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IVIEDEDTLINGENBLAD KNNV VII,G AMS TERDAM. lOe jre. nr. 4 december 1972
Zaterdag, 2/ januari 1973 Jaarvergadering
Om 2 uur, in Tnibune
Agenda en nadere"details' in Nieuwsbulletin nr, l.2.
Introductie niet toegestaan.
Voorafgaand aan deze vergadering,- | §_mergsns_r, Iö uur lO,

eki van de toekoms t e taak van dè-Neaerl-anase VEEnitot Bescher ml-ng van Vogel § r. .qa-n. de
nota, en aan de hand van informatj_e

hand van een sntva.ngen dis-cussi-e-
, verzameld door de Hr" Hartog
geïione Algemene Ledenvergaderingtijdens het bijwonen van een Buiten

op J.6 december l9?2 ín Amersfoort.
Het ligt in de bedoeling zoveel mogelÍjk exemplaren van deze dis-
cussienota van te voren bij 'rvogelÈescÀermingrf te haren en uit tereiken aan diegenen, die mej. van Diooge hierover tel-efonisch be-
naderen. Ook in de zaal- zullen een aantal exemplaren aanwezig zijn.
Een verslag van deze bijeenkomst za1 aan het Hoofdbestuur van rtVogel-
beschermingtf worden-toegezonden, zulks overeenkomstig de rryens vanhet Hoofdbestuur vóór een speciale vergadering hierovur z.oveel moge1.,lijk reacties uit de regio te verzamelen.
ïntroductie wè1 t'degestaan.

Per l januari keert tII. van d.er schot terug uit militaire-aienst,
door hem in Suriname vervuld..
zíjn adres is dan dus weer: Jac. obrechtstraat thhs, Asd roo7.Tel.725o\o
Het telefoonnummer van Mej. 'í1. Hund is gewijzigd in: 8z5o6g.
De Hr. F. staats verhuisde naar Hasebroekstraat z r]'Í, Asd ro14.Het adres f.i-rn de Hr. en Me.vr. Kahlman*Schmidt is:
2e van SwinOànètràat ll7hs; Asd - 1005. Geen telefoon.
De Hr. P. Scholten verhuist half januari naar:
Neptunus 606, Èuivendrecht.
Nieuw adspirant-Iid:
.T. Hoogendoorn, Adm. de Ruyterlaan BJ, Uithoorn. Tf. OZg?5_i3BL.

- Tot onze vrerigde heeft
het werk van de Hr. L.H

de Hr. W. Stritter
. Blom a1s ornitiro

zich bereid verklaard
1o isch coördinator voor

Amstelveen en in het byzonder de Amstelve en§e arken, over e
nemen o

vwG-Ieden, die in deze gemeente waarnemingen doen, wordt verzochtdeze door te geven aan:
de Hr. Vrl, Stritter, de Ruyschlaan 18/, ,A,mste1veen.

fï:::l..nele waarneiningeno spoedshalve, bii voorkeur per telefoon:
t Lr'Lr').

- ook zar de Hr. stritter voortaan aan de hand.van de kwartaal-overzichten in het Mededelingenblad van belangrijke wa"arnemingen
waarnemingskaarten opstellen, zoalq de N.o.u. deze dient te ont-vangen voor de jaarlijkse overzj,chten vàí-G-"Ornithologie van
§s.{:r}a$_], samengesreld door de Hr. M.J. rerx6l-Ei-#Ë6ffi"ain het NOU-orgaan Limosa.

t

*!3tt******,*tjt.***********,*******************rk*,t****:f:frt*********,1.!t,k**:È*ri

- Personalia:



Vooral t.a.v
daarom van b
wanneer zi- j
Tekke doorga
de waarnemin,
doorgegeven.

. de rubriek rrGroot
e1ang, d.at inzenders
zèlf hun .vraar:neming

-2-
Amsterdamrr van E.J;l{. Véling is het
er nadrukkeli k mr:ldí van make n,

a1 per waarnemings aart aan e i{r.
ven, c,q. voornemens zijn dat te doen. Zo niet, dan moet
ol) met de nodige documentatie ai,ln de ïIr. Ve ling worden

- §lsgheid, v'alg9=E--EJ[:lfg"9er; 3Ie-lgrwggr,ler iir r]1enst van pïJ.
op 2, november a972 vond in de keet-bij-rret vogereiland'een deer
geslaagdé' afsiheidsreceptie plaats. Veie VïVG-leclen werkteïr mee aan
de organisatie daarvan, anderen gaven b1íjk van hun belangstelling
door de receptie te+ bs2..k.r.
!ïii achtten dit een goede aanleiding om - met. permj-ssie van de Re-dactie van Natur& -.nogeens een artikel in ons Blad op te nemenr ge-
schre-ren.49.or': {e Hr.'Brander,rdat in Natura,verscheen in novembór W4?.Itoge het nogeens e'en blik'werpen op éón facet van tle enorme g.ctivi- +
teit, die de Hr. Brander destijris ontwikkelcie, en inspirerend. werkcn
op"ve1-e leden van onze huidige]VWO.

- Betaling contribu tie- en abonnementsAelden:
KNNV-leden , zowel Iid VïlG a1s eibonnee 

.Med. 
Blad

Blad) Í 1.-
f 7.-Huisgenoten (excl. Med.

Jeugdleden , t/m 18 jaar
Iidmaatschap

Huisgenoten (exc1. Med. Blad) Í 3.
NIET - KNNV-Ieden (ouder dan 18 Saar)
Lidmaatschap f9Huibgenoten (excI. Med. Blad) f 3.jOribonnement. op Mededelingenblad .:

Termijn:
f10

Met nadruk wordt verzocht te betalen
.j aarwi ss e 1i?o spoedig mo gelijk na de tr8t en uiter.lijk eind maart.

ïndien geen contributie c.q. abonnementsgeld is ontvangen vóór deuitgave van het eerste iueaeaetingenbrad van de nieuwe Jr.rgrrg,dan behoudt de Redactie zi-ch het recht voor om nietrtoÍ to..zendingdaarvan over te gaanr noch van daarop volgende nummers, en om d.ezeachter te houden tot.ar-snog betaling heefi plaats gevonden.
Hetzerf de gelrit t . a. v. daarna verschi jnende irlieuwsbulletins.
Brijft eLke:betaling.ged.urende het gehele jaar acht.ur*"*", danheeft he-t B-gqtrrur het r:echt het lidiin hweJtie rvegens wànbetalingvan de l_edenlÍjst af te voeren.
,rrl i- Z e van betal

voor ur op gemeente giro (1l.5oo) Àmsterdam,t.g.v. V-10.4o0, t.n.v. Vogelwerkgroep KNNV amsterd.amp/a Mevr. Brinkers, Turn erstraat 24 I, Amsterdam 1009.
Eventueel contant, tegen ontvangst v;rn een kwitantie,aan Penningmeesteresse, bijv. op Ae Jaarverga,Cering.

5-2-1973

.Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
§ecretaresse
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!_eq, geleide

Het jaar 7-972 ís ook in de rvogelwereldr een jaar geweest om
even op terug te zLen. Laat ik bij deze terugblik kl'ein begin-
nen en wel bij de eigen Vogelwerl;groep I

ïn januari- l9?2 werd een enqu6te ond.er de Leden gehouden over
een aantal- zaken. Hierbij bleek dat uit de keuze van 7 verschir-
lende vogelaars-activite'iten bij de meeste van d.e binnengekomen
formuLieren de grootste voorkeur uitging naar inventarisatie !

Er vonden dit jaar 1 VWG-groepsj-nventarisaties,plaats:
- Oeverlanden Amstelveense Poel: J ni.n of meer actieve deelnernersl
- Àmsterdamse Bos l4idden-west en Midden-oost z zj.e het voorlopig

verslag in dit BIad op bla. lli
- Polder de Ronde Hoep, ïÍIaar uiteindelijk alleen de weidevogels goed

werden geteld. ., .

Al met a1 een minimale d,e.elname aan de twee eerstgenoemde in-
ventariseties; en een terugkomen op het plan a1l-e soorten vollqdig
inventariseren in de Ronde Hoep

De excursie-commissie sterrle vast, dat er dÍt jaar de geringste
deelname aan de excursies was sind s 1969
De be]angstellÍng voor de Jaarvergadering was minimaar, evenals
de gemiddelde'bezetting door vll,G-leden op de contact-avonden.
Deze litanie kan uitgebreid worden met hèt vermelden van vele on-verschillige reacties van leden jegens deze, toch ook hun ver-
enÍging
ondanks het bovenstaande zijn de resultaten van onze vlvG in
diverse opzichten minstens evengoed als het gemiddeld.e van wat
uit landelijke publicaties blijkt,
!ïelk een werklust en energie màeten dan d.e enkele actieve

Het is orn deze reden, dat het Bestuur zich in het najaar van.
1972, samen met enkele daartoe uitgenodigde 1eden, hóeft gebogen
over aIl-e facetten van de KNNV' vvvG Amsterdam en, rekening hou-
dend ïïEorzover mogelijk - qet de ultslag van de enqu6te en
met datgene vrat reëeI haalbaar rijkt, gekomen is tot een Ínemo-
randum over de vogelwerkgroep en haar structuur. Dit stuk kuntu lezen i-n Nieuwsbulletin no. l.2; het zaL ter discussie wordengesteld op de a.s. JaarvergaderJ_ng.
1972 was ook het jaar, waarin een betere en nauwere samenwörkinggerealiseerd werd tussen de KNNV afd. Amsterdam en de vogelwerk-groep van deze Vereniging.
Eerste vruchten van deze coördinatie zijn de regelmatige be-stuurscontacten en een t oecologische I inventarisatie vàn de oe-verlanden van de Amsterveense poe11 welke ín t9?3 zaL wordenvoortgezet.
rn januari l9?2 sprak de Hr. L.s. Buurma op de Jaarvergaderingover het Atlas-project; in december l9?z oitving het Bàstuur vande N.o"u.-coördinatie commissie een verzoek tot het kiezen vaneen coördinator in district lo, samen met de v!ïG's van het Gooi,utrecht en de Gelderse va11ei. De opzet is, dat deze coördinator
namens genoemde groepen zitting gaat nemen in het Bestuur van
d-e stichting ornithologisch veldonderzoek Nederrand (sovoN) .De eerste wetenschapperijke activiteit van sovoN betreft de or-ganisatie van de Nederlandse deelneming aan het Atras-project,met het doel- te komen tot een vrij geaótaitleerde atl_as van hetvoorkomen van broedvogels in $Iest-Europa.

te
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Besloten werd steun te verlenen aan het voorstel om de Hr.
D.a. Jo4ckers, huidig voorzitter van VIUG het Gooi, a1s disctricts-
coordinator te benoemen

In ee.n bestuursvergadering van 8 september 1-972 memoreerde de :

voorzitter de oprichting van eerrr ^vifauna-commissie Zuid-HolJ-and,
teneinde te komen tot een regionale inventarisatie op dezelfcie
basi-s a1s bij i.vifauna I'iiCden-t{ederland; hi j vroeg Zich af of
aansluiti.ng da.arbij zin had, om te helpen de twitte plekkenrt
in dit gebied, ornitho,Iogisch gezien, te iloen verdwijnen.
Op dc ilijeenkomst van,2O september blrJek, dat de Hr. Buurma
reeds informeel contact had gehad met d. Hn. vern Straaten
en hj-eruit volgde logischerwijs de benoeming van de Hr. Buurma
tot districtscoördinator voor de regio Amsterdam voor de in-
middels tot,rvifarrna West-Nederland (a.,i,l.N.) uit-gebreide groep.
Hii za1 de inventarisàïÍE-e.ctiviteiten vrÀn gll: i.n en rond.om
irrnsterdq,m werkcnde vogelaars. moeten bundeleí-én richten, en het
Bestuirr kan niet and.ers doen dan hem <laarbij - waar maar nodig
en mogelijk - te steunen.
U ziet, deze terugblik op :.972 is eigenlijk niets anders ge-
worden .dan een vooruitzien naar L973 en volgendc jaren. Zowel
van de Zijde van de SOVON als van de zijde van de A.l,ï.N. znl een
beroep gedaan word.en op aIle ornithologen, binncn en buiten de
Vogelwerkgroep, om eraarr ffi€(:, te werke.n om rleze zo broodnodige : -i;gegevens te verzamelen

Het Bestuur van. de KNNV WrlG Amsterdam hoopt, dat de leden zul-
len inzien dat een grotere inzet dan voorË."r, ,roodzakelijk,is.
Het Bestuur is tevens van mening datr,wanneer een vogelaar zijn
med.eiverking niet yerleent, d.eze persöon het morele recht ver-
liest coit nog tegen bedreiging of ten gronde gaan vàrr €efl rrà-
tuurterrein te protesteren, omdat hij of zij destijds nagelaten
heeft t.e helpen bij de vaststelling van de waarde van itit terreín.

/{. H a r t o g

Voorzitter

renqeq 1971
ulHa/vDr

,!
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Hoewel niet aIle lÀ/ensen van het Bestuur in vervulling gingen, o.a.
ten aanzien van de activiteit ven een groter aantal ï"àu"ï zijn er
toch weer:d.iverse gebeurtenissen, die in d.eze verslaglegging Èunne
worden gememoreerd.

Er kwam een nauvÍer contact tot stand met het bestuur van de KNNV
afd. Amsterdam. op 14 maart was ons bestuur te gast bij het KNNV-
bestuur en lverden verschillende aspecten onder c1e loupe genomen.
Ars, resultaat woont nu o..a.. een gedelegeerd.e van ons bestuur,
bij voorkeur de vj-ce-voorzitter -, de KNNV bestuursverg,aderingen bij.
Twee KNNV vogelexcursies werden door vvÍG-lederr med.e-ge1eid, n.1.
op 19 maart, langs de lJsselmeerdijk van Huizen naar Naarden (J.8.
Buker) en op ! november, d.e bus-excursie naar de Flevopolders(4. Hartog). Als steeds teidde de Hr. Brander de maand.elijkse
excursies in het Amsterdamse Bos.
ÏNVENTARISATTES

Amsterdamse Bos
De groepsinventarisaties beperkten zich tot:
het midden-gedeelte van het,Bos tussen de Colijnweg "r aó Roeibaan,
en de Oeverl-anden van de Amstelveense poeI.
In het midden-gedeelte werd.en de volgend.e soorten geteid:
grote bonte specht, winterkoning, heggernus, grote lijster, gekraagde
roodstqart, nachtegaal, zwartkop, tuinfluiter, fitis, tjiftjaf,
grauwe vliegenvanger, matkop, wielewaal.
Het gebied was in vieren gedeel-d; van I ervan kwamen d^e resultaten
goed uit de verf. Medewerkers waren (in alfabetische volgorde);
de dames Arntzen, Brinkersr v&ÍI Drooge en Geers,
de heren van den Berg, Buker, Buurmar .Hartog, Haver, A. de Jong,
Reijnders, Scholten, Straatman.
Daarenboven inventariseerde de Hr. Brand.er het vogeleiland, en
de dames Arntzen, Brinkers, van Drooge de Noordkant. B-*ij d_e..uitwer-king van de gegevens van de Nor:rdkant assisteerd.e de Hr. auker.54
soorten werden hier aIs broed.vogel vastgesteld, van J6 werden detemitoria geteld.
over het gehele Bos werden d.e territoria geregistreerd van:
fuut - 7 geslaagde broedsels, een opmerkelijkà vooruitgang
blauwe reiger - 181 pulli werden geringd. op 26/4 *u.""i.ei 98 u"-zette nesten, later vermoedelijk opropend tot boven de 100 (grok)
slobeend - L (uÍtsluitend. Noordkant)
kuifeend - + J paar (uitsluitend Noordkant)
boomvalk - Ï (Nóordkant)
torenvalk - 4 broedgevallen, iruaarvan 3 ín nestkasten, 1 op eenoud kraaiennest. 20 juvenielen werden gerlngd (Buker, de Groot,Hartog) -
patri-js - J territoria
houtsnip - 2 terrj-torj-a (Buker)
tortelduit - 7 territoria
bosuil - in 5 nestkasten werden 1! juvenielen geringd (Buker, de Groot,Hartog)
ransuil - B geslaagde broed.gevallen (Buker, Hartog, de Groot)kleine bonte specht - 1 teruitorium (Noordkant)
nachtegaal - 62 terrj-toria (Buker, Hartog) _ .'*."..braamsluiper - 1 territorium (de Groot) -
goudhaantje - 3 ,teyritoria (Buter) ,

witte kwikstaart - 4 à ! territoria, al_smede l bij het nieuwevi-aduct over de schinkel, in d.e.ri jksweg. Den Haag - Amsterdam.gele kwikstaart - 1 broedgeval (de Grooi)putter - 1 territorium Noordkant; na afloop broedseizoen tevensI nest gevonden j_n de Schinkelpolder (mej. van Drooge)
wielewaal - 9 territori_a (Rei3nders)



Niet-broedvogels: * o

Nieuwe soort: kàrtsnavel:boomkruiper (?/11,'Omoricapad, J.G. van
Bladeren). Tweede Bos-waarnemingen van: duinpieper lt3/5 vogeleiland,
v.d. Berg, Brander, Scholten) en van cie ondersoort waterpÍeper (eerst
L5/1, Oeverland Nieuwe Meer, van der Schot, Haverl m.i.v. Z4/tZ een
aantal waarne'mingen aldaar, van.den Berg)
Enkele'andere aardige waarnemingen betroffen:
parelduiker, roodhalsfuut, l<uifcluiker (in t97t geen waarnemlng,
nu 8/2' eën vroege d.rtum volgens Av. van Ned.)1 kwak, bontbekplevier,
wit§atje (op lJ/L; volgens Av. van Ned. onregelmaltige.wintergast, in
zeer krein aantar), draaihals, boomleeuwerik, klapekster, appelvink,
goudvink en, m.i.v. de tweede helft november t/m december, een
barmsi j s-invasie .

rn totaal werd.en in ]:9?2 in het Amsterd.amse Bos 14/ soorten waarge-
nomenr w3arvan 65 aIs broedvogel. Met de kortsnavelboomkruiper, en
de schreeuwarend (24-4-1970, Med. tsrad l-o, J: 21), is het-"soorteh-
aantal gestegen tot 216 (+ 2 ondersoorten). - -.

Polder ROIiDE HCEP , ten Zuiden vnn Ouderkerk.
díei-Ae-fnveilarísatie hi-ervan. ontfermde zich onze Jongeren Groep,
in samenwerking met de afd. Zönnedauw van de cJN. De temitoria
werden geteld vnLr van de weidevogels. Het 1i-gt in de bedoeh-ng,
dat hierover ín L973 verslag wordt uitgebracht in hèt,Med. B1ad.
sndere gebieden, waar inventarisaties praats vondelnr op meer indi-
duele basis i
Àmstelrust, Amstelpark (Fl-oriade lg?Z) en l.Jester Amstel (Anririese,
v.d. Berg)
Amstelveense Parken, nestkàsten (Btom c.s.)
Golfterrein Duivendrecht'(andriese, van Waveren Hogervorst)
Botshol (Hartog, mevr. Alberts)
VeIe V,lG-l-eden zond-én waarnemingen in voor de
kurartaaloverzichten betre ffende het
Amsterdams'e Boè (verzameid en geselecteerd. door mej. v. Drooge),
Groot Amsterdam (idem, E.J.iq. VeIing) .
voorts verschenen regelmatig overzichten van r,vaarnemingen in
Amstelveen (idem, L.H. Blom) . l

en

- Contact-bi eenkomsten
aar.verg er ing

Vodrbesprekirrg inventarisaties, gevolgd door ""r, pr.*t5u
over de Bosporus van L.S. Buurma
Lezing met diars over Vlieland, door J\. Blok, gevolgd
dooreenuiIen.excursieinhetAmsterd.amseBos,
Reisverslagen'met diars over Roemeniö en Turkije
eerste bespreking invehtarisatie-resultaten ;rsd tsos
tweede idem
Reisverslag met dia's over Schotland, G. Th. C van Til
Lezing met diats en muzikale omlijsti-ng, over Taiga, To.enclra
en Fje11, i.L.L. Steenhart.
Nestkasttimmerdag, o.I.v. J.ts. Buker
Lezing met diars en geluid, J.W.H. KoIk en À.W.M. Bakx
Bespreking inventarisatie Àmsterd,amse Bos (dcrae)

- Xxcursies

25/2

t7/3

t3/4
7t/5
tt/8
29/9
3/Lt

tt/,L\
23/tt
29/tz

22/t
5/3

17/3
6/5

ganzen-excursie naar Friesland.
Banzen-excursie door Eempolder, Arkenheempolder,
Kampereiland en dooi de Flevopolileis , It/m 4/4. Paasweekend. op Àmelanà
en 7/5 l'{ariapee 

:

c' - 
, .:,

over he i-
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5/B Biesbosch, vaar-excursie
z4/g Hondsbossche Zeeweringr. Zwanenwater, schoorlse duinen
14 en tr/lo Schiermonnikodg: "-'-- 

':
4/n zí'erfexcursie: Eempolder, Arkenheempolder, Nationaal park

Ve lurve zoom
9/12 Flevopold.ers
Daarenboven leidde' r.. Hartog op 23/g en t8/1r excursies door het.
.Amsterdamse Bosr en voerde. de Jongeren,Groep, naast d.e voor all_en
toegankelijke excursiesr trog een eige, 

"r"r""ie-programma uit.
Commissies:
De Commissie Organisati_e: uitwerking gegevens enquète.
De uommissie Bos Inventarisatie L972t J bijeenkomsten, zíe onder
Contac t-bi j eenkomsten .

Het Mededelii:gelblad be1ëefde zijn tiende jaargang, en het eerste
nummer verscheen in dat verband, - dankzij de Hr. F. Lobel -, met
een fraaie voorpaglna in drie-kleureridruk. De vier nummers versche-
nen met re$p. 11, 33, 28 en 35 b:.z. . /yqarnemingen/

es tuursmede de ling en , /inventaii-
hten van ontvangen litteratuur,
plaatst:

Ringwerk Amsterdamse Bos - r, J.B. Buker en L.s. BuurmaOrnithologisch belang der Waddenzee - A. Hartog
De zang van enkele Sylviars - A.N. Swart
vi jf jaar nestkast-onderzoek srotermeer - J. lrïalters
Draadslachtoffers bij Spaarnrvoude t9?L/, ?2, M.J.C. Singor
Over de. visdief bij 'rsloterdijk',, J-. Walters
Broedvogel-inventarisatie eendenkooi en terrein PEN-central-e inde omgeving van oude en nieuwe Muiderbrug, L9?2, I,l .J.C. Singor
Roofvoger-nestkasten - result.rten 1972, J.B. Buker, L.s. Buurma
Nieuwsbulletins v

Behalve de gebruj.kel_ijke rubrieken (U
satie- en excursie-verslagen, overzic
etc. ) werd.en de volgende àrtikelen g,e

september (nr. 11
*******

KNNV Contactor n voor vo lstudie
De verg ng op de cem err
de HH. K.A. Straatman en J.H.C. de Groot.
Bestuur

ersc,henen in feb,ruari (nr. 9), maart (nr. 10)
)', rcsp. met 2, B en Z Utz.i

en

in Utrecht werd bijgewoond door

ÏiÏfEamenstelling kwam slechts i-n zoverre vuijziging, dat de HH.Brander en Straatman van plaats verwisselden, zoaàt Íaatstgenoemclethans vice-voorzitter is.
Redactie-Commissi_e en Excursie-Commissie
geen rvijziging.
Jongene_4 Groep
,e-Hr;-GlTËï-c. van Til trok zích. tussentijds uit de leiding terug.

Me j'. Mr. J .H .U . van Drooge
Secretaresse KNNV V[rG Amsterdam

december 1
vDr, vDr



i{et weer: I s morgens hal_f tot zwaar bewolkt,fs middags half tol 1icht bewolkt met veel zon.
l,latige Oostelijke wind _ 15 tot 20 graden.

De dee.lnemers:
eerste boot: A..Hartogr mevr. Arberts, mej. van Drdoger mej. Ilund,

mej . van Vliet.
tweede boot: l1lim Haver, peter Scholten, Frans Staats
oni 7 uur 50 vertrokken we uit Amsterdam. onderweg viel het eerste,tevens laatste regenbuitje van de dag !Anderhalf uur rater bereikten we DrimneLen, waar de groep het ruimesop koos, richting pNEM-Centlale. Via de ónderplaat, de §loot vanst. Jan en het Gai van rre Flomp kwamen;" i; de Groote iriifzai<.Daar gingen we de dijk op o* or"" de, heraas nog o"g"*""iàà, st.Annapolder te kijken, waar dan ook, - in fegenstelling tot .and.erejarqn -, nie-ts-. vermeld.enswaards gezien weral op een, bruine kieken-dief na.
vervolgens voeren we naar de Moordplaat en d.e porder de Dood, ïraar
Y", na een kopje koffier om ongeveer 11 uur een interessante wand.e-ling maakten. Toen we hiei uitgekeken waren, zetten wij de tochtvoort naar het vloedbosch, vraar'vorig. Saar jonge kwakkón gezienv,,erden; dit ja;rr was dat niet tret gevai.
Evenals in de Dood was de vegetatià ar.ia"rijk veranderd sinds deafsluiting. Doc.r het ràgere waterpeil vras tràt uos veer arog"r ge-wor:den, waardoor brandnetels op\'ramen, die geregeld hoger l.uaren dan2 m; zeer fra'eiie, soms zeldzame, paddestoelàn hadderr zich vastgezetop de uitdrogende .boompjes, roo"rràr"ri5k wirg"; ;;-ïii"rË".
De zeer eenziJdige'vegetatië had "r"rr.órrr eei eenzijdige vogerbevor-king tot gevolg. lilij narne4 slechts koolmees, roodborst, *"rà1 ror!.*. ."

:vrinterkoning waar,

Zatercl a
cleelnemeiÈ.

Hierna ,rerd de tocht voortgez
tevoren op dezelfcle tijd tweeniet te voorschijn, In het ha
de ti',,eede boot, maar bi j het
schroef van de eerste boot, ur
worden, vlaarna boot 2 verder

B

tus l- 2: Bi esbos ch-excurs i e

,et naar de. Noordplaat, u/aar Ad de cin6
kwakken frad g-e.zien; inaar nu k++amen zel-f uur daar r'epareerde .Ad de motor van

wegyaren raakte het slec-ptouw in de
aarop de schroeven verwisseld moesten
gesleept werd door boot 1.

In de schemering- kwamen we bij de Biezengors, beoosten Honderddertig,waar vri j, onder het genot van een bekertje koffie, auiaËri;k-6;-;r;]f,lken hoorden. ongeveer 4 kwakken vlogen oi"", w4arond.er zeker éónadult exemplaar. ;.

9* 21 uur Ii gingen we in het nachtelijk donker terug naar Drimrnelen;Aan de oever van het Gat van de vloeien ontdekte de kapiteií-;Ë;-"iï,,"die, belicht door het zoeklicht, een ransuil bleek te zijn.
Rustig voortvarend op d.e kracht van.ons 6ne motortje, zouclen v,ijDrimmelen verder ong.estoord bereikt hebben, vuare het niet dat er,bij het opvaren van de Amer, een stuk hout precies in onze vaar_route bleek te drijven, dat in onze schroef terecht kwam. Zodoend"evlerdDrimme1ennavee1getrekaand.eriemenvlat1aterdangeprg+J-
bereikt *-" ë 

.;.
Zeer voldaan over de, ond,anks enige tegenspoerl, geslaagde excursie,reden vrij terug naar Amsterd.am.

(f,i1st waargenomen soorten op de volgende bl-z.)
'il/ . H a v e r/.----( ziè Iívoeglng-/oïgende EJZ;

Excursi e -versl_ aeen



V,rgelsoorten
-9-

waargenomen.tijdens de EigqEosc!:gxggqsie, op j/B/t ?2.
Blauwe reiger
Purperreiger..

I{wa}r

vïil-de eend
r;ïintertaling
Zomertrrtring :

Krakqend
Slobeend
Bergeend
Bruine kiekendic.f
Boomvalk
Torerrvalk
Fazant - waterhoen-
irJatersnip
Wulp
Grutto
W itgat j e
Oeverloper
Tureluur gehoord in cie Ambachten.
Groenpootruiter gehoord en gezienr o.à. de Dood.Kentphaan de Dood, enke l_e tientallen.
Grote rnantelmeeuw Amer
Zilvermeeuw - stormmeeuw - kokmeeuw.
Visdief o.a. Amer
Ilolenduif geerd.ere mal_en overvl_iegend.
Tortelduif - Turkse tortel.
Koelcoek gehoord in de Dood.Ransuil 1 ex gezi-en, Gat yan de VLoeien.Gierzwaluw zeer weinig gezien.
Grote bonte specht overvliegend-de Dood (noord)
Boerenzwaluw - Huiszwaluw
Oeverzwaluw Grote ïurfzak en MoordplaatGraspieper - lÍitte kwikstaart - Gele kwikslaart -.'interkoning.Heggemus - Zanglijster :. Merer- - Gekraagde Roodstaart - Roodborst.sprinkhaanrietzanger - Kreine karekiet - ni"trà"À;;: 

-' -- 
- 

-

Spotvogel gehoord, de Dood..Tuinfluiter - Fitis - Tjiftjaf - Koolmees- pi-mpermees - r,ratkop.Rietgors - Kneu - Huismus - Rlngmus - Spreeuw.i;11j-el-ev,raal_ ju venÍe1 geioord, Aà Oooa .Zwarte kraai - Ekster - Vlaamàe gaai: -

W. Haver
Dr. de Visserlaan 2
Amstelveen.
rer. 4r8r?r.

l ex Slo.ot.van St. Jan cn 1 cx de Dood(in L972 broed.geval in de Dood)
Lange Plaat gehoord; ongeveer 4 exx gezien
omgeving Biezengors.

o a.. de Dood en Ambachten.
de Dood elr Amb:-ichten.
de Doodr j 2O exx.
de Dood en elders overvlie6end.
de Dood, 2 exx.
I ex in Annapolder, i{oordplaat en Ambachten.
1 ex Kèesjes J.an Kitleke.
geregeld gezien.
ivleerkoet - Kievit.
o.a. de Dood en overvliegend.
Gehoord bij de Dood.
I ex, de Dood
o.a. de Dood, 2 exx.

S.V.P. invoegen op vorige bladzij, na d.e derde alinea van de tekst:
rrvve voeren naar de polder de Ambachten, vJaar v/e na een i<orte wandelingsoep aten. Dat ging er zo tegen IB uur best.in. _.-.,-. . _

vervolgens voeren ïrie naar d.e orrerkant van de Ru,_gt; bij het hui-s vande opzichter van staatsbosbeheer, waartegen huiszwaluwen hun f,raai-enest gemetseld hadd.en, bekeken we de Polder: de Dood nu va-nuit hetNoorden: Daar hoorden we onze eerste kwak. verder zagen,uiJ-;"'^;;geen grote bonte specht en 'spreeu!,",eÍtzwermen.r 
,

In de schemering, etc.

ilH/vDr
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J'Íoórdzee -excursie 9 deelnerners.
Hc.t t:erste doel van de excursie was do llr:ndsbossche Zeeweri4g;
Iiet geluk r,vas net met ons, want op zee ïvdiË een groÉp ven ca. 1OO
Jan van Genten aan het vigsen. Hoewel de:.afstanci v::ij groot lvats,
vÍarcn dc adulte en juveniel-e exempl.rren uiteraara rluidelijk zichtbaar',
evenals het prachti-ge stootduiken. Een tweetal jonge vogels four:r-
geerde een ti jdla.ng veel dichter onder de kust. ,ra:roLc l

Tijdens dit geheel vlogen 7 pijlstaarten, mannetje/'Zeeeend, 5 kleine
groepjuas zwatrte zeeëcnden en een rotgans voo.rbij Ín noordelijl<., rich-
ting. Enkele noordse .en grote sterns, .evenals wat boerenzu/alu,,,Jenr'
deden dit in tegenovergestelde richting.
Een vranitelipg langs. het talud Ie--verde -ons vrij veef fouragorend'e
zilver- en goudplevieren, steenlopers, . regenwulpen en k-anoetstraud-
Iopers, benevens een zijn vleugeIs drogerrde aalscholver.
Tot slot werden de oude en nieuw-gegrave'n t.rj-nnendijkse plassen' r'

bekekenl naast de eerder verrnelde zilver- en gourlplevieren nu ook
bontbek- en kleine plevier plus nog steenlopers, I wulp en velc
bonte strandlopers.
AIs tweede doel gold het reeds veel besp ro]<en Zuranenvrater.
llaast de veel te veel voorkomende soort mens, werden voornamclijk
Ín dr-. zuidelijke plas de volgende soorten gezien: wintertaling,
krakeend. (ca. 6 exx); slobeend, tafeleend en kuifeend. Een foura-ge-
rend vrouwtje blauwe kiekendief bracht wett opschurlding onder deze
eenden, evenals een in ncordelijke richting lanEstrekkcnd / smelleken .- xuven1eJ
Tot slot werd getracht een bezoek te brengen aan de iichoorlse duineri t
naar ook hier bleek de recreant in de meerderheid, zodat a11een een
blikscmbezoek plaats vond, met a1s resultaat (toch nog): turkse to::-
te1, goudhaantje, zwarte mees, boomkruiper en over,vliegende sijsjes.

A. H a r t o I

Zaterdag, 4 november 1-972 Zwerfexcursi e 8 deelnemers.
Aanvankeli jk mist, later ge comblneerd met r:notrcgc'n: dert ivlrs het
weerbeeld van deze excursie.
Eerst rverd via Huizen over het pad langs de Huizense beek naar de
Eempolder gereden. Langs de beek werden diverse boomleeuvrerikken
gehoord en gezien, ver weg trrerd.r,'n gïau$Íe ganzen gehoord.
l,togeli jk rvas het v-rij grote aantirl jagers. er debet &an, dat slcchts
,veinig werd gezien: driu-rnaa.l- 1 buizerd, circa !O r:oudplevier, 1 r;n

] dodanrs, 2 overvliegende pi jlstaart. In dc Arkenheempol.der fou-
rageerden cj-rca /O kleine zwanen. Op het Eemmeer aLdaar z.aten fu-
ten, smÍenten, kuifeenden en taf el-eenrlen, plus J kl-eine z\iliaan, dit-.
a1 spoedig luidroepend opvlogen
Vervolgens vrerd het Nationale Park Veluwezoom bi j Dierc.n bezocht,
waar no-ast koolmees en pirnpelmees ook zwarte mees, kuifmeesl gla,:Ls-
kop en staartmees acte de présence ga-,/en. Voorts werden er sijsjes
en k<-:pen waerrgenomen, plus groene specht, grote-_bopte spe clr!, e n
eenmaal de-'zwarte specht (al}eéh §ehoöid).

Zaterdag. 9 december 1972

À. H a r t o I
Fle.roland-excursi.e'- lJ deelnemerri.

Somber weer en opvallend weínig vogels, zov de karakteristiek kun-
nen zi jn van deze excursie. Langs de Zuid'di jk en de opspuitingen vr:or
Àlmere - víaar ernige bergeenden, goudplcvieren, bonte kraaien en I
bonte strandlopers zaten - d.oor Zuirlelijk Flevo1and ireen, wecr te-
rug naar de Zuiddijk, rnet a1s vogels: enorni veel fazanten en 2 blaule
kiokendieven. :

rol4gg..;u 4_ggg!9g§ er 19J?,
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De eerste 'serkhaven langs het Oostvaardersdiep leverde futen, enkele
toppereenden, honderden kuifeenden Én tafeleenden, veel brilciuikers
in vrouwelijk kleed plus circa 150 grote zaagbekken en enkele vrouïr-tjes middeLste zaagbek. Ditzelfde beeldherhaalde zlch bij het gemaal
De Blocq van Kuffeler, plus nog 6 dodaars, en circa r! nonnetjes.
Langs de Knardijk zateo vgel baarclmannetjes en circa 20 fraters;
door de nevel hoord"e men grauvye ganzen.
Een l:.rnge rit door oostelijk Flevol-and gaf : 6 vrouwtjes non, ongc-veer 60 graul.re gans, iagend vrouwtje smerreken, 1 wulp en ca.
150 fraters.
Een bezoc]< tot slot a.an de Houtribslui-zen gaf wat eend.en betreft
he tzelfde beeld a1s aan hc-t oostvaard.ersdiep; alreen vlas er een :

grote concentratie fui;en i-n het toekomstíge Flevomeer en zqten erveel watersnippen in de bouwputten.

A. H a r t o g

***+*********r(****+***********,i*****+******+**:******,t<**+****+*****>r*****,*

Inventarisatie Àmsterdamse Bos - Vogeleilarnd

wilde eend

fazant
waterhoen
meerkoet

- scholekster
- i<:-evit

houtduif
tortelduif
koel<oek

- bosuil
grote bonte specht
wielewaal
zwarte kraai
kauw

gaaÍ
koolmees

pimpelmees

matkop

staartmees
winterkoning
grote lijster
zanglijster
merel

- gekr. roodstaart

L272
5

o l_o ro+'+
4

1

O, 2 wekgn-.aanwgzlg

O, 2 weken aanwezig

4

I
o Io-Lo

+
O, verstoord
1à2

.- t.al.

1, in aantal beperkt
I, in nestkast
2, in aantal beperkt
2, in aantal beperkt
in nestkasten, 6

in nestkasten, 2

1

2

6

1

6

6

O, we1 1 in naaste omgeving

L97L
4

1ö4
,
3

1

o

3.
1,
1o1

+
o

2

1.
1

1

1

2

8

2

1

2

6

1

o

}?

o



t2(inv. Vogeleiland, vervolg)
LgTt LY?

nachtegaal
roodborst
kleine karekiet

- bosrietzanger
- spotvoge] 

'

zwartkop

tuinf luiter
- Srasmus :'

fitis
tjiftjaf
Br. vliegenvanger
heggemus

spreeu!Í
groenli.ng
putter
vink
ringmus

3

2

3à4
o

0

6

9

1

a

3

I
2

-:.í-:+ I'
1

o

o

5

2

4

2

o

n

5

4

n

4

14 dagen gezongerr

14 cl :,igcn gezongen

7

I

J; -I in n-estkast

1 ?, net 3

2

juv. waargenomer-L

4 in nestkasten

ng .rls broedvogel aanwezig, doch territoria. ni,:t geteld

De gegeven getallen betreffen het r/ogelei_land zeLf, met de aan deomringende sloot grenzende bosgedeeltes,töt de eerste pad.en, dievcor hct pubh_ek toegankelijk zijn buiten deze sloten iten aelefietspaden, ten deLu autow-eg, ten aele voetpeti).
van J4 soorten werd. rninstens 1 territori-um vastgesterd.

Samengesteld door: F.rí. Brander
irJillc.msparkweg 4: Àmsterdam _ 1OOZ

juli 1t12, PBr,/vDr
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Voorlo versl inventarisiLtie Amsterdamse- Bo Ml<ldeh:l(t'est en
i.{i den-Oost 1

De keuze vi:.n deze groeps-activiteit werd in het Nieuvrsbulletin nr.
10 van maart L972 al.s volqt gemotiveerd.:

rrHet boven aangegeven gebied is gekozen omdat z

b
vri-jive1 all-e leeftijden va
er zeer oude gegevens van
van de Hr. Brander), en ge
(Openluchttheater, L961 t/
enkele soorteà in het rece
dit gebied geïnventariseer

bospark erin aanvrezig zijn;
t gebied bekend zijn (t94? t/n t952
eltelijk ook van recenter datum
7965);
e verleden op individuele basis in
zj-jn.tr

29G7)

t2zg

5( 1)

36(t9)

ö
22(2)
12

32(2)

,n

di
de
m

nt
d

Evenals in 1971, werd ook dit jaar een r?Inventarisatie-Commissien
in het, leven geroepcn, bestaande uit de deelnemers aan de inventa-risati-e plus belangstellenden. Deze groep, met wisselencl.e samen-stclling, kwam tot nu toe d.rÍemaal bijeen, n.1. op lr mei, 11 au-gustus en 2) december t9?2, resp. in de keet bij Éet vogeieiland,.in de Tribune en in het Directiekantoor van p,,V.
Door discussie' over d.e resultaten wordt getraclit tot een conclusiete komen en diL in het verslag tc verwerken.
De eerstvolgende bijeenkomst za1 vermoedelijk zijn: lg.januari t97j,
om 20.oo uur, i.n het Directiekantoor van PVrl. Ir.ai"r, u gàinteresseerd.bent en denkt te komen, bert u dan van tevoren nog even mej. varlDrooge (tr. Toj?il. - 

,

op de bijeenkomst van 11 augustus werd o.a. besl-oten dat van «legrauv/e vliegenvanger te ",,reinig waarnemi-ngen aànurezig waren, en d.atdeze soort voor uiturerking moest verva.Llen.
Op de bijeenkomst van 2p december vuerd. besl-oten het gebied C te latenvalIen vanr$ege de absoluut onvoldoende en onbetrouwbare resultatendaar vandaurn qekregen. Met name dankzij inventarisatie-tochten vanandere pcrsonen dan deger:en, die dit gàui"a zouden doen, is van eenviertar soorten een vergelijkbare indruk verkregen, die dan ooksteeds tussen haakjes extra vermeld staat:

7972
grote bonte specht
winterkoning
heggemus
grote lijster
gekraagde roodstaart
nachtegaal
zwartkop
tuinfluiter
fitis
tjiftjaf
matl<op
wielewaal

9( 1)
111(26)
39(18)

9
2

27 0)
4g
22
44
t+
1g

1

l-97!
5(1)

rn het volgend Mededelingenblad hopen wij een uitgewerkt verslagper soort te publiceren

, A. H a r t o g

vDr

l2
72

januari 1!
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])lATURA.liovemberl (44ste
Een vroe e ochtend-'1n hët Amsterdamse Bos

+ jaargang

, dooi È.

no. lO)

Brander.
5 mei 1-947

rlr. word wakker, kijk op de wekker: 2 uur ]0. spring er uit en kijk
ir.aa.r het ïueer; eindelijk windstil en droog, beet !ïeer om te inven-
tariseren. Kijk nog e.ven naar mijn Èed, vuel verleidelijk oin er r,ieeï
in te dui-ken, niemand, staat op me te wachten. Toch maar duorzetten !

Ïk rij om J uur buiten; wat een weertje, je ruikt dat het goed. lvorclt
vanmorgen.
lloor eens wat een vogels in de lucht, sterke trek van wulpen, ture-
luuri;, grutto I s, ja zelf s z,ilverplevier.en . ze roey,en drqk; ik hebaltijd nopJ het idee, dat ze boven een verlichte stad rirukker roopen,waarschijnlijk omdatl ze enigszins verbl-j.nd rvordr-jn en door roepen con-tact houdu-n. Buiten <le stacl gekomen hoor ik- geen röepen meer; toch
i',,e1 opvarllend
Lan.qs cle Itoenenkade ratelsn de rieLzangers reed.s, het is nog clonker;
vrel is er een weinig gloren in het N,O. en in het t'í. het goÏaJ.rt ij-"irt
van de maan. achter de wol-lien
Bii de Sluis zinp-;en trvee ntrchtegalen tegen elltancier; het valt me op,dat ze vaak elkander met d.ezelfrle motieven antr,.,roorden.. Ik ga vlakbij €en van beide op mijn in de vroel,1e ochtenduren meest geliefdeplekje staanr n.l. aan de ranrl van het bos, kijkend orr"" àu oeverlan-
den van het Nieuwe l{eer. Ik hoop nu eindelijk eens iets v,-r.r mijn wa-terrallen te horcn. Het is srecht dit jaar: 2 jaar geleden wist.Lkreeds nesten rnet eieren te riggen en ik heb nu nog geen ral gehoordzelfs. r'ier riepen hier voor kort nog 2 porseletnrrJeit5es.
Achtereenvolgens beginnen te roepen of te zj,np;en d.e volgend.e soortep:eerst de koekoel<, aanhoud.end. en vol actiel dan cle zwarte kraai (it<
rr'r€€n eens gelez-en te hebben dert dat een langslaperuou-rijr), taàan-ten uit het oeverland, kievit, turelu.ur, grutto uit. de weilandefl v:rnhet Mel-khuis.
À.chter me i-n het bos koert de tortelciuif en even later de somtrerehoe-hoe- geruiden van de ransuil . Deze laatste br.edt reeds, !.íe r'ete.rleen nest met 2 ongeveer een week oude jongen.
Nog is het vrijwel d.onker, steeds höor ik zwaàr gedruis uit het oever-land; dit is de slaapplaats van spreeuwen, enorme massats verplaat-sen zich dan even en het klinkt als het laivaai vaÍl cren grote waterval-.Het i-s wecr even sti}, rian klinken raurr/e kreten van blauwe reigers opde kikkerjacht, zilvermeeuwen kliauvren op Ïret Niiruwe Meerr een wa.ter-hocn kra,.i-t 1 - zal d.e waterral hierop reigeren ? - nee, weer niets ge-hoord. Iviarar rvat is dat voor een kreet - ouw ? ouv; ? De wouiïaap ! nogeen schreeuw van een iets verderc plaats. Deksels, daar vliegl er éànvlak voor me Iangsl het is nu schemerdonker en hij v,ras goed te zien.ze broeden hier reeds enige jaren, ive zagen ze wel eens met jo,ger_r..
De fitis begi-nt te zi-ngeni hé, nog eerder dan de merel; die -is vans1ag. Koekoeken roepen aanhoudenC, ook rie ivi jfjes. Daar zLe i,k..r*""-achtig de copulatie: die zle je ook niet alle do.genr
iriog onverivachts beginnen de merel en meteen' oot a" .zanglíjdter tc; z-in-
illen' ltru wordt het mene'ns, die droomstemmlng moet ik van me afschuclden;nu begint het nuchtere vrerk van het inventàriseren. Snel haal ik plat-tegrond en potlood. voor den dag en nu maar langs de bosjes fiet,r;c1. Al-Ies begint te zingen, maar ik 1et in hoofdzaak op zangli;st;;-;";;r;ï,de l-astigst te inventariseren soorten. ook deze ochtend zingen ze v/eerkort. vooral de zangrijster was v/eer slecht op dreef. De merel ie,tc be-ter dan voorgaande dagen; het is ook wel echt merelvueertje, want het is



intussen gaan regenen. Voorzovertrij het
is de merel-stand sterk achteruit gelopen
gens geen r,,ronder ma. zO rn barre r,vinter.
fk hoor op tr,vee plaatsen het gekraagde roodstaart je; de holenouifkoert bij een voor de grote bonte specht opgehangen nestkast. De flui-ter, die hier nog nlet tot broeden kwam, zingt in een bosje bi-j .,r.e Tri-bunel ik hoor hier ook mijn eerste spotvoger van dit 5aar. De i,iele-uaal, die hi-er precies op dezelfde datum ars het vorig jaur, n.}. 3ivlelr arriveerde, 'roept van vijf kanten. riïat hocr ik daar ? Kramsvogcls,
ook laatr maar zorn dag met sterke trek kan jt; alles verwachien.r,Íeer
hoor ik een voor di-t jonge bos zeldzaam geruid: het z,,vartkopje zingt,Vorig jaar hebben wij hj-er het eerste territoriurn vastgest.:1d, deze soortzal z:-cln dit jaar rvel handhaven.

"l;at een zvarte kraiaien, l:-ing niet alremaal- broed"vogels. Ze hebben het
'rvaar-schijnlijk op cle pas ontkiemend.e erwten op het land va.n h*t l,iel-k-huis voorzien; ook zie ik een bonte kraai- ertussen. Daar is de vlicgen-vangerr ik zie tenminste het ftl-.rakteristieke zich omhoog víerpen en eenmugje uj-t de lucht snappen. Goed zichtbaar; nu neern ik hem in ae kj.jkeren }<ern mrn ogen haast niet geloven, het blijkt de nogal zel.d.zaam vocr-
komende ivithalsvliegenvanger te z: jr,; aooasiir zit iri3 voor me be poseren.
Best in mijn schik met deze aardige vraarneming, rijd ik langs de oever-landen verd'er en hoor nu plotseling op 2 plaatsen iegelijr Een *"i"""àrgÍI]en; ook dat is dus weer in ord.e. irr""-zomertall,ngen snerpen achterelkander, een grote lijster zit op het,,vei1-and, een laartje slobeend.enstoot ik op, vrilde eend.en jakkcren door de lucht, 2 woerdàn achter ó6neendje.
Hier noteer ik nu de rietzangers, een hels werk e.n wat een massa ditjaar ! Beslist veel lneer dan voorgaande jaren, waarschijnlijk een bestrietzanger-j.rar. i{ier en <1airr een rietgors; rle snor is er nàg niet maarkomt hier altijd 1aat. De l-eeuv,ieril< ziígt, ge1e. klrikstaarten pronkenmet hun hardgele borst op het land rr.-.r, i-I"".ài"nt; ook "un p..it:e sciror-eksters, deze zul]en hier u:e1 vreer gaan broeden.
Àan d,-, start rran de Roeibaan ontmoet ik mrn medev,rerker DicI< de Jongedie toevallig dezc ochtencl ook koos om zijn gedeelte van het Bos te in-ventariseren; we sprcken af om om J uur ueèr bij elkaar te komen (voor-lopig hebben wij het nog te druk) om clan nog even samen naar he..b sliirte .3aan en te kijken of er nog kluten zi jn.

- '1 E --J

nu' reeds kunnen bekijkcn,
bij voorgaand.e jaren, overi-

Terugrijdend contfoleer ik nog even of. er gisteren (Zondag) nognesten zijn uitgehaald. De grasmus, rlie p5isf eren reeds I eierenis met nest en a1 verdvrenen; de vraam"u g"ri, clie reeds een weekte broeden, is uitgehaard. Hierdoor zakt mijn goede stemming vrelzins, maar z-o langzamerhand reiken u/e ook daàraan gevuend.
Aan de sta'rt van cle roeibaan ontmoet ik Dick rffeer, di-e vo1 enthousiasmewijst naar een vogertje, dat een boompieper blijkt te zrjn. Er zittencr enige te zingen. vi/e horen hier ook-e..ir geluiàje, dat ,ie niet Cade_lijk kunnen thuis brengen; het rijkt op de-zang van *"r, rooà;;;";;1":,tnaar wijkt hier even van af. Het bleek 1ater: de bonte vliegenvanger tezijn ger'ireest. li'ck íertelde me in zijn gedeelte ook nog een grote kare-kiet gehoord te hebben.
Overal zingen nu druk de tjiftjaf, fitis, tuinflu'ter eneerste braamsluÍper van deze ochtend; het is nu / uur lOzitten voor hun kastjes, de enige pimpelmees i_s druk aanEen glanskopmees roept eveneens d.ruk; deze zou, als hijven' ee, nieuwe aanwist betekenen. iile zlen ook de eerstegenvanger va.n dit jaar; Iater zijn er meer.

veel
had,
zat
enigs-

we horen de
. KooLmez-en
het beIlen.

hier zou blij-
grauwe vl_ie-
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"i'ie ri jden li,ngs de grote vijver; hier zi.l nog steecls een purartj:
kuifeendjes; ze zijn hier reeds enige weken. 21u11en ze blijven broe-
den ? Visdief jes kri jsen boven he ! water, evcnirls gierz'lraluvien, er1
er zi-jn ook opvallend veel boeren-r huis- en ocverzwaluwen, laag bo-
ven het rvtrater rondscherend.
op het slik is niet te zjun wat \,'re er verwachtten, rni.rar l:.et bieck
toch rioed Le zijn. Dit stil: is een in word.ing zijnde vijver (toekom-
stige kleine vi jver), die door geregeld poíilpen rlroog bri jf t, jjet is
nu een rrstrandvlaktc't rret plasjes en beppeiàe stukjes.van eni.:e hon-
dcrden mcters lengte. Ileeds enige jaren a<:htereen l,,rordt dj-t druk be-
zocht door vele soorten steltlopers. Er zijn nu enig'e ke,reri hluteri
Sezienr naar deze geven niet thuis; we1 vliegen er 8 bosruiters voor
ons op; eert groenpoot vliegt roc-pe:nd met ze mee. Even verder staan twee
zlvarte ruiters, geheel zwlrrt, i-n zomerkleed dus, ti; fr.rurageron. Oevc:r-
lopers, die we deze morgcn oic veer pI;r.atsen za6en, zijn' ook hier tal-rijk' evenals een troepje bontbekjes, waartussen weer verscheid.cne
k"le'ine plevieren, ,lie met prachtige boomreeu\r/erik-geluidjós rlruli ach-ter elkander aan zitt,en. Deze soort broedt hier geregel_d. Tussen + )o
kemphernen (clit waren wel allemaal hennen) Ioopt len Ëonte stranclf6pÉr,in zonrerkleed met zwartc buikvlek, en'claeirtussen nog IO kleinc str.rnd-lopers, niet uit te maken d.oor te grote afsti.rnd of r-,ie met minuta oÍ'
temnrinckii te doen hebben, zeer waarschijnlijl< we1 beide. Flrritend
komt,ecn zilverplevier over met ook reeds veel zwart, in het vereniileedl
hii sluit zich aan bij een troepje tureluurs en een witga.tje rralt bc-
zailen mct dat stel_ in
De tapuit, die hier waarschi jnli jk reeds brocdde , z,ien we niet iïJc: r.
Ook verstoord zeker; later zien wij hem op enige afstand van zijn tcr-ritcrium
:Íitte en gele kwikstaartun vriegen geregeld overi patri jze,r kraai_en
overal- door het gehele bos.' Een bruine kiekendief vliegt.met rusti.geslag over, richting Noord. Torenvalken baltsen boven hun territoriiL.
De eksterl die dit jaar voor het eerst een nest i-n de bosgedeeltcn
bouwde, ,nerd hiervan verdreven door een paar ransuilen.
Bi j de r,:ci-baan terug zLen we een befli jster
thousiaste uitroepen:.!rJe springen op do fiets
roéibaan .:)en visarend achterna, tlie vlak over
volgt v:rn vrl est naar Oost. lrde zÍ-en gauw in oat
rustig voortzeilt, steeds meer. achter raken;
dan zrn beeld, dat aan het einde van de baan
cver de Schinkel- zijn weg vervolgt.
Dit is het relaas van twee Amsterdamse vogelvrienclen, die aan de raLd.
van hurr. stad een vroege ochtend aan hun sfucio 9n liefheuueri; be-
steedden en op een terrein ter grootte van + 5OO ha het respectabc.l-eaantal van een /O'vogelsoorten waarnamen.
l'ícet óón van dc l-ezers in ltrederland nog een terrein van dergelijke
grootte'aan te wi j zenr waar zo iets mogeli jk is ? rrf e tvui jf elen er nietaan, maar zijn toch nieuwsgierig
PS: De kluten broeden in de toekomstige kleine vijver. p.Br

Gecopieerd - met permissie van de Rerlactie van Natura
3-L-1973, vDr
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ROOFVOGELNESTKASTEN - result,at,en L972

In L97l werden, met medevierking vain verschillende Vr;rG-ledenr een
flink aantal stootvogelnestkasten vervaardigd. De resultaten van
het seizoen 197I werden gegqven in h'et Mededclingenblad, 9e irg.
noo 11 . De toen uitgcsproken vervrachting, dat de bezetti-ng waa-r-
schijnlijk zou sti jgen naarmate de kasten ,uat larrger in hci-. velo
zoud.en hebben gehanqen, rverd bewearhcíd I

Bi j de vergeli jking van de ""orltnten v:In het iiastunbesti;nd. van
L971 en l9?2 z:-j vermeld, dat I kasten vuerden ver'vijderd (2 van
het rrbalirontypeil en I rrclichteft kast). In l97iz konCen de vog;els
dus ki-ezen uit 17 balkonkasten cn 11 dicht.e iiasten (in het verslag
r.an 1971 resp . rr torenvalk-rr en irstecnuil-kasten't genoerld) .

Tot nu toe heeft ilLleen de TORENVALK in de Vii/G-bouwsel-s gebroed:

eiantal bezette aantaf kasten totaal a;int,l1 tot;.ra.l o.anterl
t'-rqtqq -s:!838"ï- eteren

!27! 5 1 20

LzZ? ? 6 11

elle jonge val-ken rverden geringd.
Van de resultaten van l9?2 ihi.eronder nog enige details:

-1,9.Ls93
7)

-
')É, : I

llr:arl-ernmerme cr

IJpoIders

Schinkelpoliler

kast
klrLSt

kast
kast
kast

kast
kast
kast

.)"

10:

l-2t
262

)a.

L1z

14:

t6:

2:g1rt
I pel]r
2_pulIi

hast I :_pulf! (in t97r:
kast II 2:gllt (in r97t:
Buitenhuizen / zijkanaal C:

]_lgrri (l ei niet uit)
nierelnest met 5 pu11i (geringd)

I eieren, bij eerstc contröle a1 koud,

J pulli
eetplaats van steenuil(en), vrelke in een
10 m verd.er staande boom Qroedden (1 pELIust
2 eieren nlet uit; pullus geringd) .
In de kast de restantcn van. 2J kil<kers,
I kipkuiken en J repqenwormen.

!_pu11i
4_g11i (t ei niet uit)

fn het controleer- en ringpr.ogramma luaren ook een aantal nest-
kasten opgenomen, verva"ardigd door de heren D. Foppe (Zweincnburg),
li'. v.CL. Laan (Ouderkerk) en Bos (Hoofddorp). Omdat van dezci rc-
sultatcn nog Éseen melding werd gemaakt in he t i.Jeci. Blad, r.olgt
hi-cronder een li jst je geg;evens:

II::. Bos Kwekeri j }{oof ddorp:
Hr. v.cl. Laan Ronde Hoeppolder:

Tiuid Bi lmcr loer:
Ik'. Poppe Batteri.j bi j Halfrveg

(in tg?t:
(in 1971:

(t ei niet uit)
(1 er n1 et ur-t)

7 Il-i ! )

2-pglli )

!- ss$i )

2-pg$i)Liede
3-ry]ri
i-p$ri
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l,iet de, .r1 in het vorige Med.. illad (lOo. j:r.g., nr..5r:b|z,2j)
gepubliceerde, b-4oedgeval-len in de kasten van : ,

Ilr. Andriese (in B bezettc kasten J5 jongen) rI1r, vern 'L(iLveren Hoogervorst (t t<ast Uezet, 5 jongen) en d-e kasten inhet Amsterdamse Bos (J kasten bezet,, fÉ 3on[en)betekent d-t, da-t er - voor'zover on6 Uet<ena - in sn roncl Amsterd.arn
7C2 .jonge torenvalken zi jn grootgebracl:t in nc.stkasten.
À1 cieze vogels zijn door ons geringd. (voor terugmeldingen zij vcr-
vÍezen naar hct jaarlijkse ringverslag).

l(*'i**

Inmiddels is cloor d.e verschillende nestkast-fabrikanten beslot,:n
om het kastenbe'stand voortaan in gezamelijk oterreg verder te be-heren. Dat wi-1 zeggen, dat alle bestaande kasten op aar, kaart wor-
den ingetekend en det op grond dóírvan wordt besloten waar nieuwehuisvesting kan worden gebod.en.

Dirt is ook rvel nodig, want de VuïG-ti**u*àrg (ff-f f-f 9?Z) heuft(met voor- en naurerk van eerstgenoemde onclàrgetekende) weer )Bnieuwe kasten opgeleverd.
(uïeer veel dank aan d.e familie Geers en de FIr. Buker sr. voc,rhoutleveranties, HH. Brinkers en str.aatman voor werkruimte entransport, aan rie VurlG-1eden, die nnet hamer en klvast aan de lopende
band hebbr,n gestaan, en speciaar aan arr.e terreineigenaren, dic
toestemming gaven de kasten op te hangen).
Er worclt gewerkt aan een centraal kaartsysteem van alle kasten rond
Amsterclam, zodat rxeer systematisch studj-e kan worden gemaakt van devoorkeuren víln cle bezetters (p]aats, .type kast, enz.) .
itue hopen, a1 experimente:'ende, cat ook àndere stootvcgelsoortelgebruik zuIlen gaan maken van de kunstmatige nestgelelenheid;
speciaal die, u,'elke bij hun natuurrijke nestplaatÀkeuàe steeds
meer worden beperkt.
Het n,,'stkasten-areaal word.t onderverdeeld in een aantal controle-gebiedenr waar de initiatiefnemers d.e ontwikkelingen in de broed.-tiid bijhoulen. Omdat het totaal aantal kasten steeds toeneemt,
kui-rnen nleer belangstellenden bij de controles word.en ingeschaheid.Graag wordt daarover meer informutie gegeven.d.oor de onàergetekend.en.

J.B. Buker L^ L.S. Buurma
Groenend.aalstraat 46"o Egelantie rsl-raat 22
Amsterdam - 1OI7. Bad.ho,_ve.dorp
Tel. t582tz Tel_. oa96Si3\9(controle administratie) -'--t '-//

Amsterd:im
december 1972 LSB/JBBlvDr
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Inventarisatie Botshol 1/9/L9?t t/9/t972
voor andere inventarisaties:
Blad KNNV VïVG Amsterd.am,'6e

9e
IOe

jrg. 
'jrg,,

jrg.,
jrg. 

'

b1z.
bIz.
1-' 'l a

bLz.

Evenals in voorgaandc jaren inventariseerde o.g. met huip van mevr.J. Alberté het waterschap Botshor (igröotter 
".1 295 ha), en even;.Ïsin 1971- werden de afzonderlijke inventarisaties van J. van der Vrliel

en de R.r.N.-medewerker D.A. Jonckers samengevoegd tot één verslag.
De Hr. L.s. Buurma verreend.e hulp bij de inve.ntarÍsatíe; de opzich-t'er van rïNatuurmonumenténtt de Hr. Ii. Marinus, gaf veel uiaarnemingen
door en de Hr. J. van d.er p}as gaf evenéens vraarnemingcn doo, un Ir-ventariseerde de z.g. Kloosterkolk
Inprincipei9era1Ieen",,*;;-*",,,u,.,ariseerdennestvo,,a"t",
berusten dan ook op louter toeval , behalve bij rneerkoet, ko.kmeeuw
en houtduif.
In bovengenoemde periode werden in Botshol 146. vogelsoorten \{/aar-
genomen, waarond.er. 6O broed.vogelsoorten.
De broedvogels waren:

Igg! - 32 territoria, ïveArvan 22 vastgesterd door nestvondstenl .-
minstens vijf broedsels gingen verloren. Eerste jongen op 23 april ,?2,
vermoede].i,jkkwamenintotaa].43futengroot.,
Eleqye reiger - l- territorium, àest11óndst op. 16 mei . Twee jongen
vlogen uit;

Roerdomp :
bij open bl
Wilde eendj,íintertal

mert al-i

PurPerreiger - J territoria, I nestvondsten.op resp. L6 mei ,TZ (Z)
en 11 juni 1972. Eerste waarneming:. JL n:rart ,Lg?z
[ggd3g - 22 territoriai Botshol 6ërit hiermee wellicht de grootstepopuLatie binnen Nederland., ' ,

Z

i'i
territoria; tijdens vorstperiode steeds 2 exemplaren
vend slootje langs boerderij.
ci-rca BO tot 1OO broedpàren.
- 3 territoria; €leen ndstvondsten, weI vliegvlugge jongen.
- 6 territoria; ià màaàd:augustus JO tot 40 exemplarenaanwezig.

§fobeend - ! territoria; geen nestvondsten, wel vrij veer wàErr€--mingen van puIIi.
5ïgor".ra - minstens 9 territoria; geen nestvondsten, veer waarne-mingen van pu1li. 14 méi tg?Z - eerste waarneming.
op 21 october 19zr minstens roo excmplaren o.rrrrurig; van eind meitot begin juli 1972 veel mannetjes bi;een op Grote w:-5", maximumi4 juni l9T2 - J4 nann. en 2 vr. bijeen "-r-'
Kuifeeng' 

_ -:_ / territoria, 4 nestvóndsten. Maximaar aanwezig, op ï1december 197l-,, circa 1OOO exemplaren
lglgleend - 2 territoria; gu.r, nestvondsten, vrer waarnemingen vaJpuI1i.
\tïitoogeend -
Fourageerde
Knobbel-zw aan -
Boomvalk - I
vlugge jongen.
Tolenval-\ - 3
Patrijs - 2 te
Fazant-9-1
Waterral- - 2 t
maal 10 exempl
lïaterhoen - mi
7--7--1n een troep.

l- territoriuml J- nestvondst op 6
veel bui-ten Botshol.

juní t)12, 8 eieren.

2 broedparen; 1 nest ging verloren.
broedpaar; op ?3 juli 1922 nest met 3 nog niet_v1ieg:
terrj-tor:ia; .vermoedelijk z,ijn 12 jongen uitgevlogegr.rrj-toria; op lJ juni l9?2 werden Z p,rffi ,rà"g"rróràr.
1 territoria.
erritoria, zeer zwi-jgzame voge1. In trektijd tot maxi_aren.
nstens 1l territoria: in rvinter tot circa 40 exempl-aren

nr. )-4,
nr. 2,
nr. 1,
nr. 1,

44-4;
4-6

9-10 )



20
(gotshoi, 2e brz.) - '- ""-r- ':-. -"':' " -"-" - -'

'l

Meelkoet - aantal ter::itqria in 1pl2 geschat op,circa l,l.a; ?5 nest-
vondsten van eerste broedsels. I,{aximum aantallen: 14 september())é exx; op 15 juli 1972 waren reeds )2O exx bijeen aanwezigL97t
op de Grote Wi
,S cholekste
venielen op weilanden.
5lg+lt - 10 territoria;
L972 beginnend.

je.
5...!erritq,r ia-i -op .2_ . "juli 1972 nog o derpaar met - ju-

WaterSg§
).972 - 37
Grutto - 8
B-à666mue"
Tuleluur
KokË;uw

] nestvondsten. Voortrek reeds op 4 juni

- ) .territcria; in trekti,jd meer voor.komend,: ltr augustus
exemplaren.
territoria, 1 op een ve.rarmd blaurngrasland op een legakker;
l97l - I exemplaar overvliegend

-2
-ci
,37
ern

territoria; op 15 iuní LSTZ werden jongen waargenomen.
rca ZOJ paar: op 16 mei, 6 juni en ?_l juni l9?Z werden
B en 170 ëieren geraapt; ongeveer 35 ;àngen kwamen groàt.
- 22 broed.parenl tengevolge van r""r"àtió k*om"n s1àchts

resp. 478
Zwarte st

Houtduif -
ÍöFT6ïdíir

takkel-i

jongen groot uit een kolonie vern ! paar.

§g"EggE - minstens / roepencle mannetjes; ) maaL nestvond.st in nest
van ïraardvogel.
Ransui]

ongeveer 65 broeaparen, 48 nestvond.sten.
- 26 tercitoria, tenminste 5 nestvond.sten.

- 7 territoria, zes succesvol. Reeds op / mei waren er 2
ngen en 1 pulIus

\re1dl-e euwerik
'r,íinterkoning
Heggemus
zelglilg!:=
I{ ere l-
Roodborst
Sprinkhaanr j-e tzang
S nor
Grote karekiet
Kleine karekiet

srietzan er
Rietzanger
§potvo ge1
Zwartkop

i Lerc. Tuinfluiter terr.
terr.
terr.
terr;
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
t err,.-,

2 terr .:'
J terr.
2 tem..
2 terc --:

]4 terr.
11 terr.
. ,B te::r.
45 .terr,
I terr.

er I terr.

o?e, terr. Zwa.rte }<raai

Grasmus
=ï?ï---f'1tl-s
riiftjsg
Grauwe vliegenvanAer
Koolmees
EaiEe!-
Rtelggrs
Kneu
Vink
i-ï6ïewaal-

Ekster
q*ri

2g
6

6B
2?

2
B
a

6l
1
4

12 terr.
IB terr.
90 terr.
10 terr.

3 terr.
10 terr.

Voorts fourageren t s zomers in of boven Botshol:
aalscholver, visdief, gierzwaruw, boe.renzwaruw; huiszwaluw,
huismus, ringmus en spreeuw (de laatste ! soorten broed.en in ofbij menselijke behuizing aan de rand, van Botshol)

- Een selectie ui_t e overl_ e waarn emI gecft.het volgende beeld:.
Roodhalsfuut - voor vermoedel_ijk de'vijfde maal in successie over_
zomerde
G eoorde
aanwezig.
SgCE - in l-972
Scort aanwezig
Ooievaar - lLa
Foit;---

een adult exemplaar'jn rle Kloosterkolk e"o.
fuut - op 5 maart, 16 maart en 1! nei- l9?2 op Grote Vdije

van begi-n mei af ; in juni'roepende exeópIaren.
tot in october L972i 12 sept. L9?l - 8 exx aanvrëzig.'juni L972, I exemplaar fouragerend op weilandr:n bij. 't

§gien! - overvrinterde met JO - JJ stuks; 2)
op Kleine Wi.je. :

ju1í 1972 - 4 exemp_l aren

Krakeend - o,rerwinterde in wisselend aantar; max. 6 januarí Lg;?z -



§1stga+s ; 2 maart l9?2 - B exemplaren in noordoostelijke richting.Buizerd -1 exemplaar overvii-nterde; herfsttrek o,a.: 26 october l9?lÏ-;ilïplaren; voorjaarstrek'tot í4 *., igià.
§Ul$eg:llU}lSfÉ ' 26,october l97Iz 11.2o - 1.2.OZ uur 6 exemplarenovervliegend.

(Botshol , Je bl,z.)

§pervrer - 2 exemplarr-:n over"winterden;
een vrouwelijk exemplaar.
'{eependigg - 5 september L9?L -lend exemplaar: over Grote Wije",
Bruine kiekend ief - veel waarnemi-ngen,

21

reeds op 16 september 1971

1 in oostelijke richting wegkringe-

o.a.: 1l september 1!/1, in
mann.

a.ruari tot half februari ,72.
eveer 550 exemplaren op

B
otaal
lauwe

vr.
eke

resp.tr6}To
Goudvink - fO
plaar gehoord.
Kruisbek - 18
Bokma-eiland.

en 1 juv.; 21 mei l9Z2 een
ki ndie f vrouwtje van ha1_f j

9o"Èpleyler - Tt/
wei-Landen achter r t

m 2) apríl L972, oDB
Dorstig FIert.

Rosse rut to 9 mei. l)fZ 1 exemplaar in noordelijke richting overGro eW je.

Berardmannetje

PIS+SàI - regelmatig fouragerend - territoriurn Zuidoostrand. Botshol.
_!gg"if - gehele seizoen 1 paartjc in Kloosterkolk
I*g{gggl - 14 september L9?l - Í exemplaar foura5gerend. bij Het Eort.
§]su5.-!onte specht - 9 mei tgzz - 1 àxemplaa, in Kl-eine Kooibos.
§lenCE§E-ït-Ï6-november tg?l, 2 en l-Z maart L,Z, steed.s 1 ex.
31399^99IP! - 16 en If september l-971, zingend mann. rot 26 septem-ber 1971 in meerdere exemplaren
9eg*,s-"liggenvanggl:1l àn 1/ september 1g71 - resp. } exemplaaren I mann. omgevi_n§ Krakeelakkers

voorts di-verse waarnemingen van overtrekkende soorten a1sbontbekplevier, klej-ne plevier, bokje, houtsnip, *"ff, 
"àgur*r:-p,witgatje, bosruiter, ogver,J-oper, zwarte'uiter, groenpootruiter,

komphaan, kluut, grote mantelmeeuw, hoompieper, graspieper, witteen gele kwikstaart, grote lijster, kramsvogàl, tÀperwieic, enz.,

- vooral in herfst massaal: 26,, 2-/ en 28 october l9?ln 47 exemplaren.
november Lg?L - mannetjè i op' 3 december t9?l I exem-

juni 1972 - 5 exemplaren, minstens 2 mann., 'omge,ring

/\. Hartog
Admiraleigracht ZOSh=
Amsterdam - 1
rf. I694jL.

015

aHaT vDr
januari L9Z3



tl
AI'1STERDA1.ISE E,OS 2-iv vierde kwartaal.
enkel-e october-waarrnemlngen al in ío gB lad)

d, blijven:voorI)e waarneilingen, hoeurel critisch beoord eeL
verantrqoordeli jkheid van d,e. rvaarnemers.
I'Jurnnering: volgens Vogelgids Je d::uk.
De nummers tussen haakjes (..). verwijzen naa.^rrDe vogelwereld vanhet Arnste rd.amse Bosrt , verder te noemen ,Bos-Avif :.r-lnarf .

Het teken g kan ook o-kleed betekenen.+ + ---- --
3) 2: r,,!

In vierde kwartaial gering in aantal. :

Enkelè waarnemingen op Atv. poe1, Hoornsloot bij gr-ueLe""lrra. 
"r,Emmakadel rneqendeer echter op NM, in aa[tal varierend. yan l tot

rïràxo 4 exx, uitgezonderd:
2/t2 7 exx Gem. terrein (guter)
3/7.2 | exx. Gem. temein, 2 eind exc. pad (;ur) .

lo/tz 8 exx NIvt ('Scho1ten) z4/n 1! exx NM is"t ott"rr) l

Q) 9. Dodaars Na L7/4 pas uleer m.i.v.:
?/Ío-'tEx cen. terràin (la) 

_ ..L6/lO 2 exx vocrrn. I,lolensloot (AA)
ïn nove,iiber en december regelmatig waargenomen op NM en aangren-
zende vraterpartijen; tweede helf t de,cember sterkó toename in="aantal . lvlaxirna:
L6/12 14 exx NM (Scholten) Z6/tZ iaem (Andriese)
lO/12 ook 1 ex op de Bosbaan ('Scholten) r- I -'

( 1r)

1

20. Blauvre reiger
In l9?2 f8l put-f:- geringd.

Verm. opgelopen
( r6) 2 " Roerd

5/L2

30/t2
( 21) 4. \'rintertali

Aan al waarnemj-ngen gerin
een tiental exx. Grotere

( 24) Smient lrla 12/J pas weèr
2 12 exx NM (Scholten)

l- ex aanvliegend over oMvr oost en invarlend langs exc.
ryad; vervolgens daar i/r/eer wepSvliegend over ONM Oost(familie Bakx)
I ex kwekerij Schinkelpolder, in slechte c,qnditie; meege_
nomen naar:'boswachterskantoor (de Groot. llind december
nog in l-even
1 ex opvli,egencl uit ONl,l Oost (v.rl. Berg, Scholten) '

Max. bezetting, op 20/4, !8 paar
tot meer dan 1OO paar in Mei (etok) -l

Br al-Ie ONi{, doorgaans niet meer dan
aantallen - nj-et geteld - op 28 en 2)/ta.

op:
Geen andere december-waarneming,

(26) 39. Slobeend
22/tO 2 6 1 o

+
ONM bi j schuilhut (Bran<ier met exc. )
Schinkelpolder bij Radar (Kars)
ober- of november-waarnemingen.
Nl,l bi. j Gem. terrein (AA)

2L/tL
Geen
23/t?
24/12
2r/t2
3o/72

Iol
andere

o
I

oct
)o
1ö
56
16

B

bi
o
+
J

, r,'/aarvan
Meerpad

pad (Scho1ten)

,4 nog in eclipskleed, NM (v.e. Berg)(me;. van Drooge)
(29) 42 " Kuifeend

Hele kwartaàl op NM aan,nezig,
nemend, doch in november pas
lO/12 2)O exx bij Geii. tèrr.

Geers), 16/12 minstens
Ook enke
187'11 (

tvueede he. lft october in aantal toe_
waarnemingen van meer dan lOO exx:(eA), L4/12 enige honderden (mevr.
2lO exx (Svuart)

1e waarnemingen op Grote Vi jver, n.1.
Hartog/V!ÍG) e:n 2J/tt 8o exx (Dooremans, Wijker)
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3o) 41. Taf eleend
Vijf october-, vijf november-v/aarnemingen

Jl ,9:""rb91 .regelmatig rilaargenomen - aantal max. + JO exx opLE/IL en t6/LZ (Swar.t) ltt"t.
Op zJ/ll ook 10 exx Gr. Vijver. (Hartog/exc., Dooremans, liïijker)

G2) 45. tsrilduiker Na 25/3 pas iveer:
S cho lten

G7)

( 11) e.v. Ganzen
resp. en 60 exx over NM (de Groot, Straatman)

191f1--1-U-op Ni.1 bij gem. teru. (familie Bak:r; Krabben,
LO/LZ 2 o hoek Nll/Ringvaart (aA)

5ï_Gro!e, zaagbek Na 2l/4 pas weer m.i.v
è"/11 f 6 2 o NM (mevr. Brinkers, fam. Bakx)
Daarna regelmàtig waargerromen, grootste aantallen;
\o/t2 l-B exx NM (AÀ),-2I exx NM (scuolten)
Ook een waarneming op Grote Vijver:
z\/tz j ? (vDr", m".,rr. Geers)

t\/tz 61
Lg:/72 44
20/12 23

exx over Jachthavenbos, ri-chting Z (mevr. Geers)
exx richting lï . Z!ï ( de Groot )
grauwe gans over Baars jesweg rÍchting Z (= richting

.rsd Bos) -G""r. Ceers)

ex boven ONl.i (.1. Brinkers) 1 ex kamp;, terrein (Kars)
exx hertenkamp/ki-nderbad (Buker) -

ex Karnemelksgat (Kars)
ex OeverLand poel (de Groot)
ex Noordkant (Andriese)

2L/12
,r/ ,,

24/L2
50/12

6O a ?O exx over Jachthavenbos (mevr. Geers)+ 1OO Srauwg_ggggen over Arv. poel, roepend (Verhoerre)
g|$gg-ggpe9 over Bosmuqeum, roepend, niet gezien (,i;i)
+ 2OO exx rrgrauwe gàns'r richtirrg W.Zit or", "*". pad (v.a.
2OO exx over de de Boelelaan (Buurma), daarna. Berg)

1o gglggns over Tri-bune richting oosi'(Buurma);Iater een aantal, eveneens !o1gàns, in het donker overhet kamp. terr. richting W;-a'6ï6ïminatie op geluid (Br:.urma)
14^exx richting ZlrV, ten Z. vaïl Bosbaan, kolgàns (Kars)
: ?9 exx kolgans over Grote Vijver richtïilE-2ff-(ltars)
!15 kol.eg.ns richting W over exc. pad (v.d-. Berg)
1. taart

LB/\2

20/L2
2tlt2
3a/t2
B. Pi

(4e)
I exx over exc. pad richting iil (v.o. Berg)

74. Buizerd
6 september-waarnemingen
7/lo1exbijVoge}ei1and(Rad.emaker,vDr),.'.':.

\2/.1o, t3/to, L?/Lo r ex ireuvel (t<a"=)-
lr/lo 2 exx boven kerk Bovenkeri<, vrij íoog; geruÍme tijd kunnen\'!aarneÍnefi', verdwenen daarna richting I1I.ZVÍ over K1 . irloorcl- l

^^ ._ - di jk richiirg so" (S,j,/;rt) - '
2ö/lO I ex ONM !V omgeving schuilhut (;,;)fn november regelmatig buizerd gezien'(de Groot)lVaarnemingen bij d.e hertenkamp óp 4/tt) nltl, lg/tL, Z5/tI ,

ÍI.. a" Jong, K . van oostveen, grànaer-i,.t-'""" . I25/tt eerst 1 ex gezien en horen ,""*""; à;;;;" nog een tweodeex gezien, .hertenkamp (Doorem.rns, r/i jker) "

23/Ll I ex kamp. terrein (straatman)
ZO/IL en Zt/ll 1 ex Schinkelpolder bij Radar: (Kars)
t/12 1
2/12 2

t3/72 I
t9/12 1
26/t2 t-

t?2/__



24-("sd Bos, Je blz.)
(r1) 77._sperwer Na 26/J pas uieer

29/lO I ex kamp. terrein (Straatman)
l{.i.v. Lz/Ll diverge waarnemingen, zowel 6 al_s,
plaatsen: ONI4, kamp. terrej_n, rhododendrons bij
sportveioen. omgeving Piï, hertenkamp.

$r) 82. !'Ies ndief

o
+ , diverse
kinderbad,

Na 1l/! nog:
1 (de Groot)

+(60) 92. Smelleken
23/LZ I ex vri je sportvelclen (Butcer)

(6t) B. Patri- S

november dec ember ,
weilanden luleerzicht
aldaar.
t2/11

rc7) 102. ftaterrar

I 10 1 ex heuve

I{.i.v.
ze nde
29/to
tB/t\

,r/ r,
t6/12
2t/t2

29/12
(?t+) 112.

Geen waarneming meer na Z/9.
Qil 114. Kievit

(77)

een aantal waarnctrningen van max. 12 exx
en omgeving, vermoedelijk van br:oedgeval

4 exx terrej-n politiehonden, JclIenpad (mej. !'íaagemans,
med. vDr)

3O/9 waarnemingen in tuin famil_ie Straatman,
kanobaan. Ll/12 l.rog, vermoedelijk steeds zelfde
en Lï/LL 2 exx kamp, terrein (Buurma)
horen roepen ONM (Swart ; Hartog/V-ÍG)
horen roepen bíj Kleine Vijver (Swart)
horen roepen ONM (Swart) -

I ex gezien Vogeleil-and (vDr/nevr. Geers)
idem l.angs l,leerpad (Oldenziel; vDr)
l- ex ex.cursiepad (v.d. Berg, Scholten)

S cholekster

c.q. aangren-
ex (Straatman)

l,Íaanden octobei- en nov,ember diverse
Meerzicht c.q.. ov.ervliegend. Noordkan
1-8/ll miestens I1O exx op weiland.en
Ook Ín december nog aanweuig, o.a.:
2L/\2 minstens 60 exx op weilanden
24/L2 + /o exx aldaar ("Scholten); I
119. cou§pleytqt

'waarnemi-pgen 
- op rveiland.en

t . Maximaal: .. --

Mz (Srvart )

Mz (mevr. Oeers/rOr )
! exx aldaar (.iA)

12/tó
24/t2

(Bz1 121.

8 exx roepend over Bosrand ,(Verhoeve)

!Vatersnip
Hà1ó klvàrtààl-waarnemingen oNM en weilanden Mz, meestal kreine
aantallen, minder dan l_O, uitgezonderd:
zB/Lo groepen van vaak wel fó exx over eic. pad; ? exx Meerpad (AA)
B/tt 17 exx exc. pad (mevr. Brinkers)

25/lL 2J exx i,reil-andem I4z (Hartog/exc.)
IL/LZ 60 exx invallend ONM (mevr. G"""u)
L6/12 + 4O exx invallend ONM Oost (Svrart)

2o exx over exè. 'pad, 12 exx over Meerpad (scholten) 
,26/12 lO exx well-anden Mz (Àndriese)

ÏËiiö'', "** voglrelrala. (n13nder) :

3/LZ 3 exx kamp. terryein (Straatman)



(rrsd' Bos , " 972-Ty, 4e blz. )

+(B>) 126. Houtsnip
Z-teiritoriàï Balkan en Amerika (But<er)

3O/LO 1 ex Balkan (Kars)
?/ll lex Schinkelpolde" Ëi3 Radar; t6/LL iaem (Kars)

*/ll I ex Poelpad (de Groot)
Lg/ll I ex kamp. terrein (Straatman)
27/11 7 exx,, 4/12 4 exx, tL/11 J cxx, 2j/Lz

diverse plaat-sen (de Groot, Straatman)
l5/L2 I ex Schinkelpolder bij Radar (ttars)
28/12 1 ex ten Oosten van hertenkamp (de Gro
128. Wulp

-z I l- ex over

(106)
oc tober-waainemi ngen

\B/tt mj-nstens 2 exx
(1oB) t6i. Kreine mante lmeeuw

Na 9/9 nog slechts:
heuvel (Bui<er )

-25-

6 exx opgestoten,

ot)

soms niet

van steeds 1 ex.

2: 23)

Noordkant,
Straatman)

( 86)
v'Jaarnemir]gen van steeds 1 overvliegenri ex, op:11, 14, 17t 18 october, L3, 16, JO dece*uó",'"oru *è1,roepend (diverse waarnemers)
16/10 3 exx over weilanden Mz (mevr. Brinkers)

(88) L3L. Gru tto
u een vraarneming meer na 22/l

(90) l:2. wl!8qtje
l5/Tó-1-exTamp. tc-rr., gezicn en horen roepen (Straatman)

o2) Oeverl-o r
1ex ek lleerpad (vDr)

erm omgeving dubbele brug (vDr)6/10 I ex grasb
+01) 6. Tureluur

Eerste december-waarneming in het Asd Bos.
162. Grote mantelmeeuw

, B d.ecember-waarnemingen,
(srvart) .: Alle Ivt,t.

t6/to
10/tt
l-79.

, 1 ex Gem. terrein
I ex Grote Vijver

Visdief

(u)
( Kars )

Geen waarnemj_ng meer na 2l/8.
(121) 191. Holenduif Enige uraarnemingen in dit kwartaal_:

(rr:)

Qz11

Qz51

Qz71

t2/1O
9/11

t93.

en'16/10 2 exx heuvel (Kars)
3 exx Schinkelpoldc.r bij Radar (Xars)

(r2B) zo

Torteldui.f Geen waarneming meer na l?/9.
L95. Koekoek Geen waarneming meer na l,?/9.
2O2. Steenuil
l2/lo hóien roepen Sch.

2 exx (Straatman)
polder bij kamp. terrein, mogèIijk

Bosuil Broedresulta

4/tZ
3O roepend ex ,k4pp. 1t

ten, zie Med. BIad 1O,
rr. (Buurma)

een juveriiel, in l9T2 geringd in nestkast
dood aangetroffen in rAmerikail (.de Groot,I ex Schinkelpolder (de Gr.oot)tt/t2



(Asd Bos-, L9?2-Ív, 5e bt-2.)
(.t29) zo4, Ransuil

_26_

032)

o31)

Ql6)

I geslaagde broedgevallen; 22 puI1i, ïyaarvan f geringd.
J broedsels mislukten. Voorts uraren er nog J rrlosserr territoria
(roepende öö) (Buker)

?97 . -cll'le]gyGAen ,a;"ne"i"g na 1)/8

Igcg]:ilelÈ,Een aantal malen waargenomen, maar aanruerkelijk mi-nder dan in
diverse and.ere jaren gedurende 4e kwartaal,
fn december:
?/12 (Buker, de Groot, Hartog) :

)7/12 (ae Groot met excursie) :

Elders: '

,6lli= I ex bij srote sluiÉ, (;,li)
31tz r e:i HoàrÏ"ià.t-rri:-Hàiau*v. (Butcer)

_?l4._q"qeqe spechf, :-r- : - '-

Ook in dit kvrartaal bij herhaling waargenomen Noordkant, van
Jachthavenbos tot begin middelste bos, maar vboral- fouragerend-
in grasberm excursiepad
l7/Ll vermoedelijk 2 exx aldaar (Krabben) ;.

29/12 eer-=t 1ex zi-en zitten op exc. pad (fam. Bakx, Scholte-4)r. "..later l- ex over excursiepad, waar het ex dat op het exc.
pad zat, achteraan v1oog, richting schuilhut; iets later
eetf ex hor.en roepen vanuit Koenenbos (Schol_ten, vid. Berg)

2/12 ook in oeverparkje bij ir{z 1 ex (,+il,; Buker, Scholten)
7/12 ] exx bijeen Oeverland A'v. Poel (Buker, de Groot;:Hartog)

Everreens waarnemingen bij de heuvel, bredè betonbrug, Grote vÍjver,
langs Ringv.àart, DÍrectiekantoor'PW en omgevj-ng

Àannemelijk, ciat in dit kwartaal éoms 4 à ) exx tegerijk tn het
Bos aanwezii: waren.

-2!1. Klein-. bonte specht

ciaar gezien, een fouragerende ö (vDr, Topsvoort)
2o/ll 1 ex VEBA parkeerterrein (mevr. Geers) - 

_-....lO/12 1 o Koenenbos (... van Nes, med.. aA)
( 145) 226, Boerenzwalul

( rt8)
1T/Í6
L4/tL

t3/to
L4/1o
15/1o
22/to

(146) 227. Huiszwaluw

(220)
*/aO 1 ex over Gem.

229. 'lïielewaal
Geen vraarneming meer

(221) 232. Bonte kraai

terrein (Swart). Laatste waarneming.

na L9/8. 9 territoria hel-e Bos.

enkele malen horen roepen in eerste bos (Swart) .

eerst hcren ïoepen in eerste bos, d.aarna geruime

1 ex over ONIUI (Swart)
zeker 10 exx boven kamp. terrein (Straatman)
1 ex over Kleiné Vijver (grariaer). Laatste waarneming;

14/to 5Lt/tL 1
21/tt 1
25/1L 2
4/tz I
B/tz r

t1/12 6

exx .over exc. pad richtíng Z.ZW (de Groot, Swart)
ex over Vogeleiland (Brander met exc. )
ex Bosrandvreg/Rad.ar, (Kars)
exx hoog over heuvel- richtj-ng W (Dooremans,)
ex Karnemelksgat (Kars) : ,

ex eind exp. pad (fam. Bakx; de Groot)
exx Karnemelkègat (Kars)

tijd a1-



(Àsd gos, t9?2-IV, 6e b1z.)
(2251 ?37. vraamse gaai

o93) 2 8. Koolmees

(l9r) 240. Zvrarte mees

Trekwaarnemingen Oost-Europese vogels
16/9, 7/l,o, ,,ilqo (zie vorig Blad)
21/lO vele tientallen kamp. terrein,

-27

op
l

deels overvliegend (Buurma)

,;ndf ese, vDr) en 30/LZ (vDr) zagend ex speelplaats.

2/Lo
7/Lo

t5/to

I ex de Groot thuis
B exx NI,V-hoek Meerpad (Scholten)
enkele exx gehoord naaldhout qmg. brug 544 bij K1eine
Vijver (Kars)

Lreuvel- (Kars) t/tt 6 exx Balkan (Kars)
exx Omoricapad (Swart)
achter park. 'terrein start (fam. Bakx)

Balkan (v.d. Berg)

17/to
tB/tt

J exx
tat
2 exx
1ex26/Lt

(199) 245. gaardmannetje

(200)

Vooi wràircrirrgeí-op 5, B, 14 october, zie vor.ig Blad.
2ó/lo 5 exx exc. pad (,ra)
2/L1 op m*""d"r" plaatsen langs exc. pad gehoord; in L berk

minstens 2J exx tezamen zien zit,ten (i,ui;endijk)
Daarna waarnemingen oNM en soms ook oeverstrook Meerpad, van
m3x. 10 exx op: ), 4, 5, 8, IB, 19, 25, 26 novemberl 3, lo,14, 16, l?, 24 december.

?L7 . -eoomkruiperHerhààlde1llE-roepend waargenomen, vnl-. Noordkant.
Zangwaarnemingen op 10, L6, 24 december (.r,,i)
Elders:
Ll/ll tussen Vogeleiland en autowc.g (vDr)
Z?/tt 4 exx Karnemelksgat (t<ars) -

+(---) xontsu.riVEL-boomkrui r
-t 11 ex Omorica (C.,f . van Blad ere'n)

( e -,nmanswaar:neming van n : euwe SooÍt )

Q6t)

( r64)

weini-g waarnemi'ngen in dit kwartaaL, ars regel niet meer "dan6 exx. Uitz.ondering:
L6/LO 3? exx heuvel (Kars)

321. Kopergiek
Hele kwartaàI-talrijkr op cliverse plaatsen, vn]. g.*q,.ruidurr.
VarierenC in aantal van enkele exx tot
14/),2 + lOO exx vri je sportvelden (rnevr. Geers)

?2§._s"!1i jster
I/TI-I" 6-e"ïEàn (rars)

l33§l9-ggalnemingen ge ngers
toc.lichting in Med;-Tad-Iö;
265. Gekraagde roodstaart
267. Nachtegaal
275. Kleine karekiet
2?6. Bosrj-etzanger
--né( 1. t(l-etzanger
2?9. Spotvogel
282" Tuinfluiter
283 " Grasmus
284. Braamsluiper

( gro t ende e Is
3z i:Lz. 15 en

tL/?
29/7
23/9
2a/7
5/E

29/7
t2/B
22/z
t2/B

al vermeld met nadere
16)

(161) 252" Kransvegel
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+(181) 2BO. Zr,vartl<o
1 kamp

L3/lA eerst 1
( de Groo

Laatste d*tum tot dusve r ïr/as 12, Ll
(185) 287. Fitis ., Na t7/9 nogz

1 ex Meerpad (Scholten)
zingend ex werk 24 (Swart)
1 ex Meerzicirt (Kairs)
zingend ex tuin fam. Straatman (Straatman)
) zingende exx.kanrp. terrein (Buurma)
1 ex heuvel (Kars)
zingend ex. kamp. terueinl 2 exx geringd (trutrer)
zingend ex bovenbos (mevr. Brinkers) .. Laatste wng.

(]BB) 2 Goudhaant e
He artaa waarnemingen div.erse

?-

Na 14/10 nog:
. terrein (Buurma)

?,Iater16+19rt, Gi jse, Heuvelman',

:., a 
"

bij Directj-ekantoor Plí
Metzger) '

(a9To)

pl-aatsen. I

bij zonnewei (mevr. Geers)

t/71 zíngend ex SchinkàIpolder 'cij Radar (i<ars)
6/tt 2 exx zingend aldaar (lcars) -

7/to
t4/to
79/to
21/to

26/Lo
28/to
t5/tt

29/LOt 3l/:1o, 18/Lt 'rta1ri3krr.lB/72 een g,aaf , dood ex góvonden
(189) 2

( 19o)
( iiI)

1. Vuur udhaant e
I ex ger ngrl kamp. terrein (Buurma)

29/70 2 exx kamp. terrein (Buurma)
25/lL 2 exx Vogeleiland (Dooremans, r/íi jker)
26/LL 2 exx Ba1kan (v.d. Berg)
17/LZ 1 ex elzenspeelplaats (^a)

!91+._Gragwe vliegenvanggl Geen waarneming na 5/9.
ZA iïater r - Oever r1e
I o oeverpieper roepend
24/12 1 v,'aterpieper ONM Cost, teg

exc. pad richtiíE lV (Swait)
ten scheinor r op :.oep gedeter-
\972, steeds I exx aldaar
76 u 45 en lZ uur. .

rB, Scholten)

over

mineerd. Daarna, t/m eind,
invallend, nu ONM llri , tussen(v.d. Berg; op Z-)/t2 v.d. .Be

G>z) ,04. i,íitte kwikstaart
L7/9 2 exx rvestelijk oeel
Na 14lÏO nog:
22/lO I ex Grote gpeeluieide

(1r5) fo8. nlapekster
7/II--I ei eina exc. pad (farnitie Baks,

Buker, de Groot, Hartog).

van w. 24 (,"A)

, ( Brander I a/r, èxcur:si-e )

Oldenziel-. Daarna ooÈ

Hi-e.rna nog enkele malen alciaar waargenomen door Hr.L7/12 l- ex e:_nd exc. pad, aangeval,len Coor ekster
(206) l-6. Putter

Oldenziel.
(Krabben, Scholten)

Voornamel
víaargenom
18/11 rrve
L7/ll ee

in
di

jk in november/december regermatig kreine aantallenn in elzenbosjes.
1rt (swart). ze/n 3c u.xx kamp. terrein (straatman)
putternest ontdekt in stuk,kwekerij Schinkelpolder,

een Li-nde (vDr) " l{.i.v. a966 als broedvoge} erkend,
was echter de eerste nestvond.st.

.e

e
n

t
(2o71 ZIZ:JUg fn^vorig B1ad, bl.z. 21, schrappen: ,Helemaand juni 1 paarmet minstens 2 juveni-e] K1. Arv. pcer." iàze waarneming bàtrofeen paar futen !

Hele kwartaal waargenomen' vn1. bij e1zen, dikwi-jIs tot enkele Io-tallen.
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2t/to
L4/Lt

1 ex kqmp. terrein (But<cr) . LZ/ll idem (Straatman)
1 ex PóófpàA-fAA-Groot)

,/12 40 exx kamp, terrein (Straatman)
L6/12 horen roepen kamp. terrern (Straatman)

- z?/tL JO vinkachtigen, waaruit de ::oep van 8 à lO barmsijs klonk,
fllie g.portvelden/Iindelaan; Iater nog 4 exx (Straatman)

- Noordkant:
tB/lI een groepje van mj-nstens lO exx gehoord en gezien tweedë

deel Joilenpad (S,rart)
+ 20 exx elzenspeelplaats, op de grond (i'rrl)
f eo exx JachthàvenËos (Scrrotten)-
+ 40 exx op de Arorrd eind Jachthavenbos (A^)
40 exx Jachthavenweg t.o. Jo11enpad, JO exx Jachthavenbos
+ 4O exx Jachthavenbös (scholten) (Scnolten)24/L2

Hele'maand december ooor diverse ïrraarnemers waargenomenr meestal
samen met si-jzen en vinken, vooral Jachthavenbos, maar ook elders
bii elzen (Jachthaven\ueg, elzenspeelpraats, oeverparkje Meerzidht,
vliegend over excursiepad).
In december minimaal IIO exx Jachthavenbos (o.a. ZL/LZ);
ook boven rest Bos van november af geregeld barmsijzen (Buurma)

(ztl) . Goudvink
IO ex gehoord kamp. terrein (Buurma)

(Asd Bos, y9?2-IV, Be blz.)
+(2ro) 2?9r_gqmsijs (vermoederi

c arduel-i s

t9/tL
2/L2

to/t2

z/Lt 1ö+1
23/ll l- ex hor
25/ll minimaal

(2t6) !1o.-Keep
Naj aarswaarnemi-
in 1 groep mees
?/7O 6 exx NW

1O/lO 6 .xx Gr

jk vrijwel uitsluitend
fla.mmea flammea)

Coli jnweg (Kerrs) L1/tt idem Radar (Kars)
n roepen, kamp. terrei-n (Straatman)
1 roepend ex over laatste bos (Hartog, Vllijker)

ngen m.i.v. 29/9, hele laatste kwartaal, aantal
tal kleiner dan 5. Uítzonderingen:
hoek Meerpad (Scholten)

ote Speelweide (l'ars)
(2oz) 38. Rietgors

I october-ï/aarnemingen, 2 novcrnber-waarnemingen.
24/12 roep gehoord, exc. pad (v.d. Berg)
29/12 enkele exx o\rer exc. pad (v.d. Berg, Scholten)
3O/a2 roep gehoord, Meerpad (vDr)
1I/12 idem exc. pad (v.d. Berg, Swart)

Gebruikte afkortingen waarnemers:
,iÀ1 me j. Arntzen
vDr, mej. van Drooge.

Samengesteld tl.oor:

Me j . Iuir. J "H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B Vt
+imsterdam - 1OO!

december 1972
vDr/vDr

( 4) 6. Roodhal-sfuut
lE/12 I ex op Ringvaart (tteijnders)



ac
excL. hct Ansterdamse Bos,

Voor de grenzen van het gebied, zie Med. Blard, 9e jrg . nr. '1,1-.

gebied worden ipspringend vormeld.

ordeeld, b1i jven voor dc .vcri:.nt:

fnteressante waarnemingen buiten hetrro:; kir.n ook o-k1eed betekenen.
De waarnemiri§en, hoewel critisch beo
woorclelijki.eid van de. waarnemers.

26/tr:$7p, 16,',ïestl-andgracht; vrij mak, at brood met wilde eenrien(Swart) tn december, dirrerse waarneminqen, 16, sallen met v;ilde
cencienr, de Ri jp_g_ra-clrt (W. Hund) . Zelfde ex ?(vrj_nter l9Zl/ t l2 oL>k aldiiar roraargenomen)Kuifeend

Fuut
ÍTS 1 paar

Dcdaars
ïf,/T2-3 exx,
i?oerdomn--.,_--_528/g 1 ex,
4/f1 t ex,

lg/Ll 1 ex,
Krakeend
18fto-B-exx,
l\/ll 2 exx,
Slobeend
L9/t,:TB/LZ
Krooneend

2L/7

Grauvle

Kleine zwaanlVro-ïï-f +
26/10 2 exx,

§perwer
t7/t2
Blauwe

9 , overvliegend, tt Ge j_n
overvliegend, Zuidbi jlmer

I ?, rïestlandgracht (§wart)

1g met 6 puI1i, siergracht Heemstedestraartl zie ook i,led.. Blad
10é jrg. nr. 2, p.27, voor een broed.geval in die buurt, ot:n
maand vroeger (iïieringa)
gans i

L7/I2 nïnstens 50 exx, samen met eni6-e kolganzen,
Duivcndrecht (Andriese l rv.d. Berg, Blok)

met 3 grote jongen, Grote Braak, Halfweg (t"Jieri.nga)

Sloterdijk (l(rabben)

Sloterdijk (Buurma)
Sloterdi. jk (Frieswi jk)
Houtrakpolder (Frieswi jk)

It Gein (Veling)
Sloterdijk (Krabben, Lammers)

Go lfterreÍn

4/t2 8Ó exx, l-O.15 h., bver l{olbeinstraat, Amsterd an Z (Hirschlcr)
Kofgens
20/12 tussen 2.3o-3.3o h., veel trek gehoord over Amsterdam (v.d. Berg)20-.?2/l.2, sterke trek naar Z. over Abcoude, o.a.: ..

22/12 ca. lOO exx in 2 troepen, 10.15 h., Abcoude (VeU-ng)
Erandgans

( veting )
( vet:-ng )

1 ex, Golfterrein Dàivend.recht (Andriese, v.d. Berg, Blc,k)
kiekendief

\/tt 1 ö, Sloferdijk (Frieswijk)

:ur::,.26/Lt, Sí/ïË: 1 g, sroteiaijk ,(Fric.su,rijk)

Sme 1l-eken
LL/Ll 1-ex,
Boomvalk
WT-1+tg
Porseleinhoen

joeg op groe'n-Iingen, Sloterdijk (Friesrvijk)

2 exx, langs kantoor vliegend, !,Jibautstraat (Doorenarrs)

9 1 ex, ringvan5;st, Sloterdijk (Buurma)

geeryggantr!-U en-99-4gs!e rd am,



-3L-
(Groot Arnsterdam - 2e bIz.)
Bontbekplgyagf
267§ 

^i[sGns !O exx, Zerndput bij Nieuvle Meer, Haarlemmermeerpold.er
(Buurma)

EgEie2/12 I ex Sloterdi jk (F::iesv,ri jk)
Houtsnlp
zqTh
?.8/tt

1 ex, Sloterdijk
I ex, 2O.OO h
Amstelpark (v
1 ex, 17 .15 h
Zorgvlied (Ve

/^
\ l''r1e s ivl- J I{ i

opgestoten; zat
uv- ö/

op verlicht grasveld Floriade,

Amstel, Schapenwal t.o.

,
d

8/tz ., vlieqend over de
ling)

Tureluur
lqTT
Ztttatt,e
t8/LL

i6.Ie1ne
?6/9---ixi za;dput bij
Eontc str::ndl-oper_-_È_4/l 40 cxx, Sloterdijk
16/L2 1! exx, Sloterdijk
Kemphaan
167tr-7! exx, Sloterdi-jk
Gierzwar.luw

26/Ío- en 5/LL,, ringvangst, I ex
(v.ci. Berg, Blok)

S trandlc euv'r erik

J exx, Sloterdijk (Krabben)

rui-ter
2 exx, Sloterdijk, laatste waa.rneming (Krabben, Laininers)

strandloi2er
Nieuwe Ivleer, Hau.rlemmermeerpolder (Buurrna)

(Haver, Krabben, Lammers)
( l,rabben)

(l(rabben)

l4/9 l-ex, langs kantoor vliegend, Vriibautstr:aat (Dooremans)

IJsvogel

26/to
16/J,2

24 r,11 ,

}J exx,
( ve ting )
( Krabi-,en)

ca. 10 exx, zingond, Abcoude,
oriënteerd cloor de zl,rare mi-st

(niet dezelfde), Amstelpark,
Floriade.

r,vaarschi j nli jk trekkers , gedes-
die nacht (Velins)

Zui dbi- j lrne r
S loterd.i jk

Bogmpieper
l/lo 1 ex, naar ZW, Koningin Víilhelminapl-ein, Amsterdam W. (Slvart)

!ïitte krvikstaart
1-8/11 2 óxi; sloterdi jk ( i,( rabben, Lammers )
Klapekster
l5iIA--1-ex, Sloterpark, lrnrsterdam tí. (Buurma)

I'Oosteli jkeil Sangli j ste-r (Turdus philomelos phÍlomelos Brehm)
127T6--T- ex, AooEgevlögen tegen pakketpostgebouw, oosterdokshade,

AnLsterd.am c. volgens Zoölogisch Museurn z.w.s. een skandina-
vische voger, met een kl-ein kansje op poolse oorsprong en erjn
zeer klein kansje op N.liï.-Rusland. Gehele bovenkant was donker
olijfgrijs en dc bovenborst hacl zeer rreinig geel (vinder J.c.
V'íebbers, det. Swart, bev. 0.S. Rooselaar, Zoó1. i{us.)

Zwart,c roodstaart
7/lO no§ àingenae ö Ur;

( Buher )

Roodborst

geboul Vrije llniversiteit, de Boelelaan

9710

4*er!Eop
1:57TT-1 ö, I ?, tuin Badhoevedorp (fam. Jolt_es, med. iiuurma)



(Groot Afrsterdam

Ijiftjaf
1e blz.)

ZJltO I ex, zingend, Abcoude
l,riaterrietzanger-9re--ï 

""Jïïe"angst, Z .

itlezen
25re trek vtrn troepjes van

l,;a.rrtif, or, rrï ib;iutstraat
Zwarte mees
?-4/lO 1 ex, rlood gevonclen, Sarphatistraat

(de lt{iranda, de Roe ver)
25/lO minstens 2 exx villapark Amstelveen,

Thijssepark (me;. van Drooge, mÈvr.
S baa-rtrnees
28/fi 1 ex, witkoppi-ge vorm, ringvangstl maten vveZ€fl naar Aegi-thalos caudatus sibericus, te groot voor Ae. c. cautlatu:s (xe-

derLandse vonr heet a-e. c. Európeus); Amstelpark, Floriade.
!ïaarneming ter beoordeling v*n de C.N.A. (v.,t. Berg, B1ok,
Scholten)

Qaqrdmanne t j e
V/\A cà.-4O exx, Sloterpark, /\msterdam u.r/. (Buurma)
2llIO, zeker tot, 24/).2,. cà. 5O exx Sloterdijk (Frieswijko

Krabben, Lammers)

Frater
zmo 10 exx, Zuidbijlmer (veting)
J,/IL mi-nstens 10.exx,, rB/rL minstens 20 exx , 2J/rz ca; 40 exx,Sloterdijk (Fricswijk)
4/tt I exx, langs buskruitfabriek nDe Kri- jgsman?i, Diemerz.eedi jh(srvart) 23/\ ! exx, overvliegend, Aalsmeer (verhoeve)

Barmsi js
5ht 1t exx, ringva.ngst, 1O exx cardueli-s fI. flammea, 1-exc'. fl. cab;rret, Amstelpark, Floriacle (Andrr.:;se r: í.,r. Berg, .E1ok)Lj/LZ- 24/12 ca. 5oo exx, C. fI. flammea, Golfterrein Duivend.recht(Andriese, v.d. Ber6, Blok)

L7/l?- ca. 1) exx, mgt sijzen en putte,rs, volkstuincomplexirons-
Buitentr, Jaagpad, .*msterdam !ï (Sv,rart )23/l2k1eintroepje,',.Zl:l|iir/est1andgracht(Swart)

23/12 enkele tieniailen parkeerterrein de Boclelaan hoek van Leijen-berghlaan;enige exx op ringspoordljk tegenover AFC-terrein,
-/ ,- ^ 

fouragerend rezamen men j 1oO puttàrs (Inariesejco/tt + 1O exx Kalfjeslaan (;ndriese)
xruisuef
l8/6 --) exx, Botsliol (Buurma)
Vl-a.amse aal_ zie bovenaan blz . 31.

( vc tine)

Flevoland (Buker, Buurma)

6-10 exx, kool- en
(Dooremans )

pimpeLnezen, langs

hoek .Spi-nozastraat

grenzend aan Jac. P.
Geers )

** !F***:t *** ** >l * **** ** + * * + * * * 
'1. * * * * 4.,* i" r::*, x* + * * * * * * * r( * * {.1 * * *,t( * *< * * * *)i )t:F ** * *** t *+

"::**)**'l'*'*'È*********+*d(****'t*'È*****+**t***:t(*{.********í(*****,i*****rF:j:)tr(r.******

Aan de $Jaiirnemers:

Verzoel<e voortatin bi j
veldbeschrijving toe

IIt/e vDr
ccember 72

het Coorgeven van
te voegen.

zeldzame vogels een

Samengesteld door:
E.J.M. Veling,
\iÍiIIem van Abcoudelaan
Àbcoude

14,
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;-.anvuiling op Groot Àmsterdam, onderaan )e bLz.z
=_ _: _-___

Vlaamse gaai
september-october veel exx hoog over' kantoor iiíibautstraat,
grootstc aantal:
íg/rc 24 e ,x, 9.4O h.,. naar N[r (toorerrans)
l5/lo minstens Jo exx, sl-oterpark, Ànrsterdam west (Buurma)
18/10 ca. 2OO exx, i2.OO'- f4.OO fr., Ianqstrekkend naar N.

tesen de wina in;.'og"r" "r.sà"-i;'i;;;.,";;;r;;i",i'=iu"auca. I exx tegel-ijti te zi-e'n1 werilen kennelijk aangetrokken
door hoog geboornte, Abcoude (Veting)'

(.ad M.81. lOe jrg. nr. 4
, septenber/october l-972

Herfsttreir 1971
Draadslachtoffers bij Spaarnwoude 1971-L9?2, M. Singor(dit artikel overlapt tendele het artikel van ,Leàelfde schrijver -'

in ons Med. Blad 10: 2, 12)
Verslag Dollarrl-weekend 2?-28 november L9?1.
Enigeopmerkin8enoverderuibijsteIt1opersenmcg)uwen

,F * {. * r* * 't * * * * * * * * * * * * * * * * * + * * * * * r< * * * * * * * * * * *.* * * * * **** *** ****rI* * ******,k****

, december 1972
, l7e jrg. no. 4. 22 blz.

24 blz.

nr. 5 20 blz.

30 bl-z.
nÉ,

eden

- V!íJG Castricum, 9q {IUIEB{o-NIryq, !övèi,riber t)J2,______+l-nve]ttarisatie van enige durnterreinen , 1972.

- {[c_ua:B!EU, de_Frr]§, ec!.gbel_!222, irg. B,
Rondane,. Nationaal pank in Noótwog.",

jrg" l-972 nr. L lO biz.
fnstructie voor ringcrs.
Verslag excursie naar de Peel (dag-excursie ! )
Het Zwanenrvater aangekocht door Natuurmonumenten
rrerkuilkast in rle toren van de Hervormde Kerk te castrÍcum.
lvaarnemingen-rubrj-eh - begr.enzi-ng terrein (bewerker p. Zwitser)
VlïG het GOOI en omstr", de KORHir,tN , november l)12,

gang nr" /, in fraaie nieuwe omsl_iag
Excursies
,ïerkgroep Eem1and - winter-waterhoentelling.

3ïal"ïlt13uïour.or.t (een sombere ! Geschat wordt, dat slechts
2a /o van dc- lerlc.n actief is - bIijkb,..ar lijdt niet a1-teen \rl,JG Am-
sterd.am aan eell dàrgelijk euvel, ,rD") -

Natuurhistorisch rapport,over een clee1 van het spanderswoud..
Regelmatig te11en van .rogels langs het Gooimeer, ineer med.ewerkersgetvenst. Te weinig reacties op gratis beschikbaar gestelde víaarr

i:Ë:ïï::[":13:'.1'1"ï33-13ï'à;", in 1e71
Stormschade in het Gooi (nacht van 12 op
Ve-l dwaarnemingen

lJ november, 1972)

ve'rslag ove:" de roofvogelstand in d.e Amst. waterreidingduinen, l-gZt(ransuil., bosuil, steenuil, torenvalk, boomvalk) -
Kortenhoefse viaarnemingen.
Vel-dwaarnemingen j-n Zuid-Kennemerland (vrijwel aIl-e in de Ài,,J-duinenof bij de ZuiCpier, fJmuiden. Voorts een bruine kiekendief en srreeuw-gors in Slote;.dijk.
de !'ITfS decemler_L97?, jrg. 8, nr. 6.

ag 797:-. Al{-duinen, pri_js voor niet-1ede-n af,gehaald f 3en f 4.75. Niet vei'mel-d. wordt of er reductÍe is voor Le VrrVG's. Lqden VWG Haqrlem betalen / 1.!O c.q. f 2.5O.
ogelwerkgroep Haarlem. Historisch overzi-clnt.
denr rrwaarvan echter maar een kl,eine groep enthousiast
oekjes doetrr.

Jaarvers
t oege zonci
van ander
20 jaar V
Nu 1OO 1e
o.e onCerd

+ KJN



-14-(vervolg inhoud FITIS, d.ecember l9?2.) .

Enigc notÍties over enkele broedvogels van Sgrgglhout, in J-971.

Broedgeval van een vuurgoudhaantje.
l,linirnaal 21 paar, vermoedelijk 30 tot 35 paar. boomklerrer.
i,log 1 broerlgeval van de Europese kanarie (in f96O-r64 ca. 15 paar).
Nestkastonderzoek l-972 van de" NïVON-VVJG IJmuiden.
YogqlryglEgrogp Àvifauna ['/est-Nederland: verslag van d.o bestuurs-
ïë;sàAeiïng-op-zó:1ö:1972;:ïe-16Iïtï-Fesio iimsterdam is hierbij ver-
tegenwoordigd door onÍi lid L.S. Buurma
De Kortsnavelboomkrui-per in Nederland. Uitvoerig wordt ingegaan
op cie kenrnerkcn en gcluicL en gedrag.
Ilxcursie naar de Flevopolder en het strand lJmui-den-Bloemendaal
Veldwaarnemingen in Zuid-Kennemerland (Zuictpier lJmuiden cn ÀVí-duinen.
Enkele waa:'nemingen van Sloterdijk (smclteken) en Zwrrnenburg).

- YWQ {flmpenerwaard de W,-..;RDVOGEL , october 1972 T5 bl-z.
,rJeekend f erschc'Iling, nei- l)12 - Ee

I

Broedvogels Krimpen a.d. IJssel_ - ^ ,Vo
en drinkwaterreservoir te Kralingseve

- VlVG Noordhol,l-andrs Noorderkr,vartier d

rste wanrnemingen 1pfl
gelwaarnerningen op spuitvelden
€rr \962 - 1970.
e PïEPER, october 1tl2 12 bJ-z.

I1e Jrg. no. 10.
De vinkenbaan van de
Een nieuwe Texelse br
Centraal nestkast ond
Staatsbossen: natuurg
Excursieverslag naa.r.
Uithallen v.rn roofvoge
Veldwaarnemingen, lvaa

VtïG Castricum in de perió'de 'tg6l-Lg?1rdeeI 2.
oedvogel: de staartmees
erzoek L9?2 - Kleurmerken bij steltlopers.
;.bied of fazanterie.
het Balgzand., l2-B-l-9?2, voor lachsterns.
lnesten, Brabant enr Noor"d Limburg.
ronder ook enige van lriarken'en Broek in !íntu-rIand..le PIEPER , ncrvernbe r 1972, 1Ie jrg. no. 11. i2 blz.

Slaaptrek van kauwen, kraaien ,;n roekerr op [exe1.
Nestgelegenheid voor Gierzwaluwen, nestkasten.
ONTVANGEN Vr.N HET R.I.N.:

- 0n the feeding ecology of the herring gu1l - larus argentatus Pont.
in the northern part of the Netherlands, RrN-verhan,leLing nr. 3
door ,.. L. Sparens . 188 f f z .

- The occurrence of the Greylag Goose - anser anser - in the
western part of its distribution area, J. Rooth .9 blz.
Medede.ling no . )Z van het RfN - overdruk uit Ardea !!.

- Het voorkomen van de fuut - podiceps cristatus L. - in Necierland.
H.N. Leys en J.J.F.E. dc- wirde. Mededeling no. 29 van hc.t RrN, 5l blz,"
LÍ-mosa J-4, l9?l

- De !ïetlanrlconventie en het l/ïaddengebied. Waddenbulletin nr. Z1 4 U1z.biz. 2-5" J. Rooth. RfN-bericht. nr. 29., 
:

- ln 197'1 vlogen 2!,jonge ooj-evaars uit, L.H. scrruirónburg 6 utz.RrN-bericht no. 26. overd.ruk uit Het vogeljaar, aecember 1921
- Onderzoek naar de contaminatie van roofvogels en uilen met kwik Z b;'z.

Ittededeling nr. 42 van het RrN - overdrux uit TNo-nieuws 26.P. Fuchs, R.H. de Vos, J.H.L. Zwiers
- Kwik in het Nederl-andse kustmilieu, J.H. Koeman e.tc. 9 btz.

ivlededel-ing RIN nr. 4I.- overdruk uit TNo-nieuws 26. (I9Zt)
- Beheerspli;.nnen voor natuurterreinen, H. Hoogenhout, Staatsbosbeheerfnspectie Natuurbehoud, ilfd. Technische Zaken 1l b]z.(fne tttn Symposium of ,the British Écol-ogical Society, Universi-tyof East Anglia, No...wich, T-9 July L|TO:

The scÍentific managemènt of aninlal en plant communities forconservation. 19772 ) :

- rtlater management in nature reserves, L.W.G. Hig1er , J bJz.
Rïltl-communication nr. 18.

samengesteld door mej. Mr. J.H.u. van Drooge, december L9?2. vDr/vDr
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BESTUUR KNNV VOGELIi'TERKGROEP A}.{STERD.A.M

Ar Hartog
K.A. Straatman
Ivle j . Mr. J.H.U. van Drooge
l,ievr. J.E. Brinkers-Beets
P "i,ï. Brander

C ORRESPONDENTIE- adr e s : irÍej. Mr. J.H.U. van Drooge
ook voor correspondentie Cornelis Dopperkaae B Vl
over het Mededelingenblad Amsterdam-lOO9. Tf. 71Oj73
*+:k*+********:k***+*****r<*********{<*,****************+*r.*******r<rr***>F*+,È**+

Redactie en Uitgave Mededeli ngenblad:

Voorzitter
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S e cre taress e
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K
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evr.
cJ.
.4.
.J.11

van

J.E. Brinkers
luir'. J.H.U. van Drooge
S traatrnan

adres i zLe boven

E.J.M. Veling
'v'Jil-lem van Abcoudelaan
rf. c2946/17?6

Veling
Zutphen

I1l-ustrator: F. Lobel
Betaling van 1i dmaats chapsge lden Gerneentegi-ro ( 1, .5OO) Amsterdam

V-lO.4OO, t.n.v.
Vogelwerkgroep KNNV Amsterdam-
p/à uuvr.'e"i"L"";, T;;;;;;;;: 241
Amsterdam - 10O9. Tf. 7235OA

r.n abonnementen
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DOORGEVEN VAN !ÏAARNEMINGEN:

Amste.rdamse Bos aan: Mej. van Drooge
adres z zLe bovenbrj _voorkeur 3g_g!gggic_ggcgliiE

datum van ïvaarnemin§---

Groot-Amsterdam
zo spoedig mogelijk na
van een maand, een
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aan:
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C onc ept -ARTIKLLEN voor een volgend i ededelrngenblad:
Aan: l/iej. van Drooge, adres zj_e boven. IN DUELO

*******************************<*************++***************:ft*,t**r(******

Excursi-e-C ommi-ssie :

A. Hartog, Admiralengracht 2orhs,
Gemeentegiro (1J.rOC) Amsterdam,

A. de Jong, Eerste Schinkelstraat
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lvievr. J. Alberts, Andries
rf. 153442.
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