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. C-Ii'{TÀCTAVONDEN:

Dë in Nieuwsbulletin nr. 14 aangekondígde
- Schotlarld-evond , op 26 october, vond inmiddels plaats.

Al-1e Tribune-zalen bleken verhuurd te zijn; gelukkig verschafte
PW ons onderdak in het Directie-gebouw in het Asd Bos.

- !r:: j{egL 21 nqygmbqr !9?3, Trj-bune.
Gel-ieve om 19 uur 45 aanwezis te Zi;n,
kan worden.

a) . Drs. .1.{, Fri.eswi jk: Ve1dbiologische
\ËEE:E jk-Eàï6iE6Eea.

zodat om 20 uur begonnen

Wij cÍteren uit een eerdere publicatie hierover in Nieuws-
bul-l-etin nr. 13z

rrVelen van ons kennen Sloterdijk we1 enigszins, maar er zijn
maar weinigen, die zo .hardnekkig en geduldig de hele ontwik-
kelingsgang van deze opspuit-terueinen hebben gevolgd, dat
zj-i in staat zullen zi-jn iets mecr te zeggen dan: Die en Cie
soort heb ik er weI eens gezi-en.rr

b). J.$J. de Roe IT en G. 0ree1
cver hun reis naar apagos eilanden.
Diverse VlïG-leden hebben al bij geruchte iets vernomen over
de ervaringen tijtlens d.ezte..reisr waaraan behalve beide spre-
kers ook Dr.. Hirschler deel-nam.
zoals gebruikelijk wisten de heren ook hier weer het onderste
uit de kan te halen.

EXCURSIES:

17-nq1q4ber, zwerf-excursie Noord-Hol_Iand.
Zíe de aankondiging in Nieuws6[11etiri nr. f4.

- PERSONALIA:

Verhuisd:
Di§:-i:i. Friesr,vi jk, naar:
Gerard Terborgstraat 51 ïII, Asd-IOO/. Te1. ?I?492.
Ni-eu.w Iid:
L. Brussaard, Overtoom 123 t, Asd-IOIJ. Geen telefoon.
Bedankt a1s lid:
Fr;-SIngor, wegens vertrek naar Australi e.
F. Staatsr wegens drukke werkzaamheden.
G.E, Suikerbuik, wegens vertrek uit Amsterdam.
Vriendelijk verzoek Uw adreslijst van januari L9?3 <lier.-
overeenkomstig te wijzigen.

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Secretaresse KNNV VIJIIG Amsterdam

24/to, vDr/vDr

indrukken uit het
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-t:--EXCURSIE-verslagen:
a

Ganz,e,nexcursie, 1Q maqL4! \971
1lr. deelnemers gingen via de Flevopoloers op ureg naar Friesland
om daar de ganzen op te sporen, die er eerder (februari) zo massaal
gezien waren.
fn Zuidelijk FIevoIanC werden de gebruikelijke blauwe kiekendieven
waargenonen; in Oostelijk IrIcvoland }angs de Vogelweg circa B5OO.
garrzen. Het r4raren hoofdzakeli.Jk kö1ganzen, circa. 5OO brandganzen
en enkcle grauwe ganzen. Een viertal- apart staande ganzen bleken
rietganzen te zj-jn, en vuel de ondersoort rossicus
Langs de Houtribsluizen, - waar zeer veel baltsende brilduikers
ZWorïiríerr .- 1: en 1an5gs het Kuinderbos, - buiZerd, goudhaant jes, staart-
mezen -, ging het naar Frj.esland.
Na lang zoeken vlerd uiteindelijk in de omgeving van Veenhoop een
troep van ci-rca 4OOO brandganzen ontd.ekt.
Teleurgestel-d reden wij het,in onze ogen nagenoeg 1e5re ttFryske lànti
uit, om brj Lelystad Haven ineens weer zorn lO.OOO ganzen te vinden,
voornameiijk kolgans en grauvve gans, met slechts enkele tientallen
rietganzen en briindganzen. Conclusie van d.eze tocht:
De Flevopolders zijn ganzenrijker dan wij dachten.
Nachtexcursie Grobe Rivieren 16, 1 u1i I

rdam en VríG HetDeze 'gezamcnli ke excurs é van Írs
Gooj- e.o. startte on 23.00 uur i.n Hilversum, met 9 deelhemers van-
uit Arnsterdan en 10 deelnemers uit het Gooi.
De tocht in het nachterijk duister ging voornamelijk tangs de
Zuicieti jke Maasoever ,

In tle rj.etve'lden van de Hurwenense uiterwaarden zongen blauwborsten,
rietza,ngers, kl-eine en grote lc"arekieten, terwijl fuut en waterral
hun karakteristieke geluiderr.-lteten horen.
In rie buitenpolder Heerewaarden, in de omgeving van wamel en in cle
Drutense v'/aarden riepen de kwartelkoningen; tenminste / exemplaren
z-ijn gehoorcl op deze tocht. Enkele zaten op circa 1) m afstand.
onverstr:rorbaar te roepenl alleen toen zij in. het licht yan een hand-
schi-jnurerper zaten stopten zij
overar langs rie route zongen bosrietzangers; bij Druten bedelden
enk.;Ie juveniere bosuilen. rn de u'Íinssense waarden werd.en gerijk-
tijdig J jagende steenuiren en 1 jagende ransuil l,vaargenomen"
tsij het Voqelbos ten Noorden van uïinssen werd de nieuwe dag begroct
door een daverend vogelkoor van o.a. zan5;lijster., grote lijster,
f itis, t jif t jaf , gekraagdc rood.staerrt , vir.rk, winterkoning, bosriet-
zangerr wielewaal , errz., waa::d.oor een. verder ïueg. zingende bl-auwborst
vri jvieJ- geheel oveisternd werd,
In de diverse wielen tussen Beuningen en vïeert zaten futen, balts-
ten dociaiarzen, en werden een ö pijlstaart:er.3 fouragerende krak-
eenden waiargenomen.
Een langsvliegende boomvirlk besloot voor. ons deze doorwaakte nacht
met 69 soorten"
Noorclzee-excu:.sie 9se tember 1 7
oor cen a.anv J e È ._ir ende 2CV, vert::okken de lj deel.nemers

met een uur vertraging aan boord van de HD ,I de spiegelgladde Noord-
zee op, vanuit Den llelder.rs Morgeps voeren wi-j langs zuidelijke platen van Texel en langs de
Razend-e Bo1. De zeehonden, die wij er in 1971 waarnamer], waren ver-
dvrcnen ( dc l-aatste twee in .roor jaar L9?1 door i'i.I.O.Z. ,íre€lgevangen,
met een overdosis kwik in het 1ichaam); in plaats daarvan-Iiepener een a;ante.l- zonaanbidders rond en ook was het aantal- bootjes clui-rlelijk in aantal toegenomen.



ondanks de ook hier sterker geworden recreatiedruk werden d.l l"r*""u.
vr'geIs u/aargenomen:
fouragerende wulpen en rosse gruttors, ca. 20 zít,t,ende adulte en
juveniele grote sterns, overvLiegende smienten (18 exx, richting
Zil en diverse langsvliegende eidereenden en zwarte zeeöend.en.
Een zwartkopmeeuw in winterkreed streek neer tussen honderden
stormmeeurit,en, zilvermeeuwen, grote en kleine inantelmeeuwen op de
Razende Bo1. Tweemaal zorgd,è' ".eà-kleine 

jager voor d.e nodige op-
schudding onder de meeuwen (en,de vogelaars); een a1k vroog rangs
en streek ver weg neer, en een rocdhelrsfuut zwom op de sterke eb-
stroom voor de boot uit.
Na enige uren vrij doell-oos kruisen enkele kilometers uit de kust,
waarbij een jonge Jan van Gent en diverse zwarte zeeëend.en langs-
vlogert, werd besloten dichter langs de kust terug te varen. ïn to-
taal- werden toe'n nog 11 Jarr van Genten vlaargenomen en nog 4 klej-nejagers. Twee jong;e Jan van Genten passeerden op circa ro m; een
kleine jager scheerde op rnasthoogte over het schip, terwijl eenjonge kleine jager vlak voor de boeg opvJ-oog.
A1 met al een geweldige excursie. Tot slot werd. aan de du.elnemers
nog vers zeebanket meegegeven.

Excursie Flevo lders october 1971.
Vrij dic e mlst spee de 14 deelnemers vooral in de ochtendparten, zodat weinig werd gezien. Opvallend. waren wel de honCerd.en
baardmezen langs de dijk bij het oostvaardersdiepl toen de mi-st
even dunner werdr trachtten er bij d.e eerste werkhaven zeker 15C exx
boven de nevels te komen.
Bij de Knardijk trok de mi.st op, cn toen breek dat er in oostelijk
F1evoland honderden grauwe ganzen zaten plus 1 kolgans en 1 indische
gans.
In Zuidelijk Flevoland werd van af de Knardijk en van uit de schuil-hut vi:.n de, Rijksdienst rJs;ermeerpolders o.a. waargenomen:
honderden slobeenden en wintertali-ngen, tientalren pijlstaarten
en bergeenden, zilverplevieren, goudplevieren, honaàràen kluten,
kemphanen en bonte strandiopersr cà. 15 dwergmeeuwen, 1 fourage-rende zwarte stern en J rosse gr:utto r s.
Een rit door oostelijk Flevoland leverde vrij veel torenvalken oplal]een ar langs de Torenva3,kweg werden er 14 waargenomen.
Tevens werci diverse malen een blauwe kiekendief wàargenomen, zolvelin mannelijk aIs vrouwelijk k1óed.
Een srnelleken in vrouwelijk kleed liet zich gerlurencle 10 minuten,zittend op een aardkluit, bcwonderen.
vervolgens werd in de richting van de Houtribsr-uizen gereden.op het r,vater ervoor zaten hond.erclen kuif- en tafel-eenden, plus eendrietal geoorde futen of kuif,duikers. Een protscling aanroilenoemisthank met een zicht van zJ n maakte een eind aan de discussieover de juiste determinatie, èn aan de excursie.
NB: rn, enkcl-e gevallen kan een determinatie a1leen ges..hied.en,

r/vanlleer de geoorde fuuL/kuifduiker zich zeer dichtbij bevindt.Het do,rrlez.en van d.iverse boeken ars: vogelgids, Gidi voor devogels varr Europa, The Handbook of BritiÀh Èi"a, (vor. rv), Àt-1as van de vogels in Belgiö en vïest-Europa, De Nederland.scheVogels (deet-II)1 Di_e Vöge1 Mittel.r"op"l (r"ir ii,--_"nr'rl""nde i11usie, dat deze uoo"te, in winterËleed vrij gemakkelijkin het veld te determineren zijn. De kuifduiker-hËeft een platterekop, verde-r naar achteren reikénde witte wangen die elkaar somslijken,te raken in de nek, zyart boven het'oJg, ;;; iorrt"r* t op_" tekening, witte her1s, niet zo rechte nekhouding, .reehte, schijn_baar vrij zware snaver die donkergekleurd i_s en een lichte puntheeftr en een witte vlek tussen oog en snavelbasis.
z.o.z.
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A1Ie genoemde kenmerken - beharve snavelkleur en witte vlek
tussen oog en snavelbasj-s - schijnen echter zeer variabel te
zí3n1 zo kan de snavel van jonge kuifduikers zeer sterk lijken
op die van de geoord.e fuut.

§.H/vDr,october197) A.Hartog

a

C .9. heef t
KNNV afci.
hi-eronder:
18 februtrL t9?i -
ZilïA-Fï;ïoiàfr-aï-soo
c)rOO kolgans en ca.
ca. SOOO brindgans.

anzenexcnrsie.
uIeS : ca 

"
85oo bran

q.q. in L973 een drletal vogelexcursics rleleid van d.e
Amsterdam. Een kort overzicht van waarnemingen volgt

Éri)

t- 2!öó i<ofgans. Goöngahuizen: cà.
dgans. Sneek: ca. 22OOO kolgans en

Kampereiland: c&r 6OOO t<olgans en ca. IOO
8r3UV,Ie 8ans.
2 september t973 Amsterdarnse v{aterleiding Duinen.
veel putters, paapjes, tapuiter-1, àeËraàgAe;;-zwerte roodstaarten,
d.riemaal boornvalk. cmgeving Kromme schusterkanaal , G j6 en Zwane-plas: 2 rlod.aars, i- geoorde iuut (prachtkleed) , ;uv. wiloogeend,
c&o lo krakeenden, driemaal waarneming van tenminste 2 exemplaren
van de vi-sarend, en fouragerende dr.aaihals.
=rí- : gE! sr! : r- ]222- :- I glg I .
Dc' Bo1: bonte en kreine strandlopers, steenlopers', 1 kanoetstrand-
1oper, honderden smieriten, wintertalingen, sróbeenden, pijlstaarten,
scholekstc.rs en tureluursi.
Moestuintjes: goudhaantjes, bonte v1i-egenvànger, paapjes, tapuiten,
zrvartl<op
Strand: grote sternsr rosse gruttors, d.rieteenstrandlopers, bontbek-plevieren.
De Slufter-duinen: gekraagde en zwarte roodstaarten,. bonte vlicgen-
vangers, fibis, tjiftjaf en I spotvogel..
De Slufter-va1lei: I zil-verplevier, bontbekplevieren, bonte en klei--ne strandloper
l.tokbaai: tientallen wintertalingen, slobeend.en, ber
staarten, wulpen, rosse gruttors en ,oudplevieren.

r{ ml- en A,"lSTELVEEN , juli en_augustus 1973,
IJsvogel,2 en , de Brààf-(KonInsffi)-
Groene specht

geenoen, pijl-
A. Hartog

Tuinf l-ui-ter
Boerenzual-uw

Fitig, 4/Z t Thijss
l2/7 nest me b

., U/7 ttt:-
2 broeclse

.r/ / ) e)xx
4/7te*»

jsse park'(Koningen)
ls ( Koningen, '!ïarend orf Stritter) ffriSssepark.

i'iarendorf , Stritter) Thi jssepark.
e Braak (idem)
(

epark, 1De Braak (lVarc.ndorf, Stritter)
4 ;ongen Thijssepark (Koningen)

Grauwg-.r/ligéjenyarigcl ,, +/'/ paart je met jong Broersepark (iïar., ,àtr:-tt"").broedgeval ook geconstateerd door and"."., (lrorringen)
Boonrkru:Lper, 4/? fniissepark (,'iJarendorf , Stritter) ')

9rrurr8lilg, Thijssepark, reqelma.tig aanwezig (Koningen) .4/7 (,narendorfn Strittór)
Putter, 2/B brug l,lieuv,,e Karselaan (Koningen)
Zie tevens rrResultaten met nestkasten in Amstelveenfr,

. ,Samengestelti door ï{. Stritter, de Ruyschlaan 182, AmstèIveen.

septenber 1971, tïS/vDr
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Nestkasten werden gePlaatst in:
heu Jac. P. Thijssepark, de Sportvelden Overburg en l{auritsplant-
so€.[; De:Braak, het van Leerpark, het Broersepark, het terrein rond
het Openl-uchttheater, de kwekerij in de Middelpolder, de begraaf-
plaats Zorgvlied en }angs de dijk Handweg. , j 

.

contr6les vonden plaats op 2/5,29/' en 6/?,lalsmede enige tussen-
contr6Ies.
AlIe kasten werd.en aangebracht onder leiding van de Hr. H.C. Koningen
en gecontr6leerd door HH. L.S. l4akkink en J. Iuloleman.

- Jac. P. Thijqqepqrk - ]I kasten, n.l.
IO niet )2 rrm vlieggat 

'
Lj meL 2 B mm vlieggat,

I boomkruiperkast, 2 spechtenkasten, 1 vliegenvangerkast'
2 gekraagde roodstaartkasten.
Voorts 1 vleermuiskast.
Van de tO 32 mm kasten werden er B bezet door:
J koolmees, I pimpelmees, ] huismus, 1 ringmus.2 bleven leeg.
Van de L5 28 mm kasten werden er 12 bezet door:
2 koolmees, 8 pimpelmees, t huismus, 1 ringmue. J bleven leeg.
In de v1j-egenvangerkast broedde een koolmees.
In een spechtenkast werd een dode merel gevonden.
AlIe andere kasten bleven 1eeg.
Koolmees - 31 jongena

b
c
d

a

b

c

S rtvel-den Ovërbur en l{aurits antsoen 9 kasten, n.1

Iis!i]res:
Rinnmus
---:l---Huismus

Huismus

Van de. 9

- t9 jongen.
- 16 jongen.
- 19 jongen.

- J jongen (in
kasten wcrde,n er

I rnet mrn eggat, waarvan er o nbe ze
4 met 28 mm vlieggatr waarvan er
Koolmees - 12 jongen. .

1or:.beze

!rspslsgg:
20 eieren bevonden, vond ge
I ;ongen

bleef,
bleef en I verniel-d ',verd.

n 4 kasten, waarin zich
n tweede contr6le plaats.

roodstaartkast.
in ec.n andere

;
t
I
e

een J2 mm kast)
dus 6 daadwerkeli.jk gcbruikt.

b

- De Braak - 29 kasten, 'n.1.
I'J met )2 mv vlieggat, 10 met 28 mm vlieggat, 1 boomkruiper:kast,
1 spechtenkast, I vliegenvangerkast, I gekraagde

a. Koolmees - Van de 15 12 mm kasten bleef er 1 leeg'
fr6idei-5 aoae jongen aangctr.offen
Uit Ce overige I] kasten vlogen 55 jongen uit.
Fimpelmees - Van de 28 mm kasten werden er 7 niet gebruikt.
1i-aë-6íéiige ] werderr bij de eerste contrö1e 21 eieren aangetroffen,
bij de tweede contr6}e echter slechts 4 5on6en.
AIle andele kasten bleven leeg, dus 17 kasten daadwerkel-ijk gebnrikt.

- Ie!_lgerperk - 2I kasten , n.l,
l-O met J2 nm vlieggat, 10 meb 28 mm vlieggat, I boomkruiperkast.
Koolmees. Uit de lA 32 mm kasten vlogen !) jongen ult.

-/an de IO 28 mm kaston bleven er B leeg. In de overigeylmpeJ-mees. 'i

2-6Ïj-de-66rsue contt'dle 22 eleren. Niet verder gecontröleerd.
Boomkruiperkast niet gebr:uikt, Dus 12 kasten daadwerkelijk gebruikt.

b

RESULTA'TEN I"iET NESTKASTEN IN A}ISTELVEEN
-#

Van de JI kastcn werden er dus 21 daadwerkeliik gebruikt.
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( Amstglveen.

- BroersèPeqE-

2e bl-z ")
11 kasten, n-l

I .,rct J2 nn vlieggat, j met ? 8 mm vlieggat, 1 boomkruiperkast.
Voorts 1 vleermuiskast. -

Koolmees - 4 3Z rnm kasten bleven ongebruikt.
Ï;"Ae-ïijÍdekast B eieren, die bij de Jde contr6le verlaten waren.

a

b.

Qpqqiu_cl]ltireater - 12 kasten, n"I.
B-m;t 32-mm-v1Íeggat, 3 net 2 B mm v1ieBBat, 1 boomkruiPerkast.
Voorts I vleermuiskast.

a. Koolmees - I 32 mm kast bleef Ieeg. In de overige 7 bii de Ie
óöAI;6-1e lB eieren, bii cle 2e contröIe l+ jongen.
Voorts,broedde een koolmees in een 28 mm kast: ! eieren, Iater
6 jongen uitgevlogen, J dood aangetroffen in de kast.

b. Efg,pglgggg.- I {8 mm kast^b1eef leeg, l dus bezet door koolmee§.
Íí-dó--,t..f,:re 28 mnÍ t<abt B ei'eren, bii 2e contröIe uitgevlogen.
BoomkruiperkeLst ,blg,"í leeg. DAedwerXglli§ eebruikt 9 kasteq.

- Kwekerij Middelpolder - f kaqtgn' n.I.,
4 ínéÍ-rZ mm tlGssàt, 7ï,ït.-z8 mm vlieggat.

lfgpglg:gg - in I kast een 1e
Iàtei véilaten bleken te z:-in
eieren, maar bij cle.2e contrö
Boomlfi-riperkast niet gebruikt.

eg nest, en in 1
. In de overigó.Ie slechts ö Jon
Daadwerkelijk g

kast 2 eierent die
e 1 28 mn kasten ]1
gen.
eoruiktrà6kasten.

In een 52 nm kast: I huismus, J jongen.
In een 28 mm kast: t lilgEgÉ, Z jongen.
Daaclwerkelijk gebruikt 2 kasten.

a

b

Zorgvliq6 -..,? kas_tqn, n,r I .

4 met 32 mm

1 vliegenvanger.
In drió 32 nn kasten blj de 2e contr6le 1/ jongen' waarvan
Koolnree§. - 1 later dood. aangetroffen.
plmpelfiees - I 28 mm kast bleef leeg; in de overige twee bij de
Í;";o;t;6Ïe'29 eieren, bij de 2c contr6le 1E jongen.
Voor"bs broedde I pimpelmees in een )2 mm kast: bij 1e contr6le
12 eieren, bij de 2e contróLe 8 5ongen.

vliegenvangerkast bleven 1eeg.
ebruikt 6 kasten.

- lijE _Eendwe_g - 5 kasten, n,l,
J net J2 nm ylieggat, 2 met 28 mm vlieggat.

mm kasten bij 1e contröIe 14 eierent
ÉÏj-ze-;ontröIe jongen uitgevlogen. I kast gestolen.

Boomk::uip€.r- eD
Daadwerlceltjk g

a. Koolmces - in t'itee 32

b. Pim
Tn
Bij

lg_1gggg - 1 28 mm kast leeg .
d6-'àiidére kast 9 eieren, bij cle 2e contröIc nog 4 jongen.
een tweedct broedsel op 10 uni 7 eieren, op 6 juli

7 dode jongen. Daadwerkeli ebruikt kasten.1,.
h

*,k******,t*

^In h<rt Jac. P. Thijssepark werden voorts nog broedenqaangetroffen:
), 1 waterhoen, 1 fitis (4 jongen),
1s. Van het laatste broedsel op

2 §àai fuut, 1 meerkoet (7 eieren
en een boerenzwaluw met 2 broedse
16 augustud nog 4 eieren, ongeveer tussen 1! en 22 september' .

uitgevlogen. .: .

In De Braak een waterhoen net 6 jongen en een meerkoet mel '7 jongen.

Rapport samengesteld door: vï. Stritter
de Ruyschlaan 187, Amstelveen.
Ter. 4l3251.

septernber 1971, uïS/vDr



li. Broedvogels
lrilde eend
iii/aterhoen
meefkoet: '

torenvalk "

Houtduif
Holenduif
Boerenzwaluw
Ekster
Zwarte kraai
Koolmees
Pimpelmees
Matkop
Boomkruiper

minstens
ongeveer

,7

Inventari-sati-e Golfterrei-n Duivendrecht L9?3

algemene broedvogel
minstens B-12 broedparen in vijvers en sloten
1 paar, 2 in zg.grote vijver, I in kleine vj-jver
5 paar, alle in nestkasten; 4 broedsels gelukt,
j-n totaal werden 11 jongen geringd.
1 pa:,r kwam tot geen resultaàt.
algemene broedvogel
1 paar
1 paar bij de boerderÍj

16 paar,

7)
6

paar
paar

11é in PVC-kasten
l_cie 1n .PVU-kasten
nest gevonden

2 paar; be
2 paar, 1
2à)paar

rÍinterkoning tenminste 10 te-r.r.
Z.inglijster ongeveer 9 paar
Grote lijster 1 paar ?
Merel algemene broeclvogel
Gekr. roodstaart ongeveer 6 ttrr.
Spotvogel ongeveer 4 terr.
Zwartkop 2à3 tem.
Tuinfluiter ongeveer 5 terr.
Grasmus 1 terr. grens terrein/spoordijk
Fitis ongeveer 7 terc.
Tjiftjaf B à g terr. (opvallend veel dit ;aar)Gr. Vliegenvanger ongeveer 2 paar
I{eggemus ongeveer 7 tetr
Groenling 1 paar
Putter 1 paar ?
Vink ongevéer J terr.
Huismus algemeen
Ringmus i enkele broedgevarren in pvc-kasten, (nemen toe)spreeuw algemeen bij boerderij' en in boomhortes
In totaal 32 soorten broed.vogel, lvaarvan 2 met een ?

I . Fouraqerend overvlieAend I doortrekkend waargenomen:, <ian ri+e

Blauwe Reiger
Brandgans

Sperwer
Boomvalk

Bokj e

Patri j s
Fazant
Watersnip
Houtsnip
Oeverloper
Kemphaan
Kluut
Scholekster
Wulp
Grutto
Kievit
Kleine plevier

enkele exx slapen r s
L7/t2-Lg?2 + 1OO exx
a> exx.
77/L2-L9?2 1 ex
tot g/6-tg?3 2 ex
broedvogel n.o. I

broedvogel n.o.;
broedvogel n.o.
fouragerend n.o.

fouragerend n.o.
fouragerend n.o.
mogelijk broedvogel n.o
broedvogel n.o.
soms fouragerend n.o.
broedvogel n.o.
broedvogel n.o.
nog broedvogel n.o.; do
zal dit binnenkort we1

x -op het terrein aanwezíg, mogelijk
26/8 horen roepen
5/9- L97J J exx + nogeens 20 exx

avonils op het terrein
in d. richting, later nog eens"

in slikputten bij tuincomplex

or werkzaamheden aan het terrein
tot het verleden gaan behoren.



3
.'iol.i"ierr'ein Dui ;'entt'ech'b r ver?orB)

'.ureIuur broedvogel n.o.
:iuiarte 'uiteí fouragerend n.o'., B/g-tgZl 2 exx i '

Zilvermeeuw rveel fouragerend rr.o.'
Stormmeeuw I enkele exx fouragerend n.o.
Kokrneeuv,r algemeen op het ierrein en n. o . f ouragerend
Visdiefje mo[elijk nàg broetlvogel n.o. I c]oor wèrkzaamheden aan

het terrein binnenkort vermoedelijk niet meer
Koekoek heeft terr. o1. het terrein en wijde omgeving I

Ransui-l- in het vo-,rjaar 2 exx, Iater 1ex; ander ex in het
dorp Duivenrlrecht verongelukt

Gierzwaluw
IJsvogel op L/9-L9?1 1 exx achter elkaar jagend; eind september

Log steeds enkele exx aanwezig
Groene specht LT/B'72'-3/9112 1 ex
Grote bonte specht broedpoging weer mislukt (spreeuw ?)
K-eine bonte specht 24/2 L ex roepend zich verplaatsend
Ve] dleeuwerik broed.vogel n.o.
Iluiszwa]uw
Kauw
Vletarnse Gaai
Zwarte mees 2/9'72 enkele exx
s'baartmees 2/g'?2 en 15/9'7] enkele exx
Krantsvogel

Beflijster 1O/4 t .ex
iioodborst aarltal in het najaar snel toenemend
Bosrietzanger broedvogel n.o. in + | paar
B:'aamsluipc=r
Uoudhaan-t j e
Yuurgoudhaantje 15/9t73 3 exx
3onte vliegenvanger
Glaspicper broedvogel n.o.
Grotó Pieper ,i9'?3 rl lo ; '|: '

Gele kwrkstaart mogetijk eerr enkel broecl§eval n.o.
Si js
Kneu i.n voorjaar tlJ veeJ. exx fouragerend langs spoorlijn
Barmsijs ..=(.carCu:1.i§.. fiammea) Invasie. van deze soor.t, tot soms

. honclerden exx. Laatste wn6. l/J 2 exx.
Keep
Rie tgors broedvogel, mogelijk een enkel paartje n.o.

n.o, = naaste omgeving. In totaal 5J soorten.

VÍaarnemers ; J. J .M. Andriese en J .lV .. van Waveren ilogervorst .

Sarnensteller verslag: J.J.M. Andriese
Havikshorst 71, Je galerij
Amsterdam - 1011
Tel. 42L864

._s-ePlesqe.!-!222
J A/vDr
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I'ICORDERBEGI?AAFPLAATS, lnventarisatie 1"97]

9guieÉ ygg_9,,3ln9!l3g :

Geno;cte-ÈóàràAfpfààts, gelegen tussen het Noordhollandskanaal,
volkstuinencomplex Elzenhagen, alsmede een opge§poten terreint
voor uitbreiding van de begraa.fplaats.
Totale oppervlakte: 4{ na + t ha = lJ$ t,.a.

A. BROEDVOGELS broedparen c.q. territoria

het
bestemd

wilde eend
torenvalk
patri j s
fazant
waterhoen
meerkoet
scholekster
kievit .- -.-
houtduif
ransuil
veldleeuwerik
zwarte kraai'I j

ekster

pimpelmees
winterkoning
zangli jister
merel-
spotvogel
zwartkop
tuinfluiter
braamsluiper
fitis
tjiftjaf
gr. vliegenvanger
heggemus
graspieper
gele kwiksta'-rrt
spreeuw
groenling
huismus
ringmus

+
1
1
I
2
I

B

in nestkast. L9 juni 6 jongen geringd
1*

, alle in nestkasten
, in nestkast

fii
4
I
7

3
1

3
2

5

:í
1

l_

I

-ro

2
2*
2*
n.g.
2
n. g.
4, alle in nestkasten

n.g.
*

Totaal
Voor
Med.

kuifduiker
dodaars
aalscholver
blauwe reiger
lepelaar
zomer balin5J
kuifeend
gans
boomvalk * *
kleine plevier
)i*

watersnip
houtsnip* *
wulp
grutto
oeverloper+ *

tureluur* *

zilvermeeuw
stormmeeuw
kokmeeuw
visdie f

niet geteld
toekomstige uitbreiding, thans ruig terrein.
aanta.l broedvogels: 2.7 .

vergelijkend overzichb met de jaren 1971 en l-972, zíe
B1ad, 1Oe jaargangr trr. 3, blz. 6

B. LIJ,ST VltirT VOGELST sinds 1971 overvliegenrl of fouragerend waargenomerl .

- aanrvinsten van L973.
- aanwinst, )O-L2-L972,

koekoek
gierzwaluw
groene specht*
grote bonte specht**
kui fIe euwerik
boerenzwaluw
huiszwaluw
oeverzwaluw
kauw
vlaamse gaai
vervol g op volgende blz"



-10
(Ncorderbegraafplaats, vervolg)
zwarte mees
staartrnees**
boomkruiper
kramsvo6el
koperrviek
beflijster
tapuit
gekraagdc roodstaart
roodborst
bosrietzanger* *

grasmua
fluiter
bladkoninkje
* 'r = aanwinsten van l-973,

goudhaantj e
vuurgoudhaantj e *

bonte vliegenvanger
boompieper
witte kwikstaart.
putter
-: I ^DIJD

kneu
barmsi j s* *
vink
l_ _ ^ --Keep

- aanwinst, 30-9-ï972.

Totaal aantal waargenomen soorten sind.s 1971 1 Bg t

Nestkasten:
De be',tuoning
overzicht (

soverzichten zijn acrngegeven in het broedvogel-
A).

Ook in !)l) werden zeker uit 6 kersten huismussen verwijderd.

Als9g99!z
Door het gebruik van het uitbreidinr;sterein als grondopslagplaats
verdr,'renen in L973 klevit en scholekster erls broedvogels.
Voorts is opvallend de afname van meerkoet en groenling als
broedvogels.

Zoals gebruikelijk ook voor l97J hartelijke dank aan het
personeel (vooral de heer Koningen) van de Dienst der Begraaf-
plaatsen, voor hun optimale medewerking, waardoor de beschreven
waarnemingen mogelijk werden.

**)t*****+*+

Samensteller en waarnemer:

J.W. van rírlaveren Hogervorst
Dekschuitstraat 1)2
Amsterdam-1019.
TeI.7tT?B

september L971
í',,,iHltDF



tI -iiJ» lrllRu Ar,iS r,l rr us, _I.-?7-1_.:I I.{r-Qs f$g_§}§l!gg},
;Ï;ËË ffi ;frËï6"o c E;i;;a:f fiïfi Ëi;f GËil--
llen aantal juli.'waarnemingen werd reede gepubliceerd i"n het vorige
Br .1 .

De waarnemingen, hoeweJ- crltisoh beoordeeldi bLiJven voor de
ver rtlvoordel-ljkireid van de waarnemers.
iilummering: volgens Vogelgi-ds ]e druk.
De mrmmers tus.sen haakjes (, ") verwijzen naar trDe Vogelviereld van
het Amsterda.mse Bosrr n verder te noemen rrBog-t\vifaunarr .
+(..) betek
Het teken o

+

Iing op deze rrvifaunai
kleed betekerien I

ent: ai;rnvul
kan ook o,'

+,

G) 2:*$.sI
AepyyJ-r* ts- 9 P " Pr999Paren in I27.21, zie vorlg BIad blz. 14:

2. Inharn Oi{i'Í bi j Gem. terrein/Koenenbost
vermoeclelijk nog een tweede broedeel hief.
5i9 2 volwassen exx met 2 heel Jonge pulll (.iA)

1.6/g t paar met 2 kleine jtivenielen (Rrr)

3. Meerpad ï'/est-t
d::ie van oe r+ eieren van he[ lweede broedsei klt,àmen uit i
Nadat het nest verlaten was, 'rontfermderr een in de nabijheid
broedende meerkoet zich over het vierde ei: hli at het op (1O/8).
M"i.v, A?/B werd,en nog maar 2 juvenielen van dit broedsel waar-
genomen. (Mevr. Pauls)

4. Emmakade:
25,/B nog rnaar 1 juveniel; 23/9 noe aanweaig (vDr)
5. 1.5/? L aclult röet 2 vrij grote jongen Klelne Vijver (Scfrolten)
'7 , 6/8 l. adult nel, 1 pulli op de Hoornsloot achter het KLM-

gebouw (c1e Groot). 21/B noï; aldaar (vDr)

5/7
Ver
juv

Iwe
1

cle r
eni

ede broedsel van amstelveense Poel ?
adul,t met groot juveniel op kanobaan tegr rí. van ma$eg-e (GeersrvDr)
hel.e' kwarf,aal eën groot aàntal- waarnemingen ven aduÏte'en

ele exx oÍ) het NMr max. 16 exx op 21/9 (À,.)

(7) 9. Dodaarq Na 14rl4 p
277§'"à*;i; werk 24, I
Enige wailrneming in d

( t.o) 18. ealscholver

as weerS
ex Gem. terrein ('rri)

erde kwartaal.

ílaarnemingen van overvl iegende exx op
rli, 2t,28, ?] juli., 4, 6, 11, 19, 25r 26 augustus.
28/? !. exx overvliegend in één groepje (Swart)
Geen september-waarneming .
4/tO t ex vissend NM (Dooremans)

(rr) 20. Blauwe rerger

(12)

Broedpogj ng op 2 nesten langs Ringvaart mislukt.
Eén nieuwe vestiging, in de omgevj.ng van het Karnemelksgat.
9, à 1OO nesten r,verden geteldl vermoedeli-ik waren er nleer:
begin juni vond nog nestbouw p}aats.
\n 1-973 werden 222 Juvenielon geringd.
(opgave i,, Blok, r-1o-197])
21. Purperreiger
W8-JilïËnT6ÏïÏ, vliegend van kwekerij Schinkelpold.er naar

Ceverland Àrv. Poel (de Groot)
2?/B iuveniel ex liep langs de slootkant achter huj-s de Groot (ae i:r.)
In deze periode ook een waarneming van een purperreiger op het
weiland van Meerzicht (P. van Duynhoven)



(Asd Bos[ 1973-TIT, 2e btzt)
( 21) 34 , rrintertaling

Gcen
zB/z
11/B
30/B
Geen
6/to

waarnemingen tussen 6/5 en 28/7.
I ex, eclipskle ed, invallend ONM ,rJ; 11rl8 iaem (Swart)
enkele exx bij schuilhut ONM (Buker, de Groot)
enkele exx over ONM (Dooremans)
sept emb er-waarineming .
4 + I ex ov€r €xcr pad richting plasje ONM vï (Swart)
I ö bi j de schuilhub alda.ar (Branclef ; excursie 1 meJ . Hund)

(Buken, de Groot)

12

geen jongen

Swart en rlA)

(22) 35; leUe$g1+gfu Enise wngi th dit kwarlaalr-ryru-ffi;;fËïï;n ox àr"r óllpr iv (gwarl),
(26) 39. st-obeend

3/B-3-exi óver ONI,I rlJ (S,rart)
11/8 | ex op plas bij schuilhut ONI'Í 't{

3O/B enkeLe exx over ONl,l (Dooreniiene): Geen september-waar[emlng.
6/10 L 6 sp plas blj schullhut (Brandeí1 excursiel rrraJr llund)

(29) 42. Kuifeend
Hele kwartiral kleine aantallen op NI,,l, max. ]0 exxl op 26/8 (Àrl,)

3o); +1. Taf eleend. lla 26/J pas weer:
16/g t 6 eiíA excursiepad (,ï,i)
4/tO 7 exx (w.o. 2 ö) op NM (Dooremans)
6/Lo een groep van 2J exx en een groep ven ca. ro sxx over NM (swart)
7/lO 12 ö, ? Meerpad (,,,,)

G7) 2I . _ Grc.Uu_?q4Bb_eE
o
+

Meerpad (Scholten). Daarna pas weer:
5 chot )

Clem. terrein (U)
'an Oostveen)

( 41)

Na t1/4 "oeTZilq z
4/LO 3 o op NIr{ (v.d.
?/lo L § werk 24, 1
l3/Lo ,'? o, Ni,Í (K.

57. 9faywe gj14s

+v

47Lo-aZ-
6/to B ,,

Om

?/Lo )o
(41) 60. -Rietgans

b/10 om 9 uur 1 ex overvliegenà richting O/N0 (Swart)
lla 5/5 pas weer:(49) 74. Buizerd ;

l8/8 \ ex Ei; Kleine Vijver (van ïí.rveren Hogervorst).
Enige waarnemÍng Ín derde kwatrtatal.

§2. ggo*raf§
Van het paar in ONI.I uiíest geen eieren aangetroffen,
waarger.loinen. Mogelijk verstoord door ekster ?
4/B aldaar 2 exx vechtend met ekster (Swart)

l3/B nest leeg (Buker, de Groot)
?2/.9 2 exx bij nestplaats, klagelijk roepend (resp.
26/8 2 exx rrkikerendrt en prooiovergave (,t*.;
15 .en .L6/g nog kikerend. Laatste wàarneming:
16/g (resp. .tr.r!1 de Groot; fam. Bakx, Ko1k, Scholten
94. Torenvalk

exx pver .Arv. Poel richting Z (v,í1. Schot)
grauwe ganzenir over kampeerterrein richting Z (Straatman)
8 u 15: IJ exx roepenct over exc. pad. richting N/NO (§wart)
exx over kampeerterrein richting N (Straatrnan)

(6r)

(521
)

5 juli-, 2 augustus-, I september-waarnemingen.

Gi) g9: Patri js
17/7 4 èxi-weilanden l,Íeerzicht (^n)



.d. ('Zt+) f

(*sd Bos, 1973-ÍIï, 3e blz.)
(6?) 1o2. iÍaterra-l

Q4)

Q5)

-l-1 -

2 paar nog broedend (de Groot)
jongen (,,.,)
juli waarneming van.1 juveniel.

5 paar. Vermoedelijk had het
gras niet te zien (ae Groot)

Vc ,eleiland: diverse waarneminl:en in augustus, september, en
begin octobe:: (Brander, de Groot, Topsvoort, vDr)
Z6/g ? exx roepenrL al,Jaar (Brander; Kolk)
M.j-.v. begin october cok een exemplaar in kanobaan bij kampeer-
terreinl mi,'t tussenpozen gehoorci.. 15/LO nog (Straatman)
iui .i.v. october o.rk neer waarnenringen van roepende exx in ONM
(Dooremans, Swart)
I12, Schclekste:. (zie aanvulling, na rriiievit,r)
Ïn augusïus 's:Ëahts'vraargerrbmen oí'z>i8 en 26/8 (u, Swart)
In septelnber op L/9 en 5/9 (*r,) en ZB/9 (fam. Bakx)
6/tO t ex op ',veiIancl Meerzicht (Swart)
114. Kievi'u

15 op àídöii-ilöerz ht 1op strook Oeverland tussen
l[e9,eq+9.--{ggf§,.-9.L-NI i 7 paar Ín QiaJU.
Dus 2) territoria j-n totaal (de Groot)
29/4 ANYI 1 paar met 1+ pul1i.
1f/) weiland.en luieerzicht 1! pulIi, verdeelcl over Z paar.
Zeer waarschijnlij,k in totaal een groter aantar puI1i (de Groot)
26/6 al_v.teer tientaLlen bijeen op weiland.en Mz (vDr)
2O1e t ltOO exx aldaar (,,.,i, de Groot, exc.)
JuIi, augustrrs, eerste helft septeinbèr, herhaaldelijk grote
aant:r.llen op iveilanden ivleerzicht, vafierend van 1o0 - ]o0 exx.
Twg,gde hel-ft september nict rneer d.rin enkele tientallenr

2. ,3cholekster
ferr OT a_ n O j (Noordkant):
;íöïI ëii-t'leéi ZLCEt: 5 paar.
Op 17, rei nog geen jongen, vrel
t/'/ + paar net rcsp. l, 1t 1, 2

(77) lf9. Goudplevier
4/LO I ex o'rer ONM (v.d" Schot)

(BA) LZi,_. ïÍg!e_q.gn_i.q I{a t9i5 pas weer i
ïoz6-4'*eii-TNli ( de Gr;ol) .
ll/8 4 + 2 exx over ONM (Swart)
1, 75, 16r ZZr 23,2! septdmber: waarnemingen van max,6 exx;
afwissel"rnd" langs excursiepad. en op rreiland.ón Me.órzicht.

(36) 128. *u1p
àVí L-e- over oNM (v.d. Berg)
4/Lo L ex op weiiand MeerzicËt (Brander; vari der schot) '

(82) L29. Re
ijk 1 ex gezien (Swart)

9§jt 1 paar. Fas j.n turcedc weeli

epend overvli'egend, kwekerij (de Groot)
1/-E

a!/B I ex ro
1.4/8 iaeln.

(88) lfl. Grutto
Terri-toria in l9Z3:
ilèíIànden-fieeiZïöEt: 6 paar.
ïZ*pïf1ïïàaïfiènomen, verdeeld over
zescle pazrr ook .i ongen; door het hoge
Geen waarneming na:
t4/Z I' exx weil-anden Meerzicht (Al.)



( isd 'Bos , \973-Tïf. | 4e bIz . )
(90) t33. Witgatje

th

B exx boven NM (Swart)

+lB
]-l,/E
»/B

l.ex over ONM richting ZO
l- ex overvliegend (Swart)
2 exx over NI"1 richting I,iO

( Swart )

(schorten)

Na 6/1 pas weer.!
"\t'A) . t'J/9 Ldem.

l/4 pas weer:
niel (Swart)
À^)

(92) l35. ,Ccverloper

o3)

Íq77-lGx -oem.-terrein (-,')
2t/?'1 e,x sloot je ten lJ. lran het exc i pad (Swart)
2B/Z t ex slootje ten O. van het exc. pad (Swart)
t8/B t ex l{eerpad (.,,^)
1O/8 1 exx Gem. terrein (Dooremans)
Geen septe:nber-waarnemi-ng.
6/tO Oeverlopers horen roepen eind excr pad, niet zichtbaar.

Later I exx roepend van oeverland bij Meerzicht over weilanden
lieerzicht , ook gezien (Swarrt )

itb, J.'ureJ-uur
Territorie 19712
'il ö if ànAëi-Iq6 ö i Zi c irt 2 paar,' wààrvan 1 paar pas vrij laat (9/6)
, an11i-G;Tiót)--
ONM 1paar,,gcerl waarnemingen van.jongen (de Groot)

B tweemaal 1 ex ove.rvliegend (Swart)
B 2 exx overvliegend (rnevr. Pa.uls)

B 1 ex roep-end over Me,erpad (irÀ1 ,,

9 1 ex fouragerend op drassig gedeelte van werk 24 (achter-
eenvolgens vDr me,t mevr. Geers, en ,\l&).,vreemcl korte onder-
snavel ;!.,) . Later hier verdwenenö 

,

Dezelfcle dag rs middags een tureluur, die bij de Molenweg
in amstelveen was àangetroffen, gebracht bij PVrt: had gebroken
ondersnavel. L/lO overleden (Simmer).
Ongetwijfeld hetzelfde cx.

tt/
L3/
2ri
26/
10/

e5)

(106) l-62. Grote mantelmeeuw
21/9 I ex Gen, tèiiein

(ro9) 164. Zj-lrrermeeuw Na
6/LOL adul-t-óx+2 juve
?/LO I ex Gr:rn. terrein (

(1rr) l6r. stormmeeuw
1 juli-, I augustus-, J september-waarnemingen.

( rrl ) 129 . visd.ie f
2t77, N7T,-tL/8 20 à Jö exx boven NM,

exx op ureilanden Meerzicht,

L18, Groenpoc.rtrui ter-q7TL ex s"Ëorll§'rart)

3/6 2t
Ook anCe'ren namen - voor het Bos opvallend - grote aantallen rvaar.
Mogelijk bror:dv'ogel overkant Ringva.rrt i :

Laatstc waarneming ? l/9 t ex Meerpad (.r.'r)
r ()-L7 ) Grcte stern 18

I ml_ns tens 1 ex roepend over Nt{ richting yrl (Brander)

(121) 191" Holcnduif
4/lo iésp. I=x (Dooremans) en B exx, weiI. l,íecrzicht (v.d" schot)

Gz31 t9 . To:rtelduif
gehoor ij excursiepad (rla). Laatste waarneming ?



(a"a no" t Lg?t-LIÍ, !e blz.)
G25) Lg5. Koe!eq!1

La tste vraarneming: 2 6/8 L ex gezien Meerpad (eA)

+( rlo) ?o5, vel-dui1
67ïffi3'íí:r 5?, 1 ex boven oNt{ l'íest rand nliddelste bö§í

aangevallen door kraaien (Swart)
Eerste v,raarneming sedert 18-4-1970.

(L32) 2o7, Gierz-rualuvr

L5

2518 1 ex four.
(L11) ?09r,*IJ-syqsgl Eers{e w

22/? Vogeleiland; gehoord
I',Í.i . v. begÍn augustus ook

Laatste waarnemingl
tussen huis- en boerenzwaluwen, ,.Iachthavenweg (Swart)

aarnemirlg Í.à Lï'lli
( Brander )
waarnemj-ngen bij de Man e80

(Simmer, Metzger)
M,i.v, Ll/B regelmatig waargenomeí blJ het Vogel,eiland (Tops*

voort en diverse Vur/G*Ieden)
23i8 Schinkelpolder; bi j de kwekeri$ (personeel Bepí.arrtliiÉeilr

med. de Groot)
aa/8, li)A, f/gi 8/g (f exx), g/gt tL/gt a4/g uí3 truis de

Groot (de Groot; mevrt de Groot)
23/9 L ex Schinkelpolder; over kamp. terrein en asngrenzende

kanobaan (§traatman)
25/B L ex over slootje langs excursiepad ONM, rÍchting Roelbaan

(v.d. Berg, Scholten)
4/tO t ex over sloot langs Koenenkade tussen weilanden Mz en

laatste bos (Brander)
2 exx No-hoek Meerpad (Dooremans)
ï "* eind excursiepad (v.cl. Schot)

(op 4/to óóx op Vogeleiland waargenomen)

214. Groene s echt
ebos en hertenkamp ( at)

Gt6)

( r;8)

t4/l
20/B
25/B
30/B
5/e

horen roepen, eerste bos (§wart)
Vog,eleiland (8, de Jong, Topsvoort)
Koenenbos (Swart)
omgeving Karnemelksgat (Dooremans)
horen roepen achtereenvolgens bij exc. Padr eerste bog en
middelste bos, vermoedelijk 2 exx (AA)
Koenenbos, gezien (O1denzie1, med.. vDr)
horen roepen, Balkan (de Groot)
horen roepen, kinderepeelplaats Noordkant (Alt)

Kleine bonte specht
Enige waarneming in derde kwartaal:
2B/? ."n roepend ex in het bovenbos (Swart)
4/LO I ex ONl.{ Oos'b, horen roepen en gezien (v.a. Schot)
6/tO vtjfmaal horen roepen in eerste bos (Swart)

(141) 222 Kuifleeuwerik
ex ac avenweg, omgeving Ringdijk, op het asfalt !

Ncg zang (Swart)
(14r) 226. Boerenzwaluw

30/B
t/9

L4/to

to/9
t4/g
t6/g
2U.

t4/8

1L/8

het nest onder klep Klapbrug bij tsanaan uitpevl
Een nog fater broedsel, onder afdak ten NO van
pas uitgevlogen. (vDr)
enkel"e honderden overtrekkend (Dooremans)
meer dan honderd exx, samen met huiszwaluwen, boven exc. pad (aÀ)
rogbouroíwaluwen waargenom6n ( rtl)

ogen. (vDr)
deze KLàpbrug,



t6(lsa nps; lg?l-I],It 6e blzr)
(f46) 227, Huiszwaluw

( 14?)

màssàal óp telefoondraden Jachthavenweg (Swart)
i-dem, 70 à BO exx (,+R)
15O à 2OO exx overtrekkend (Dooremane)
t honderd exx br:ven werk 24, met boerenzrtaLuwen die Ín de
minderheid waren; ook veel exx boven exc i pad (Aa)
+ I exx boven Jachthavenbos (v.d. Schot)

L)/LO J exx bij l,leerzicht (mevri Brinkers)
Oeverzwaluur

jO/) enkcle tientallen overtrekkend (Dooremans)

2-,78
26/B
30/B
r/9

4/to
228:

6/tó ieimoeaériit r
(med, vDr)

L1/lO 2 exx ONi,í (v;dl

Ir+atste waarnemLng:
i l'Íeerpad Noord (Brander)

Na L8/3 paa weer:
26i9 10 exx Loog over kamp. terrein richting ZiV, roepend

(straatm-àIf
(161) 252, Kramsvogel Na 25/4 pas ,ileer:

smalle stÍook Overland (§wart)

(22o) 229, wielewaal
f4/8 Ueaelend juv

(221) 212, Bonte kraai
ex gezien door leden varl een JongerengÍoep

,gchot ) ; I ex hertenkamp (Et d.e Jong, Kr van
Oostveen)

Qgz) 24l-, i,tatkop
4/9 r,iiur-roep bij bot

Q99) ?45, Dqat{manqetie

enhuizen f,oeibaan (vDr)

6/ro
(162) 253,

Z/LO + J exx in lijsterbes
( 16> ) 25g . tÍere1

l3/9 àií§ena ex de Groot thuis (ae Groot)
t6i9 zingend ex VEBA parkeerterrein (vDr)

+Q67) 26]:_8qq{bglqttapqit
47To-1- a in öNM oo6t (v.d. Schot)'+

(168) 264. Paapje
p;id ( v. d. Berg)
pad (Dooremans)

2 exx langs

ZangIi jstqr
5/B een voluit zingend er(, te morgens vroeg, in de giet1.egen

(de Groot)
4/tO zingend ex bij huis de Groot (de Groot)

Q6l) 45!. Koperwiek Na 26/4 pas weer:
, omgeving KI. Vijver (Koi.k)

€XC r
x exc.

2/9 iaem (AA)

( 16g) ?Q5. se\raasde_rqq{stqqtt
Llnige waarneming in derde kwartaal:
L5/g t ö gezien àp het Vop;eleiland (resp. Brander en de Groot met exc.)
4/fO ariemaal I ex gezien (Dooremans) Laatste wng.

( r71) 26 Nachte aaI
Enige wng, in e kwartaal,
28/? I ex zien vliegen, Ia

Q77) 275. Kleine karekiet5n zíngend ex exc. pad (aA) Laatste wng. ?

( t?8) 2?6, _Bosrlet4q4ggq
Z8/? l-aatste ?iag-waarnemlng: eiod exc, pad (Swart)
*/B L ex horàË-loepen en gezien eind exói pad (Swart)
Laatete waarnemÍng.

t8/8 L
1o/8 1

o
+
e

tevens dus laatste wng.:
ngs Ringvaart (vDr)



(179)

l5/9 L ex gezicn bij exc. pad (mevr. Heuwekemeyer)
(IBo) ?29._§petvogel Laatste vuerarneming :

8/6 zingend ex bij kinderspeelplaats Noordkant (vDr)
( l8f-) 2BO. Zwartkop L.rats te zang-\,/aarneming :

ex bij kinderspeelplaats lïoordkant (vDr)fr7r zinr,end
(182) 282. Tuinfluiter Laatste zang-waarneming:

2J/8 zínsend
4/g 1 ex gez

(r851 281. Grasnus
2l/8 zi-rrgend

( r8l+) 28 Na 28/5 nog slechts:
]- I ex gez

0everlan
( rB51 28? . r'itis

L/9 zinge.nd
(186) 288" rjiftjaf I"aa,tste zang-waarnemingen ?

ind exc. pad (Swart)6/rc àin§end-ex e
zingend ex Vogeleiland (vDr)

Geen waarnemingen in derde kwartaal.
6/tO tweemaal een ex gehoord Noordkant (Si;art)

+ ( rB9 ) 49!-.-Yuqrgqgdhaant j e
2E/7 t ex OmoricapaC ( v. t-l . Berg) . Eerste juli--uraarneming.
lL/8 2 exx excursiepad (v.d. Berg). Tweede augustus-waarneming.
ZJ/E Onoricapad, mins,tens 1 ex, roep en nog wat, zang; ook gezien

(Sr,iart, vDr)
Omoricapad, 2 à ) exx (v.d. Berg, Scholten). Derde augustus-urng.

( 190) 39!-. cf:uwe-vliegenvanger
Enige eveutuele waarneming na 2L/6;
4/B misschien juveniele vliegenvangers, pad ten N. van gemaal
Ringvaart, naar dalletje FB (Swart)

(t>z) 3o4. witte kwikstaart
25/8 I ex gezien JàClithervenweg bij Ri-ngdi-jk (Swart)

Enige augustus-waarneming.
Geen september-waarneming .

4/tO t ex roepend. over Ringvaart (vDr)
I ex roepend over exc. pad (Dooremans)

6/tO t ex roepend over exc. pad (Swart)
(rf4) 306. Gere kwj-kstaart

257ffia41ïffi-6epend ex over oNM (Swart)
Enigc waarneminS ín 1973.

(204) f14. Apptvink ?

(Asd Bos | 1973-IIJ.t '7e bLz,)

2278 eén aóoa ex gevonden bij Raclar (f .v.a
de Groot, dÍ-e de vogel echter niet te

(206) 3t6. Putter

)tn Di alry ontrór
't t. rlfvvs*r!óvr

3/ 8 Laatste zang-ïvaarneming (vDr)

ien en roep gehoord, eind exc. pad in smal-Ie strook
d. Ntsr: +n L97/híer een waarneming op l?/B (Swart)

iààtsté Zang-waarieming :

ex Jol-lenpaa.(Aa) . -

ex bij kinderspeelplaats Noordkant (v.d. Berg, Scholten)
ien 'bi j excursiepad ONM (v.d. §chot)

Laatste rrrlaàrneming :

ex einií exc. pad (vDr)-

L7-

. Brug; medegedeeld aan
zien heeft gekregen)

Regelmatig i,,,aarnemlngen van fouragerende exx, voornamelijk bij
huis de Groct (de Groot) en op het Vogeleiland (aiv. ',ryaarnemers)

I



(Asd Bos, L971-TII, 8e blz.) 1B

(2o7) 317. Si È Na 2J/4 pas vleer:
) dri-emaa.l 1 ex

I ex over exc.
roepend overvliegend over
pad (Swart)

ONi,l ( Sruart )

LL/8

(216) ,lo._[eqp Na 21/4 pas weer:
Jollenpadr/Jachthavenïueg (Swart )6/to t ex

Gebruikte afkortingen namen waarnemers: .

AA - mej. Arntzen
vDr - mej. van Drooge

Samengesteld. door:
.Mej. tlr. J.H.U. van Drooge

october t'9?3 Cornelis Dopperkade 9 VI
i»rfvDr Amsteidam - 1009.

*:*****x(**,F***x<*{.******,i*****.+**+********************+,***+,k!k,}*************'f

TTTINVULLINGEN o INVENT."RISAT E NOORDKANT I

Yg gg Èglirset! I3g: - l]e -i33rs31s
Scholekster weilanden Me

nr. 2 I b.12. L2,

erzicht ! paar
I paarONi!,i

I(ievit weilanden l4eerzicht
oeverstrook tussen
wl. rlz en Nwe. Meer
OI{},1

1! paar
)
)
)

?1 eaa,
1 paar
7 paar

Grutto rryeilanden Meerzicht 6 paar ) 6 paar

Turel-uur weilanden i,Íeerzicht
CNI{

2 paar
-l 1 paar

),t paar

Zie nadere toelichting in dit l,leCedelingenblad
nr. 1) sub rÍArnsterdamse Bos, derde kwartaaLÍr .

( tte jaiirgang,

,

) 6 paar



- 
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-

!ïaar en in en om Amsterdam , exc1. het Amsterdamse Bos,
ider art

Voor C.e grenzen van het gebied, zie Med. BIad, !e jrg., nr. t.
fnteressante waarnemi-ngen.buiten dit gebied worden'inspringend verniel-d.
rrorr kan ook o-k.t-eed betekenen._+ +'De waarnemin§en, hoewel critisch beoordeeld, blijven.voor de verant-
woord.elj-jkheid van de waarncmers
Bij zeldzame vogels dient een veldbeschrijving te worden gegeven.

e

De lezers
werkend,
voor het

van d,eze rubriek, voorzover niet reeds
wordt verzocht ook hufl waarnemingen op
volgend nurnrner lÏT"i1ï:k eind d.ecember

daaraan mëde-'
te sturen,
!

Geoorde fuut
29/7 t paart je mert dons jong van ci-rca |-la d.agen oud,

Laarder uíaschmeer (Swart)

Àalscholver
Iq7T{jlïï ex, mak ex, kon gevangen worden (zLek ?), :iaver;.

ving na loslaten direct een paling (v.4. Berg, Scholten)
Lepelaar
22/? z exx overvliegend Ringspoordijkl Amstelpark (v.d. Berg, schorten)
J/B t ex, overvliegend,de lvti-randabad (Íam. nàtx)

IJ/B I ex, overvliegend Sloterdijk (Krabben, Lammers)

Krakeend
l9/8 éà. 1O exx, Grote Wije, Botshol (v.d. Berg, Scholten)
Kui feend
16l? L g met groot jong, Vtlestlandgracht; broedt a1 enige jar.en

in' deze orngeving (Swart)
Spervrer :--Vfi-.*, 

Hol-landse .kade, Zuidbi"jlmer (Veting)
Bruine Kiekendief

1)/B 1 3uv. ex , 9/9 t 7, tZ/g t ?,

2J/8 L 7, Sloterdijk (Krabben)

Boomvalk
l9/8 3 exx, Botshol (v.c1. Berg, Scholten)
ViJaterlal
7677;-27/? I ex, sroterdi jk, omgeving Halfweg (.Krabben, Lainmers)
Watersnip
Begin se§tember gemiddeld circa

Halfvreg (Krabben)

Ííitgat j e

lZJ exx, Sloterdijk, omgeving

1L/7 L g, 4/8 I juv. €xr
Sloterdijk (Krabben)

Blauv,ie Ki-ekendlef

3O/7 enkel.e
24/B 1

Bosruiter

exx, )l/7 Ld.em, 13/B J exx, tD/B
Sloterdijk (Krabben)

enkele exx,

3o/7 I cx,
Halfweg (Krabben)

Zwarte huiter

4/8 I ex, LJ/8 enkete exx, 2T/B J exx, ,Sloterdijk, omgeving

LL/9 5

Kleine
exx,

22/l 2 exx, 7t/9

cxx, Sloterdijk, omgeving Halfv,ieg (Krabben)

Strandlo er
l enkele exx, Sloterdijk omg. Halfweg (Xr

l-O exx, Sloterdj-jk (v.d. Berg, Scholten
.bben-, Lammers )

)



(Groot Asd, 2e blz;)
Temmincks Strandloper

20-

7-Ln--exJV78-ï.", LJ/B 2 exx, ll/B 2 exx, Zt/B 2 exx, L2/9 ! exx,
Sloterdijk, omgeving Halfweg; dit ja4r meer Temmincks en minder
Kleine Strandlopefs,aanr,vezig op Sloterdijk. Vorig jaar een grote
plas op kaaL zandterrein, dit jaar meer hegroeiing en meer strik-
velden (Krabben)

Bonte Strandlo er
0 exx, €xr Sloterdijk, o'mgeving Halfweg (Krabben)

Kromb eks trandloper
2717-1.-..xx,.-1À,;o,.]. .ex. 1n aom.erkleed-, 13/&.2 exx.,. Slot.erd.ijk, .omgeving

Halfweg (Krabben, Lammers)

Grote Jager : ., :

579--Í ex, zittend op strand IJmuiden, kon tot op 10 m benaderd
worden (Buys, Krabben, Lammers)

Drieteenmeeuw'
2678-1 jíïl-_ex, Zuidpier IJmuíden (Buys, Krabben)
2/9 1 ex,' Zuidpier IJmuiden '(Krabben)

1

Lachstern Correctie Med. B1ad, lle jrg., nr.
moet zijn riexperi.encerf . med. E. Veld-n§rmoet

Holenduif
2678-TGi roepend., Amstelrust (v.a. Berg, Scholten)
Turkse Torte1

Herengracht 462; dus nu ook reeds verspreid ten lI'I.2V7TÍ=x t
van de

2t p.24:
zijn med.

enkele exx (me;. van Drooge)
Buitenveldert (mevr. drHaen)

rrexperienderl
v.d. Berg.

(v.d. Berg,

Grote Bonte

ÀmsteI. (Swart)
qpqc!!

Z/T-T"xl-Zorgvliea (v.d. Berg)

Beflijs'ber Correctic Med. Bl-ed, lle jrg., nr. ?, pr25z 25
Botshoi, moet zijn 3 66.

Tapuit
Z57?.Í ö, verkeersslachtoffer, Örr,r""Lit1-iaan (veting)
Grote karekiet
L9/8 1 6, zingend,
Yuu"gqq{Eeq{je

Botshol (v.a. Berg, Scholten)

L-578 l--.", ,f . f sraörskade (oreeI)

!onte v1i-c.genvanger
2/9 1 g, zór§vliea (v.d. Berg)
Matkop
?-/9 I ex, Zorgvlied (".d.
S taartmees
[29'-fàíA Lotsyraan lrrest,
17/9 5 exx Groni-ngenstraat,
Baardmanne!is

Berg)

-L49-T exx, Sfoterdi jk (Krabben)

Boomklever , 
,

$n-T"x, gehoord Thijssepark, prins Bernhardlaan/Emnakade
Scholten. )

Samengesteld docr:
E,J.M. Veling, 'rr/i1Iern van Abcoudelaan 14, Abcoude .
Tet_. o2946-t776.
BVe,,/vDr, octobet l9?7

zoo/4



-2l- -
(ad t.led. Blad ll-e jrg. nr. 3, october ï9?1)

V íG CJN + KJN de TJIFTJItr,, . -n .Jrg. Iö, nr. 5 L3 blz.
De VIielandt,el]ingerl, orgapisatie.
sociaal gedrag bi j rosfvo.gels '(tàrènvàfÈ,- uoömvàit<, sperwer)
í aarnemingen-rubri ek .

V"íG het GCOf en Omstreken..:-:_--:]--=.--=--/e Je.arg.ang, nr. 4
Een hondeleven" Over de
aanrichten in de natuur.
Ankeveen, een impressie.

vraag in hoeverre'höndàn scÀàae kunnen

De kokmeeulenkolonie van het .{il-ver.-
suiirs' ,!àsmeer. Beperking nood zakeli jk ?
Hct Laegieskamp, beschermende maatregelen.
,i ilde eend doodt buizerrl, iÍberlingen, Bod.ensee, B-8-i-g?3.
D e llarrik
Gooise vogelhistorj-e: het vogelleven aan het begin van deze eeu!/.
Itaarnemingèïi Zuid . -Flevoland 1 j,enua rí/ aprit lg/j .
Broedvogelinventarisatie,il{ilverbeek'r, 1g?t/, ?e.
Huiszrrvaluw-avontuur. Eén van J uit een bouwvarlig nest gevarlen
jongen u,'erd, na diverse vergeef se pogingen, tenslotte in een kunst*
nest (een plastic bloempot) weer door de cuders gevoerd.
l{ere1 imiteert Grote Lijster.
.:ntvangen Literatuur - Vel-dwaarnemingen.

I{N.- .Y-qsgl g"fEefgep, rylHyA,
Alkmaarderrreer-nulnmer . t)ok

augustus_Lz71, 12e jrg. nr. 3
verschenen als rparte publicatie:

86 utz.
itAlkiiraardermeep.boek f II - L973 - iíaterr'rild in het,Alkmaard,errneer-
gebiedii, met uitgebreide tabel_1en en grafieken.
4YTHYA; october 1 971 , I2e jrg. nr. 4. I(emphanennum 36 atz.
',laarnemingen bij baltspl aatsen in r,testzi jderveld en het ríormer-
c'n Ji-sperveld "

verschenen:'rvogels van Zuid-ulest Drenthert, een I.IJN-v;G-uitgave,
-- te verkrijgen door het storter, van f 6.5O op gir.o 445595, t.n.v.aIg. penningmeester NJI{-V rG, ,{msterd.am. (oplage beperkt ! ) :

V.;G H"TARLET',. de FITIS. augustus 197t 20 b1-2,
Koningshof, b ro e dvor.:elinventarisati e lg7 2 .
Vogelvraarnemingen op Ipenrode, 11 rnaart - 3 juni L9TZ.
Broedvogelinventarisatie-verslag Leycluin 19?2.
Verslag over de roofvoEel_stand in de A;r-duinen, lg7Z.
Verslag vogeltrek herfst l_972.
Eerste waarnemingsdata van onze zomervogels, lg?j.
veldwaarnemingen, waaronder enkele ín Halfweg en sJ_oterdijk.
VríG l\oordhollandrs Noorder }<wart i er de PIEPER , augustus 1973 LZ blz.
12e jrS" nr. t3/9.
rmpressies uit Porder het Grootslag ( est-Friesland), F. versluys.scholeksters, waarnemingen op enkele percelen bloembollengrond
langs de binnenduinrand op Texel.
Gedrag vi:.n ekster op vogelvoer.
D_e i IEPE4- r octob T L97

Cntvan en LIiiT.liti..Ti]UR

, de KORHAANi aug./sept. I9?3 zB atz"

, jrg. 9, afI. 4

, 12e jrg. nr. 10 1-l b--l-2.rasl-and-inventarisatie op lange termÍjn.
r?ecreatie bedreigt de futenstand in vilorrner- en Jisperveld"
Verslag excursj-e Balgzand , Z5-j-19?3.
Verslag .pinkster-vreekend Ameland. (9 t/m tl, juni, L9?3)

GRIEKEi'JLAND en fg3§LE, 'ivogel-expeditieir van 2J/6 tot 26/T/19?L. 36 btz.--_.--:door ï,/.l,.i . van der schot. verslag samen€lesteld en bewerkt door H.p.Doorernans, ,.ovember l9?2. Ve;l. iied. Blad, 9e jrg. nr. j, october t9?1,blz.2l e.v.;,tDe Olympus en zijn vogelsïr.

G



(titt. ad 1973-rrr,'
DE BROEDVOGELS V^i\T HET

2e bl.z.)
DOL],..,,?DGIB IED , ,i . Braaksrr.ra bn vr/ "

-22-
de Llilde 5 b:..z.

Cverdruk uit 'íDe Levende Natuur-16 Ttg?il,, ; ontvangen van
Hr. Braaksr,ia.

À11-c vo1"!undc pui;licaties
ï""r-ËT"""Ëh;;-G, r . iill

w;rdcn ontvangen van het Ri ksins tituut
, september L971:

- C.F. van Beusekom - Jcological i-solation with repsect to food between
SparrowhaLlvk and Goshaurk

- P" Fuchs' J. Rooth s.nd .it.H. de Vos - Resi-due levels of persistent
chemical-s in birds of prey and. owl-s in the ltretherlandsin the period
frorn 1965-L9Tt

- H. Klornp - I?egulation of the size of bira p'opulations by means of
territorial- behaviour.

- G. Londo - Over de mate van vervangbaarheid van milieue.
- J. Rooth - De invloed.van lvatefvervuiling en van'waterstaatkundige

werken op de voge.lstand.
- J. Rooth anci'D.A. Jonkers - The status of some piscivorous birds in

the Netherlands
- C. Smeenk - Oekol-ogische VergJ-eiche zwischen ,,,aId.kauz, Strix a1uco,

und ;va1d,ohreule , Asio otus. r,cological comparison between Tawny
Cwl- and Long-eared Owl

- S. van der,rl -e,rf -,Effecten van recreatie op de vegetatie in natuur-

- J. ter iioeve en G. Londo - Natuur- en land.schapsbehoud'in relatie
tot grondlvaterwinning,.

- D.À. Jonkers 1 i{et Laalder Vilasmeer, e.en reservaat met vele f acetten.
- Th- A. Renssen.--"i{oe -verjaagt U de Knobbelzïvanen van graslanden en

akkers ? - Doen i',Ieine Zwanàn schade aan de landbouw ?
- H.L. Schuilenbu.rg - De ooievaar:sstand op een dieptepunt in Nederland.
- A. Timmermat, iri.,- De broedvàgur-u"*àisielting vi,in het Lauwerszee-

gebied vóór en na d.e afsluitiiig.

Samengestel-d door: i"le.j. tvtr
october 1973, vDr/vDr

J.H.U. van Drooge
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&ïEAAFAL{ïWËffi V'4!r SffiTEEDÉ3f i3í $EïÀAA "

ïrt§rprs0 .

'Ïot de weintge vogetr eoorten die we in grote getalo kunnen aantraffen
in het hart van grote atedan bahoort da fiierawaluw. 3e Glerawaluw ie
aelfs de eni6e vogelsoort, die -aLthans in Àmsterd.atr- voorksur X.ijkt te
hebben qcor oudo cted.erijkan én d.io daarbuiten asld.er broeCend wordt
aangatroffan.
fat helben oude wijken te biod,en d.at 0isrzaaluwen aantrekt?

0m ean antsooré op d.eae \m&ag te krijgen, werd, in d.e zomer van 19?3
in een ged.eelte van *meter&o,nn aen inventaria opgemaakt van broed.gevallen
(t). U:.t deze inventarlaetie kwrraan duid.elÍjke kontrasten nasr ?oren
tussen verschi.llende atad"ege&ee1.tan. lezo verscbilien bleken aamen te
hangen nat d"e konEtructie van d.a d.aken* In verland hiermee aijn eterke
aanwijaingsn gevoÉd,on d.at do Snaterdamss populatie Gierzraluweil arn-
atig roröt bed.reigd.

ïïar ZIJII Gïmuilral,uwrl{ ?

Gierzwaluwau verschillen van d.a neests and.ore vogols, inklusief da

Ecbte awaluwan, weeràal aij niet verl,vant zijas d.oord.at aij nauwelijks
kunnen lopen. Iïun potcn aijn kort en zyrak an d.,* vogele kunnen er allean
mee bangsn aan steile re.nden (a).

Giarzwaluwen brongen dan ook het groötste óeel. van hun laven in de

Lucht àoor1 rr6ar s6 zcjlfe tg naohts tijd.erra il.e aLaap kunnen blijven (l).
Oorepronkelijk broe&d.oïl Gisrs'Jsaluwen in spieten in roteen, later hEbben

aiJ rloh met ce eteórlÍjke kultuur ovar heeL Huropr verspreld.. Yoor het
broad,en zLjn zd aangaroscn op bestaand.e holtee. Za kunnen niet, Eoal§
Hulssw&lulr on Boerlnaraluw, bun eigen nestholto makÈn.

ou ftÉLm A$ItÀI,Itr 0iÀr HÍ:t ?

0p baeie van clc tellingan kan het aantal broedgevallen van d.e Gier-
zwalur in i'raeterd.an-8uiè worden gaschat op f00 - 2500. ïoor beaL Àuastsr-
d.am badraagt het aantal nacr gchatting 1500 - 7rA0, Dit komt grofwag
ovete6r! oat een totala popuJ.itie tan )00O - 25000 erenplaren (niet-
brosd.ando individ.uar mË€gerekend - zie noot 1)

lrmaterd.ao telt d,aarucè Taarsohijnlijk 66n varr ée grootste populatiee
Oiarzwaluwen van S*derland (4).

I&EITE BÏIUN,}E.H ?

De eigenlijkc talling roró beperkt tot .Annsterd.am-Zuid. Toen al.le
net aekerbeld gekonrtatasrde broed.geuallen in kaert ríaron gebrachtt
kra.u het volgend. boelcL naar voren,



,r'1.

BIJL aan GicrarrLurq4t lrn ean Gicrzralurcnt

fct zckcrheld,
vaatgcrtcli[t

Pi jp
Conecrtgsbourtuurt
§oblalclbuurt

Stadtoatuurt
§ollobuurt
§lvicrcnbuurt

Vrmcht op

konrtnrkttct Ocrtorparkbuurt Buitaavald.ert .

Dappcrtuurt BlJlacr :

Oud-Iïeet litoord,

Orof,rsg ka,:r rordtsn 6erteJ.ö àa"t Gierzraluucn uautcllpkc brocdln la bcbou-
riag ?ar at 1920.

f,rurE IlrK-rïPs§ ?

l1 aaa,r gslang d'c vora kuanen ls drie vael voorkoucatl,e typeo dak

oodergoheid,car Pl.attrDakcnr PunËDó&en ea Haaearatà-DaLclr (gfg. I ).
Figtrur t. Drta baeirvorneu YÈn &akcn'

Punt-d.a,h

§een 0iers aLuweo Geda GlcrsraLurea DiJmt jla Oleruralurcn ;
af,hsr&elljh vaa ttakbed.ekkÍ.ng

vaa scbui:re ziJclc.
Veruit èe nee:to broeàgrvallca van Gisrgralurtn rerdea aangotroffan ln
hct nanlerèa-t;rye. ![aar aiet elle daken van dlt t56re hrnneu GlersffiIurEll
hulsvretea, rEgrt ooh cle ctak-bed.ekking van dc rohuine atide (fet, agk-
aohfld) is vsn bclang.
In neer daa 9O S v"a cle gavalI.rx trat ào bed,ckking aln geeohetst ln
flguur 2.

Flgur:r 2. DalcEn reaÉin itlH.jlr Glerrraluron'b:rosècn,
iruvr-iee - opËN;Àt6

E iSEEL
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t\riLe óu ï{ord psnnér:

uet bociileel
t\ríle itt l{ord (}ruiapan-

variant) nst boeiileel
Hol.l.o pantxea.

mat boeicleel
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3raj,-.{ar Eangard,c_óak
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0Ícrr*alurro oatbrcka alc èa opaaia6 in èc aoh lr opgpvuld (tt5n.
raat rpcote) of dgcdeEt {bi3n. mqt leod,i nla fig. 4}, }.
Èresrtr riatlcn m troed.gov*L}eu in d,ats-t54pcr als afgebeeltL lu flg, 3r

Fi nBuur 3. Dskoa *aaria gaan Gierawa-luwerr broedoa.
VOR,STEN

SOEi}EË L

t- -. I _

Le1"p+unen net bocit[col §hlaglee net borídcs]. Eo1le B*anon net
vorrton (puntdak)

Ds verhlaring voor itít vsraobiJnccl '1a, d,at d"e Storaraï.urcn een
oprqÍaq ía $a q.gk nod,íg hebbea (oa i* te vldegen), almed,o o6a IgIESg

''ashtetr iir pmnea (oa hat nert Ín tc bourea).
8cn d.ergollJkc ruímte sntbreckt btJ àe lolBannen e,:e ïtJ cte aogrnaaud.e
ehlaglel - initatic-lsloa van rsbberoid. (fig:. 3)r dlte i* trgraetcl.line
tot ilc hollc cn ÍffliIc d.u §orcl" Bann.r rsohtgtroekr op het d.akbcrohot
rorèa bovertlgil, {ur afrmd.cr penlattm. Flguur 4 Laet duid,cl.tjk aien,
hoe etlcntlsel d,e paalattsn an da nok-openÍ.ng"riJu voor ela OlerzrËjlun.
(rt

ïe krurarn raunenvattonè koukl-ud.ercu d.et eou gesohíkta broerlplaata
?oor $Íerswal,uwen moet vcL&oeu aan d.c voLgeaàa eiasur
1* §r noct ea overhansada lst (hoeÍd.eel.) in d.o nak aau*ezig zlja,
2r Íhrmeu boeld.eel *n paeueË uost aan gleuf aanwozig eijn (vo(r hat

t
].Jr?I18g0r1) ,

3. fsesGn dal$.rn{5* en d.dkbeasho"[ noet esn ruimts aanwezig slin (voor
het broeilen).

Bigu§ 4. DraredloorEuede vsa 3 nanEsrde*d.akea meÈ veraohiLlende èak-
bed.akklng.

fiAsïi F

5?ECi E

t_i
í*- J

3óEi
(
NAK6qiND

iNVLiÈG-
o?ENiN6

}ïoEDRtlil"lTE

SdHOï
+ TEe{G§L

?ANLAÏ

PÀ§§M§

r{i&i-GpsaÍng open"

Gasehlkt voor §ierawalus

Pfi{ï$gr

nok-oBeaing d
0ngeachlJct

?AN

5H iNGtES

59ffi§f,E§

0agaechÍkt

_t_
L.
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Slrchtr as:r kloln èse1 van d.e broed,gevellea (niader d'Ëa I S) rerÈ
aangctroffen in aclère gituatÍes; s6a.1a Í"a n-r:ucaBletenr ond,cr d.akramcal

il"*ar* nu z1,q relk* betekeni-e dsse resultaten hetbsn voor het bshoud.

ran d.e GlErgraLusen ia Amrteràau.

BEDREIG]]{OES"

In het ksd.B vaa ilc stad"asaneriag an. -r*novatia sordea nopentaeil
iu .§nctsrèan sJ"'l,crlet ueatre&aldl uitgcvoerd, ilia é.e broecl,gelcgenheid
vosr Gioraralu*ca aenteatàe* Dess ontwlkke.llng i* d,ae to ee.'natÍger o,udl,at

juict rte raneringr- 6n rsroratiertjken ao riík zijn aan GteraraluvGq.
fn cLa eeret* plaatr word.ea ofr al1clcl plaat**u huíeffr afgebro&en

raarin GÍ.srsraluren Inrnuen troeöea. 
,

In ila treed,e plaata rord.ar bÍ"j vee.iL"ouda rlskail ile kl.ereu Íueasa èa

dakpannen eËÉgasmöeril ret apreie. Gebaqlrt d.it ook aan d,t bovenkant van
hct dak, tuEsen boeltl'c*l eE xls.lramr dan kun:eea ar ga6!x sierzwalureu
&E6r bi:rncnvlÍëë€n". Oek vord.t ile openiag BErs ile nok dÍJcxtjla af,gcelotaa
met leo& of rinkr nst hstaelfóe triestc gevolg.

fouslottel on d.at lijkt mounenteel dc orgatc bod.rolgi.:cg, uord.t bii
taL van bul.zen do ouëe beèekking van dokfanaen verva&gan tloer taar\riltt
6ink of rti$glea (ait laatstc het vaakat)*

Eoala in d.e voriSe Baragraef, rerd 8eèemonrtraerd"e heteksnt d"it
onheeroapalijk het aiad.s rran d.e broeège.laganh.eicl voor Cicraiïra}uven"

Gaan bovengenoaud.o processel: in het huid.ige ternpo doorr clan aa].

blnaca enirelle Jaren Een nerkbaro afnauo veË het eantal Oierawalureu
optËeiLen (6). -

WTT HOfrB GEB§TM,EN ?

Su d.e ranovstÍS veït da sted tarroht eear aa$dacht leiJgt, noot alLes
rord.cu gedaan om te voorhonen d.at d.a Gierzïr&luren onaoÈig het slechtof,far
gaaa rord,en. Voor het behoud, van d.eue vogel*oort tn Jl^meterelao ls een rij-
aiglag noèig vaar d.a gemoeateliike bounverord,cnlng.
.órlttkol 194 van deae verordoniage band,*}*n& over de 'rreiLtgbeld van dÉk*
!gi[ekk{ng3 sou e1a volgt kunnea no:rèau aangepe,*t saa d.e sisen vaa bat
f aunaleh.eerr
ar Egu varalichting cn btj m*auactts-.d.aken noorsien van boeÍ.d,ael 6n P&rlnan-

bad.ckkÍngr fu gaval \ran renovatie epnleuw pan:ren (?) ean te brsngen
eÀ gËen laien of ahiaglae,

b. §cn verboil. on blj genoem*, d.ak*typc àa opening tussca boei&ee} sn pen-

Ook bij nÍeurbourp $ovàL Ín renovatlebuurten 4.1É in nÍeuwe riikEn,
aou moetga ror4eu gertreafd" naer het echeppen van broed,gel"egeahoid, voor
Glersmaluw6tlr Do Geroaente sou lloete$, nagaan of toeparaLng van EFF§ard@-

Èappen biJ nieuwbcur inogalÍjk ia sond'er axtra kaatau ($)"
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v00B tsr rE0&§.

De rXJaiglng 1n d,e bourrverorclcai:tg; din fur d,lt rspport rorilt
?oorgcste.Lö kout í:o hoof,d"naak nosr op Ao bevoràerÍag vaa het gcbrulk
var d.akprnncn iu pleate rau ebtagl er blj etairrarils-èekÉu.

Sclka kone equentiee ei jn hl.eraexlvËrboaöa$,?
Dc loonkoaten bíJ da konEtnrlstie aiJa hoger biJ paunea d.&r btj aLiugleer
Da.Gr d.aar etae& bataagriJko voord,ellca tegenovorr
1. Dakpa'nen bebbcn Éon ïirijxrc} onbeBerktr levear{uurr terrtJl ahtngter

al aa eO - 2) Jaar a,aa varvarxgiag toe irfJn (10)"
2. Pcarhourd.and.e *bi.agl.ao dragenr a1a ra atjr af,gnilaatstr bij aan d,o ver-

ootrctnigÍ.ng vsb hat'nilieu" Eocpareing ran p&msn Baat beter in
het tegeauoordigr etrcvea n&*p grhrtliL vea cohonerè eu {uuraauer
goed,creu ftti"

3. 3a&clshing net X,anaeÉ geeft, iloor d.c aearozíghelil van een lusbtlaag,
vsel betere sartatrisolatle d^sa bed.ekklng nrt chiagl.ee (ta). Eowe}
rË aonors biJ foJ.Le aon, ala ta riutare biJ vore*, betekeat d,it aen
bclangrijk veord.eef,. reor h*ronoeE ve:r ds bsnenste variliepias* Ook

uit esn oogruat 
"sJl 

€B€rgiebeletil, la leolatie belangrÍjk.
4. §hlnglca aijn brandbsar, ín teganatalling tot panntn (ta).
!. toor d.c rcrkgelegaaheid ia §ed.erl.anA (acttecLakkerc, pauneui.:ràurtrie)

ie toepasaiag va* pa,tEorr grrnetlgcr" Shisglea sond.en ge?aForttercl
uit het buitanlaacl"

Beeoheroing tagen rÉgen ea wind. g€?as paFrea on ehingï"*a Ír* selijke
na,tc (ta).

Ho knnnea àus konkluëerEu d"at gebruih van d.akpanaen in Blaate ven
abiagl.ös riet alleeu ztavol ie l-a het. kader van d.e vogalbeeabaraing,
E&&r clat es odc voord.olaa *en riga verbondea op hct gebied. van miliou-
hygiËna1 roonkoafortl brand.veiiiaheld au werkgclogenheia (t}i.

BETgKS.}i§

Eat behoud, ven àe broed.galegenbei* iu nstuurltjk ia d.e eerate
Bla*te aoo&zakcl"íjk voor da Siorzwaluusn aelf,, tese aoo:rt ie ix aiJn
nemprei&:Lng grotouöeele aangereacr op huissa Ín *tsd.au (e) * vintLt
ilue sslnig baat bij d,e tnotrmal.at yöxro qErB netur.rbcgchenaiag (tehoud,
Tan natlillrgobied.en). $ok voor d.e aalilaame Eoomvalkea di"E nog bij
lnsterèa$ broed.anl ulJn ée naatregalea v&n betelrenie, ondet Gierssalu-
rea'i.:èqrr be].sngsijka prooi kunnen vor$Bn lran d.esa sal"k (14) 

"

Voor ele bevolkíng van ,&rnstarcla hobban GiErawaluwen e€u .onaohatbare
raarr(to, niet ellean oodat se vEel" Lns€kteu rÍegtrslrgeal laaÈs voorFf, orod.at

ao tot het laatrte beetje natuur behoren !íes,rrr6ë atad.sbewonere regal-
natig ia aanrakiag konen. Iedere lostsrd,§en*r kaat d.e sierlijke v,3.ucht
en het kcaktsríetieke glerond,e gdutà van àa Gierzwaluv" Fot ln het
hart van èe blansnetaà vor&en ze e}k jarnr, onstreöks àe eerstc meis hat
o3mbool van èc ned.oeranci* fiöEasr.

§en buurt a1a d.e Pijp i"r uiterrt karig ïed.aEld root bomeu ea patkea.
§r breaden d.aa oak vesl roinàer vogelc d.ea in and,ere riJkan. Haer §i6r-



ilreLu$Ë* sÉ.ja 6r roï.op, d*:akatj het d"aktyp* ,r1at hlor d"amiaeert. Hlg-
rsoh"ian aijn Sierawsiutssn het e*igc' tgooàt BÉ.Ë"rEsë d"e Pijp ri;kar Ía
'bed.osl.à d,an ea&are bur.irtea.

fu sit asg 68n verr&,&#an*, eapekt aan het §israwë,l.usen*probl,aen.
Ïese nogala rerblijv*u sLechts { ro*and"en psr is,ar in §ed.ep1aad. Ect
,grootstË d,eel van hun ï.ev*a brengen ze *oor in §frihs (1.S)r sarsr sa hïia
blJdrege Lcneren aan óe beEtrijd,Ín6 van iarelrten (1§). .ÉEntaràing vsn
*e popul.atia Gi*rs;raJ.uron d,aet óe& ook tovenn *,fbraerk aa* d,e fauna vau
antrikkcliagclanée* (nat roaJ"* aantaating vaa èe Heëàen&§e ËË& ao.rr*3.a6

httckeu,t op öe fauna ven öe §kand"tnavieeho en 8rlsËieche toenetra)" Ëcn
kaa §.000 * e5.000 Si**asaluwen in clít rerbend ntet vomresrL+Een" §rou-
wen§r aot eelk reebt kurr.rterï we BaÏ"g*n ea Ïtalianm veroord.sltar venÉeg§
hun ragelvcngmt a1s we onae oigea broed"vogeSe het noortbaataaa onoogclijk
nnekec?

ËLf§ .

l[ot nadruk aijzsm wa e,rop dat al"c de in àit rappcrt roorgeatsld.e
meatregeàoa aoh.torssse bIÍjvon, d,e popui.atie §iersrelumcn i.ri ilm*tsrd,e§
oen go1eid.elljkos reesr katastrofeÀ* *alÍ-ag te aíon ael gaveu v&Ír rnÉ6r

Èac !S. &e aee d,x,x. tn ds hel.e etad aen sítuatie outetaan els in d.e

u*astE slEtrre rijk*g_r w-{àe§ rËàjwo]" gloan enkoie Glorawalus broed.t.

trrí" van d,ar §eÍjd,en.
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ï ) In hct ctgealijhe telgebÍ.ed. (tursan Wostlmdgracbt, 0rrertoom, §taÀ-
houd.eukad.e, dmstcl, Kenned.ylaan tn §tedl,oukedo) rar.d,ou ?? brocrlplaat-
a'tn vaatgeatc}è nct tenroÍr;te 122 nerteu. Korrcktlc voor d.e racno-
ntngrl.ateaetteLt (trct*aaa) levent voor d.lt ge&led. eea totaa} op vau
500 - t50O brocd^govallea,
!e tclltngen weilcn rB avond,r ultgevorrct Ín de pertode vau half Juai
tot helf Juli. Ern broetlgeval word, allean d.an aangcnonaa ala rer{
vactgceteltl àat een Oleraralur *en àaJr la- of, uitvtr oog. rlogeu trtr
creopleren rra aILEar op d'eallfd.o pleatr, na6r bÍ"anrnl tlan rerd alcohtr
t brood.gcvd. rangeaoaàn' ouàat btJ 0lcrrr*lusu balil.o 1tàen vrn het
brocdl»aar d,r nroht op het naat plegsn dooÈ tc brcagen n ÍuLot E. §elt-
Eaust - rrlu Sostg öer Ueusrreglenr, IBur r. rpur (L")ttg Oraftb.3eob..
44r B€Í.hcf,t (Í94?). D" kanr ctat gcen nert aaurcríg ir oB èc plaata
taar ecn Gierzralus naar binnoa vliegt, Lijkt gering ordat ite ctrstc-
Jeerlrrogelr (aio aÍat bnoed.en) èr naaht èoorgaane ia ilo lusht tloor-
brcager. Ia éeallfde riahtiag cíJet het f,e{t, àat am broeilpaar ïtlr-
treer dc jor;rn rljn uitgevlogen, necstel nlet op het ncct tsrugkeert
(leitnauer).
Do gavo3"gde inventarieatl&.Eetboctc rordt aeJrbevol"sn 1a d,c :rcoeatc
ÉEaattleièing voor hct tavcnterÍgcren van brocd"vogelc in §ed.er}&dËr
tsct. §cÈ. E.S.§.Y1 rtrrr 96 {Í9?3}

e) E.Itó Stthorby orre ,t$he bandbeok of Srltlah Blrd.a*, .ro1. ïf, Loud,on

{1952),
f)'g.i"tlnrrrla rritesae de voL dee oiaeau.r ct LtarÍation*, Bernre fraa-

eai.Er d,?Orrrlthologte 168r ?4 (Í9?3), vermeJ.dt naobts',aa,rncnl.ngen vaa-
uit een vltqgtuign §a èo oorlog aí.Jn dea* beveatigd. óoor rad,u-
ond.eaoek. Zle r §.§aLtnauer aEur Frage iteg §Usbtigenc baiJfr Hausr-
rrgiler' ]. Settragl, Orn. 3eob. .|Jz 74*Tg $956].

4) fÈr ver6a1ijh14gr voor ds atad. Utrecht word.t hst amtal broeèparen
gerchat op d00 - tO0O en vootr de etad. §ilvercurtr sp o61 5OO. Zie rsa*
peotleveltjkr ,lvÍ:íauna vcn lËiclclen-ldeilE:rlaaè, §tichtín6 voor Yogcl-
ctud,to en Vogelbeaoheruirgl ïItreaht, 19?2 en Arlfaune vsn §ilvelau&t
uitgare van Yogelrer*groop rt Sooi e.o. 

-(1970).Toor hceJ. tr[id,&en-l{ed.erland (ruim 200§ #) lufuLt ilc eohattÍng 5400
tot ?CI00 troed.parea.

5) Ucrkraarrlig ia d,at d.oze holtea sleohts zel"den ia gebruiJc rord,on ge-
rroman dloor Sprsr.llwon sÉr HuígmusaGn. DÉze ÉgËroncil atadrvogels bebbea
raareobí.jdfjh onvold,oend,e houvart op d,e stoilc d,aken. Ëet aija ooh
nlnd,cr bahend.lga vliegerr d.an Gíerzvaluren.

6) Ooaat hrrntitatievc gagevsnÉ uit het verlodcn outbrokul valt aiet to
sogg.n of ([s hosveelheid. gescblkt Aak nu resdt örn beperkand,r faotor
nornt nocr d.e §iarsrraluwen-popu).atk in *mrterclan. laa belang is oolr;
d,at ervaringen opgedaan net iret laten broed.en van Gierzraluven :.n
nestkagten niEt o:rverd.eeld. gunetig zijn. Set Tog'eljaar Ztr 481 - 482
{1 9?3) .

?) Bij stelle d.akcn aouden Tuile d.u §aril of huiaparlaea ktrnnen rotrdeu -r
troorgesohrevsnr clls beter dan hol.le pannea alJn beatend, tegen störm.
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8) De spaaie d.le qord.t 6*brulkt *m de kleren tnsaen de &akpanne* op te
vliil1en, betelcept trouwens eeu ongsffionmte extra gemiohtebclactlng
voor bot dek. Heer ingri;perrd,e nsstreg*Loa verd.l"eaan bij dargelijke
d,ak;a Ès yocrkeur.

9) fet antxoard. op deae vrsag i-E niet aeurouÉig* Esn wij& rereprtltl
nJ.avaretaaf, wil, d.at trlI"atte dakea geodkoBer aouden zijn d.m'he3lende
d,akan. In werkelÍjkb*id. gsld,* esrëer het emgokeerda, al.thaaa taanÉor
ra :rokensa Fe! nf woonopSrorvlak* aitt per buis. Zie ft§eiÈs vaa
pannen&aken'f (aAe erut. 19663 d"oor *e Stichtíng Eatíobour. Si! rap-
pert sllrsekt Eich aiot uit ovsr ete$8ard,a*dmkon.

1O) *Koaten v&Íl p*nxand.nkea*1 pag. {*
1t) Afe bijvoorbeeld bet ragrport B$erk roor da toekornat't iï9?3) d,oor èe

§erkgroep Bo*eàu.È. .

ï2) Intoraeti.a vorstrskt door ambtensren §ouw- en ÍÍonlngtoerÍehÈ.
ï]) Over d,e Eethetieche kant ns& à* aaak ka:r men verschiiLand^ d,enken.

Wel te ëuid.olijk d.et d,ekjannex hiatorí*oh boter fasssn ln hEt atad.e-
geai+ht vsn d,* ne6entíando-oeueEe wijken d.an &e moéenRor uÍt Ínerika
golrporteErd e shi*gloe,

t{} Sooova1ken E}eciaLiseren ai*h 9LantE*lijk {raogeS.ijk aok bi.j Suater*
dan) op vengst ?erx *ierzw&luseoo Eie: S.ï{.S}.ute von Slotsheim 8.8.
ttEe,ndbuch d.er 'f6geL ffiàttaleurspaË'tr Baad, IV, Fraakfurt (tg?t).

t§) Eet logeltreketatlon in É::nhem *eelt raee ëat uit Af,rika ten *ulden
rren d.e §ah*ra roonenteel nog alachte *rie temrgmold.i"::6en van in §ed.er-
1an& gerÍngd"* Siara$aluwen beschikbar zÍjn, aLla uit Cantraal en
Ëuid.eiiJk éf,rika. Est overwàntaringegobi*d vefl d,e neÉ,erlandsa GÍer-
awaluwen kan àuE nog ní*t ri*uwkeu.rig worden eangeggvsn.

16) ï.Ë §f,ri.ke jagan fiierrwalnnen vaak in grot* s.eflte3len achier Esernsn
teruàeten esn. fiàer l*H.lil*rCIair *fhe Ps.leerstic-Àfrloan 3ird, miSration
rlrnten*+to London & Ses Yörk i19ïfi.)"
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A. Hartog
K .ii. Straatman
Mej . Mr. J.H.U. van Drooge
Iv{evr. ,I .E. Brinkers-Beets
P .l/Í . Brander
A. de Jong

\roorzit ter
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Contactl-id adspiranten
Me j . Mr. "T.H.U. van Drooge
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===--=Exc e tionele waarnemi
onmidde ijk na uiaaríe
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