, octob er l9?Z)
september 1972 , irg. 6,

li jÈs ti jdscir":-f t.
t, D.A. Jonkers, Engelsj

apriI, Naardern,er 16 e
chtexcursie in het Rivie

nr. 6 2c atz.

an 21,

n' 18 mei- ,
ren-

12 blz.

(ad 11.8. 1@

, d9_KORHAAN,
in tweemaande

Atrnvullende gegevens EEIviPOLDER geu/ens
La::en, tc,1 . OAL53-T256:-----"
Ezcursieversle ;en: Terschel)-Lng ZJ/?-t.
l,eickerkerk en Croot-Àmmers ] jun:-, nagebied, 70/tL juni 

"Nestkast-ond.erzoek in het 'Gooi , t9TO.Ziri-delijk Flevcland, jantarí/erpril ïglZ.
Regelmatig aanwezige vogels, en inci.rlcntele waarnemingen, januari t/rno'irril L972, met ter vergelijkÍng; enkele gegevens uit voorafgaande jaren.Terugrnel_dingen uit ons 

"r;.onïo:i": natuurgebieden - iv: de bossen ten Z.o. van Hilversum:G.li. Cronebos, SmÍthuyserbos, Dasserrbos, Hengstenberg.
V,1G HAAi]LEir,{

2C blz.D,'; Visdief-àf
[r/aarnerningen
f nve n.tarisati-
197t.

ae llrlg, a:igugtutr*!92?., jrg" 4, afl. 4s broedvogel 1n Neaerfànd in L9-/1, E.R. Osieck"Zuidpier IJinui_den 25/t|/tg?t t/n 3t/3/Lg?2.e-verslagen van een aantal gebieden in de AlÀJ_duinen,

Eerste waarnemi_ngsdata zomervogels 1n l9?2.veldwaarnemingen in Zuicl-Kennemerlarr.d., waaronder een aantal waarnerningeni-n Zwanenburg. vercrer vnI . A!ï-dulnen en and.ere d.uingebieden.
VvïG Noorclho lland t s Noorderhwartie ,a , de PIEPER .l unl_ - juLí 1972 12 blz.11 e jrg. no. 6/2.I,rïaterwild, een uiterst schaars goed je !Dit blijkt overduiderijk uit de proóeedings van d.e frrnternationalregional i'leeting on conservation of wildfàwl- resourcesrr, welke confe-rentie in 1968 te Leningrad wero. gerrouà;;: ;,lj.e nog optimistisch wasosr dit gebied, zar na het rezen van dit maar rier"ï +àe-fagina,s te1_lende rapport Seer] eencl rneer durven eten of van zijn eieren clurven op-stoten' De situatie is hacherijkir, 

"orr"r,.,àu"rt de Hr. F. Koning.Iiet r.Iogel- Atlas-pro ject.l,/erslag over de roofvcgelstand Ín de AïÍ-duinen, lg?1 .Verslag Pinkstc,:-v,reekend Ar:neland en a.,rond-excursie ver orande pan, c1/6/ t f 2.§gg!' verzoek om medei',rerking voor iret "."r.ri;g"r, van allerhand ge-gev€'ns' Drs' P'P'A'}Í' Kop, Afd. Diergedrag, Plantage Doklaan 46, Amsterdam.Tel. )522l-4, na i! uur: fgOZgf.overzicht tran a1le in de loop der jaren verschenen Avifauna,s.veldv;aarnemingen, waaronder ànke.l_e in Amsterdam l{.
De tIEPER"
De Vinkenb

ember 1! ) 1le jrg.
aan van VrV Castricum in d

no. B/g
,e periode t96L-19?1.
n Amsterdam N.
aar 6 rnaal per jaar verschijnen

Ve1d,,'raarnemingen, waaronder enkeleVermoedelijk za1 de pieper voleendi,p.v. 9 maa1, door gebrek aan kopy

i
i

- y"§-g4gENIyGEN'i#!r*#, 
l1u ire. no. 1 (staat op eerste pagina)ëuLL ly/c.1 l_2e jrg. no. 1 (staat op voorftaà)" 32 blz.JaiirverslaS 197I

Ovcrzicht belangrijkste waarnemingen in 1921Regrster van in 19ZO waargenomen vogels.Verslag Noordberg 1921. -
vogelstand in het Dorp te Arnhem, januari t/m september 1g71.opvallend is, dat all-ó verslagen niet van enige àvifaunistische volgordeui'tgaan, maar alphabetisch zijn gerangscrrit t ,r.r ae vog.ro"rur.
Sa.mengesteld door: Mej. jyrr. J.H.U. van Droogeoctober 1922, vD:,
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