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I Bestuursmedede 1i ngen:
PersoncLlia

U9!e!'i-ee-. dreslijst §t93rr ]92,
Dooremans, toevoegen te1. 249799
de Jong, F., toevoegen tel-, T32638.
Hoogendoorn, tel. numiler na lengetal wi jzigen in: 6T8l....
Rijnsaadt, hui_snummer )2hs (l.p.v. ]52hs)
§uikerbrrih, toevoegen 

. 
tel-. nr. 4t594:-

Verhoeve, tel. nummer na kengetal wijzígen in 2T286.
van Zuilen, tel-. numnler na kengetal wi jz,igen in 63405;

gen op blz. 1:Tgcyge
Buijs, M. , Theodorus
( nieuw adspi-rant-Iid

Ig:yggggn op btz. )z
uÍaagernans, mej. T.,
( adspirant-lid i . p. v

Dobbestraat 50
- 1id J.G. )

, iisd-1016. te1. lto141I

e tc. ( zie- pagina 4)
. abonnee)

Iggyggegt_98 bLz. 4z

Frieswijk Sr., ,..H
( r,rieuw abonnee )

I.-rmstel-di jk 99 .,sd-1ooB. tet- . Tt6Z62

Koch, mevr. M., iloogte Kadijk )J, rrsd-lOO4. Tel . Z24gO2(was abusievel-ijk vari de adreslijst afgevoerd).
Contactavond en
fn strijd
wordt er
De lezing
Excursi-es

mc.t hetgeen was aangegeven in Nieuwsbulletin
in april góón contact-avoncl gehouden.

v ln L.S. Buurma is uj_tgesteia tot het najaar.

nr. l3

Nader
Commi
voor

i{achtexcursie v:.n 100 t7 unl_
e gegevens omtrent vertrekt
ssie worden verstrekt aan d
deze excursie melden.

Jaarvgrggggring
Deze vond op 2l januari plaats, bijgewoond door het voltalIigBestlrur en 36 anclere rerlen, een opkomst die voldoening schenktaan het Bestuitr.
De jaarverslagen van Secretaresse en Penningmeesteresse werden on-gewi j zi-gd goedgekeurd .
Voor introductie bij V,/G-contactavonden za]. voortaern ,f l._ perpersoon verschul-dÍ-.1d zi jn, te vold.oen door het introducerendl-id.I,iocht zaalhuur verschulcligd zijn (Tribune | Í tr.- voor T-1,Í 5o.- vcor een benedenzaal), dan za]- op de aanwezige l_ed.en een be-roep worden gedaa.n voor een vrijwillige bijdrage in deze kosten.De aft,edende bestuursleden mej. .rrr, ó"oogà en HH. Brander enStraatman, worden herkozen.
rran het Bestuur word't een zesde lid toegevoegd, clie zich speciaa1 zalbelersten met het opvangen van nieuwe 1eàen.
De Hr. ,'1,. de Jong heeft zich berei-d verklaard d.eze functie op zj-chte nemen, en wordt als zodanig gekozen.
De Hr. Brander zar- een cursus vo.qelgeluiden gaan opzetten.

lilngs de G_rote Rivieren.
ijd er"zullo.n6oor de Excursie
egenen, die zich in principe

Ilde_jaargangr no. f
maart L9?3.
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i'Ievr. M. GeeÈjs treedt toe tot de commi-ssie Redactie en uitgave
t{edede }ingenblad
De Hr. M. van d'n Berg trekt zich terug uit de reiding van rle- J.G.,zodat deze in L97) uitsluitend zal berusten bij de.Hr. p. schol-ten.
De Excursi: Commissie zal lnaar activiteiten i-n zoverre bepelken, datzi j het regc-:len van accommodatie zbveel mogeli jk aan de dàelnernerszèl-i zaL overlaten.
Naar aanleiding van een qieuwe tekst betreffende. de promotie vanadspirant-Ieden tot gewone reden (zie hc.t memorandum, gehecht aa-n
i{ieuwsbullc''tin nr. 12 van janur-Lrl l9?r, ontspint zi,ch voor de l.o-veelste maal een discussie r

Uiteintielijk sch,rart cle overgrote meerderheid van d.e aanr,vezigen zichachter het stand.prunt van het Bëstuur.
Reeeli npqen van Huishoudeli .jkc "iard.Met inacht narne van het besprokene op de JirarvergaCeriàgzijn dè Regelingen, die reàds
concept docr mej. van Drooge

rrn de vorige Jaarvergadering in
urarcln opgesteld, thnns in een

bi jlage van dit Medeoel-ingenblad,
in de hoop d,,rt zij instructief en

cl e j.'initieve vorm gegoten.
Het Bestuur biedt ze, als
de leden en abonnees aan,
helderend zu11en werken"

aan
ver-

01:9 maart vertoonde de Hr. Brander ee.n aantar van zi_jn ouderezwart-wit fi1ms, di-e qua inhoud nog geenszins verouderd blckente ztjnl en het aanzien nog ten ,"érÈt" uraard.
op ?2-.9*grt genoten de - helaas weinig talrijke - aanwezigenvan de fraaie filmbeelden, in Zambia gemaakt door G.J. ,",Bladeren

Eveneens als bijlage van di.t
de rrvifaune^ iïest Nederland
Zoals U rrit de lijst van med
ledcn zich op om een steen o

'ríillen de rnderen noge.ens vo
mogelijkhe-l zien tot medewe
Zo ja, dan gaarne contaet op
vertegenwoord.iger in het geÈ

Blad treft U aan een artikel over
opgesteld door L.S. Buurma.
.ewerkers zult zíenr gàv€n aI rJiverse V G_f steentje bij te dragen.
ot zíchzelf na gaan, of zij ook geen
rkin5 ?

nemen met de Hr. L.S. Buurma óf de
íed, waarvoor men beLangstelling heeft.

Mej. Mir. J.H
S e cre tare ss e

.U. vnn Drooge
KNNV VïrrG l.msterdarn

vDr/vDr
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Avi-f aunistische inventarisatie van de polder DE RONDE HOEP
1

rn het voorjaar van l)12 is door de Jongerengroep van de KNNV vogel-
werkgroep Amsterdam en de afdeling Zonnedauw van d.e C.J.N, een broed-vogelinventarisatie gehouden van de polder de Ronde Hoep, in het kadervan een algehele inventarisatie van., die polder
De Ronde Hoep is é6n van de minst aarrgetaste polders uit de omgevingvan Amsterdam, zodat het, i.v.m. de dreigende verstoringen, van be1àngis de biologische waarde van de polder vàst te stellen. Het verslaggeeft wel een goede in«iruk van de broedvogelstand, maar d.e onderg"í"-kenden zi-jn er zich van bervust, dat dit overzicht geenszins vo1lJaig i".
De polder:
Deze heeft een oppervlakte van + 1!Oo ha, ligt ten Zuiden van Ouderkerka/d Amstel en wordt aan de westEli;'t<e zijae begrensd. door het Amstel--drechtkanaal, aan de noordzijde door de ÈulIewijk en aan de oost- enzui-dzijde door de Waver.
De enige toegangswegen liggen op de dijken rondom; dat is zeer bevor-delijk voor de rust en dus ook voor de vogelstand in dit gebiedDe eerste verstoring van deze rust nadert zíjn vortooi_ing in de vormvan een snelvreg - rijksweg 6 -, dj-e de noordÈant van de lo1der afsnijdt.
Manier van onderzoe k:
Op vij f ochtendea-en middagen (19-3 l-5-4, 3O-4, L4-5t 2\-5-tg?2)is de gehele polder vijf maal 8et-nven tariseerd door in totaal JO mede-werkers in groepjes van tenminste 2 personen. De polder was daartoeonderverdeeld in ! secties , die zoveel mogelijk door hetzelfde groepjegeïnventariseerd vrerden.

LT ebezigde schaal:

van de berangrijkste broedvogels: grutto, kievit, scholekster entureluur, vrerd.en de territoria narlwker"ig vaslgelegd d.m.v. aanteke_ning op sectie-I<aartjes: dit met_het oog àp "orrt"öIJ en ter voorkorningvan-dubbe1tel11ngen. van de overige ,ogàlu-werd. apart aantekening ge_maakt' op grond waarvan een schattingsichaal is opgesteld, volgenswelke de vogels hun status verkregenl
Resultaten:

1
í.
3
l1

5
6
7
B

9

. trïilde eend
" Zomertaling
..il-obeend
. Knobbelzuiaan
. ?orenvalk
. Patrijs
. lliaterhoen

S cho Iekster
Ki evit
l1/atersnip
Grutto
tlreïlur
Kemphaan
Houtdulf
Koekoek
S teenuil
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Hui-szwaluw
Gierzwaluvi

I
zeer schaars

schaars
vrij schaars
vrij talrijk

talrijk
zeer talrijk
vrij talrijk
schaars
vrij schaars
J paar en vele
1 paar
zeer schaars
vrij schaars
vrij talrijk,
talrijk, I8O -
schaars
zeer talrijk,
vrij talrÍjk,
vrij schaars,
schaars
zeer schaars
zeer schaars,
zeer talrijk,
vrij talrijk
vrij talrijk
vrij schaars

= I broedpaar
= l_5
- 5 -15.
- 15 - 50.
= 50-1OO
= 1OO - 25O
= 25O - 5OO

losse exemplaren

10.
11.
L2.
L1.
14.
t5.
t6.
t7.
18.
L9.
20.

90-
200

25o i
trE

10-

100
paar

paar

to, paar
60 paar
15 paar

4 paar
260 - ZJJ paar



Blauwe reiger
Purperreiger
Lepelaar
Ooievaar
vïint ertaling
Smient
Kuifeend
Krooneend
Bergeend
Pijlstaart
Buizerd
Boomvalk
BosuiL
Goudplevier
rtrlulp
Kluut
'Zwarte rui"ter
Groenpootruiter
tiïi tgat j e
Grote mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Stormmeeuw
Kokmeeuw
Zwarte stern
Visdi e fj e
Kramsvogel
Koperwiek
Tapuit
GeIe kwikstaart
Paapje
Grote bonte specht
Kauw
Vlaamse gaai
Kolgans
Aalscholver

schaar§
schaars'
schaars
zeer schaars
schaars
vrij schaars
I paar
vrij schaars
vr].J schaars
schaars
vrij schaars
zeer schaars
vrij schaars
zeer schaars
zeer schaars
z.eer schaars
zeer schaars
zeer taliijk (niet geteld)
schaars
zeer talrijk (niet geteld)
schaars, 11. paar
schaars, 12 pààr

kkend
kkend
khend

1.
)
z
L

5.
6.
7.
L

9.
10.
11.

Andere vogelsoorten, die fouragerend, otrervliegend of doortrekkend zijn
lvaargenomen in de polder:

fouragerend
fouragerend
fouragerend
doortrekkend
f our./doortr
four./Coortr
f our.Tldoortr
fouragerend
doortrekkend
doortrekkend
four./doortrekkend - wintergast
four. - broed.vogel naaste omgeving
four. - broedvogel naaste omgevi_ng
four./doortrekkend (Uij auizenden)
f our.r/doortrekkend
doortrekkend
doortrekkend
four./doortrekkend
doortrekkend
fouragerend
fouragerend
fouragerend
fouragerend
four. - broe{voge1 naaste omgeving
four. - broe{vogel naaste omgeving
doortrekke-nd
doortrekkend
doortrekkend
f our.r/doortr.
doortrekkend
doortrekkend
fouragerund
four. - broedvogel naaste omgeving
four. - wintergast :

overvliegend

12.
t3.
14.
t5.
L6.
l-7.
IB.
19.
20.
21.
22.

24.
2q

26.
27.
28.
29.
30.
3t.
32.
13.
34.
ZE

4
(Ronde Hoqp, 2e b1z.)

21. Graspieper
22. ,Ilitt'e kwikstaart
23. tírlinterkoning
?-4. Heggemus
?5, Zanglijster
26. i,terel
27. Get<raagde roods.taart
28. Roódboíst ' .'
29. spqtvogel
70. Tuinfluiter
31. I,-itis
)t. 1'Jt-ïtJat'
13. Koolmees
-t)+. Hrmpel.mees
jr. GroenlJ-ng
)o. tlneu
J7. Vink i

38. Huismus
39. Ringmus
4o. Spreeuw
41. Zwarte kraai
42. Ekster

a

a
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(Ronde Hoep, 1e bl.z.) 5

Ver eli kende ci fers:
Enke e vergelijkende cijfers wat betreft de belangrijkste broed.vogels.

- Grutto:
I--.E
De meest algemene weidevo,iel is de grutto. Van dezeland vrij gedetailleerde informatie beschikbaar. Dezijn enigszins te vergelijken met de Ronde Hoep:
GebieÈ

Eempolder
. 
jieringermeer
ïíaterland ( Zaanstreek)
Oostelijk Flevol_and
Gehee]. est-Friesland
Schermer, Beemster,
' Purmer, lrii ormer

Grasland reservaten op
Texel

RONDE HOEP

Tureluur

Gebied

Ilperveld
Oostzi j derveld
vïes tzi j dervel-d
lïormer en Jisperveld
RONDE HOEP

- Scholekster

§9hied
Eilandspolder
ilormer en Jisperveld
I lperveld
líier.ingermeer

E9IPE-E9EE

Kievit
ËbieA
uÍestzijderveld
Eilandspolder
w ieringerme er
uVormer en Jisperveld
RONDE HCEP

*******,1*'1.*

Totaal ha Totaal pr Dichtheid

Totaal pr Dichtheid p/too na

T8
75

6rtz
L30

]-674

24L? 16,6 pr

15 pr

L7,3 pr

111

260

p/loo ha
250

on
29'
250

60

p/700 ha
265
446
100
550

199-pr

soort is uit Neder-
volgende gebieden

'5 pr
pr

,3 pr
pr

,2 pr

22
t5
r4

L4,J pr
2J,2 pr
30 pr

34

Totaal- ha

6roo
500

t67oo
1200

26900

15OOO

37o

1500 ha

1OOO ha
4oo

r8z8
tBT?

15Oo ha

t3
t5
3B
10

b

25

1,!r

pr
pr
pr
pr

!I
****+******

Totaa1 ha Totaal pr Dichtheid
LB66
\87?
IOOO

L995O

15OO ha
*++*r.******

Totaal ha Totaal pr Dichtheid p,/tOO ha

2,16 pr

9.,9-pr

rBZS
t866

199ro
t8??

648
265

l-934
63o

36
14
10

pr
pr
pr
pr

9,.§-rr***********
uit deze tabellen brijkt, dat de Ronde Hoep vergeleken bÍj and.ereweidevogelgebieden geen maximale waarden hàart.
iiierbij is het evenwel go
ogenschouw te nemen, n.1.
rook van Amsterdam ligt.

situatie van de polder a1s gebied indeze op nog geen 1O km afstand onder de

ed
da

de
+

1299_!e IJo pr
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( Roncie Hoep, 4e blz . )
Nabeschour,vi ngen

Bovenstaande gegevens tonen ,1uide1ijk d.e waarcie van de polder'aana1s broed- en fourageergebicd voor vogels.
rÍat de polder op plantengebied te bieden heeft is nog niet duidelijk;dit is nog een studie waard.

-D9.. 1esLl-]-tat.:n van err.kele steekproc
rr\raren opvallend gunstig. De polder
dus van dc soortenrijkste, vrLn d"c
Hct ligt .in de bedoeling on in t)lsatit; uit te voeren.

n op hydro-biologisch gebied
lijkt Èen vrn de schoonste, en
mgeving te zíjn.
di-t gedeelte van de inventari..

Zoals beke.nd,
omgeving.-Tot
en verarming
als dier.

hebben verkeerswegen
op 1 km aan beide zi

rran de soortenri jkdom

Amstel, ctle belangeloos een detailk
zijn vrij dank verschuldigd.

Peter Scholten
Neptunus 606,
Dui.vendr,echt

Iuiartin v,.d. Bcrg
Kinderdi jks traat
Amsterdam -1010

Li beratuur:

Anisterdam
vdB/vDrmaart ,73

ecn n,-Lde1ige. invloed op hun
den van de weg treedt vermindering
op. Dit geldt vcor zowel plant

Franke v. d .' 'ïraan

G.v. Aemstelstr. 37,
Ouderkerk a/d Amste1

Paul Derksen
Burg. Cordesv,ieg 28 ,
Ouderkerk a/d, Amstel

rn het.Nogrden van de pordel zíjn.aanmerkelijk minder broedvogels-geconstatèèïd dein j-n het ziriaelijk dec1. Naar alle waarschijnÍijkheidis dit te wÍjten aan de bedri.lvigheid bij de aanleg 
",.,, niSi;;;Ë:f;--

'Jii zj-en dan ook met 65rote ongerustheid de openstelli-ng ,"r, durè-*-==
::g t:B"rnoet- De aanreg van nog meer v/egen in ae poldei zar zeker.- Íuneste - gevolgen hebbëii.

*****
Tensl-otte wilIen wij a1le in de Iton e Hcep gevestigde boeren be-

ing. Ook de gerneente Ouder-
art ter beschikking stelde,

danken voor hun welwillende med.eyrc

RII

De Grutto in NederIand., Th. Mulder,
KNNV liVetenschappelijke l,lededeling nr.
Broedvogels van lrloord-Ho1land Noord,autcurs, 197L.

90, jan. l-c)72.

diverse

a

,
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Een kwart eeuw avifauna van R.1. Vi,est

De in 1951 begonnen uitbreidi_ng ve::oorzaakte niekelijke ver.g4oting der installàties, maar ook kwgrotere oppervlakten struikaanplant. Aan de Zuidbrede ringsloot gegraven. Daarbuiten werden nogen struikbeplanting aangelegd, welke zones bij i,terrej-n werden gerekend. Ook werden er veel snel,populÍer en els aangeplant op het te*ein ze1f .De totaLe oppervlakte bedro"-g t"rr"lotte iA,A i.",ff bos en parkr? 6ó % \ -- ' -
gazons 6 % !
bebtratingen i";l -16,3:na
installaties etc . 14 % ).
vvateroppervlakte Lj % _ 2r5 yta

t alleen een aanmer-
amen er meer gazons en
en irtrestkant werd een

brede zones met boom-
nventarisaties bij het
-groeiende bomen -a1.s

-7-
R,I. t,Ïest is de afkorting van Rioolwateïzuiveringsihrichting lirlest,
een geureentelijke instelling tot zuivering van het rioolwater uit de!ïestelijke tuinsteden en andere stadsdelen.
Het terreÍn oefent een drievoudige aantrekkingskracht op de vogels uit:
de aanplant en voor sommige soorten ook de instal-la'uÍes zelf biedenveel nestelgelegenheid, de gazons, de beplanting en zelfs de installaties

. bieden een grote voedselrijkdom en terisl-otte is het micro-klimaat er opvele plaatsen gunstiger dan in de omgeving.
R;I. íriest is in de laatste 2) iaar niet alIeen in oppervlakte gegroeid,
maar ook, door intensieve aanpia.nt, irLand.schappeli jËi sterk veranderd.
Cp een dergelijk kLern terrein j-s ook de invlààa.ràr, de omgeving zeerbelangrijk en juist deze omgevi-ng heeft een nog veel drastfscrrei meta-morphose ondergaan. Tenslotte heeft het feit, àat het terrein voor hetpubliek is afgesloten, een zekere extra aantrekkingskracht op mij uit-geoefend, 'laardocr ik in de loop der jaren steeds een trouwe bezoekerben gebleven.
Verschil-1ende facetten van het vogelleven werden er rnet wisselende in-tensiteit bestudeerd:

- waarnemen der soorten
- telling van zj_ngende 6ö (inventarisaties)
- nest-controles en ringen van pu1li
- nestkast-onderzoek
- braakbal-onderzoek
- vangst, vliegvaardige vogels vo,..;r ringond.erzoek.

Het begrip irkwart eeuwrr uit ie titel is globaal: ae eerste aantekenin-
. gen in mi-jn dagboek stammen uit 1946

AanvankeflEe sggtgldleÍd va! het_telreiS (1949_Lg5o)
Een vrij uitvoq,§e beschrijving komt voor in ilDe:i/andelaar in Weer en
['ï1"-:"i^::.9"stus 1951. volstàan wij hier met een korte samenvatting:+ ha in gebruik' rraarvan ca. I ha betonnen bouwwerken en andere riole-ri-ngsinstallaties. overige 3 na gazons, afgewissel-d door struikbeplan-ting' w.o. vr,,el v1ier" fn het Zuide , ca. 2 ha rui-g (.1 

""ij-;;;;;;i;''terrein, dat nog niet gebruikt werd. verd.er rangs de Ringspoorbaan
Í"-"". de oostgrens) een smal-1e strook struiken-arme volkstuintjes (ca.t ha). Totale oppervlakte d.us ca. T 1a. Aan d.e Oostelijke rand -een ri_jiepen van ca. 2) jaar oud, aan de westelijke rand een rijtje vrij jon-ge populieren. verder geen hoge bomen. Naàr het z. en vï.-u"g,""ru;;;;,ureilanden, in het i'i. enkele sobere volkstuin-complexen. In het o. ach-ter de Ringspoorbaan eveneens weiland plus de uitgestrekte moestuin-complexen van het Overtoomse Veld
ook bij vorst steeds stromend water, onbevroren gedeerten van d.e ga_zons en grote wakken in de ringsloot, waarin het voorgezuiverde wàtergeloosd werd. - -- o---.-

O\retgengssi tuati e (tgSt-W>e)
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(n.f . rrïest, 2e bJz.)
De huidi e situatie 'lo I tot heden'ín L957 werd. de. voor pige eindphase der werken bereikt. Grote 'rer-
anderingen trarden sinds{ien uitsluitend op door de enorme gröei va.n d.e
beplantingen' waardoor het eertijds open parklandschap gedeeltelijk
verandcrde in. jong loofbos.
De ipir.rkaehtige delen worden van tijd tot tÍjd aIs tuin onderhouden. In
het rrbosgedeeltert wordt niet gewerkt.
Ee vcl.ketuint jes langs de Ringspoorbaan hebben inmiddels plaatsgern;rakt
voor een ruig rronkruidtt-terrein rnet vrj- je toegang. Fiet riet begroei,íe,
min of meer moerassige stukken, zíjn j-n de vijftiger jaren geheel ver-
d'.venen. verschillende installaties en gebouwen zijn echter nog de-
zelfde ,rr-s in rle beginjaren
Ver:rnderinAei_ln de omgeving
De belangrijkste veranderingen waren:

' verschi jrien en verdr,vi jnen van opgespoten velden (1949-f954)
ontstaan \ían zeer diepe sloterples op korte afstand (af 1948)
aansluj-tende aanplant van bomen en struiken in groene zone langs
Sloterplas (af 1959)
ontstaan van woonvrijken ín het Z. en O.

In de volgencle soortsgewijze behandeling v,rorden de veranderingen in
de avifauna gevolgd, !ïaar mogelijk met kwantitatieve: gegevens. FIet
nestkast-onderzoek was aI onderlrierp van een verslag in het l,Íedede--
lingenblad van de vogch"rerkgroep, 10 jaargang (t972),, rrrr 2 en vrordt
hier verder buiten beschouwing gelaten
Legselgrootte, jongen-productie, mortariteit der volwassen vogers,
gewichtsontwikkelin6qen, etc., kregen we1 veel aand.acht? Ín&ar worden in
deze lokale studie ni-et behandeld. .:. -

Van L)J2 af vergezelden de heer en mevrouw K. Vl,eanàeren mij bj-j vele
van de honderden excursies op dit terrein. Hun bijdrage aan dc van55st-
werkzaamheden, de waarnemingen en niet in de laatste plaats aan het
moeizame werk van ,:-1e braakbal-analyse verdient hic..r speciale verrneS-ding.
Dod.aars. Broedvogel in 2 p (1954) en 1 p (L955) in omringenrl r,uatcrïi-EïEï.-g. liu vrij regelmaiige bezoeker in najaar en viinter, voor€rL,
ma:r.r niet uitsluitend, bij vorst
Brauwg Relgel. Komt in a1le' j:rargctljd.en aan sroten en aan de Ring-
spoorbaan, kennelijk op rnuizenjacht.
!ïi1de ecnd. Brv. in enkele paren, zowel vroeger in ruige land als nu
il-e" ffin[s de bosjes. vJaarlchijnlijk nu overvregend parkeenden. rs
!r/intvrs stellig cok frlilde Eenden (echte).
",tintgrtaling. Enkele rvaarnemingen in ringsroot, t.w. op z6/l.z.6l-
Ïm"E-ï6?ítT-rg exx en 3t/t1-?z 1 ex.
Zomertaling. I ex in ringsloot op l2/J-12.
slobeenÈ._ook nu nog vrij geregeld waarnemingen in wintertijd (tot
max. enkele tientallen exx bij vorst op 26/t}_6f),
Tsppereeng. Bii strenge vorst in februari 1954 max. ? exx en in fe-ti.ruari 7955 I ex in wak ríngsloot. Kennelijk uitgeweken van Sloterplas.Kuifeend. Eers,te broeclgcvallen in I95B langs Sloierplas. In I95g ookbr;edilE'e,I langs ringsloot RIIV. Toenemend tot :1962 ito*r, 7'tJ;íí1",""daarna regeluiatíg l-) paar, maar na 1968 niet meer a,l_s b.roedvogel op
RIr,Í.:Verder, bij vorst in wakken, ook aI vóór LgSc).
Tafe]ggnd. ry/e'L956 enkele exx in u,ak ringslbot, 28/12-1969 ? inslootje midCen op terrein (goedr_. conditie).
BriLcluiker. Ti jdens vorst op L3/i--1968 1 ox (in o

ï

a

1

2

1

4

5
6

7

a

o

10.
11.
l-2.
'l 2

14.

Grote zaa ,-1- I o in y,ak ti jdens
/ 1-L95+ 4 exx in

vorst op 14/1-
-k1eed tijdens
3-1949 en 1 ex
9.

-k1eed).
96a.
strenge vorst.
in bosjes op 2O/L-161.

Nonnetje. O pt9
Buizerd. 1 ex i_n ruige land op 2f
Sperwer. Een jagend ex op ZZ/S-tg

o

7
5



o

a

(n.f . liest, 3e bl-z.)
l-r. Torenvalk.

1b.

t7.

IE.

t9.
''vías aanvankelÍ
Is sindsdien s
vende takken i
vooral bij of
ca. )0 exx).

20. Meerkoet.

Cndanks sommige andersluidende berichten en ondanks de aanwezigheid
sinds 1!68 van twee nestkasten van Barkon-type geen broedgevallen.
Jaagt veel l-angs Ringspoorbaan. A1 sinds jaren vaste slaapplaats van1 ex, v'raar h,nderden braakballen w rden verzameld.
IetrlisÏnÏiGgeré open landschap'brv. tot rnax. twee paren. rs door de land-
schapsverandering op en om hdt terrein veràwenen. Laatste waarnemingenin najaar/wínter van 1!64
Fazant r"

Ri-nSsnoorbaanr. ]netzj-j uít Amsterd.,:rmse Bos, :hetzj-j uit de ruige terreinelachter sloterdijl<, waar de soort Ín tegenstelling tot vroeger nu ooktalrijk is. Toenemende aantallen van Ueiae geslachten en nu - zekersinds l97O - broedvogel.
Waterral , "

ZowbÏ-Eoeger a1s nu af en toe een ex Ín najaar, winter en vroeg voor-jaar.
dJaterhoen.

jk j-n 1 à 2 paren broedvogel op ruige terreinged.eelte.
terk in aantar toegenomen (vee1 broedgelegennàid op drij-n ringsloot). Schaiting nu ca. 10 paràn. is !ïinters -na vorst - vrij talrijk op de gazons (tot nu toe max.

2t.

22,

2r.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

10.

3t.

12.

Geen broedvogel. We1 rs winters en vooral bij vorst tarlrijk in wakkenen op gazons. Toegenomen door invl_oed Sloterplas.
Schole'kster.
I?*t soms-op. de gazons, speciaal in vroege voói5aàr.Kievit.
EI§-§ïnolekster, maar bovendien in wj-nter bij invallende vorst of bijilzel in vroeg voorjaar (tot max. 8 exx op Ar/3_j.969)Kleine plevier.
op 16/8-1959 é6n alarmerencl ex met tvsee vliegvlugge jongen, stellig af-komstig uit 'estant broedgebied in overtoomse veLd. rs nugeen broedvogel meer in onigevi-ng en wordt op Rru1/ niet meer gezien. 

,'uïatersnip.
rí-nàjaar en winter 1 of 2 exx op drassige stukjes, voorar bij vorst.Hoqlq4ip.
siíds 1961 vri.i regelmatig in d.e bosjes, zowel in najaar, winter arsvroege voor jaar. (Nog) geen aanwÍ jzirrg ,.r, broed.en.
rli-tgat je.
rn trektijden sporadisch op sIi-krandjes langs ringsloot bij lage water-standen, ook nu, nog
Oeveilgper.
Ín nazomer steeds enkele exx aanwezig (tot max. 6 exx) . op 21, 24 en25/É-a9!o 1 ex bij vorst -o
Tureluur
Op 28/l-1950 I ex bij vorst,, op 2O/J-Lï55 ! exx bij wak in ringsloot.Kemphaan
Ae-797T-1950 1"ex tijdens vorst. In de voorafgaand.e periode talrijkop de omringende opg:espoten terreinen.
S tormmeeuw .
Bu I ten de broedtijd meesta'l enkele exx tussen de kokmeeurjt/en.
Kokmeeuw.
Buiten de broedtijdr maar vooral in de winter, vaak vele honderd.en opde installaties, waar zij fourageren.
Visdie f.

,iföE;ïë'soort nog in de naaste omgeving broed.de, rs zomers vrij veel
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i1.
(n.f . rit,stl 4e blz.)
Iloutduif .
.l'oegenomen
tientel nu.
tientall"en.

I

34. Kl-eine BosCuif "'
Enkel-e waarnu.mingen in de eerste jaren,
nog vrij vt: el- voorkwam. lir.i niet *à"".

35. Tortelduif

toen cle soort in de omgeving

Itiog nooit cen levend ex vÍaarg,enornen. op z5/T-L96, een vers dood.,juveriiel r ëx.
J6. Koekoek.

fn augustus l-955 en juli L95? t
val1o-n gevoerd door Graspieper.

37 . Kerkui-1.

38.

al-s broedvogel van een enkel paar in L94?il94B tot ca. een
ln.hoge popirlieren van sti11e bosjes roestpraats van velc

op terrein of al]ern;.àste omg,eving.
l-kens een vliegvlug jong, in loeide ge-

o
+
e

A
B

D
F

F
(!

rn ivinter 1949/Lg5o een ex i-n schuur, die er nu nog is. soort nadien
echter nooit rneer waargenomen.
RnnsuiI
ËoGö een enkele inci-dentel-e waarnemi-ng. Vaste roestplaatsen önt-
st,onden àerst toen (foof)hout in de rustige hoek hoog genoeg werd.
Max' aaLntal op roestplaats waarge.nomen l-6 "xx. Zoneiwàarnemingen a1sinds 1962, coch eerst in 1969 eer:ste broedgc-val in oud elcsternest.
Daarna steeds broedvogel gebleven in I paar (L9?O) en in 2 paren (l9?t
en 1972) . In L9?l en t9?2 werd door 1 pàar daartoe gebrr-iik gemaakt van

.:
uit verschilfende seizoenen a.nalyses l,ran het voedselpakket
!e62/66. §il67 97/8. fi./§. e2/Zo' Zolzt, ?t/?2, rotaar.

r5?8 L?t5 8Zl ].993 69
+ 31o + 26o + 210 . 4ll 24

?5- 5?- 10 ?L o
529 396 2?4 6o4 z,
34 2' 31 30 3636 56 DZ r+o lA20 t2 11 20,t2

r)= uit voorlopige steekproeven.

ïJsIgggl.
Telkens 1 ex op 6/lt, Lt/Ll en.t?/t}.t949,
en 10,/11-L96A. liiet meer sin<ls de strenge

318
7o

9
92
27
42
t6

94
28

1
39
4r
44
14

666o
! t35o

223
]-959

29
4,
t6

A = totaar aantal prooid.ieren. B - totaal aantal Hui-smussen.C = totaal aantal lijsters. D = totaal aantal vogels.E = % aandeel vogels. F - o/o aand,eet Veta*rrÏr"r,.
G = % ie.andeel Bosmuizen.
vogels, dic in de br"iakballen vastgesteld konden worden, waren verclernog: Ringmus, Vink, Keep, Groenlj-nl, Kneu, putter, Sij;; Ë;;;;";"-ï;i_gors' Roodborst, Heggemus, Koolmees, Pimpelmees, Baaràmartnetje; Spreeuvr.En zcogdieren, behalve veld- en Bosmuis, uraren nog (i" ;i;;;à"-;;;'afnemend.e bctekenis): Dwergrnuis, Huismuis, Bruine Rat, lrloel-rat, Bos-spitsmuis, ( jong)Haas en 't,lezeJ-

De uil-en jagen zower- op het terrein zeLf'aIs in de wijde orgurirrg . .rn de braakbar-r-en werden teruggevonden ringen aan KooÍ;;";;'ei;;:i-mees en Heggemus op RÏií zelf-aangelegd, maar ook ringen.van Baardmannetjeen Pimpellneesr aangelegd op de'rie tvàràen ver acirter."Àioterdi jk. Ook deteruggevonden Frater (met een ring van vrs. Castricu*l 
-*"à"-[i"j;r;;""p

openterrej.n(dusvle1opgespoten[ebiedachtersrot",'íi:r*l.
39 . Gierzwal-ul.

Geen bióódvogel; we1 soms zeer talrijk fouragerend laag boven insecten_rijke installaties.
40.

29/1o-195O, g/1l._t952, ]4/to
viinter van t96Z/t96j.



. (R".ï.

41. crote
ïilest, 5e blz.)
Bonte S cht.

rocger zeer incidenteel, uitsruitend buiten de broedtijd;te jaren elk naj"lar en elke winter in I of 2 exx aanwezig.eel schade aan de nestkasten. Nog geen broedvogelr
raarihals.

- l-1

In de laat-
Veroorzaakt

a V

v
T)+t.

11.
1 ei op-2/5-t966 (Friesvrijk, i,Íededer-ingenblad 4e jrg. nr. ,3).
Veldleeurverik.
op eigenlijke' terrein RIt{ nooit broedvogel geweest, we1 op stukje vrei-Iand, dat tot RIVí behoort en nu bos'is. In Àornmige winter-s (oot<-nu nog)(tot max. 5 exx) op niet-bevror", a."f van gazons.44. Boerenzv,raluw.
l/e1e jcrre;n achtereen broedvogel, eerst in twee , later in é6n paar,Laatste broedgeval in 1968. fn sommige jaren, bi jv. in t969, in d"e na-zomer talrijk fourage::end laag boven insectenrijke installaties. Voorringonde rzock hiervan lJB exx gevangenl iÀr.oo één die in hetzelf,de jaarin Àerde nhout geboren was. ïn verschi1lende jaren waren hier vel-e vo-gels besmet rhet de luisvlie gOrnithomyia biloba (zie ook Bird Study 18,l-97 1, p. 1t).

ttS . llui. szwaLuw.

\6

Geen broedvogel geweest. rn enkele jaren enkele exx tussen de fourage-rende Boerenzwdluwen, in I)J2 een groep van uitsluitend Hui.szwafuwei.l'ieeste 8evélngen voor ringonderzoek. Drie exx besmet rnet d.e luisvliegStenepteryx hirundinis (zie ook ,vÍetenschappeli jke ivlededeling ,r.-ià-.,ronde KNNV over luisvliegen).
Oeverzwaluw.
Een enkel_e
l-ende steil
,rJielewaal_.
Telkeís t_ ex op 5/6 en r4l8_1t48
genomen.

48. Bonte kraai.

waarneming uit de- beginjaren; toen de soort nog aan verschil-e. kanten van de Sloterplas broed.de.Ln

LO

50.

5L"

Jar
Roe.

en 5/6-t949. Daarna nooit meer waar-

K

R
17u

lrvam vroeger vrij talrijk i-n de nabijgelegen polders en d:in ook weI 0p:rïi' Thans veel mincier argemeen en srechts een enke]e maal overvliegend.rlÀràrtÈ l<raai.
enlange, on,rnderbroken traditie vr^n óón broedgeval perk.

ilààinemingen in eind van 4o-er' jaren, toen de soort in degeving veel talrijker was dan t,hans
Ekster.
ffiËË uraarneming op 5.fl-6r van^1 ex, daarna steeds regelmati-ger entoenemend in aantal. Op Z/L-?2 B exx bij "ito.rr. Sinds L96g broedvo-BeI, zeker in é6n, waarschijnlijk soms in twee paren.Notenkraker.

jaar.

gehele om-

q,

rijdens invasie van zomer en nnjaar i96B 2 x waarneming van óén (zelfde ?)ex op 3J/B en B/9. 
-'ur'rvurrrt6 vq[ vsrl \zcJ-.

5). Vlaamse..ggai
Tijdens herfstinvasie v'an l)41 een waarneming van 4 exx. Daarna langeti jd niet'. sinds begin 6o-er .jaren geregeld, ook in. voor jaar en zomer,en broedvogel op RrvJ of onmidderliSxà om[e"i"g.--- -t'

54. Koolmees.
Kleine holen in de installaties gaven vroeger soms, nestelgelegenhei,l. Zoin 1942 2,broedsevalr.en, in 1!!2 1. rn de ;;;";; ;;;; ontbrekend.rn 196? start van nestkast-programma, waardoor d.e-soo"t ;;-l;ï;r;;"broedvoge1i.s.(ziet'tea.B1àd'jrg.io,,".2).
.Bijv. i-n .l9ZI L5. en in t9?Z àO- broedparen.-

55. Efgpelmees
vó64-Eet;phangen d.er nestkasten gerjn broedvogel. Nu 1à 2 broedparen, inde nestltasten' ook buiten het broedseizoen minder talrijk dan cle Koolmees(ca. I : 2). Àuusr uqr'rJra u
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(1.f. tíest r 6c bIz. )

56. ivÍi,.tko pnees.

qn

)
Eerste waarneming van 1 cx op tO/J.Z_Lg6?, Daarna vrij geregeld. Een ex,geringd op 9/l-?12 werd op zó/tt-71-t"rugg*rurrgun en was dus waarschijn-lijk broedvogel in de omgeving. Op Rïïl {iàg) geen broedvogel..Staartmees.
Eerste'wààràeming van 1ex op z5/tL-62. Dirilrna pas r,veer,op 2?/La-66..i/ervol8ens steeds meer *.a"gànom".,.. Terugvangsten van alrià""-sè"i"àà"exx. Is ber,'rezen brpedvogel va4.SloterdiSt< en waarschÍ.jn1ijk Ln ] 9?Zvoor het eerst.g! lpoging Lot) broed.en op RIIV. (Veel:"i;;; op vastpunt tot in nei- lgTZ).

cQ Baardtnann,,rt .ie.
Geen geschikt biotoop, maar
naast RIL, op 25/l-J-?z

toch 2 exx in ruigte langs Ringspoorbaan

59. iÍJinterkoni ng.

61.

tiieinif' rnet vorst en sneeuwval talrijker. Dan vaak enkele tienta]-Ienop bcsdragende struiken
Zanglijstcr.

oé.

60

,!-l-le jaren broedvogel. ïn 1948 tenminste J terr. op 4 ha, in 1949tenminste / terr. op ! ha, in 1950 tenminste 12 terr. op 5 ha, in l9i16 terr. oP 7 ha..qanvànk"Íi5x" toenarne waarschijnlijh te danken aanherstel na strenge winter van L946/4?, achteruitgang ín (tg52 en) rg51
-stelrig te wi jtc,n eian de j-ntensieve uitbre:.aingswerken. rn-ig66--;1g-í;;, .ín L972 ca: 24 terr. op 16 r3 ha
Het herstel na rie laatÉte strenge winter van 1962/63 vuordt gedemon_streerd' door de onderstaande, op vangst-effici-ency gecorrigeerd.evangstcijfers in de winterscizoenen:
!W. 64/§5 62/66 66/62 6z/69 6915s 6%?0 ZgL?\ zl/re -:

0 o, 94 c r.,?o 2, 81 3 r2g 1,gL ,,r4 3,L5
Eerst na 5 à 6 wjnters scheen de invLoed viin d.e strenge lvinter uit_gewerkt, te zijn
KramsvogeJ..

61.

BFóedvog€r rnet een rnogelijke onderbreki.ng in de jaren ,953 en rg54door de.ingrijpende it,erkzaàmheden. r, 1948 ) terr. op a-í", in 1950 
.4 terr. op ) ha, in L95z 2 terr. op Z ha. 

/ wvLL ' v.l/ - tt'
Ín 1952 weer j terr., in 1!64 4-5-tem., in 1968 1g terr. en inL972 l_9 à 21 terr. op 16,3 harn de beginjaren geen winterwaarnemingen. vanaf het bcgin van dezestiger jaren wer steeds winterrr.r.rrà*ingen, hoewel auiaeri;t mindartalrijk dan Ín de lente.
§gperwiek. .

Geregelde bezoeker in najarrr, vriprter en vroeg voorjaar. rn d.e meestejaren druk bezochte slaapplaats_in .r"figo-hret< i""Ji"rr.;;;*;;;;;tezamen met }"lereLs. piek-àantarren bi j *i""r, en vorst. Dan ook over-dag veel vogels op terrein (besarrg"rà" struiken, onbevro.en gazon-gedeelten) . opmerkeli jk was teruqyangst 
""" 

'"*rr--;"-;';"47i-eg 
op a"_ze.lfde p1ek, waar hij op t?/:.}-tóeZ ë""inÀJ werd. Terugkeer naar eenvast overlvinteringspunt. .

Merel.
Ei66dvogel in alle ja.ren. rn 1948 tenminste 12 terr. op 4 ha, in 195019 terr. op 7 ha, in .-952 15 terr. 

"p' t ;;-, ín t953 t2 terr. op / ha.
9ok l1:" dus ,,veer teruggang door a", **"fo"".rn 1964 ca. Jo te*., i" iöea' 45-;";;.'"";; rn t9?z 51 terr. op 16., 3 hi,.Bij invallende vorst en sneeuwval is de soort soms buitengewoon talrijl<.stellig zijn er dan ook vele exx uit de omringende tuinsteden, vraar d.cdichtheid hoog is-' Het.ingonderzoek heeft nog geen voorbeelden van trekopgeleve.d, hoewer er van Íger-t/n tgii--àsi exx geringd wèrden. sterligook 6grotendeels uit de tuinstc'den zijn au ifurijke vc11e1s op rre slaari-plaats in de meid.oorns. sex-ratio u:-j ae 65J gevangen exx . 49,6 % ö en5a,4 % o. vroege broecrgevarràn z Ll/zL6z.r"íí ,ot 2 eieren, B/t_66 idem.
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(R.I. trlest, 7e blz.)
!e!"r!.
rn de beginjaren op ruige, opcn gedeelten enkere waarnemingen uit
april/mei en augustus,/september.
GekraagÈe roocistaart .
uti aarnemingë:n en vangsten in voor jaar, nazomer en herfst. Nog geen
broedgevaflen
Zwarte roodstaart.

a

65.

66.
o .op )/La-1949. vrlaarschijnrijk ronrlzwervend na.broedtijd in .een.pe-riode,, rvaarin cle soort in de naaste omgeving in huizen .in aànbouw
bro.edde
Nachtegaal.o/.

68.
Zingend ex op 1B/4-L948. Daarna nooit meer vraargenomen.
Ee"dbg1§! :

A&nvankelijk'uitslui-tend op doortrek vanaf september en tot in april
al-s overwinteraai. Nu - sinds ongeveer 196? - ook broe'dvogel in r à
2 paar. Terugvangsten van op Rr''i/ geringde exx na een jaar of'meeÍ.. :

Iileine ekiet.
I 2 terr. in riet van mocrassige ruigte achteraan Rfi,'rl in 1952
an 1951. Da.arna niet meer.
Bosrietzanger.

1956. Onzekerheid. over de jaren 195?
meer.

n1

72.
1 terr.

nz

,)rt

75.

I - 1 terr. in de periode 1948 -
en 1958, doch daarna zeker nie-t
Rj-etzanger.
Alleen ín 1952
Spotvogel.
Alle ja::en broedvoger, zij het vroeger - in het open randschap - ta1-
rijker dan thans. rn 1948 tenminste 6 terr. op 4 ha, in l!!o 12 terr.
op I ha, ín 1952 /-B terr . op T ha en in 1953 J terr. op Z ha. In
1966 zeker J t,c:rr., in 1968 J terr. en in r9?z z-j terr.-op 16,J ha.
Zgartkoptuinflui ter .
Heeft zich eerst in het begin van de 60-er jaren gevestigd. rn 1968
9 terr. en in 1972 lJ--l.2 terr. op 16,j ina.
Hlll":ry1!8en en v:ingsten in nazomer en herfst, laatste datum tot CusverÖ/rt (l9bö). In november en december tot dusver uitsluÍtend öö gevangen.
Ee'n op avB-L968 geringd o werd op Lt/'Lo-L968 guu"troi,:, ( ii t* santa-Clara, Avelha, Baixo Alentejo, Portugal. Àfstand hemelsbreed ca. 2OO0 km.Tuinfluiter.
rn 1951 waar-qchijnlijk 2 terr. en in r)Jz zeker 2 terr. op / ha.
In de eerste jaren van de nieuwe beplanting werd een zekere _toenamevastgesteld, daari"rà tràa- echtei aI vrÍj spoedig een afname op. rn 1968
was de soort waarschijnli-jk a} geen broedvogel mecr, in l9?2 met zeker-
heid niet. Ïn nazomer en herfst enkele. vangsten, minder dan van zwartkop.
Laatste datum in het seizoen tot rlusver 6/tt (L966).
Grasmus
fr'àa-frï6" in d.e beginjaren met veel lage begroeiing en ond"ergroei Vari -

brandnetels een erg geschikt biotoop. rn l-948 en 1950 bijv. i terr. op
5 ha, ín L952 ? terr. op z ha, en in lg51 1-4 terr.'op / ha. Door snel-
groeiende struikbepleinting steeds meer terugged.rongen (vnl. in enkele
duindoornbosjes langs Ringspor:rbaan). fn 1968 ,og à terr. , in t9?2l- terr;
Fi tis
E'6ffir- in het vroege voorjaar wel een enkele keer zang werd gehöorri,
kwam de soort in de beginjaren vreemd genoeg niet tot vestiging. rn
L95o en L952 bi.jv. beslist'nog geen broedvogel. iríaarschijnlijk omstreeks
1956'eerste vestiging. In 196i tenminste 5 terr., in lg6é tenrni-nsti-. loterr., in 1!68 16 terr. en in l9?z La terr. op 16 rj ha. i/errnoede rijlr
door de hoge uitgroei- van de aanplant schijnt d.e soort over zíjn hoogte-
punt heen te zijn.

/o.



77.

78.

-/o

8c.

I+-
(n.f. i,Jest, Be blz.)
Tjiftjaf ?

ivord in de beginjaren we1 gehoord., voorar in vroege voorjaar en innazorner, maar toen nog_geen broedvogel. Definitie,_ve vestiging vondeorst plaats in begin.60-er j:rrcn. rn 1968 9 terr. en in rgia ?-g terr.op 16 ri ]n-.t .
Re3elmatj-ge ivinterwaarnemingen en _ van8sten, t.,n. A9/.lt en .6./.LZ=64,3a/L2-6? (a exx), 3o/rt-68 (zingend ex)-,' ,_S/t, en Zl/ta_6g (2 dxx),.3o/L1-69, LL/t-To, tz/tz-?a, $7p-zz,'ira;;;emins van 1 ex op tt-/z-62en vangst van 2 exx op 28/2-71 betroffen waerschijnlijk a1 terugge-keerde vogels
Ifgl!.r
Zingenci ex op 2/5-66 (Friesv,rijk in Mededelingenblad, jrg. 4,, nr: . il.Geen broedvo5rel.
Gouclhaa',nt ie.
uíisseLende aanta]len - soms erg talrijk - vanaf augustus tot in apri1.Vuur. ouclhaant

a

a Eerege
ngd ex \das op

ö1. auure vlie env
tenminste 1 terr. op 4 na, in 1!!O 2 terr. cr p 5 ha, in t)J2en. In de jtir"en L9€,5 i/n l-969 telkens in,juli op een vast punt;iegvlugge jongc.n, die no I gÉrvoerd werden. De meeste werden gevanBengeringd . In 196'/ rtroege n beide oudc vogels aI,een rin gr maar kondcnet teruggevangen worclen. Duirleli jke aanuri j zing voor broe dgevallen.1969 niet

82. Bonte' vlie

Qz

ó) iifitte kwikstaa.r t.
,tí ii.ars
len.
'7 na.
op ov
(na) g

ter m,

Vroeg,
j aren

\rr
ri
Gr
In
ge
v1
en
ni,
Na me

nva

nkele exx tussen d.e goud.haantjes. Een op J.}t/12-7l- gs_26/2-72 nog op het ierrcin, àr," *"1 oveíwinteraar.

r
omt in wisse

augustus / sept e
weken 15 exx g
L{eggemus.
ïn d<j bcginjaren uitsluitend enkr:1..e incidc.ntel_e waarnemingen in dewinter' vestigcie zich als broedvo5iel ín L963 of 1964 en nam sindsdiensterk in aantal to9, ln 1968 6 terr.,_. in t4?t 

"ur. 20 terr., en in!972 22 terr. op 16 ,3 ha. op 3l/Lo-é4 ""r"t" vansst , op t3/tt_65werd dezelfde vogel ardaar teruggevangen. Aantarlen vangsten, gecorri-geerd naaï' vanElst-e fficiency, tonen oàk uon duicieli jku ro"rrrr",
te62/61 $/6! 6!/65 §sLee 9É/6?.6?/39 9§.132 6s.l?g uzl zl/?2 ,7?177

o 9 o,94 1,66 t,Zo o, Bo t,3t t,95 3,54 4 r5g 1r40
Het ci'jfer voor sej-zoen l2/lJ wijst cr op, 6at ook zoncler invroed vaneen strenge urÍnter een sterke terugval kàn optre,Len.

84. Graspie per.

end aantal op de trek, weinig in april/neí, m.jer inmber. Eind augustus 1966 wer,ien op éón'puni in twee
evangen . f n a1le andr;re j,:iren minder .talri jk .

Ïn"t Yro:ger brocdvogel (1 paar) op stukje weiIand., d.at nu bos is.ook i-n de overgangsphase naar zeer.;ongÀ aanplant'rog o"rr*urig.-Bi;-..
ïl^19?: ï:s..:::"dvogel. Daarna wel verÀchej.dene waarnemingen tot inr_yoc r-n cte Jonge_ aanplant, maar waarschijnlijk spoL.dig na"J)5T geenbroedvogel meer.. Nu nog zrllec-n een .enkeL"',ru"o*""ld ex tijdens vorst opniet-bevroren gazon-gcdeelten v4'ruv

chijnlijk in alle jaren broedvogel, zij het in wisselende aantal_rn 1950 tenminste 5 ter:r. op 5 ha, in i95e t"rrrninste 6 terr. opNu ar jnren niet meer dan r of 2 p*"urr.. BelangriJ;;;.;"iir"rtuerdekte' verwarmde horizontare pijpen, die a1J.e jaren in l-oorjaar,omer en najaar in,gebruik i= ?tài ,"".=_."., 2OO exx). fn de,win_eestal nj-et in ge6rui-k, maar bijv. ,oe1 op l?/l_1948a'er ook regelmatig dag-wa.rrnc.mingen in december on januari. Laatsteniet meer in die mate.



L5
(R.I. lïest, )e bl-z.)

8é'. Rouvrkvrikstaart .

I ex op slaapplaats tussen de witte kwikstaarten op enkele achter-
ee nvo'lgende dagen begin april L952.

:iBZ. crote3elc Eylk"tgg*.Ïn ïelElilö;-öËÏÍ nog, vanaf si,ptember; in najaar en winter I
of 2 exx.

88. GeLe kwikstaart
Was vroeger broedvogel op stukje weiland, dat nu beplant is. Voc':ral
in vroege voorjaar (einde maart/begin april) werden op gazons cn in
de nog 1,:rge aanplant geregeld öö op doortrek gezien. Na ca. L96, ni-et
mecr.

8g. Klapekster. i

Langduri§ zingend ö op 8/]--l-967 tijrlens vorst en een ex op 2/12-l-96?.
!0.- Spreeqw.

Broedvogel in 1O-2O paren oncier dakpannen ën in and.ere onnatuurlijke
holtes. Nog niet in nestkasten. Bosjes deden nog geen dienst als:
s1a:rpplaats, maar we1 - in de laatste jaren - al-s verzamelstation
voor do grote slaapplaats op de eilenden in de Sloterplas. VeIe
cluizenden.

91. Groenling.

92.

fn dc beginjaren over het ;Llgemeen talrijker dan nu. tn t94B Z-3
terr. op 4 lr,:i, in 1!!O 4-5 terr. op , har'in l-952 onzeker. Ook in
de latere jaren stellig soms broedvogel, bijv. nestvonclst Ín mei 1968.
stellig nooit meer dan 1 à 2 paar. Een wintervogeL bl-eek in het Am-
sterdetmse Bos slaapplaats tc hebben (ringmelding). tr'ourageren veel
op rozenbottels
Putter.
W-EE-ïïoeger - ook in de omgcrring - een grote zeld.zaermheid. Eerste
waarneming cp RIïJ op 5/L2-1964t daarna regelmatig en toenemend in
aantal-. Groepjes tot ca. 10 exx. Nog geen nestvondsten, maar gezien
het aantil r'oorjaars- en zomerfiraarnemingen, het regeimatie zingen
van öö en d.e a:inwezigherirl. van juvenie'le vogels in zomer, sterlig op
terrein zelf of in de naaste ohgeving'broedvogel.
siju
Sinds winter 1919/60 in wisselend eirrnta.l; in najaar; ',vinter en vroege
voorjaar. vrij vïoe.g,e waarneming (vangst) op 2J/9-1972. I4"rxi-mum-
aantal cr;-. 2J exx.
Kneu.
VilEger in het open landschap talrijke broed.vogel. In 1948 11 nesten,
toebehorend aan tenminste 9 paren. ook in r!49 11 nesten. rn 1950
tenminste 6 terr. op 5 ha en ook in L)JZ nog 6 terr. op 7 ha. Daarna
ging ce stand snel- achteruj-t, eerst door de werken, daarna door d.e
snel uj-tgroeiende aanplant. Sinds begin zestiger jaren zelfs gecn firaar-
nemingen meer.
Goudvink.

9/lL-1964, g.ivolgd door vangst van vraarschi jnli jk
964 (geen G'rote Goudvink).

yo.
In de beginjaren soms broedvogel: 1947 tn 1948 niet, l-949 1 terr.,
l9>O 2 terr., l-95l- onzeker, l952 en 1953 (en later) niet. Het ver-
vangen van een rij iepen door jonge populi-eren had daarbij stellig
invloed. Jarenlang konclen geen terr. vastgesteld worden. Eerst vanaf
1968 soms zingende öö, maar broed.gevallen (t.'nmj-nste starbiele. tcrr.)
eerst vanaf 1971 (max. 2 terr.).
in winterseizoen altijd talrijker, hoewel stcrk schommelend. Men ver-
geli-jke onderstaande, op vangstefficiency gecorrigeerde, serie vangst-
cijfers I

!e6W? are. $/64 t/65. 92/§. 66/6T §z/ea 6B/6e sW Z9O! ,tt/T?
244102021t225134g

Voor 1972/73 was dit cijfer J.

94.

95.
Vïaarneming v&n
d,rtzelfdo g op
Vink.

oo
È/,

p2
2-t



.- t6 -
(n.f. !ïest, loe bl.z.)
*lgemene indruk, dat d.e soort (vink) de laatste (vijf ) jerren rs win-ters minder talrijk is dan vroege.r. Het verdwi-jnen van veet rud.eraal-terrein op en in naaste omgevinÉE van Rrid is.mogelijk* oogzaak.vcrschillcrnd,, terugvangsten na één of meer Siien "rigg"ro""r, dat eendeel der wintervogers in d.c naaste orngevÍng broedt. §ex-ratio bij214 winterveingsten: 46.5 % ö - SlrS %'7. "
Keep.
rí-ajaar en wihter mec.st:rl enkele exx, in topj zar l)66 enkele tien-tallen..Vrij late waarnemiirg van ö op l6/4_L9Zr.
Geglgorg
Langs Ringspoorbaan en op Rïtr'il enkele waarnemingen van 2 exx in ' -

nov. 1949, van e'en tiental in maart 1950 en,r"i t ex op ziytt-t964.
Geen broedvogel geweest.
Rietgors.

paren in ruige, moerassige deel_ achteraan
tot bcgin zestiger jaren wàai.nemingen in
gecn brocdvogel meer.

Bil6Aï;'8e1 in aIlc' iaren, waarschijnlijk steeds schommelerjd om'L5-2oparen. ook slaapplaatsen. Belangrijkste prooidier voor ransuil- ond.erde vogel-s. Ïn vier winterseizoenen 12JO slachtoffers vastgesteld,
maar v'rer:ke1Íjke pre'datie was nog wc| hoger. Bij vangsten september-maartsteeds duide.!.ijk 6 overschot: van 444 vóge1s eZrA;/" ö en li,Z il o.101. Ringnngs. +
Nog geen broedvogel, waarschijnlijk v,,,er ar - misr_ukte - broedpogingin nestkast. ook wercl op I2/L2-7o bij avond.contröIe een tweetal Lnnestkast aangetroffen. In najaàr en r,vi-nter vroeger tal-ri jt<er aan nu.

****,3**

Enige nog nooit waargenomen soorten zíjn bijv. Boomkruiper, Kleine

soorten, die vanaf RIili werden waargenomen, maar d.ie geen enkele .bandmet het terrein hadden, zijn hier niet opgenomen (Ui5". verschÍIlendeganzensoorten, aalscholve::, Iepelaar, mantel- en zilvermeeuïv, ;t;:i.
De bij enige soorten vermekle, gecorri-geerde vangstcijfers zijn uit-gedrukt in aantallen vangsten per looo meter-ur"i ,,rrrfrrct van cà.22 n 

Àmsterdam, februari 19zJ
J. liÍnlters
Vespuccistraat glttt
Amsterdam-IOl5 (Bos en Lommer)

Jv"rla/vDr ,Iel. 18g66g .

98.

97.

Vroeger broerlvogel in 1
RIvï, bijv. nog tn L9jZ.
jonge àanpIant, rnaar toe

1OO. Huismus.

al
Nog
naI



VersI excursie S chi_ermonnikoo 14 ]0 ml- -1
In he t najaar v:an l)12 maakte onze ViïG
le ouderen valn de groep rriaren er al1een
octöber, een aantal jongeren bleef nog
dankzij de herfstvacantie.
,Schiermonnikoog mag dan n'rr, opnJr.rra-kte het kleinete bewoo
clat mcn in de lïaddenzee vri j kqn bezoeken, ornith.ologischin het nerjaa.r mÍsschien urel ht-,t ilgrootsfen ! .
Juist door de kleine oppr:r,vlakte, komen voorar de trekvoge
ha;rst ongelofelijk grote concentraties voor,
rijdens ons verblijf werden wij verrast door vele tienduiz
kcnde koperwieken, zanglijsters, kramsvogels, merels, goud-sijzen, ja zelfs ook grote bontc spechtàn. voor.l,rs morbosjes in de duÍnen ,urro.1i jk prop,ràl zangvogels, die hierlijke trek hun honger kwamen still_en
Zrlnder meer schokkend was het aantreffen van haverr'dÍc bewerkt was rnetrattekruid en die open en bloot in het duin 1ag. ongetwijfeld za1 rr.renigczangvogel hler zj-jn'buik volgeget<;n hebben c-n een ryelhaast zekere cloodtegernoet zijn gesaan.
HoeweI vclen het eilernd
nalaten de voornaamste
vluchtig te bespreken,
De wadden.
De zuidzijde van het eiland, inclusief de oost- en westpunt,ui-tp;estrekte 'v'iaclvlakten. Het wad. is op sornmige plaatsen zerfsclat men bij eb.naar het vasteland kan oversteken.
Ars voornaamste soorten zagen wij hier: wulpen, scholeksters,strandlopers, kluten, rosse gruttois, tureliurs, bergeenden,en zilverplevieren.
De cluinen.
Deze bevinden zich hoofd,zak-e1ijk aan de zeezijde; voorts op het oostetijkge.deelte van het eiland , de z- . g. Kobbed.uinen. l
De duinen u/aren, zoals reeds gezegd, byzondër. talrijk bevolkt met z,angvg-gels' ook d! roofvogcls wctren-hier gouà r""tegenwoordigd; me t name cleblauwe kic'kendief en de torenvalk. Verder vrerd nog een smelleken, enzelfs een late boomvalk, ïvaaïgenornen.
De polder.

eer- excursie naar Schie:rnronnikoog.
qedrrrende het weeke.nd vdn 14 en 15

enkele dagen langer op hr,,t eilrrnd.,

ndq eiland zijn
gezien is hct

.J.s hl-er r-n we-L-

enden docrtrek-
haantjes, barn-
i:;ens warert de
na de nachte-

a1s zodanig kennen, wi1 schrijver d.ezes toch niet
biotopen te noemen en de meest waírrgenomèn .oortenals aanvulling op de claarna volgend.e soortenli jst.

grenst aan
zo breed,

bonte
rotganzen

Deze ligt aan de binnenzijde van de
iviet name bij hoogwater zoeken vele
hun toevlucht, terwijl er dagelijks
waren

De bossen.

rvaddi jk en is bestemd voor veeteelt.
groepen steltlopers van het wad af hier
ook duizenden goudplevieren aan$rezig

de zeekant.

, l-6/to.

Dc:2,: zi jn ten
uit grove den
Uiteraard kan
talrijk waren
wcorqligd was.
a1s bijv. de

SOORTENLIJST:
Farel-duike
f'uu t t4 en t5/10 gedur"ende de overtocht , alsmede aan
!o9*.r", L4 t/rn t?/t),, + 10 exx, op de rïesterplas.
Noordse stormvoeel_. 1 dood ex gevonclen bij de i(ooiplasJan van Gen ,15 106 'exx langsvliegend zeekant.
-alscholver 15/L O 1-'ux langsvliegend zeekant.
Blauwe rei r, 14/ l-O 1 ex in de polder.

T, 15

Noorden van hct dorp gelegen. Het bos bestaat hoofdzàkerijk
en berk
men hier de meeste zangvogelsoorten aantreffen. Byzonderde mezen, terwi j1 ook cie grote bonte specht_: goed ïertegen-
Ook diverse zomervorrels werden hier .ro! ,ra"gè.nomen, :aa_twee vliegenvangersoorten en diverse pnytfoscopi.

/la 2 exx langsvlilgend Badstrand.

Roerdomp 10 I ex vliegend boven 'de ïíesterplas.



It
(Schiernionnikoog, 2e' b1z. )

\tr ilde eerid t1 t/ L7/lO rep;elmatig lvaargenomen overal op h;t eiland.
{14!et!ahng, 1l+ t/ n l7/1O reselmatig wadkant, ,,ríester plas en Eendekooi.
fr;qgírg,-íI t7n 16/tO + 2J exx /riester plas'.
smig!!,-t4 í/ru t6/Lo + 5 exx 

',fu esterplas .
Pi i lstaaLrt 7 tO 10-15 exx ii/esterplas.
S lobeend, ).5 en L6/lO 1 ex'rirlesterplas.

lr/IO + 10 exx wadkant.iepl"'"?!È,,
r..u1I ee nd , l_+

, tl* t,/nt 16

Tafeleend, 14
íirote zeeeend

t,/m L6/LO regelmatig wadkayrt, Westerplas, zeekant.
t/m 16/10 1 ex iilesterplas.

, l5/lA 1 ö langsvliegend Badstrand.
15 t/m l7/1O honderden exx langsvliegend zee- en wad.kant.

/n tZ/tO dtizenden, zo niet ticnduizenrLen, langsvliegen<i
Zwarl e zeeeend
Eid,reCngl-r4-t

zee- en wadkant.
Grote zaagbek l5/1O 4 exx lr-rngsvliegend Badstrand.
Iliddelste za:rgbek , 75/10 I exx langsvliegend Badstrand..
Bergeend roP t,/m W/Lc.
Grerurrie gans

nele3seï ir
het wad en in de polder, enige hond.erd.en, 14

I L5/lO J exx langsvli-egend Badstrand.
t/m l|/i.o, op het wad, enige honclerd"en"

: Blauws kiekenctigl , LLt t/n l?/tO, verspreid over het
§,*IiEEg!,*WtO I ex duinen ter hc,oge Badstrand.

4,gspenQie f , 16 en L?/LO, boven het wad en c1e Polder.

Zilver l-cvier , 15 t/m t7/Lo, loo - 2oo.
Goudple.'rier, I4 t/n \T/Lo.
Eontbekpleviqr 15 en L7/LO + 10 erx ze;kant.

15 en L6/lO Ï "* zeekant.
t4 t/n 16/10 + ).exx zeekant.

{lefle plevier,

eiland, zeker 10 exx.

ntàl-Ien exx op het gehele eiland.
aal- ecn tientaL e xx !ïesterplas en Eend.ekooi.

Egggygff , */rc I ex vliegend over cle 13a1g.
Torenval§; 16 en l?/lo boven ,Ce polder en het Bos.

Igr""!, 14 t/m l?/JO, verspreid over het gehele eiland.
'Jeterraf , L4/lO 1 ex roepend oeverl-andcn ,Jesterplas.
,lg!"ILgg!, L4 t./n l7/lO, algemeen, polder en \r,Iesterplas.'
Meerkoet I 14 t/ín L?/1O, iets minder talrijk cian watcrhoen, zelfde plaatsen.
s"!gf9Egj.g!, 1/r t/m l7/lo over het gehele eiland, vooral wad, cuizenden.
[igylt, 14 t/n L7/1O voorname]ijk,in de polder.

Stran
v'iiatersnrp 14 t/n t7/to tie

L6, l7/Lo in totBokJe;-14,
15/lO I ex 1angsvliegencl Dorp; 1 ex bij Westerplas.

t/n W/lO, regelm.-rtig tvaargenomen, polder en viadkant.
I l4/lo 1 ex overvli-c.gend 1À/esterplas.

Ilosse_gru!tq, 15 en 76/Lo, ',vad; tl/to ídem, ruim 24oo exx.
Oeverloper

Houtsnip,
[[E;rq
Regenwulp

Tureluur I4
Zwarte ruite

L5/to
L/rn I

r, 14
Groen ootruiter

1 ex wadkllnt.
7/J3, vnl. wad.kan
t/m L7/l.O, wactkan
4 t/n t7/lo, vn1.
16 en l'/ylO wad,

t.
iï
15oO à 2ooo

14 t/m L7/lO veelvul-dig v;aar
, L\/IO + ! exx wadkant t.h.v

6, LT/lo + 20 exx zee
de polder, niet talri
wad, resp. 86 en ruim

t en polder.
,15 àn 76/toadkant, \ I- ex overvl. iíesterplas eir Bcs.,1

etstra rr
Borite s randlo e.r
Krombekstrand oper

Grote mantelme- euví, 14 t/n
Kleine man

Drieteenstranoloper. I5. 1
Kemphaan, 14 L/n t6itO in
[]g"!, 16 en t?/to op het

exx.
genomen, d
. Uiesterpl
kant.
jk.
JOO exx"

uizenden,
as.

u
Zilvermeeuw t n LTiLa

17/lO over het gehele eiland.
rige soort, maar minder talrijk..
over het gehele eiland.

.'dJ , al-s vo
,]

S tormme euw
Kokgeeuw,
Hofenduif,
HoutduiI,

, io-em, vermoedelijk talri jker dan vori5qe soort.
14 t/m l?/i), versprci-tLing a1s stormmeeuw.
14 en 16/10 1 ex in c1c poider.

14 t/m l?/LO, algemeen in het bos en de polder.



rc) -(Schiermonnikoog r 3e blz.)
Vel-du!]r 16 en L?/tO in de Kobbeduinen.

9fSlA'l+IU", 14/lo I ex overvli-egend Dorp, een late c.rtum. Votgens
de Avifauna van i'l ederland zi-jn er slechts 16 october-waarnerningen
van deze soort in Nederland. bekend, alsrnede lO november- en l- december-
waarnemiitg.

Grote bonte s echt n 17/LO byzoncier sterkc trek over hele éiland.
Ve 1d1e euwer tin LT/ 10, arlgeireen.
Strandl-eeuvicr.ik " t5 / lO + 2J exx 17/lO 1 ex, i/esterplas .Í4 t/n t6i 10 waargenonen.

t,/'n lf /LO hete ej,land.
jk wadkant.

rt r14 en L7/7O; in d.: polder.
rr1^
1\ 1d pekster l5/lo Li,instens 4 exx op het-eiland; LZ/lO ringvangst r:ende-
Grauwe kliiuwier L7/Lo L ex g-kleed Kobbeduinen.
,ï i nterko nl- I t/m t7/to, overal bij geschikt biotoop.
Heggemus, 1 IC 1 dood er gevonden bij Eendekooi, vorige dag gcringd.
[ramsyosef, L4 t/n l?/tO honderden exx op trek over hele eil and.'Zang,líi ster.
Koperr,uiek,

tLr t/ m l7/lO, byzonder sterke trek.
t4 t/ n 7-//LO sterke trek.

op-17ï0 'v,rerd in de boerderij, waar c1 e jongeren sliepen, uurdÈldbinnen-gebracht met een gebroken poot, waara an een r:-ng zat. De boerderij ligtvlakbij de Eenoekooi , \Iiaar dagelijks geringd werd.
algemeen over het eiland, mindcr sterke trek danvorige soorten.

Ig!gi!, 14 en L6/lo enkele exx in de polder en rond de westerplas.
Gekraa de roodstaart rL

t rl

7/to
/Lo
o]-

, L4't/
,1

Egglglz*:fgs,
GrasgleBer, I4
Qevergle_p,11, 1
ííitte Kwil,rstaa

7/lO + 10 exx di

1<o, ri "

Zwarti, r'codstaaii.-
Roodborst, 74 t/rn L

ZGrU:e!; r', en t6/

,

4

I

, l-L+ t/

en t7/LO 1 ex Kobbeduinen.
I 9 omgeving dorp.
egehnatig rivaargenomen.
Kobbedrrinen.

rp.

r
F',i_ ti l5/LO I ex ranrl d
T.iift i^-

.lda l7/IO 1 ex roepend in het bos.
Goudha:rlt je, t4t/n LT/10 byzoncier talrijk

n t1/tO enkele exx
a6/tO t- ex bos.
L6/lo I cx bos.

1,,/uu -. udhaant

Koolmees

over het gehele eiland.
in het bos.

o
+
o

,1 4 t/m l,?/lo algemcen op het eiland.
iden, minder talrijk dan koolmees.

7/LA L cx bos.
P j-mpelmees
Kui fmee S

! ! Boomklever

!comkruiper

9gglgg"p
Rie t51ors

I
S tirartme es ,14 en L//LO es.n tiental_ in het bos.
Barrrdmannet lc , 14 en \'//l) + 20 exx, l5/lo iO exx, lïesterplas.

zonder meer spectacu-

dorp, L4/lO 1 ex i(obbe-

eiland.

l5/lo I ex overvliegend Eendekooi,een
laire waarneming !

, 14, 15 en 16/10 meerd.ere exx in het
duinen.

Kobbeduinen.
10 regerlmatig F,obbeduinen, ltri esterplas en polder.

$rySlflïrg, .r4 t,/m l-l/to enkot-e exx dorp en bos.
§ijs, 74 t/m LZ/LO enkele exx bos.
Kneu, 14 en J,?/lO tientall_en exx over het gehele
g*Imslis, hole periode tientarlen, zo nie.t honderden, over het gehele
?i13nd ' .D: exx d j-e o.g. rran clÍchtbi- j kon waarnemen, behoord.el alle totoe 1\oor.--uuropese popr-rlatie Acanthis flammea flammea.

t7/to t
t4 t/n L

oI
6/

GoudvinkrLT/LOIgbos.
Vink, 14 L/y L?/lO*tientallcn exx, verspreid over het eiland.
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§9"p, r4
Egtgqgg '8.gp;grr,
§Pr""qr, '

t/n 17/LO meerdere groepjes bos,
t4 t/n tT/Lo dorp.
L7/ LO -l ex dorp.
14 t/n LT/lO algemeen.

Kobbeduiren en Eendekpoi.

lggflS _Ereg.i; t1 t /n tZ /to algemeen .
9ol!" E§ggi' idem, talrijker <lan vorige soort.
[ggg, L4 L/n l7/Lo algemeen.
Ekster,
Gaa!. 14

t4 t/m i6/rc ànkele exxo
en t|/lO ënkele exx bos en duinen

In totaal 116 soorten.

YI. van den Berg
Kinderdijkstraat B
Amsterdam - 1O1O

Te1. 7l-976t

II

Amsterdam26:7W vdB/vDr.,



AMSTERDAMSE BOS, !e72=!t eerste kwartaal.
De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld., blijven vogr de
verantwoordelijkheid van de waarnemers.
Nummering: volgens Vogelgids Je druk.
De nummers tussen haakjes (.. ) verwijzen naar ttDe vogelwereld. van
het Amsterdamse Bosrt, verder te noemen rrBos-Avifaunar.
+(.") betek,rt: aanvulling op deze Avifauna.
Het teken o kan ook o-kl_eed betekenen.++

3) ,, Fuut
Op Iy regelmatig waarnemi-ngen van kleine aantallen,. max. 11 exx,
tot half maart
Opvallend grote aantalIen:
2iil rc .*í iuLc)-,-;à7i-)g- r"" (RG), 21/3 36 exx ( vDr/RG),
24/3 42 exx (U), 2J/) 28 exx (aa), e6,/, t3 exx (vDr).
25/-2 bal-tsend paar (Ali.). M.i.v , ,/3 regelmatig baltswaarnemingen,
2 à 3 paar.

_2t_

Arv. PoeL 3/
Íö73-1ö-é""
Kleine Poel:

J (Swart, 1 ex), 5/3 (de Groot, baltsend
(AA) - 3l/3 3 paar (vDr, mej.'Waagemans,
3/l t paar balts (Swart)

paar) r

iloortman)

sloten en vuater-

Jachthavenweg (brug
maart. Op L/J een

Slgrle-Yljysr/EcrgEi ete ,fB/l Z exx (Kars)
t/4 4 exx (aa)

r.'.) 6. Roodhalsfuut
I en 1 ex op NM bij Gem. terrein (Àr.r,)

(6) B. Geoorde fuut
2ö/3 t ex op llM (rrn, fam. Bakx)

(?) 9. Dogaals
Hele kwartaal- waarnemingen op NM en aangrenzende
partijen tot max. I exx in totaal_"
Ook een aantal waArnemingen op ïJssloot tus
593) en Amstelveense ureg, op 1, lZ, 18, ZL,
drietal , waarvan minstens I rthinnikerrdir (vD
LBfi 1 exx Grote Vijver (AA)
24/3 tO exx A,v. poel (Srvart)

(11) ?O. Blauwe reiger
ió7t ""ís#6;4-ïn totaat,

( S traatman)
op 2 groepen nesten Zui-d.zijde Roeibaan

(16) 2 Roerdom
l

sen
22

r)

7/t
2t/t
2/2

tL/2
(20) )3.

75/3 Í ó meT-9 pu11i. bij p.Ir/ (de Groot)
(21) Z!._{fAtertaling

In januàai divdse waarnemingen oNIr4, soms alLeen horen roepen; somsovervliegend, tot max. + JO exx.
rn maart meerdere waarn6minggn van doorgaans al paartjes (max. z)slootjes ONM en wel_landen Meerzicht (diverse w"a"nem""s).2j/3 5 exx op NM (Scholten)

(22) 37.r-zg*.r,!4+g -Eerste voorjaarswaarneming: , :' :

t+/5 t paar ONM (de Groot)
Verdere maand maart steeds waarnemingen in slootjes weil-anden Meer-zicht, I à 2 paar (diverse r"""rru*".À)
25/3 1 ö 2 ? (Schorten), 3 6 r g (AA)

l-
I
1
1
1
l-

ex opvliegencl. uit ONM Vuest (v.d. Berg, Straatman)
ex excursi-epad (t:_a Stichting V.A.B., med. de Groot)
ex excursiepad (me;. Tr..Kaizer, med. mej. v. Drooge)
ex Vogeleiland (van Halm, tijd.ens excursie BranAerl
ex laag over eind excursiepad (Krabben)
ex opvliegend uit oNM oost bi-j Koenenbos (vDr, mej. v. vliet)

!r/i-1de eend
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(singor), overige waarneminge'h rna*. )O exx.
exx, op 2J/2 en 2T/2 6 exx (resp. Scholten _

enkele exx (Swart)

lvïaximum in januari + 85 exx
fn februari slechts op 3/Z )
E. de .Iong - Dooremans).
Enige maart-waarneming: t/j
.il-Ie waarnerningen op Ni'i .

\2r) B. Pi lstaart
o ONM
+

- 
( t<ars )

(:6) ,9. srobeend ' . ,

uitsluitend waarnemi-ngen-op ryy, aantallen kleiner dan 20 exx, tot7L/L 90 exx (aR), 1t/r zB exi-(singor).
Slechts 4.februari-waarnemingen: " l

t/2362p(aa')
2/z 6 ö I ö (Krabben)
1/2 I p.ar'(Arr)
5/Z 5 exx (Sctrolten)
Eónmaart-waarnemj-ng:2l/J,1öoNM(Kars)

+ (27) lro. Krooneend
L/l I g uieik A4 (scholten)'ï

Op NM_hele kwartaal waarnemingen in wisse
rneer dan enkele tientallen, uitgezonderd:
7/l -j5o exx (Hartog, mevr. Atbórts)
).7/2 \LO exx (rirr)
i,'.Í.v. 16/?:" ook steed.s weer groepen op dei{.i-,v, 6/l paarvorming.
lïaarnemingen op de Vijvers tot max.
Kleine Vijver, 4/Z 6-eii-(vDr/*t)

lend aantalr' meesta.l' niet

..,..
Roeibaan.

20 exx.

tot max.

Gr:ote Vijver, A4/Z + 160 exx (^ii) (een stormachtige,dag)
*3:!glyggllg_lggJ, 6nige waanneming;
L+iJ enkele exx (de Groot).

3o) 41. Taf ereen-r
9p ry[-tl, ue§in februari in aantallen tot max.ö2 ex\ op 2L/7 (a.r). Daarna afnemend tot max.
!o12 Bo-.9I" 9rglg-YriYer (^.,r)
lt .l_ . v . 5/ t vraarnemi_ngen op Amstelveense poe1,
20 exx op LO/) (;,-,)

G2) 4 Brilduiker
5 1
7/L t

o opvlíegend bij Meerpacl (Sctrolten)
o eind excursiepad (Hartogr. mevr. r.llberts)

G7) E)J. Grote zaagbek
I n januari op NI"i tot
in februari mail 4O
Elrlers:

max. 30.exx (op e\/t)
exx (op 2J/2) ; in maart max. 40 exx (op tï/l)

727,I-1_l^I(Ieine \rljver (AA) ZZ/3 t 6 Bosbaan (Kars)1u/t ? o I o kanobaan bij kamp. te*einl daarna een week lang geregerdI - ö exx aldaar (Straatman)
t4/l 

^r.^6,-?--?, 
kanobaan schinkelpolder; in die periode meer waarnemingenop kanobanen Schinkelpolder (de Groot)

.Z/,2 1 : 5 o it,rierkante vijver'r scrrint<Àrpoí*u" (Swart)Lo/L J o vriegend over Arv. poel (de Groot met excursie)
(t+o) 25. Bergeend

t/l ensn-ï ex Meerpàd (schot_ten)
l-i/3 2 exx over ONM-richbing Ztí ide Croot)
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(41) 57. Ganzen-7íj6-fr§rauwe". ganzen over oNM (sctrolten)
6/t ganzen horen overvliegen bij schipholbrug (ii;l;

ll/l 6 exx, erg 1aagl ever gem"rÍ - bij orist. ittars)L6/2 grauwc- ganzen horen ovórvrie-"., oi"" u*". pad richting NO,onzichtbaar vanwege mist (vDr)
5/l t grauwe gans roepend. over Arv. poel richting oNo (de Groot)

+(48) 69. Kleine zwaan
>/l + exx Meerpad (Sctrotten)

( 4g) 4 . Bui- zerd
1 1 ex Grote Vijver (Kars)

1 ex hertenkamp (Singor)
1 ex over Oeverl.and poel- (Verhoeve)
en ll/2 1 ex over Bosrand (Verhoeve)
I ex boven Koenenbos (r.A)
l- ex hertenkamp (li.r)
1 ex over kinderbad (euxer) ?/l t ex schinkerpolder

3/t
ro/L
L3/t
t7/2
3/3
4/t (Kars )(51) ?2. sperwer
5/a I ex Meerpad (SchoIten)
6/l L ex over karnp. terrein (Straatman)

t4/L tweemaal een à* orr"" k.t., mogelijk zelfde (Straatman)
l5/l I ex over Bosbaan (fam. Bakx)
1?/,! ! o hertenkamp - 1 o Ol,tM uvest (v.a. Berg, Haver)t>/z L ex excursiepad (nl cle Jong, K. van Ooàtveen)22/3 t ex over Bosbaan (fam. Baki, foffn)

"r( 60 ) 92 . Smelleken
l/1 L ex over excursiepad (v.d. Berg, Straatman)

( 51) Torenval_k
r,í.i.v 2 al-ts-waarnemingen. (Buker, vDr)

(63) 98. natri;s
,tíaarnemingen op wI . Meerzicht m, i . v.ZJ/l tt exx (de Groot)
L6/2 A ?/3 8 exx (vDr - vprlnG)
Hndere waarn6mingen in kleiner aantal_.Ivi.i.v. Ll/3 vermoed.eli jk paarvorming, horen rrraspenrr (vDr)
1111 maart nog minstens 1 paar aanwezig.
77/3 2 e1x jachthavenweg tissen Ringdijk en terrein politiehond.en

( me j . ilrlaagemans )
(62) toz. tïaterral

1 ex tuin straatman, later kanobaan achter huis (st:.aatman)I ex ONM (Singor)
1 ex ONM bij exc. pad (Kars)
gehoord in ONI,I (Dooremans)
ood ex gebracht op Bosrnuseum (Àa)

7/L
L2/7
LB/2
2/3
4/t

tB/t
22/l
24/2

d
I
1

ex in slootje iveiland Mz (de Groot, me j. ,vVaagemans)
ex horen roepen ONM oost bij exc. pad (vOr)
z4/l t ex Vogeleiland (Brander met exc. )

en

Q+) l-12. scholekster Eerste waar
2O/2 L
i.I.1.v.
16, 25t

roepend over Bos (tt
neming sedert 2-9-r?2:
ar:tog) i-aem ts avonds.over k.t.ex

z/z

3t
ook 9p weil-and.en Meerzicht.
maart op hertenkamp.

\l/,2 \: exx tezamen op ton in vaargeul NM bij Meerpad (,f.f)zo/2 zL exx tezamen voet heuvel_ bij Kleine Vi;ver lde Groot)

(Straatman)
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(7i'i 114. Kievit
3l/72il-972 lZ exx op hertenkamp (Dooremans)
L/I/19?3 I c-x bi j middelst. bou (,3cholten) . ,. , :. .

Hierna pas vreeÍ.-.

?\/,?^ , exx ioepend over Vögeleilar.J (f . de Jong,, Tcpsvocrt)26/2 3 exx 
-o"p vreiiand.eri iuleàrzicht a-;;;. 

*irri"r"r)

ll9; Goudplevier-=-:-.---l/ L I ex over excursiepad. (Straatman/yln den Bqrg)t9/2 1 ex roenend or", krÀp. terrein (Straatman,r
(.8?) L21. V,Iate r

VÍ er januari-waarnemi-ngen, L à j exx ONM.
Geen februari-.waarnening .
IO, l7 , 2-L rnaart 1 ex ONM.
18, 24, 25, 28, 29, Jl maart wararnemingen in slootjes door weila;,rdenMeerzicht, max. 6 exx.
24/l t ex Oeverland ir.rv. poel (Swart)

r( 94; 1
T

1 1 ex, 1

Bok
exx opggstoten uit ONivl (de Groot)

( 8;) la§._!outsnip

( 86 ) r2B . i,vu

1n;|Vt,-fl2 steeds 1 ex in gras achtu.r parkeerterrein start7/2 I ex, 6/a a exx opsestoten oNM (ae croàtj Sil t-;;;;.r.72/3 1 ex opgestoten óeverl_and ,-,,v. poel (de Groot)

( t<ars )
( Krlrs J

l_o

)
'rVa

)/

1 lJ exx over meeuweneil_anden Schinkelpolder (Verhoeve)
J l- ex over O everland ,irv. poel ( ae groot)

arnenringen v&n exx v1iegend over-ONM c.q. NI,,l :
/tt zï/t 25 exx (Scno1 ten, van Til_) , 2l/1, ll/z,z 6/l (2 exx) , L6/3 ( diverse w.aarnemers )

(88; t)t. Grutto
Na-227:Ï§12 pas i,r/eer :

3/3 2 exx o- wI. Meerzicht (;"A/nO - Scholten)\t1 Z uxx iuepend over kamp.terrein ("Straatman)
i,I.i.v. j/3 bal-tsend op rveilanden Meerzi-chL.
19/3 baltsroepend ex Éoven oeverr-and poei, niet invallend (de Groot)2O/3 battsroepend boven Vogeleiland (vDr)

l')2) Ufu-o9-"3tfo_perL6/1 2 exx bij dubbele brug Openluchttheater (Kars)
Eerste januari-waarneming in het Bos.("rvifadna van Nederlana: ? jr.rru"i_,raarnemingen)

6. Tureluur
l- 2 exx Bosbaan (Kars

arneming i_n het Bos. r

overrrliegend weilanden Meerzicht (vDr)

( :.o11

Vierde ern derde januari-wa
Daarna Iras weer ,m. j- , v " :

i5/3 en L6/3 roepend. oo of
22/3 aldaar baltsenci ("p")
149. Kl-uut-7fï"Ïl over eincl excursiepad (-r\)
23/3 , exx over excursiepad richtj-ng Oi{C (mevr. Bakx)

(1c6) t62. Grote m antelmeeuv,r
Vier j einuari--,. vi ài=l6uruari- en twee maarb-waarnemingen, steed.s 1 ex.,(1o8) t6 Klei-ne rnante lmeer-rw

5 llexove r ONI'4 tf est (Ver.hon:ve )1O/l L ex Ni'i (van Zui len)
Januari -waarnemingen nieuw voor Asd Bos
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,-(2291 17 Dri e t. e ennle euv/

1 I juvenie vliegend over Nieuwe lvleer (H,:.rtog, mevr. ...lberts )
(.1-21) 191. Hot-enduif

2771-Í-u"-uïJ-g"c,t,.p houtduiven, ,die in Koenenbos gingen slapen(Velirig, med" Swrlrt)
2l/2 6 exx, 2/J 2a exx, 6/3 minstens 20 exx weilanden MeerzÍcht

( Dooremans )
1/s t ex in groei) houtcru.iven op weilanden Meerzicht (swart)

3O/l t ex zang Koenelbos (vDr)
(l.24) 1 4. Turkse tortel-

I ex over Meerpad (Scholteir)
zingend ex bij Gesticht Jachthavenweg /,_,u. weg (vDr)
r op de bekende plaatsen:Jan Tooropplantsoen en Katerstraat.

ío/ )
Verde

016) Ztt+, Groene Snecht_-__:__,'1s laatste kwartaal LSZZ:
bij herhaling waar:genomen
berm van het excursi-epad.

( tll)

ïg-,exx on 6/L (*.,,,), tl/Z (v.0" Berg), 9/,3 (vDr), tO/3 (,r.,., vDr)op L/z een dood ex gevonden in oNM oostl tevoren was daar aI eenex gesignareeid <1ai: ni-et goed kon vliegen; had vergroeiing aan devleugel ( d e. Croot )

Ook veel waarnemÍngen buiten de Noordkant:
9/t en ZZ/t b:-j de dubbele brug (Kars)
\fi,, lo/3., L9/r., 1o/3 onseving gemaal Ringvaart (,,,,, vDr)
!7il', 24/3, 2J/J onrsevin[ yggg]Ëil4!E-(íD;r-,.rll È"""a"'-íet exc.)omgeving herteg§3ypz 

^to/3. 
(e^:-I;.il),; L9/3, zó/3, za/s (de Groot) ;26/3 (kínA;;bàol-a; Groot),-2g/3 (vDr),-í',gfi (a"-é"ooii'-

3L/3 (vDr, mei. I/r/aagemans, I;ïoortman - de Grootl azti kinaerbad (tcarsl'7/3 
Z exx bij de rhododendrons (Buker)

Schinkelpolder:=------9/,1 (Verhoeve); 9t'3, tT/3, Zo/j,, 3o/3 (de Groot)
3/3 ? exx Kleine Noorddijk (Swart)' '

2L6. Grote bonte specht
-_-=-_-ru.r-.v. eö/i roffelend, diverse plaatsen,,ook weer opmetalen prullemanden en lantaarnpalen.

(rl8l 3-lZ=:-_§1eÈ!9 !91!e spe.c_h!
Veel waarnemin§en t'looiaËan
spe elp1aa cs en Koe nenbos "

l,ioordkant, vcoral fouragerend in de

t, vooral Tribunebos , bovenbos, elzen-

(t<ars )

ze bedelg4d volgde, VlBi+ parkeer-

27/1
L7/1
5/t

o/)
7/3

to/3
t6/l

begin middelste bos (Dooremans)
1 ex achter parkeerterrein start (Hr. en l4evr. Frieswijk)I ex van laatste bos via parkeerterrei-n start naar zuiàzijdeRoeibaan, 9p,gllgg!!!!gg!gr, steeds roepend.rn opcnructrrEeàïei*iór-feï6nd,.in beurilang met een vr_akbij Be-zeten grote bonte specht (t,eiae 6) (vDr)-
Baltsroep tlalletje fB (Doorema.ns)
Baltsroe p Zuídzíjd.e Openlucht.bheater ( vDr, RG )Openluchttheater., later orngeving Vogeleiland iswart)Roffelend Zuídzijde Roeibru.r, org";i;g-{3!lEgg}Eggat (Dooremans)

/ -^- \1zét ) ttt . .tsonte kraai
Ló/t 5 exx werLanden MeerzÍcht
24fi t ex over ONM (Swart)

(224) 4j, Eksre::
26/t2-eix met een derde e;{, dat

terrej.n (rofr)
3A/3 iaem elzenspeelplaats (Kol_k,

,il een juveniel - vliegvlug
dan normaal volgens Sluiters

familie Bakx).
van dit jaar ? 1f maand vroeger

Prisma Vogelboek (foft)
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(a95) 24o. Zwarte mees
l- 1 ex voorheuvel, erg mak (Singor)
2 ÍiggggÈ "* overzj-jde Kleine Vijver tegepover Omoricapad(v.d. ',erg)

idem; vloog over naar Omoricapad. en Zggg d.aar ook v/eer (RG)
1 Singend ex Balkan (Dooremans)

Q9z) 243. Markop
Zq7fTe-Ëaltsroep ( de Groot )
1.2/2 i.dem Koenenkade (vDr). Daarna weer rege-lrnatig.

if93) ;4t,. Staartmees
22/2 Ëesíbouw-Vogeleiland (vDr)
3/1 nestbouw achter Bosmuseum (mevr. Brinkers)

( t9')) 245. _Baardmanne!;ie
iÍaarnemingen ONIvi op
?/L, 79/-l (2 exx), 2/3 (vermoedelijk 2 exx) r 3/3, tO/j (2 exx),t5i1, tB/1.
LL/3 t ex Oeverland Poel (i,,*)

(r6u) 15\, Grote lijster
Eerste zanfwààiàeming | 3/, Schinkelpolder (Swart\ .
19/1 zang Schinkelpolder (de Groot)
irieerdere waarnemingen van enkele exx op hertenkamp (Dooremans)
2O/j zang omgeving hertenkamp (de Groot) -

3l/1 tsjurr-roep al-d.aar (vDr, mej.. Waagemans, rffoortman)
Zangwaarnemingèn aan de lttoordkant "p 5/3 en 2O/)
2J/j nestbouw Nooidkant ? (trÍi-eringa)

?2?:- Kransvor3el Slechts 2 uraarnemingen in dit kwartaal:
f677-nkrl" Ei; tui;sen koperwieken bij hertenkamp (Dooremans)
24/i t ex Orooricapard (Swart) .-

Q6l) Z Ko err,vi ek

1
)
2/
,/

22/3
t6/t

( 16r)

Ii.i.v . 5/3 t/n 26/1 vri jwel dagelr jks talri jk en"massale zangr,l

(rB:) 28?. Fitis

Hele kwai' a1

?j/J Scinrnke
28/1 scninke
Geen andere

aanwezi-g, in wissel.:rad aantaL.

Ilerste voorjaaaswaarneming : (zang)
Ipolder, Zrrrd.rte Pad (t{artog)
lpo1der, Knuppelpad (Hartog, mevr.. ;i1ber:ts)
maart-waarnemingen.

(186) 488. Tjiftjaf Eerste voor J aarswaarneln].ng :

8b éen àin§end ex Dellaertpad bij Ringvaart (vDr:).
Daarna pas we er rn . i . v .
22/J Poelpad, (ae crooÍ). Iietéén daarna sterk toenemend in aantal:
21/3 J exx Noordkant - 24/3 I exx Noordkant..

(188) 292. Goudhaant je
Regelmati-g waargenomen, aantallen kIein.
M.i.v. lO/1 ook zang-waarnemingen.

( rB91 Zg1. _u_\\rgoudhaant je
5/T4- eïx.-GFoEe Vi;ver (Kars)
/ ,no/t t exx in taxus, Openluchttheater, ook zang (vDr)

16/1 »ooremans.

298. He ggemus
Zangwaarnemingen a1 m.i.v.
6/t 2 exx (Swart)

(}5e)
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(r-50) . ?29-, Graspieper

daarna om
B exx Ínvallend ONM

EnkeIe januari-waarnemingen, steeds slechts 1 ex, ONM

Ook in ma.art all-een:
LO/J enke1e exx (Swart), verder, stèeds I ex.

( rrl) 03. víate l-e er - Oever er.
l- eerst gehoord omgeving Banaan (Swart),

"om 16 uur fO eerst 1 ex, om 16 uur 40' (Swart, v..d.. Berg)
5 à 10 exx ONM (v.cl. Berg)
l-1 exx vielen i-n, in top wilg ONM, daarna rÀieer weg en vermoe-
delijk verderop in oNM invallend, uit het z;_c]nt. van excursie-
pad af (Sivart )
J exx (v.d. Berg)
Eerst 1 ex, sarren met graspieper,
om 16 uur )o een groep van 8 exx. lyitte buitenste staartpennen
te zíen (Srryart, Veling)
Om 16 uur 55 1ex, daarna om J.7 uur 10 l_O exx (v.d. Berg,
cle Roever, Srirart, VeIing)
! exx (v.a. Berg, Haver)
B exx (v.d. Berg)

(}r2) 304. liiitte krvikstaart

Lt/L
t1/t

t)/t
20/L

27/t

28/L
Lt/2

l5/l t ex roepend over
16/1 2 à J-naat een ex
2O/3 t ex Jollenpad, op
ZO/J e.v. ook erf Meerz
etcetera.

(206) jI6. putter

LO/1 fweemaal een overvliegend
23/1 5 exx poelpad (de Groot)

(210) 12O. Barmsijs

( 2t5)

Eerste .roorjaarswaarneming: B/l Sch.p.
dijkje Ringvaart bij Schipholbrug (vDr)
roepend overvliegend (Dooremans)
rjak rrRodeorr ( vDr)

icht (van Duynhoven).

maar ook elders Noordkant.

( Swart )

Hele kwartaal talrijk, vooral- Jachthavenbos,
4/t tZ exx bij Grote Vijver (Kars)
6/1 uete uos (Dooremans)

slechts enkele
Brinkers )

(Kars.1

(207) 1L?. sijs
Hele kwartaal trij"talrijk, voorar Jachthavenbos, maar ook
elders waar elzen aanwezig zijn.

(eo8) JIB. Kneu

(verrnóeaefíjË vri jr,vsl uitsluitend carduelis f lammea flammea) .
ook in eerste kwartaal nog steed.s waarnemingen, vooral in Jacht-
havenbos, minder grote aantallen d.an in december L9?2.
Piax. + 20 exx.
VoortS waarnemingen bij Grote Vijver, Openluchttheaterr
SchinkeLpolder, zovuel bij knuppelpad als
kampeerterrein, regelmatig aanwezig ar sinds december, ro/J nog(Straatrnan)

329. vink
27/2 iLnkenslag, Tribune II (vDr)

22o. Keel
Onregelmatig waargenomen, meestal
22/2 + !O exx Jachthavenbos (mevr.
1fi 2A exx Jollenpad (r,,.)

(2L6)
exx, uitgezonderd:



tó
( 
'l's 

d

(.2o2) 1ry.

Bos, 1971-I, 8e b1z.)

Rietgors
oepend waargenomen ONM op
, 6, 2?, 28 januari, 11 iebrua: i.I'l.i.v. 26/2 zangr/aarnemingen, zowel excursiepad. ar_s Meerpad (vDr)

(eiE) j4?. Ri ngmus

9-l-1973, 1 ex bij dubbele brug openluchttheater.o* I 1J uur 45. Àfstand r: à ào à.Geluid: een aanhoudénd psiet_psiet_psiet.
Zwarte oogstreep, gri jze kruin ur, ,i,g.
FLanken roodbruin en lichte onderdelen.
Klom op typische boomkrever-achtige wijze .omhoog en omlaaglangs de stam (Kars).
E6nmans-waarneming van een voor het Amsterdamse Bos nieuwe soort"
**********)t*.********jt**.**r(*i<,****r(*r(**********,t****,È*'t*!t****,r*+******

Gebruikte afkortingen namen
uiaarnemer§:

rrÀ - mej. ,\rntzen
vDr - me j. van l)rooge
RG - mevr. Geers

Samengesteld door:
Me j . Mr.. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B Vf
rr.msterdam - 1OO9

R

I

maart \973
vDr/vDr



-20-Selectie van waarneminAen in de'AMSTETVEENSE PARKEN

f ndi en
.J ac. P.

gee
-=-1',h

*_-!
1J,:

art

l-aats is verrneld
P§!íi5.--

vond de waarneml ts in het

Laatste kiv aa1 l-9722.

iJsvogel, 3/lO en 25/lO (S)
Groene specht, 1L/tO (K), ZZ/\Z (S) i::.

Grote bonte speeht, 24/l?_ (W) -

i:(ramsvogel, 2J/) (t<)
Goudhaant je, 22/tt en B7'tZ (S) , Z?/LZ (,,r)
Vuur5loudhaantje, Z1/LL, At/l.Zt ZZ/\Z (s)
Barmsijs ( carduelis flammeaflammèa), iegelrnatig

ir (car.duel-is flammea cabaret) ,, àZytt t
Goudvink, B/tz, lo/l.1, lg/l.1, steeds I 6 (s)
Keept za/to en Z4/to (li), to/12 (S)
Eerste kwartàal 1923:
Blauwe relger, hele kvrartaal in Th. park en de Braak; Zitten

dikvlijls op daken van aangrenzende huizen.
Torenvalk, l2/l (s,w), 6/1 (K)
Ransui-l, 6/1 1 ex gevonden in Th. park, met gebroken vleuger (K);

via HH. de Groot en Buker naar V.U.
Groene specht, meerdere malen gezíen en/of gehoord (K,S)
Grote bonte specht, 4/t (K), L413, ZL/3, 26/l t ex bij een voor,deze soort bestemde nestkast (S) l

Kleine bonte specht, tt/3 en 2l/3 (K), t4/3 en 25/l t ö (S)
Kramsvogel, l8/L L ex (K)
Koperwiek, hele kurartaal waarnéminge4.in Th. park en de Braak,

max. 12 exx, gewoonlijk slechts I of enkel-e (t<,S)
Tjiftjaf , eerste zang-ïtraarneníng lí/J (een Jongeren Groep, med.

me j " van Drooge). M.i.v. 23:/3 G) regelmatig.
Goudhaantje, 6/l (X)
Vuurgoudhaantje, Zl/L (S,l',1)
Zwarte mees, t6/1 zingend ex (S)
Boomkruiper, 26/2 (K), tr/3 (S)
Putterr.diverse waarnemingen in Th. park, d.e Braak en Broerse park(tt,s )
Sijs, idem.
Barmsijs (carduelis flammea flammea) , t/3, l5/1, t6/3 de Braak (f<).

In Th. park hele kwartaal waarnemingen van max. 1! exx (iC,S)
26/J nog 2 exx aldaar (S)

Goudvink, 4/t en J/2 I ö (K)
Keep, 5/3 de Braak (r;, ïn Th. park 22/t (s,W), 29/t (S), ZB/Z (t<).
spreeuv,r, 7/L een albino eXr alIeen buik en kop waren donker ucafó

au laj-ttr (S rW;

,rfkorti en waarnemers: S amenges,te 1È-9oor :

i,rl . S tri-tter
de Ruyschlaan 18/
Amstelveen.
Tf. 413253

S/vDr

aanrvezig (S )
ex (s)

K = Koniígen.
S = Stritter
Itl = !ïarendorf

4-4:t9?3

o



1o
'iíaarneml n in en om Amsterdam I ..:*"1. het Amsterdamse Bos,

zie Med. Blad, Pe jrg., nr. 1.
eerste kwartaal- 1
Voor de grenzen van t gebied,
Tnteressante waarnemingen buiten dit gebied worden inspringend vermeld.
"9" k.r, ook o-kleed betekenen.
Dé waarnemin§en, hoewel critisch beoord.eeld, bli-jven'voor de verant-
woordelj- jkheio van de ïuaarnemers. Bi j zeld.zame vogels dient een veld-
beschrijving te worden gegeven.

NB De inzenders van r,vaarnemingen ïrrordt verzocht te vermelden, welke
waarnemingen zij met behulp van de waarnemingskaarten van de N.O.U.
doorgezonden hebben, dan weI van plan zijn zelf door te zenden; dit
i.v.m. het feit, dat de Hr. Stritter zich berej-d heeft verklaard aan
de hand van de kwartaal-overzichten in het Mededelingenblad de belang-
rijkste waarnemingen te verzamelen en door te zenden naar het archief
van de I'I .0.U., voorzover de waarnemers dit niet zel-f doen.

FuutíVz 4
L7/3 Lt
Geoorde2!Í--r
Dodaars
iVT,3tJ resp. ca. 10
L4/L, zL/L, tt/1, resp.
Aalscholver

exx, 6' exx, kanaal Sloterdijk (Krabben)
JO exx, J6 exxr 5 exx, Flevopark (Garrelfs)

exx,
exx,
fuut

kanaal Sloterdijk, balts waargenomen (Krabben)
kanaal Sloterdijk (Buys, I(rabben)

ex, Flevopark (Garrelfs)

ZO/J ca. l0 exx,
westerli jke

Blauwe Reiger

10.50 h., over het IJ,
richting (Swart)

bij Pakketpostgebouw, in

L6/2 aàÀ'r,eZfg op de nesten in het Oosterpalk (Garrelfs)
Roerdomp
L3/l I ex, Sloterdijk (Krabben)

4gqe4taling
4/l t pààit5e, S1-oterdijk (Excursie J.G., Krabben)

Krakeend
!/3 I paartje, bij Mobil-raffinaderij, Sloterdi.jk (Frieswijk)
4/3 I 6, Sloterdijk (excursie J.G., Krabben)

lo/3 t paartje, Botshol (de Roever)
Smient
47T1O/5, I.?/3 ca. JJ.O exx, Sloterdijk (excursie J.G., Buys, Krabben)
Krooneend
lo/t J-1e.artje, Botshol (de Roever)
Tafeleend
t9 1 ca.

Àmstel;
exx, Omva1,

I s wi-nters
tussen Utrechtse Brug en Berlage Brug, op de
daar steeds aanwezig in enige aantallen (Vefing)

Grote Zaapbek
L--717-T 

""ï-Ëànaar Sloterdi jk ( Krabben)
4/j ca. 16 exx, Amerikahaven (excursie J.G., Krabben)

lO/J 2l exx, kanaal Sloterdijk (Buys, Krabben)
L7/1 5 66, 19 ??, kanaal SloterdijÉ (euys, Krabben)
Grauwe Gans
26/2 ca.

Wilde
1OO exx, over Abcoude in zuidelijke richting (Veling)
zwaan

5/'j 5 exx, rrit richting ïJmuiden,
pier (Buys, Krabben, Lammers)

streken op zee neer bij kop Zuid-



(Groot Asd - 2de bt-2. )

Kleine' ,*u^n'
3t

L?/3 cà:-Zó-exx, 03.15 h., gehoord. en gezien (maanlÍc-ht), overAbcoude in noordwestelj. jke richt;ing (Vef:.ng)
Buizerd
29Ïó:Ïg?? 2 exx' over pontveer Buitenhuizen, Noordzeekanaal

(SEËo- ten)
lL/? 2 exx, Botshol (Veling)
Blauwe Kiekendief257T-"i-w1xfi?zi.t/L, 3/1, ?/L, z?/2, tL/3 steeds 1 o, sloter-dijk (Frieswijk) - +'
25/3 I ?, Bi jrmermeer (c..r. van Bladeren, med. de Roever)
Visarend
247TTé", l?.o5 h., zittend op paaltje tussen station trijlmer enspoorweg-overgang oude provinciale weg (veIing, ,rrr,rít trein)
Smel-1eken
75/l L exl Lr.3o h., zittend

Roever)

u[aterral

op schoorsteen Amste1-brouwerij (ae

27/t2
t3/1 1
4/l t

t-

Kemphaan
26/t2-7972
to/3 5 e;;.,
Kluut

en 3t/L2-L922,,
€xr Sloterdijk
€Xr Sloterdijk

L4/1,, steeds 1
(Krabben)
( excursie J .G.

ex Sloterdijk (FrieswÍjk)

, Krabben)
Kievit
247T7 exx, Diemerzeedijk, in noordoostelijke richting (swart)
Bontbekpl-evier
473 miÀstens 9 exx, Sloterdijk (excursi_e J.G., Krabben)

Houtsni
1 1 ex, Fort Abcoude (Veling)

14/L 1 ex, Sloterriijk (Frieswijt<)
Sloterdijk (Buys, K.rabben)

LL/2 Í ex, Sl-oterdi:'k (t(rabben)

EeEie
25/t2-19?2,
lo/3 L ex;
Iureluur

Bonte strandlo r
exx, Sloterdijk (Krabben,)

1 ex, Sloterdi jk (Sctrolten)
Sloterdijk (Auys, Krabben)

47T-to/5, tT/) resp. t
Buys, Klabben)

Turkse Torte 1
b egin maart: populatie

Spinozastraat, 20
(de Roever)

exr 4 exx, 16 exx, Sloterdijk (excursie J.G.,

omgeving Artis ca. IOO exx: en rru.el BO exxexx Nieuwe achtergracht/hoek Roetersstraat

Ker5uil -Correctie Mgd. Blad, IOe jrg.., nr. 1, p" 25:vondst van een àood" ex, tusson Mijdrecht en Uithoorn, bleek bÍjnavraag betrekking te hebben op 
"àr, steenuil

Bosuil-VTÍ
t3/1 7
2t/3 t
27/3 t

or.oo h.,
16.00 h.,
22.oo h. 

1

gehoord,

eXr
ext
exr
exr

Nassaukade (Oree1, de Roever)
Vondelstraat (Àndriese)
J. Israëlskade (Oreel)

20.45 h., Dapperstraat (de Roever)



(Groot Asd

R;rnsuil
Jde bIz. )

1Ví3.t/t, 4/3, \o/3, tt/3 resp. z
Flevopark (Garre1fs)

Kleine Bonte S cht
:"ege1ma

32

exx, B exxr'4 exxr 2 exx, Z'exx,

ca. 1OO exx, '. 
-

(euys, Krabben)

tï.i.v. 1
4/S l- paar aldàa:: (

tig 1 g ten wesïen van rosarium, Vondelpark.
mevr. öeers)

26/2, 9/3 resp. 2 exx, J ö, Vondelpark, omgeving B1auwe Theehuis(Andriese) -

l/J een roffelend ex al_daar (irlevr. Geers). Daarna geen uraarneming

4/4 Ï::; X3l"".u omseving brauwe rheehuis (mevr. Geers)
S trandle euweri-k
29/L2-72 20 eii,
)-t/2 , Í1/3 ,oup .

Klapekster
5n;-a6Tlsteeds 1ex,
!i.vartkop

Sloterdijk, vlakbli dorp Sloterdijk (Frieswijk)

Z-173-1-1, in tuin Dr. de Visserlaan, Amstelveen (Haver)

Sloterdj- jk (.Friesuri jk)
IJ exx, l'exx, Sloterdijk (Buys, Krabben)

(Frieswi jk )

art )

1
Vuur oudhaant e

ëXr Flevopark (Garrelfs)
3warte Mees. ' : '.

l8zI-T;ll-tuincomplexen Duivendrecht (v.d. Berg)
Glanskop
tL/) L éx,, Flevopark (Garrel_fs)
Baard.man4e t j e
Gehele winter aanwezig, Sloterd.ijk,
25/3 nLnstens 1O,exx;, steeds *u"r .r""spreid
L3/l ca. 50 exx, Sloterdijk (Krabben)
2L/1, L ex, Botshol (v.d. Berg, Scholten)
;-4/2 gehoord, 4kker.swade, DiJmerzeedi jk (Sw

S ne euJ.lgors
t77Z tZ-eix, Marken (swart)
Put t er
1ï/T.". )o exx,
J/2 ca. )O exx,

Spaklerweg
23/1 ninstens JLZ/tt z\/t, 5/3,
lO/J zang (lLe; 

"

Frater

Spaklerweg, Amsterd.am-Oost (Garrelfs) '-
Industri,eterrein 0uder-Amste1, omgevÍng

( v. d. Berg, Scholten) .. .. : -

"Iïr,_2 exi zingend, emstel-Station (VeIÍng)
Lo/1, 29/3 suitenverd.ert Noord, max. zJ éxx l?g/T).van Drooge)

ï7172o/t,
mins t e

LO/3, t7/3
3/2 ca. 25

2L/1, L/J resp. ca. 1O exx,t eà. 1OO exx,

resp.'ca. 1OO exx, ca. JO exx, Sloterdijk
exx, Bi-jlmermeer (v.d. Berg,Scholten)

_EVe/vDr
E.J.M. Veling,

.liillem van Abcoudelaan 14,
Abcoude4-4_1973
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CNTVÀI.]GEN LITTERATUUR (ad Med. Blad, lLe jrg. nr, I, maart j_g?1)

9{U-1 K,IU' 4s. !{rry-{"riF, ' ontv. ,!!?_t_!222,
Instructie uitvoering rrcnderzoen-Je;r;---

rrsociaal visgedragrr van grote'àaà$bëkkc;n
IJsselmeertell.ing 25-l-L-l-g?2, 11eel ].Rietvogeltellingen J-arngs het Vel-uviemeer,

l8ae jre. no. l

en iiönnet jes.

L97l.

1972

en L972,

2L blz.

VIJG C,iSTRICL , de ,iI]NTERK NI !!G, de ember , jr€§. 1972, nr, 2 2a blz.
Vacantie op ilelgolan llven arisatie Johannars Hof, Bakkum.
Excursie Flevolandpolders .
iitrachtzwaluw in het li:H. rJuin, IO paar in l9?2.
Inventarisati_e'tVenney,;;lteril bij Egmond-Binnen.
Enorme zeetrek langs de Hondsbossche Zeewering, zz-l.o-19?z
(',,;aarnemer.s: de Roëvér, Oree1, Vetin§, van IJzendoqrn, Zwitser)

!9={u!955ellts; Igbr}gr!-!271, 1e irg. no r
uilen-onderzoek in liàr-Nóoiair6rrands Dui-nreservaat

lL hlzJ I W!4.

fnventarísatle
in ?rBroedvogels

van
van

een irweidegebiedil tér aanvulling vern
IïiI-lloord' chatte gegevens.

Ig*lEgnt-[n+IE§EE-SLo*glIgEe", L272 (ontv. rebruari, tg?3) r4 rtz"Tc'Ilingen verdeeld óteF-r"àtoËïan-Ëf6vit, grutto, tureluur,scholekster, wilde eencl, waterhoen, meerkoei. Vergelijking met vooraf-
.riaande jaren van l)61 af . voorts 'een aantal geg.evens t.a.v. slobeend,zomertaring, kuifeend, d.odaars, blauwe reiger, vi-sdief, torenvalk,r:rnsui-1, grote Ii jster, patri js, fuut.
rr.ctivitej-ten van de Ringgroep Franeker.

Ledentijst L-L-t973 (59 t"aen
ges
1--

Vr'ÍG het GOOI en omstreken de KORH.TAN lanuar]- t973 , 7e jrg. 1. 30 biz.met een ij1:ege van bl-z.: ontwerp statuten en hu j-sh. re6Jlement.
tsijeenkomsten - excursieprogramma - aankorr&i"gi_ng Vogelcursus .Excursi evers lage n .
Broedende torenvalken in Zuitlelijk Flevoland: in LgTZ 2J broedselsLn 24 kasten; 1ot uitgevlogen jongen. vergeli jrcint-rot-íoJ"gaandejaren. Ringgegevens - voedsel_onderzoek.
Vogeltrek over en langs het. Gooi lg?1, vervolg.
Veldwaarnemingen in september-october-novàmber L9?2, met als uitschie-ters een sla-rgenarend bij de brug an }4ui-derberg (t',-g-tg?z)
en een witstuitbarmsijs bij het fienhovens Kanaàl \26_tt_tg72),
op welke waarnemingen".echter in d.e volgende Korhaan commentaaren critlek werd ui-tgebracht. I

rn Zuiderijk Flevoland werd voorts een kortsnaver_boomkruiper
gevangen, geringd en gefotografeerd (geen datum vermeld) -

§e_[orhaan, naart !!?1,, Tde jrg" nr. 2
De"KRO naar hct Spanderswoud ? :.,
Jàarverslagen 19?à . Excurs j-c.vers1agen.
ltlaarnemingen uit Zuidelijk Flevoland, mc.i/december l9?2,De voedselblologie vein de aalscholver.

14 utz.

opzichtig semerkte gànzen, met kleurige ri-ngen om de poten enhalsbanden. ,Bl-eken, volgens informatià van tet RrN, geri_ngd. te zijnin Zweden, Pol_en, Ts jechoslow;iki je, al.smede in de DDR.Pestvogels in novcmber en clecernbér tg7., J*"r*""i i; ;"".r'raterhoentelling op 
'J 

en ,i+ januari 1973, in het Gooi, het vecht-plassengebied en de Eempolder. ook andere soorten en passant geteld.Nestkasten-handl-eidi4g, uitgegeyen door de.Jeugdbonden, pri js -f z.Jo.g:-ro 2)24g4 t.rI.vr R.G. Mooienbeek, Erfgooiersstraat 5927, Hilversum.



(ontv. litteratuur, maart-overzicht L973, Ze bl.z.)
VJ\,G HAÀRLE},Í , de FIIlsr I"!!kIf_tgZZ, jaar

winterse Friesland
Het Grote Vogelmeer in L9TZ..
inventarisatie enige zangvogels in de infiltratiegebieden ï, rren Ifï van de /i,rï-duinen in L9?2t J. ;/alters
ien artike] over vccEr,s: +erschi11èn in ,intelligenc ged.rag*.
Veldwaarnemingen, vrijwel alle in de Àrï_duinen.Àls bijlage een lijst met 38? vogelsoorten, getiteld riÀvifauna
varn Nederlandit

a

a
gang 9, af1. 1" '2l- blz.

Een vogeltocht door het

VrÍG Noordholtrand I s Noorclerkwarti er , de PIEPER, december l97ZIIe jrg, , no 11.
i,Íaarneming varl een wltvleugelstern op TexeI , Lg_5_t9TO
Ten onrechte niet door C.N.rr. geaccepteerd ? . - :'-
Herfsttrek van de tapuit. Grote ,ru"róhirlen in afmetingen engewicht, zoals die bij r.ingvangst blijken.
vangst en waarneming van de kortsnaveiboomkruiper op Texel,op 22-lo-1972. iiJaargenomen m.i.v. 15/lo (ontdekt door E. veringHet VogeI Atlas project: docl- en werkwijze.
Lezingen en Excursies - Veldwaàrnemingen.
De PIEPER februari l , jrg. 'I2 - no. L/23
( for.maàE-ui na gehalveerd

L2 b:-z.

)

L2 blz,
)

Jongenproductie en populatiegrootte bij de Kolgans.
Lezingen en excursies - Atl_as project.
Grote bonte specht op hangend voer.
BijJ-age: Jaarverslag over Lg?Z

De PIEPER , maart_L2LT, l2de jrg. no. tverzicht van de passageo
herfst 1972, J. van Dijk
Mortallteit en broedsucces bi j de Kolg.:rns.
Lezingen en excursies.

van zee- en kustvogels gedurend.e de
en L.S. Buurma

t6 b:-z.

20 bTz.

10 ltlz.
l-O blz.

{{§r ^YTEIir, ,!21!t_!2?j, t_2e jrg. no. 1
iirlegslachtof fers in de7aanstreek .:
VfyG-onderzoel-je s ín \923: zwar:te s.r echt
Dz'aadslachtof f ers in de Zaanstr:eek, I .
Boekbespreking; populartions qtudÍes ofPrijs f 8.5O, wordt aanbevolen.

- schol_ekst, r - smient.

birds, David Lack.

K§II-yl{G-:isgIUIilGE§1, j.rnuari t973, r]e jrg. no. 1pJ-us een handleiding voor het clrnithologisch ,rtras project

3fi*g_btsk" (Centraert Nestkast oncterzoeli, l,reijendel, t94Z_I.g?2,uitgave mei L972, uitgereÍkt aan cle vertegenw'oordigerr àu" V,JGrsop de Jaarvergadering van het Contact orgàan.roo" iog"r.t"a:-" .1.6 blz.
KNI\IV Handlcidi bi het inv tariseren víin na tuurterreinen 50 bl-z,waarvan
Ontvange

Gegevens
met een
Ontvange

bl-z. gewíjd aan Voggels.
n op vergadering Contact Orgaah.
over de rivifaun. van i\Íe nsr- in l)12, >+ blz.dik pak overzr cnts aarten. Braaksma.n van het S.B.B.

Samengesteld door me j . Mr . J .H.U . van Droo,,.e , maart 1973 .
vDr/vDr
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BESTUUR KNNV VOGEL!ÏERKGROEP AMSTERD;M

À. Hartog
K.ii.. Straatman
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Mevr. ,I .E. ]3rinkers-Beets
P.!ï. Brarrder
A. de Jcng
C0RRESPONDENTïE-a dres:
ook voor corresponrlentic
over i,iedecie lingenb lad
* * * x*** *,i* ** * * *,i ** * * *** * * * * * a ** *

Redacti-e en ui-tgave I'ïEDEDELÏNGEN

Ivlevr. J.E. Brinkers
Me j . Mr. J.H.U. van Drooge
Ivlevr. M.G.J. Geers
K.A. Straatman
E.J.M. Veling
F. van Zutphen
Jllustrator: F. Lobel
Betali ng lidmaatsc hapsgelden Gemeentegj_ro 115.5O0) amsterdamen a-bbr:.nementen V-10 .4OO, t .n. v.

Vogelwerkgroep KNNV Amsterdam
p/a Mevr. Brinkers, Turnerstr. Z4t,
^msterdam-1o09. Tf. ZZI7OO

'(**'t*************:t'*****,t**,****,k*****************,*************,*******,rí,r**
DOORGEVEI.I VÀN ïÍ.iíRNEMTNGEN:

amsterdamse Bos aan: Mej. van Drooge" adres zie boven.Bij voorkeur zo spoedig
mogelijk na datum van waarneming
Groot-Ams terdam aan: E.J .M . Veling

Víi1lem van Abcoudelaan 14, .iböoude
Concept-r.RTIK iLEN
riran: Me j .

Zie verder
REGETTNGEN

van Drooge, adres zie boven, bij

Exc ionele waarnemi en
dde k na víaa.rneming

in amsterdamse Bos aan: . Straatman, tf.4f6B6B
.9. aan mej. van Drooge
.l'1. Veling t tf .02946-tZZ6in Groot ttmsterdam aan:

EXCURS fE-c ommi ss

voor de
ViiN HUI

Voorzit ter
Vice-Voor zitter
Secretaresse
Penningmeesteresse

Contactlid adspiranten
I,le j. Mr. "T.H.U. van Drooge
Cornelis Dopperkaae B Vl
rimsterdam-1009. Tf . 73OlZl
r * * * * * :k + + * r. * * * * r< * * * * * * * * * * * *,t * *,f * * * * * * * x
BL,"D:

acires : zLe boven

voorkeur
de

IN DUPLO.

EIm+.'ingg "an inlgverinE
SHOUDELIJI(E À;\RD , bl-z. 1

K.^
b.g
DT

*'t**'F**'<**********x*'F*****+**+************{<*************'t(*********,È***)È*:*

r\. H

Geme
,.1}Ir Lt

rrdmi
lvlevr. J. Àlberts, .l,ndr
Tf. 151442.
* * * ** + * ** * *'i<,r( ** ** * ** +*
Leidi JONGEREN GROEP
D 1ten, Neptunus

artog, ;,dmiFàlengracht 2Olhs, irmsterdam_1o15. Tf .entegiro (13.5OO) Amsterdam, H_2O659e Jong, Eerste Schinkelstraat 8 If ,,-rmsterdam_1OOZ.nistratie:

I69BL.

ies Snou'kstraat /!, ./imsterdarn-1O18.

+ +,i< * * * * )t * * + * * * * * * * * * j. * * + + * * * * + + * * + * * * r< * * * + * r( * * + ;È * * *

6O6, Duirr.gndrecht .*******'k********'il'****************r<***x******+.**************,t**,f*íc**11*:t:r

vDr/vDr, l9?3
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AVIFAUNÀ J'/EST NEDERLaND I9619-:I9ïER!:rl
werkzaamheden.Overzicht van de in 1971 g,estarte

tlgemeel]

in dj-t stuk vril ik een overzicht geven van het resultaat van de
bereidingen voor het eerste inventarisatie-seizoen van ilr'iN-regio
sterdam.'Belangrijk daarbij is het toegevoegde kaartje van regio
dam met de tergebieden incleling en de toegezegde mede.werking vrai
treft Cc broed.vogei--inventarisatie.

voor-
ol11-

irlflS t eI-
be-

Doel van,r"vifauna rÍest Nederl-and is te komen tot een bundel-ing van
r1e kennj-s van de vogelaars over de vogelstand van Zuid Holland en
i'Íoord Holland beneden het Noordzeekanaal en minus het Gooi, kortom
tot een avifauna van de rand.stad met zijn steeds mindeti groen i,vordend
irart.
In het kader van de milieukartering waar, van overheidswege, steeCs
meer belang in wordt gestelcl, is à"r. ,o volledig mogelijk overzicht
van de avifauna ueer gewenst. Ook de vogelstand is een zekere graad-
meter voor het milieu.
Geheel versnipperd in talloze gestencilde bladen en verslagen is
zulke informatie aanrnerkelijk mj-nder effectief,- wordt samengevatin óón goed-verzorgde uitgave. / dan wanneer ze"

o

o

r:rang€zien nu aJ. zeker Ís, dat onze hui.dÍge kenni
mentarisch is r zal, naast 1itteratuur-onderzoek,
ten worden gedaan. Zoiets is al_leen nrogeli jk doo
inspanni-ng van gllg vogelaars uit het betrokken

s toch nog zeer frag-
veel veldvrerk moe-

r gezamenlijke krachts-
gebiecl.

Het belangri jkste verd.werkonder.deel voor de avifauna, die i-n ca.
J iaar kraar moet zíjn, is een broedvogel-dichtheidskartering.
Het hele omschi"e.ren gebied moet I x vroid.jn €leÍnventariseerA in 4à 5 jaar. Daartoe is het gebred opgeceeld in telgebieden van JOotot Boo ha, zoireel mo1,eJ-ijk get<ozàn vorgens de landschapsgrenzen.
De telgebiedwri. zijn gegroepeerd in / regiors.
Omdat bepaalde gebieden practisch van vogel-aars verstoken zijn, heeftProvinciale Lïaterstaat ( af c1 . ivlilieu.) in samenvrerki-ng met het bestuur
AiiVI{ Ce mogelijkheid geschapen per jaar 2 à ) full-time krachten d.rie
maanden betaald te laten inventariseren. lv]et d.eze en andere facili-teiten moet het met cle ínzet, van alle in ons gebied werkzame voge-laars mogelijk zijn tot g;Ae 

"u""fï"ten te komen.
over de werkwi jze zi jn aan d.e meewerkend.e vogelaars papieren gezond.cn.
Voor verdere uitleg houdt ond'ergetekende zich gaarne bóschikbaar.
Het_regio-kaartj e

zien hoe de telgebieclen
buitengrenzen van de

Cp de kaart staat ingetekend,
activiteit in l9T3 ís.

vrat de voorqeno!"nen inventi;.risatÍe-

9sry! betekent, d.at in principe gepcogd zal worden het hele tel_-gebied op a1le soorten te inventariseren. In de ideale gevallen zal,lat integraar gebeuren; soms za.l enige extr.apol_atie nodig zijn (spe-ciaal- voor enkele algemene soorten - uraarschijnlijk is vóor huismusen spreeuw het nemen van zoveer mogelijk steekproeven zelfs het enighaalbare).

Bijp,aand kaartje van de regio irmsterdam laat
zijn ingedeeld en hoe ze zíjn genummerd. De
bebouv,rdekom-telgebiedrln zijn vet getrokken.



'van &e e"Àtippóra" teJ-gebieden uiorden
rlWN.- b\2. 2

slechts klej-nere stukjes ge-
daanr op grond waarvan geen verantwoorde totaaLschatting voor het
hele telgebied moserijk is. soms is er àlreen maar een contact-
persoon aanwezigr die zal probelen Losse notities van dat teLge-
bied bij te houden

In totaal genomen lijkt het er op, dat 1971 een goede start za1
zijn voor onze regio (32 tetgebieden van de T9 ',bezetir).rk hoop van €ianser harte dat wat werd toegezegd ook r,vaar gemaakt
za1 kunnen worden. In vergelijking met andere regiots is het meewer-
kend aantal vogelaars aanzienlijk. Desond.anks hebben enkele med.e-
werkers forse lappen grond af te 1open.
ongetwijfeld zar er hier en daarom weleens' een steekje blijken te
zijn geval-1en. Laat dat ons echter niet verleiden tot negatieve
kritiek, want rnet zotn houding komt er nooit iets van de grond.
Het belangrijkste doel van het rondzend.en van dit kaartje (naast
het geven van een overzicht van de indeling van de re6io) sluit
hi-er op aan: n.r. iedereen moet weten welke personen waar Ínven-
tarisercn, opdat aIle losse; maar vaak zeer viaardevolle, 

"ilaarne-mingen aan elkaar kunnen worden doorgegeveh ! peciaal geldt clat
al die waarnemingen, waarvan men zich kan voorstellen dat de te1-
gebied-contactman ze kan rrirrpassen'r, bi jv. rrzingende zwarte rood.-
staart op dak gebouw x" öf "l-J paartjes merer binnen huizenblok x,:.
ivlaar meestal niet rr1 zingende merel op praats x", omdat l-osse merel-
waarnemingen in een merelrijke streek niets zegg en; a119en complete
telling van
soorten zin.

een gegg\igl oppervlak heef t bij op die plaats algemcne

Desgewenst kan iedereen (buiten zijn eigen telgebied) ook stukjes
kaart van andere gebieden bij o.g. aanvragen om daarop meer of min-
d.er regelmatige waarnemingen bi j te houden (bij'v. víanneer men in een
bepaald telgebied vroont of. ei dagelijks door komt).
Behalve l- : 25.ooo is voor veef. tergebieden ook l: 1o.ooo be-
schj-kbaar. De precieze'ij'renz,en van het telgebied. staan er op aan-
gegeven

")

De na de regiokaart to
lijst van medewcrkers

egevoegde
is mogelijk niet helemaal coàp1eet.

o

oVeeI excuus aaaivoói - eventuele correcties zou ik grrrg ontvangen.
Van de contact-persoon is steeds het adres opgenomen.

Aangezien ..vifauna ,,,/cst Nederland een volledig open groep vril zi jn,
moeten al-Ie medewerkers op de, hoogte vrorden gehoud.en van de activj--
teiten van het bestuur (bestaande UÍt de / regio-vertegenwoordigers
+ 1 coördinator van de rrntlas-gegevenst,.
Daarom worden van de komcnde bestuursvergaderingen telkens de ver-
slagen door Prov. lïaterstaat Zuj-d Holland gefotocopieerd en ve.rzon-
den aan de contact-adressen van de tolgebieden. ccpieën'van verga-
derstukken, ook die van. vroeger, kunnen artijd bij mij word,en aan-
gevraagd' 

**+***,F



§..

Q;tl
Í

r0
b-
§r
§,

q
\
§I

.a

D

§qi

§'l
$.t

{
§
+
vi\
s
"e
I

-g*
{r

tu*t
B
a
§
É

t(
§
§

§

\.iirr!§>
§

s.
al
.§

§
§
è
o§

u

(
h
cr

§
§\

È

$§

a

a

o

>\
3 J§§{ }§r:

§ lÈ§
§['i
s$ §§

[\ hfu\§,9 i * i*t

iliIffit
Ë§ lffi r.--:ï

H



a

,-iiVlI - blz. 4

Voorlopige Ii.ist van rned ewerkers (per telgebied)
(1),
9r(

2, (3) ,4 , (5) , J._írtallerg, Vespuccistraat BlIrr , asd .
10) J.J.-F;G;;ïJk, J.R: odi-nk, p. Ruardi j , G.

Hr. en mevr. Vlaanderen, K. Bakker.

189669
Krabben,

Q)
l_1

11,14 , (8)

15 ,29, ( 20)

( 16)

L7

P"C. van Span.je , *mestelLe 293, Zwanenburg. o29o7-1523.

?25080W. v.d. Schot , Jac. Obreqhtstr. 14hu, Asd.
P.H. Elekendaaf , Grasri jk 14I, risd. 100689.
G.Th.C. van Ti.I.
L.S . Buurrna, Egelantierstr. 22 Badhocvedorp. A296848j9.
J " de i/ries + CJN af d. , J. lïaIters, J. Rei jnders,
mevr. rilberts ?

2L

22

;.-qlollglg, overtoom 16Iv , .rsd. 181206.
!ï.J. v.d..0ieyden, H" Batjes, R. Kroondijk,rrí. l:iay,
mevr. J. Brinkers, mevr. 14.G.J. Geers, À. Oosterbaan.
l:H.[,{. -r:d._Pfgg, Ri jswi jkstr . 2L31 ..sd . 1-T48ZB.

[:r:É:Schot/n._de {ijg, p/a Jac. Obrechtstr. 14hs, ?Z5OBO. O
l,ïe j. J.H.U. van Drcoge, B.H. Rypkema.

t6 11. Si-ngor, ameland straat 4 , .r'.mstelveen. 432062 .
A. N. Svrart

(lo),3:-,(46) ,r.u.c. de Groot Burg. Colijnweg 2OO, Atveen. 4f4Of4.
Me j. J.H,U.v.Drooge, mej. ri.C.Arntzen, mevr. 1,1 .G.J. Geers, e a

72 lt/. Stritter , de Ruyschlaan IBf, ritveen, 413213
'rl 

. Haver, G.J. van Bladeren, M. Singor.
31,34 J.J.M. i"ndriese Havikshorst 7r, rrsd . 42l-864 .

M.v.d"Berg, P. Stroeve, R^ Groen, H. Drieman + NJN afd.
15, G3) P. Scholten Neptunus 606, Duivendrecht.

J.J.Íi.,Lndriese, iij.v.'lfaveren Hogervorst.
36

37 ,18,13
41,44,t+5

J.r.d. ilÍic1, Kemperi-ng BrJ, Bijlmermeer. g;j339.
h. + F. de Jong , p/a 1e Schinkelstraat 8II, .iisd.
.l:_E9tJ.ldel:s, Nieuwe Meerdi jk 3BZ, Badhoevedorp. 02968-4268.
P.H. Blekendaal-.
A. Hartcg, tdmiralengracht eo5hul ,isd. . L6943L.

o
48,49

5O
q

5t*
5Ib
(58)
59

J . rlÍ . de Roever , Roemer Visscherstraat 26, ,rsd..

E.J.M. Veiing , ïï.v.irbcoudelaan 14,,.bcoude . 02946-IZT6.
G.-Oree1, rrrnstel t69II, lsd . 660?5 .

',ti. Verhoeve aal-smeerderdi jk 126, post rialsmeer. A29??-?286,
K .,'i. Straatman , Kl. Noorddijk 1., post Bovenkerk. 4f6B6B.
G.E. Suikerbuik.

63,64 L. Brussaard , P.v.d.Doesstr.16IV, lisd
F

J

.v.d, Laan + CJN-afd., E.R.Osieck.
')) N. de urtit, Tesselschadelaan 1

!§.e/yQr
maart 1973

lií . v. Zuilen
5,, Uithoorn , 02975-63109,
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Het telgebied-versli-rg
Naast hetgeen hierover al geschreven is in de Itofficiè1e papierenrl
het volgende:
In de handleiding is aangegevsn !€{r wclke soorten, bij het verslag
bp de zg. totaalstaat, tevens een -/erspreidingskaartje van de soort
over het telgebied moet worden gemaakt.
Bij het vast stel-Ien van die lijst is uitgegíàan van het uiteindelijk
uit te geven boek en claarin: welkerrrandstad-soortskaartjesi'2"g.

rrpuntenkaartjesrt zouclen moeten worden, en welke'rdichtheidskaartjes'r
(zie i'vif;:una ivlidd.en Ned.erland. - kleinste opp. eenheid in het tel-
gebied).
Nu is het zos dat veel soorten, over het hele avifauna-gebied bezien,
op sommige plaatsen zo algemeen zijn, dat er voor het hele gebied moei-
lijk een puntenkaart van te maken zal zí3n.
Voor een 6root deel der telgebieden kan de soort echter wèI erg schaars
zr7n, zodat de inventariseerders van di-e gebieden zorn soort zozu|1-en
kunnen Íntekenen op hun telgebiedskaartjes.
Hoeviel zulke j-nformatie wellicht niet zal worden gebruikt in het boek,
is het toch raadzaam het telgebied-verslag zo uitgebreid mogelijk te
maken, dwz. van zoveel morlelijk soorten verspreidingskaartjes toete
voegen aan de telgebied-totaalstaat.
Door de grootscheepse acti-vj-teiten in het kad.er,van ÀrïN (ook later van
niet-broedvogelsoorten !) komt n.I. per regio een uitgebreid archief tot
stand., ,lat naast informatiebron vpor de samenstelling van het boek op z,j-ch
zelf een functie krin blijven behouden.
Denk aan allerlei regionalc. milieu-problematie kwesties.
In feite hoeft het ook niet moeili-jk te zi-7n, or:ndat veel i-nventariseer-
ders toch karterend door het veld lopen en d.e meeste soorten op dekaai'tjcs intekenen - het hangt er dan alleen nog van;if welke soorten
ze helemaal docn en voor welke ze extra-polerend een schatting maken.
De regio,".msterdain heeft dererrbij het grote voord.eel dat, vi-a de goed.e
contacten met de .,fd. Beplantingen van de gemeente ;\msterdam, veel
kaarten-ma.teriaal ter beschikking staat. (ei3 eventuele wensen mij
graag hierover bel-len)
Daarbij komt dan metben een voorbeeld ter spralie, waaruit blijkt hoe
gewenst een regionaal archief Ís. vÍe hebben n.1. intensief contact met
de itGroencommissie ,rmstelland.'Í der gemeente Amsterdam, die zich bezighoudt ctet de ontwj-kkelingen in het wegennet en de stadsuitbreidinÍ;en
ten Z.o. van amsterdam. speciaal heeft d.e commissi-e tot taak te komentot suggesties voor dr-' inrichting van ,groengebieden,.
Daarvoor moet op korte termijn informatj-e worden bijeen gebracht overde huidige natuur-inhoud, om daar zo mogclijk rekening màe te houd.enbii de }and-inrichting. ook de vogelstand-kartering kàn daarbij eenbelangrijke ro1 spelen.
Voor de telgebieden 26, '33, j4, ,7, jB, 48, 49, 51 a+b, 52, 53, 63 en64 geldt daarom extra: zoveel mogelijk aIIes op kaarten intekenen : I
lvlede hierom is er naar gestreefd deze telgebieden meteen al dit eersteseizoen te i_nventariseren.
Gedurende de komende maand.en zullen alle telgebied-contactpersonen nogeen aantal versl-agkaartjes van hun tergebied ontvangen.

o

o
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Slot-opmerkingen
rndien cle aan alle med,ev,,erkers verzonden papieren mocilijkheden
opleveren, zaI ik qraag uitleg geven.
Vooral t.a.' . het lancleliJke rrÀtl-a s projecttr vrr&ren -.r enige problemen.
!Vat dat laatste betreft, wanneer rnen quantitatief inventariseert,
is het vastleggen van de ttartlas-gegevens'1 alleen een administratieve'ltwestie. T. a.v. het ..tlas-i;ro ject is het dan vooral belangrijk vast
te leggen, waa.r de wat mindel algemene soorten broedCen , en hoe groot
de zekerheid i
daarvoor).

s; dj-e men over dat broeden heeft (zie de codelijst

Iulen dient te bedenken, dat het blokdeel van een telgebied maar een
klein gedeelte is van het totarc 5 x 5 km blok. per soort word.t
srechts de hoogste zekerheid.sscore vLror het here brok gebruikt.
De j-nventarisatj-e-handleiding geeft veel mogelijkheden voor
critiek.
Veel ervaren mensen hebben vaak eigen method.es
De hancrleiding moet claarom niet te strak worden gehanteerd.
rdat betref t de tel--criteria:
bijv. merel-s, kan men op zang alIeen tainelijk volledig int,ekenen
gedurende een korte tijd voor zonsopgang.
rn goed begaanbaar terrei-n, a1s aé braderen nog niet a1le zicht be-
lemmeren, kan men voor dio' soort echter ook rondhippende paartjes
of vechtende mannetjes goed gebruiken
fn weide-gebieden bijv. zijn de.geschikte merelbiotopen steeds aparteerven van boerderijen-die op vrij grote afstand uiteón liggen; zelfsde aanr,vezigheid van é6n enkere merel duidt er dan ar we1 óp, dat ereen broedpaartje zal zLtlen.

Mede namens het bestuur van li.yi/.N.
L.S. Buurma
Egelantierstraat 22
Badhoevedorp

02968 _ 3Bt9
' (regio-vertegenwoordiger)
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