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BES TUU RS}4EDEDEL 1 NGEN :

AG 16 FEBRU 1 JAARVERGADERING

om IJ uur JO in de filmzaal van het Bosmuseum.

Wi1 een ieder deze datum vast noteren, en de middag voor dit doel
vrijhouden ? !

De defi-nitieve agenda wordt een ieder, ook de abonnees op het
Mededelingenblad, toegezonden per N5-euwsbulletin, vermoedelijk
begin februari.
Hier volgt velst een voorlopige agenda:

openins door de v""t;;;;;;:-----
Ingeicomen stukken.
Jaarverslag secretaresse (zie in dit Mededelingenblad)
Financieel verslag pennJ-ngmeesteresse.
Voorstel tot contrlbutie-verhoging, o.à. in verband met de
moeili-jkheden die de laatste tijd werden ondervonden bij het
verkrijgen van glatis onderdak voor onze Contact-bijeenkomsten.
Verder za1 het niemand zijn ontgaanr dat de posttarievenr ook
voor drukwerk, regelmati-g schrikbarend stijgent terwíjl ook de
materiaalkosten, a1s papier, hoger worden.
Beleid van het Bestuur in ]-973,
Beleid van de Redactie Commissie.
Beleid van de Excursie Commissie.
Opheffing Jongeren Groep ?
SamensteJ-1ing Bestuur en diverse commissies, met taakverdeling.

ROOFVOGELS , een cyclus van J lezingen door Dr. J. Wattel,
medewerker Zoölogisch Museum, Universiteit van Amsterdam,
voor de VOLKSUNIVERSITEIT.
De lezingen vinden plaats in de Universiteit van Ams.terdam,
Oudemanhuispoort, op de vrij§agen 8, 15 en 22 februari, om 2O.1!,
Kosten voor led.en van de Volksuniversiteit: f 7.5O,
voor niet-Ledenz Í 9.-.
De leden van de V.U. weten de. weg.
Niet-leden raden wij aan zich m.ondeling te laten inschrijven,
op het Secretariaat, ilrlestermarkt 6 (achter de Westerkerk),
op maanclag t/n vrijdag tussen 1O en 16 uur, op zaterdagen
tussen 10 en 12. Het cursusgeld dient ter plaatse contant te
worden voldaan.
PERSONALIA:
IàïseZf6n-u
1edenl-i jst
achterwege

aIs bijlage vern dit BIad een nieuwe, geheel bijgewerkte,
aantreft, kunnen verdere aankondigingen van mutaties
blijven.

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Secretaresse KNNV \fvllc AmsterdamvDr/vDr
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ïà het','voor;aàr van l9?1 startten de werkzaamheclen ten behoeve van de

samenstö11ing van een rrAvifauna !ïest Nederlandrt, met als coördinator
voor cle regio Amsterdam ons lid L.S. Buurma.
A1s bijlage van het eerste nummer van het Mededelingenblad werd een
instruótià gedistribueer.d. Op de rrvoorlopige Lijst van medewerkersrl
fungeerden de namen van een JO-tal- VWG-1eden, verschillende bij meer

dan I telgebied. Hoewel zeker niet a1}en de gehoopte bijdrage lever-
Cen, was binnen.cle VirÍG toch goed merkbaar, dat rle actieve feden meer
verspreid en op individuele basis hun activiteiten verrichtten, waar-
door er minder contact was.

In het Amsterdamse Bos vrerd alleen de Noordkant op de gebruikeliike
voet geÏïË;ffi;ïse6?d-(a.mes Arntzen, van Drooge, Geers), terwijl
een tweetal jongere leden op het Vogeleiland de nestkasten contr6-
Ieerden, alsmede een aantal territoria telden van enlcele niet-ho1en-
broeders (E. de Jong, K. van Oostveen)

Cver het gehele Bos vrerden zo goed mogelijk de territoria geregis'
treerd van:
fuut, 9 paar
blauwe reiger, minstens 95 à 1OO nesten; 22.2 jongen werden geringd

(ntot)
slobeend, minstens 1, Noordkant.
kuif eencl , minstens 1, Noordka-nt.
torenvalk, 4 (Buker, de Groot; Hartog)
patri js, 1, Irloordkant .

scholekster, 6,, Noordkant ( ae Groot )
kievit, 23, Noordkant (de Groot)
houtsnip, 2 (nui<er)
gruttoo 6, Noordkant (de Groot)
tureluuri J, Noordkant (de Groot)
tortelduif, minstens B (Bulcer)
koekoek , 3 g-.
bosuilr'oorËp". ! kasten bezet, 2 broedsels geslaagd (Buker, de Groot,

(Hartog)
ransuil, oorspr. Lj paar, 11 broedsels geslaagd (Buker, de Groot, Hartog)
kauw, 1, in bosui-lkast (Buker, d,e Groot, Hartog)
nachtegaal , 5t ( gutcer )
grasmus, J, Oeverland PoeI, Vogeleilandr Jachthavenweg
goudhaan, nestvondst (v.d. Berg, Buijs, Krabben, Scholten)
g""rr*" vliegenvanger, 2, Voge1eiland, huis de Groot
witte kwj-kstaart, 4 à 5.
groenling, 5.
Een paar boomvalken bezette hetzelfde nest in het Oeverland van het
Nieuwe Meer als in L972, maar werd vermoeCelijk verstoordl juvenielen
werden niet waargenomen

Van d.e groene specht werden ook in d.e zomer een aantal waarnemingen
gedaan, vnI. aan de Noordkant, maar een broedgeval kon niet worden ge-
constateercl. De kteine bonte specht rverd t/n neí regelmati-g waar6e-
nomen, en vervol.gens weer m.i.y. october, daartussen in slechts op
23/6 en 28/2.
Van de niet-broedvogels was de belangrijkste bezoeker rle ijsduikert
mogelijk a1 van 25/Ll aft in ieder geval positief m.i.v.2/L2i t/n
21/12 werd hij v/aarg,enomen, door in totaal minstens ]O Vl[Ic-leden,
meestal van zeer nabij. Zoa1s vermeld in rfDe Vogelwereld van het Am-
sterdamse Bosrr, bLz. 45, werd destijds een waarneming van deze soort
in ons Mededelingenblad overgenomen uit het CJN-bIad itTjiftjaftr, doch
deze werd, als eenmansuraarneming, niet in de officiöle soortenlijst
opgenomen.
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Enkele andere aardige waarnemingens
roodhalsfuut, eid.ereend (hele maand. december op de Ringvaart, L à 3
Kol-, riet- en brandg€rnzen, wilde.en kleine zwaan, blauwe kiekendief

exx) ,

(m.i.v. 2t/12, afwisselend I of 2 o, begin januari 1974 nog aanwezig)1
kraanvogel jl/LO, rs avonds 5 à 1ö exx over het kamneerterein) ,
bokje, drieteenmeeuw, grote sterrn, velduil, ijsvogel, boomleeuwerikt
roodborsttapuit, frater, barmsijs (ae invasie van eind 1972 duurde
nog voort + gedurende het eerste kwartaal), waterpieper.
ïn totaal werden in l9?3 I47 soorten uraargenomen, \raarvan 60 als
broedvogel.
I'1èt de ijsduiker erbij bedraagt het soortenaantal voor het Amsterdamse
Bos nu 237 (+ 2 ondersoorten).
A4dere gebieCen , ïvaar door Vt;ïG-leden geinventariseerd werd, los van
de Avifauna West Nederland, warenz
Amstelveense Parken (Nestkasten - Koningen, Stritter),
Duivendrecht (Andriese, van Waveren Hogervorst),
Noorderbegraafplaats (van Waveren Hogervorst),
Botshol (iíartog, mevr. Alberts)

- Uit van V',i{G-leden ontvangen waarnemingen werd.en ureer
kwartaal-overzichten same ngesteld I
voor het Amsterdamse Bos, door mej. van Drooge,
voor Groot Amsterdam, door E.J.M. VeIing,
voor Amstelveen, door !\I. Stritter.

- Contact-bi eenkomsten:
27 1 Jaarverga er ngr voorafgegaan door een bespreking over de

Nederlandse Vereniging voor Vogelbeschermi-ng.
9/3 t:-l.ns uit vroeger jaren, P.iV. Brander.

4/3 fitm gemaakt tijdens een reis naar Zambia (G.,J. van Blad,eren)
il/8 Yacantie-di-ars, diverse VUJG-Ieden.
28/9 Xiekendieven, L.S. Buurma.
26/10 DÍars gemaakt tijdens een bezoek aan Schotland door een aantal

V'u{G-1eden, toegelicht door A. Hartog.
21/Ll Het 'filestelijk Havengebied., Drs. J.J. Frieswijk, en

een bezoek aan de Galapagos ei1-anden (.i.W. de Roever, G. Oreel)

- Excursies:
Ifi-reànzen-excursie naar Friesland, via de Flevopold.ers.
28 t/n J0 apri1, Mariapeel en Leudal.
9/9 Vaar-excursie op de Noordzee.
6/to Flevopold"ers.

l7 /ll Zurerfexcursie Noord-Ho11and .
16/17 juni Nachtexcursie naar de Grote Rivieren.

- Het Mededelingenblad (tte jaargang)
(+ 6 atz. Avifauna

(+ een ledenlijst

en 11 in januari,

In het ltlededelingenblad werden, behalve de gebruikelijke rubrieken(bestuursmecledelingen, waarnemingen, inventàrisatie- en excursiever-
slagen, overzichten ontvangen litteratuur), de vorgende artikelen
geplaatst:

verscheen ïueer per kwartaal, met resp. 35 b1'z.
West Nederland), 4? b1z., 3L b1,z., en ZO blz.
van 4 bladzijden).
Drie Nieuwsbulletins zagen het 1icht, nrs. 12
nr. t4 in augustus (resp. !, 5, 2 bJ,z,)
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(JaarversLag 1971, Je bLz,)
Een kwart eeuw avifauna R.l.
West) , J. .irJal-ters,

West (= Rioolwaterzuiveringsinrichting

Imitatievermogen van de spreeuu/, A.N. Swart
Vogelwaarnemingen aan boord van de ItOranje Nassautr tussen Amsterdam
en Paramaribo i iiV. vàn der Schot
Ringwerk Amsterdamse Bos - II, J.B. Buker.
Gierzwaluwen van Amsterdam in gevaar, !í. van der liÍeijden.
Dit laatste artikel werd op grote schaal verspreJ-d bij autoriteiten
en Per§

KNN! Conte-qtorgaan voor Vogelstudie
De ve::gadering op 15 december j-n Utrecht werd bijgewoond door
A. Hartog, A. de Jong en J.l{.C. de Groot.
Bgstuur
.qfs zesae 1id, ter coördinati-e en indoctrinatíe van nieuwe lcden,
werd A. de Jong aan het Bestuur toegevoegd.
Redacti.e-Commissie
Mevr. M.G.J. Geers stelCó zich beschikbaar voor assistentie bij
het stencil- en bundelwerk, afsmede het adressetren van de enveloppen.
JonAeren Groep
Aangezien M. v.d. Berg zich terugtrok, berustte de leiding dit jaar
uitsluitend bij P" Scholten.

december 1973, vDr
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Secretaresse KNNV VWG Amsterdam
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wilde eend

kuifeend

fazant

waterral-

waterhoen

meerkoet

scholekster :

houtduif
t orte ldui f
koekoek

spreeuu,

winterkoning
heggemus

kleine karelciet
tuinfluiter
grasmus

zwartkop
fitis
t j i ftjaf
Br. vliegenvanger
roodborst
nachtegaal
merel

zanglijster
matkop

pimpelmees

koolmees

s taa:'tmees

ringmus
vink

vDr

- geregeld 2 6 en 1
2 nesten gevonden

E. de Jong
K. van Oostveen

aanwe zi" g I
Topsvoort )

- ? | van half april tot half mei 1 paar aanwezig;
Zl/J nog 1 6. Geen waarneming van juvenielen

o

t
- op grond van diverse waarnemingen acht de Hr,

Brander het niet uj-tgesloten, d.at een ,paar op
het Vogeleiland heeft gebroed.

-3
-3
- 1, 3 juvenielen
-1
-1
-1
-1
-?
-2
-2
-1

-1
-2
-2
-1
-2
-1
-4
- 2, 1 verstoord
- zeker 1, in naaste omgeving

- 1, in nestkast vóór de brug.
- 4, in nestkasten
- 2, tweemaal een nest verstoord door gaaien

vermoedelijk I broed.sel grootgekomen

- 5, j-n nestkasten

-1
fn tegenstelling tot vooraf.gaande jaren werd slechts het Vogeleilandzè1f geinventariseerd, zonder de aangrenzende bos-gedeel-ten.
Bi j het opstellen van de eindresultate'n assj-steerde rle Hr. de Groot.
Tijdens de Ínventarisatie werd. veel.medewerking ontvangen van de Hr.topsvoort, waarvoor wij hem dank verschuldiga zi5n
december 197J
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AMSTERDAI',ISE BOS, L971- IV, vierde kwartaal.
Een aantal october-waarnem ingen werd reeds gepubliceerd in het
vorig Blad.
De wàarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, btijven voor de

verantwoordelijkheid van de waarnemers'
Nummering volgens Vogelgids le druk'
De nummers tuósen naàf3às (,.) verwijzen naar ttDe Vogelwereld
vÀn rret Amsterdamse BoÀt' , verder te noemen rtBos-Avifaunarr.

+(..) betekent: aanvulling op deze Avifauna'
Het teken o kan ook o-kleed betekenen'-++

TJsduiker -+( utz .

4;) ex -hoek lleerpad oP }IM

Straatrnan I lats'r eveneens
Determinatie: v.d. Berg - Straatman:
Hoeki-ge kop, zware rechte snavel; nek en kop zwartbruin, aanmerke-

lijk donkerder dan de grijsbruine rug
vleugelclekveren met nog licht ruitpatroon van het zomerkleed.

Verr:noed.eIi-jk was deze vogel a1 eerder aanwezigl n'1' op

25/tt toen aan de overkant van het Nieuwe Meer treen duikerr! werd

waargenomenr te ver weg voor determinatie (n' de Jongt
K. van Oostveen, enige CJN-ers), alsmede op

29/ll toen een duiker werd waargenomen op het Nieuwe Meer bij
het Gem. terrein, waarbij in eerste instantie gedacht werd

aan een parelduiker (fam. Bakx) '

M.i.v. van 2/12 werd de vogel echter vrijwel dagelijks waargenomell'

meestal in het westel-ijk deel van het NM bii Jachthaven Driessen'
waar hij ook 2/12 wasr maar soms ook oostelijker'
lviinstens J0 V,;G-Iecien namen de ijsduiker waarr waarvan velen bij
herhaling.

(ntiSfens een door de Hr. Tekke ontvangen kaart, r,verd de ijsduiker'op 
é/V ook gezien door A. v.d. Berg uit Santpoort) '

Laatste waarneming:
2V712'lB;ànaAi;-Kï van oostveen)

De Vogelwereld van het Amsterdamse Bos, blz . 4r.- waar voor een' evt.
eerdere waarneming in het Asd Bos verwezen werd naar het MbI'
5e irg., nr.2. Hierin wer<l uit het CJN-bladrrDe Tjiftjafrr,een
waarneming overgenomen van:
).5-L-L96? )- ex op Roeibaan (f . Croes)., rvelke eenmanswaarneming
bij gebrek aan nadere Segevens a1s rronbevestigde waarnemingtÍ werd
gerubriceerd.

3) . Fuut Noordkant:
Nog t m eïnd-oEtóEer waarnemingen van futen in familieverband,
vermoeclefijk broedvogels Asd Bos.
3/lt 2 volwassen futen verjoegen ondep ttqlltt-Seroep een juveniel;

daarna enig baltsgedrag van d.e ou,len (Swart) 
,

In december varierend in aantal, meestal niet meer dan 8 exx, maar:
g/12 17 exx (ur), Lo/L2'19 exx (RG),
í'tiz [o a :o ";;; rc/u 60 à zo exx (Dooremans) ;

18, 21, 22/12 resp. 1!, 16, 17 exx. :

ZB/LZ 22 exx (r. de Jong, K. van oostveen' K..Tinga)
Begin van bàlts op 23/tZ (vDr, RG) en 26/y2 (me;- Beckers).
zO/Ll 1 ex bij de manege (Kars)

(Ue5. Àrntzen, v.d. Berg'
gezi-Zn door Kuiper, Oreel, Scholten) '

vgr.

..À. r;r -r'



Q97l-w , 2e btz.)
(4) 6. Roodhalsfuut

2/L2 L ex, àud. zomerkleed.,
22/t2 I ex Gem. terrein (AA)

(6) B. Geoorde fuut
267ÍïT ex-6! rrlu ( Andriese )

N\Àl-hoek ivÍeerpad ( v . a. Berg, Straatman)

1 rrkl-eine fuutrf op NM, te ver
(i<. van Oostveen, K. Tinga)

Q) !. Dodaars
14.í.n:7710 weer regelmatig waargenomen, meest kleine aantallen, op NIvi,
maar ook in aangrenzende waterpartijen (sloot Jachthavenbos, kinder-
speelplaats Noordkant, Banaan bij Grote Sl-uis, sloten oNI'|, sroten
oeverpark bij MZ; Rj-ngvaart).
I',ïax.: IO/LZ l-O exx op NM (Dooremans, Marua)
LTilL en 2o/ll J exx bijeen dwarssloot eind exc, pad (resp. swart,
L7/Ll J èxx aldaar, balts (v.d. Berg)
21/ll 1 ex op Amstelveense poel (vDr, mevr. Janssen).'// ll iden (de Groot)

vDr)

(10) tB
10lex ssend NM (Dooremans)

7

1À,eg voor determinatie

27/rc 2 exx opvliegend uit ONM IIÍ

richting Nl,rl (Swart)
(16) 2?. Roerdomp

77lfT6ffipv1iegend eind exc. pad,. richting o (nA)
1 ex over NM in oostelijke richting (v.<i. Berg, scholten)

5/LZ 1 ex omgeving 'meeuwen-eilanden, schinkelpoldór (de Groot)
(21) f4. Winter!q1ing

Aalscholver Na

6110 oNM, r,reest e

5/L\ 14 exx over
23/LZ een aantal e

nog
omgeving schuilhut, wegvliegend

Na JA/B weer waarnemingen m.i.v.
nkele tientallen.
heuvel (t<ars)
xx boven koekamp (vDr, RG, mej. Desmit)

(24) 37. smient
2B7Lt-r-6-op
t/LZ 4 exx (

)/L2 I paar
26/L2 1 ex a1
29/tZ horen r

(25) B. PÍ lstaart
t2

Na 3/3 pas rrreer: (exceptioneel wein5-g wng.-en)
NM bij eind exc. pad (fam. Bakx)
AA), ongeveer J paar (Srrrart)
eind exc. pad op iJM (U. d.e Jong, K. van Oostveen)
daar gehoord (li. van Oostveen)
oepen, NM (Verhoeve)

over Gem. terrein (v.d.
4 6 over Oeverpark Ivieerzi-cht

later:
Berg, Straatman)

Berg),
(v.d.

(26) 39. stobeend Na Jo/8 pas weer:
67ffiT.6-G plad bij ichuirhut oNM (ue;. Hund, Brandei met à*c.)Enige october-waarneming.
ï{aarnemingen van kl-eine aantall_en op Nivi op
l-7, ^18, ZZ, 25, 28 november, I en 2 dec"mb"";
Op B, 10, 2! december steeds slechts I ex.
Max. aantaL in dit kwartaal 2

22/ll 20 exx (gemengd 6 en g) (fam. Bakx)
(29) 42. Kuifeend

Hele kwafïààf op ryy,9f naaste_omggyllg (kinderspeelplaats,
Ringvaart), wisselëia-ín-ààËEà-1;=ïi-6Ëtou". ond.er de roo,en december tussen de lOO en 2OO, Uitschieters:
?/12 honderden (Dooremans)

23/t2 2)o exx (RG)
op Pg:!33! op Z4/to, t/ti-,, 3o/Lt resp. I 6, 2^ 1?, lö r?

Banaan,
in november

(xars )



(Kars )

)o exx (aa); LB/12 3 -exx (vorlnG)Ytjvgt'
t2/12
Grote

Go) 41. Taf eleend
Hele kwartaal
7/t2 20 à 30

22/12 2J exx,
Grote Vijver:
2871ó-2ö-6;;
L)/LZ 6 exx

I paar E:lg!eel_!ii_gelgeg
Z\/to 70 exx, 3/Lt

v,raarnemingen op Nlut, meest kleine
exx (Dooremans)
24/L2 J6 exx (AA)

(aa), to/tl 2J exx
(vDr, RG)

24/lo minstens 6

aantallen, max:

(lR, de Groot , 25/tL 1o exx (aR),

exx (fam. Bakx)i 3 ? (t<ars)Iieilg-YtJyer:
(,2) 45. Brit-duiker

tt/tt
t7/tt
LtL2

t5/12
L6/t2
tB/tZ
29/t2
31/12

+G6) 5o Eidereend
T/Í2-Í
2/t2 2

7/12
B/tz
9/t2

3 exx Noordkant (Sqholtenr van Ti1, tÀlijker)
1 o vliegend over OMI 'riÍ (Swart)
f g op NM eind exc. pad (v.d. nerg)
2 o vlogen weg bij Jachthaven Drj-essen (Doorem
I g langsvliegend oeverpark Meerzicint (Hirschl
3 { Hoornsloot bij Kllq-kantoor (U. de Jong, K.
J o NI,l (Verhoeve)
f $ N,V-troek Meerpad (Brander met exc.)
I juv. 6 achter huis kamp.. terrei.n op kanobaan
I o oeve4park Meerzicht op NM (nC, vDr)
1 g op NI"I (Verhoeve)
1 { eind exc. pad op NM (RG)

ans )
€r r Vel-ing)
van Oostveen)

(S traatman)

l-ater

7/12
8/tZ
9/t2

t2/t2
t5/t2
25/t2
26/t2

f
2
2
3
id
7

1
I
I
1

l2SoverheuveT-1O/L
1 2 +ö Grote vijver irar
2 (bij zeer slecht weer)
2T64okanobaanbijv
2 11 9 Kïeine Vijver (f.
nkelpolder kanobaan: 2,

juv.6 - eclipskleed - op IJM bij Meerpad (v.d. Berg)

l"iï;-Ï:]"r oil schiphor-brug (oldenziel, med..
p Ringvaart t.h.v. het gemaal (lt. van Oostveen,
p Ringvaart (Andriese, K. van Oostveen)
i-j Jachthaven Driessen (Brander) '

p Ringvaart t.h.v. §ernaal (N. van Oostveen, K.

oo
+ex
ov
+oo
+oo
+
.em

oo
+oo
+oo
+ob
+oo
+
VL

p NI'{ bij NW-hoek Meerpad (v.4. Berg, Straatrnan),
idem (v.d. Berg, Scholten)
logen weg bij Jachthaven Dri.essen (Dooremans)
p Ringvaart bij Schiphol-brug (Veling, Hirschler,
p -tiingvaart !.h. v. Vogeleiland (X. van Oostveen,

vDr )

E.de Jong)

Bakx)
E. de Jong)

27/12

3z) 53. c 2/4 pas weer waarnemingen m.i.v.:aagbek Na 2rot
Tinga)

in november.

weer m. i- . v.

4/La 1 e óp rvM (v.d. schot)
Iot t7/LÏ u:.t3Ííitend o en zeer kleine aantallen:
op ?t :-3r 25,26 octobËr resp. 2, l-, 1, I exx.
l7/Ll I ö 7 ? (Swart); dit was tevens het max

Toename -ran het aantaL op NM tot boven d€i 20
7/12, met een topdag op:
)/L2 van minstens lO exx (vDr, de Groot)

Ook een aantal 'rvaarnemingen buiten NM: .. ..

29/t
25/t
L6/L
21/1
29/t
Schi

6Íj manege (Kars)

aantal

I
s)

2
'ie

v
/L

1'o'+

aïr
11

to/L2 3 6 t
Banaan en 2
ndenbrug (x
0ostveen)

exx pas

over heuvel (trars)
Bosbaan (AA)

van Oostveen)

o*
oo+.rwl-

1 9 (Verhoeve); 28/LL I
iner aantal- (de Groot),
g alhier waargenomen doo

64o
a

29/L2
r Str

, )o/tt
( Verhoeve )

aatman)
2 6 5 g, 7/t2 2 ö 16 o, l4/L2 kl'e(tn dezëlfde perioae o6t regelmati

(t973-w , Je bJ-2.)

vervolg kuifeend: -8-
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(rB) 52. Middetste zaagbek ?

1-trr1.4"1ÏlË-ïïilop Nu (RA; determinatie bij uitsluiting door
v.d. Berg)

G9) 54. I{onnetje
--7:.=-=-?-__g/122öL
22/12 1 g op
1t/t2 4 ö op

+
(+o) 15. Bergqend

o
+

Ringvaart (Verhoeve)
NM bij Gem. terrein (Scfrolten)
NM (f . van Oostveen,- E. de Jong)

VT7-Z-aauite exx op NM bij Gem. terrein (v.d. Berg)
(4t t/m 4y) m 64. Ganzen

Voor rvaa.rneningen van grauwe
zie vorig Blad ,, blz. 12;-Ïa6fr

+(41) 6+. !B/ll I2O brandganzen over ONM richtíng Z, + If uur (de Roever)

iB. t/LZ 50 à 60 kolganzen over Meerpad richting Zl1I (v.d. Berg)
c. t-) Í{raulve F,anze4r 2/l2z

- een groep van + IOO exx overvliegend. richting W, afzwenkend naar
ZW, + 1) uur ([olk)

- resp. BO en 20 exx roepend over ex. pad richting ZW (m)
- tweernaal i0 exx over l{eerzicht (Straatman)
- ?O + BC exx over NM richting Z,rV (Scho1ten)
- 16 exx over boerderij Meerzicht, richting NO (Scirolten)

,') 64. brandganzen 7/L2
een vlucht van mj-nstens 2OO exx richting N/Nv/ over NM (Dooremans)

58.

L

g?l3gl op resp. 4, 6 en ? october,
vàn 1 l1g!g3l: op 6/ro.

kolganzen, 9/L2 + t+ j
ÏÏl """ dostveen, E.

exx over Kll{-kantoor, Amstelveen,richting 0
de Jong)

over Tribune ricoting ZO, in 2 V-vormen (galcx)
ONM richting ZN (t<. van Oostveen)

27/L2 nt
22/)_2 3

nstens
graurve

lOO gqn-zen
ganzen over

'(47) 68. irlilde zwaan

-r( 48)

9/12 eerst 6 zwanen (gc,en knobbelzwanen) zien liggen op NM (K. van
Oostrreenr E. de Jong; RG). Lateri

. I 'ri-Ide zwanen vriegend ]-angs oeverpark Meerzicht (Brander,
fam" Bakx, vDr, van TiI, van V11et, Oldenzíe1. Separaat:
van den Berg, OreeI, de Roever, idem).

69. rleine zwaan
3/lL I eti íifj laag over ONM richting vi (Swart; AA)2/12 ) exx op Nl,i (resp. v.c1. Berg, Scholten)

(49) ?4. Buizerd Slechts 4 waarnemingen Noordkant:
25/Ll l- ex over weil-anden Meerzicht (Vé;Ëó;ne)-
L/LZ I ex over lJoord.kant richtins zw/ut (swartr v.d. schot)
2/12 L ex over oeverpark Meerzicht (v.d. Berg, straatman)

20/12 1 ex bij Meerzicht (de Groot, Straatman)
Bi j de heuvel waargenomen, :ifwisselend I cf 2 exx:
7 t ,L\, 16;-1? november, 6, 1o, 11 , Itr, ]-9, 20 december (Kars)
ó/LZ 2 exx (4. de Jong met exc., med. K. van Oostveen)

L6/12 1 exx (4. de Jong met exc., Scholten)
Ook vr:-j regelmatig waargenomen in Schinkelpold.er, o.a.
7/L2 en to/tz (.de Groot) en 25/LZ (st;ààtmànI----

(5r.) 7?. s erwer Na 1)/4 pas v/eer m.i.v.
) over OI\TI4 ( Sv,rart , Mankor )
Daarna regelmatig lvaarnemingen Noordkant: ONM, weilqnden Meerzieht,oeverpark I'ieerzicht, rneestal van srechts I ex. 2 exx op:
l/^,1 | I Í".1: ,Berg' van Tif ), 22/rz tweemaal r- ex over'o".r"rp*rk Mz(AndrÍese), 28/L2 2 exx over Nl4 bij Jachthaven Driessen (n. de Jong,I(. van Oostveen, K. Tinga)

1rI

It
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y9ryg1g-9P9rI9r :

Sli ÈC-bggs! waargenomen, steeds 1 o :

29 en l1 october, I, 2, B; 14, 2I noíember,
opJ/7L76(K,:rs)
24/12 1 cx kamp. terrein (Straatman). 4/tZ L
7L/I2 2 exx hertenkamp (Krabben, E. de Jong,

84. Bl-auwe kiekendief

ro-

4 december;

ex kwekerij SP (de Groot)
K. van Oostveen)

van de CJN M.Laks en

( S crrolten)
van Oostveen)

dankz j- j
lucht;

2L/12 2 o CI\M (S. de Jong, K. van Oostveen;
I(. 'Camphuysen)

22/L2. idem (aA, K. van oostveen, E. de Jong)
Iater 1 e.x boven wei-Landen Mz (A.0,, K.

o Oitil,l (Anariese)
exx ONM bij exc. pad (AA)24/L2

26/L2
28/12
30/12

(oot< u

I
2
t
i
i

o
.+

cte
ONI"I (K. van Oostveen)

m (tt. van Oostveen, E. de Jong, K. iinga)

(Verhoeve )
( nr.)

dem (fam. Bakx; Krabben, K. van Oostveen, E. de Jong)
egin 1!/4 (2/L, fam. Bakx) nog l,uaargenomen.)

(621 94. forenvalk illeini- g rÀIaarneml-ngen.
17/12 1 ex vrij hoog boven ONM West, ttkiekerendfr, stond,

sterke wind, zonder vleugelslag vrijvrel stil in de
buitelde soms een eind omlaag (vDr)

(63) 98. Patrijs
Zl/tO 3 exn hertenkarnp (l,A)
25/n roepend. ex Meerzicht
L/72 L, exx bij Jollenpad

+(66) 1OI. Kraa4yqg.eI
1L/lOrs avonds over kamp. terrei-n, naar geluid te oordelen wel

5 à- 10 vogels (Straatman)

(67) 102. tlia.terral
Van,begin october .af I ex kanobaan bij_kamp. terrein, t/n l5/l),
25/12: foep gehoord aldaar (Straatman)-(m6ï tussenpozen gehoord.
25/LL 1 ex bij Kfqrp.: Vi- jver (Verhoeve)
qNu : hele klrrartaal gehoord, maar tijdens vorstperiodes ook herhaar-
delijk gezien.
L/12 I ex het exc. pad overstekend en over he.t ijs van d.e aangrenzencle

sloten, van ONl,l ll1l naar ONM O (Swart, v.d. Schot)
2/L2 2 exx op het ijs,ten rtrt. van exc. pad (aa), 1 ex sloot oNM o (RG)

8 exx oNM (Scnoiten)
2l/i2 2 exx bij exg. pad (f . van Oostveen., K. Tinga)

Q3) 108. Meerkoet
IO/AZ een §óiingde.d.ode meerkoet gevonden in Oeverpark Meerzi c;6t.(RG)

Was op l3-7-197J als nestjong geringd op de !'Íestej-nder Plassen.

Q4) 112. scholekster Geen waarnemingen meer na:
6/LO 1 ex óp weilanden Meerzicht (Swart)

Q5) l-14. Kievit Nog waarnemingen op weilanden Meerzicht;4/46àíïroo (óooremans) - ryfia fo exx (.ql) - t4/Lo idem (ur) +27/!o 150 exx (de Groot, AA) - )/tt + 6o exx en r\/n !$ exx (aa)
22/11 24 exx op wl. I,tz (ram. Bakx) z§/l\ J exx op Gem.-terr. (fam.
l3/lo ook 14 exx Gern. terrein, 3/Ll en 18/rr ook overvliegende exx

Bakx)
(m)

In december slechts waarnemingen van overvliegende exx:
l/LZ groep van 2J exx over NM richting Zrï (srvar.t, v.d. schot)
2/12 I ex overvliegend (resp. rrA en RG)

22 en 23/12 1 ex over wei1. Mz (v. oostveen - v. oostveen/E. de Jong)
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Q7) fl2rgsuqpleyrsr-tr7fr-í-ei-oíer-oivu (v.d. Schot)
l/LZ een groep van Jl exx over ONI"I richting 21fl (Swart, v.d. Schot)

ll/L2 1 ex roepend over heuvel (t<ars)

(82) 121. Watersnip

(Brl

In october diverse waarnemingen op weilanden Meerzícht c.q. over ONMt
meest max. 1O exx. Eind october echter sterk toenemende trek.
26/La 15 exx oNM (fam. Bakx)
27/tO in totaal 23 exx over ONM (Swart)

50 exx à 60 exx over ONM (Rl, de Groot)
ZBiLO minstens ]O exx op weilanden Meerzícht (AA)
fn november naar J waarnemingen van resp. J, 4 en minstens 2 exx.
l/LZ groep van 12 exx over NM richting';l/ZW (AA; Swartr v.d. §chot)
2/12 t ex over N1'{ bij Jachthaven Driessen (Scholten)

20/12 1 ex opvliegend. van weilanden Meerzicht (ae Groot, Straatman)
J.26. Houtsnip

(86)

Schinkelpolder:
1711-A;-6711-Í ex bij Amstelveense Poel (ae Groot)
6/tt 2 exx omgeving Rad.ar (Straatman)
3/72, Lo/12, Zo/tA resp. B, L3,,20 exx opgestoten (medr d.e Groot,
Straatman); op LO/LZ en 2O/L2 ten del-e buiten Schinkelpolder.
Heuvel: lVaarnemingen van Kars, steeds I ex op:
7-,,-16; L9, 2a, 2L,, 2) november en !, 6, 1! december.
2/12 1 ex over heuvel (mevr. dtHaen)
Noordkant:'3711-ïAx over OI\M Oost naar Koenenbos (Swart, Mankor)
24/lL I ex ove.r ONl,i (v;d.. nerg)
ZB/LI 1 ex opvliegend achter kinderspeelplaats (fam. Bakx)
L/LZ i ex vloog op langs spoorlijn Jachthavenweg (v.d. Schot)
2/12 I ex drie banken (RG)

1 ex oeverpark lvlz (v.d. Berg, Scholten, Straatman, Kuiper)
EIders:
26711-t ex sportvelden Kalfjeslaan (Kars)
28/Ll 2 exx manege (i<ars)

128. tïu1p

( 90)

4/LA I ex op weilanden Mz (resp. Brander, v.d. Schot)
2/L2 2 exx vliegend bij oeverpark Mz (lA, v.d. Berg)
4/L2 6 exx óver ONM richting NO (f. van Oostveen, K. Tinga)

2 exx over heuvel (t<ars)

L2.2:__i'tilgCtig
2L/72 1 c-x kamp. terrein (Straatman)
26/12 1 ex over kamp. terrein (Straatman

L55. Oeverloper(92)

11 -

6/to
L3/to
t2/12
t9/t2

(gl) I 6. Tureluur
ex over

zie vorig Blad
1 ex weil-anden Meerzicht (AA)
2 exx kanoba.an manege (Kars)
I ex heuvel (Straatman)

Eerste december-waarneming :

heuvel (Kars)
( ro6) 162. Grote rnantelmeeullr

(r15)

Drie october-, éón ,november-, zes
behalve z 9/LZ 2 exx werk 24 (AA)

l-79. Vrsdief
Geen waarneming na l/) "

december-waarnemingen, steeds I ex,
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(121) 19I. Holenduif 4/to zte vorig B1ad.

(:.217

\ t-14 )

22/12 2 exx bij Boerderij Meerzicht (Sctrolten)

( rz8) 2or. Bosui-l-
9/12 ro epe.rd e exx bi j
2O5. VèIduil-

Kleine Vijver en Balkan ( Verhoeve )

(rlo)
q16- Zíe íorig Blad

0ll) 2o9. IJqrlqgel

( t 1())

26-r'2?-,- 28 october , J , 18 , 2L, 2l november, 5,, 7
20. 24, 29 decèmber.' Mogelijk steeds zelfde ex

12

,/LL en .L9/17 2 exx heuvel (rars )

?/f2rs morgens J exx over ONM, rs middags 20 à JO exx op
weil-anden lvleerzicht (Dooremans)

191. Torteliui-f Geen waarneming na 26/8.

194. Turkse tortel
Behal-ve cle normaie waarnemingen Bosrand bii A rv. weg en Amstelveen:

Vogeleiland:
37íö--li6!Évoort), ?/to (ttetzser; vDr), 2L/to (al), 26/1o (Topsvoort),
3t/1O nog steeds vrij geregeld,(Topsvoort), l9/Ll (Topsvoort),
l6/L2 (ah), LB/Lz (wordt door Topsvoort nog we1 waargenomenr niet
dageJr- 3KS / .
Huis de Groot:
2ó7ïa-éi-e711 

^

l{oordkant:.q7ió-tí;.", Brander, van der Schot; 2 exx Dooremans, zie vorig BIad)
9/LL L ex v1.oog weg bij sluisdeur zi-jde Banaan (vDr)

L2/LL f ex vliegend orrer sfoot tussen Jachthavenbos en zandterreinl
ging zitten langs sl-ootrand, z.endterrein (vDr)

L?/17 I e:i vliegend langs werf VEBA (E. de Jong)
51tZ t ex van Grote Sluis richting sluiswachter Mus (fam. Bakx)

Hertenkamp (vermoedeli jk zelfde ex van Vo;';e1eiland).'-4711-1'6i aldaar (i<. van oostveen)
zri/tl 1 ex gehoord nabij hertenkamp (i(. van Oostveen, E. de Jong)

2:4 | Qr_o_9ne-_sp_g 94!
Noordkant: .rnl . O enenbos, maar ooh Tribunebo s en laatste bos:

B, 9, 1r, 16,
diverse VVíG-1ed.en)

9g!r$e}!elger:
Regelmatig aanr,vezig kwekeri j , nie b steeds genoteerd,
t87rc, L"L/LL, 26/L2, 29/tz (de Groot)
3/12 I ex horen lachen (de Groot, Straatman)
EIders:
- 47ïÓ-f,er'-benkamp, !ïestzi jde (Dooremans )
22/IO Grote Speelweide (Kars)
2r/LO l,inclelaan bi j vrije sportvelden (Kars)
2t 20, 21 november, 5 en / d.ecember heuvel (t<ars)
26/Ll sportvelclen Nieuwe Kalfjeslaan (fars)
2l-7 " Kleine bonte specht

en 6lT0,-zie voiie Brad. J/ll I ex overzijde NM, Jaagpad (nc)

RG)

wè1 o.a.

( LtB)
4l\o
tB/Lt
,, /r,
5/a2
9/L2

( r4r) ?_22.

Io_+IE
1e
IO

Koenenbos (van Oostveen)
x autoweg bij afslag langs gemaal naar VogeleÍland (eA,
:x Tribunebos (fam. Swart)
kinderspeelplaats Noordkant (v.c}. Berg, de Roever)

Kuifl-eeuwerik
zie vorig Blad.
I ex fJsbaanpad

6/to
23/L2 (vDr, RG) (= buiten het tsos)
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( I42) 223, l3oomleeuwerik
Vtz
2/1,2
7/t2

(r45) zz6.

I ex in slechte conditie aangetroffen langs Ringvaart I

dood gegaan, beschikbaar gesteld voor Bosmuseum (Straatman)
1 ex over Koenenbos (Sctrolten)
,I ex overvliegend. (Dooremans)

Boerenzwaluw
vrlaarnemlng,en op J, 4, 5, 6,, f 4, rB, 19 october.
23/lo l-4 exx over lindelaan (Kars)
2?/LO 3 juveniele exx (nog korte staartpennen) ri.
5/11 I ex over heuvel- (t<ars)

(f46) 227. Huiszwaluw

Z/'zlu (Swart)

Geen waarneming na

(22I) 232. Bonte kraai
Lg/lO, zie vorig BIad.

6/to en L1/Lo, zi-e vorig B1ad.
*/LO 1 ex hertenkamp (E. de Jong, K. van Oostveen)
27/LO 1 + 3 + 1 ex (Swart) . ) exx over Bosrancweg (Verhoeve)
l/Ll L ex heuvel (Kars)

L7/ll 1 ex overvliegen«1 (Swart)
26/11- 2 exx sportvelden Nieuwe Kalfjeslaan (Kars)
5/12 en l9/LZ resp. 5 en 3 exx heuvel (Kars)

(222) 233. Roek
cxx in óén groep over ONi'l richting W (Swart)

' 3 exx Bovenkerk (Verhoeve)

Kool-me es
21/L2 drieslag, omgeving Tribune (vDr)

(l-95) 240. Zwarte mees

5/lO "pjutt-roep begin Jach thavenbos (vDr)
l/12 echte rrzangrr Jachthavenbos (Swart)

(199) 245. Baardmannetje

27/Lo
24/L2

(tgl) zjï.

6/1ó--1-ei-in hóge
gezien, roep

(197) ?41' Malkop

-|7Tónmgevirrg ope
27/LO Koenenbos (S
L2/12 achter parke

?51: Afotq lijster
2 . Kramsvo eI

populier in oeverstrook ej-nd exc. pad,
èn zang gehoord (Swart)

Zang-waarnemingen op:
nluchttheater (vDr)
wart )
erterrein start (vDr, RG)

Gó6n waarnemíng in tweede halfjaar.

ONM of naaste omgeving, gehoord, soms ook exx gezien, op:
r, 4, 5, 6, L3, 14, 26, 2?, 28 october
3, L?t 18, 20, 21, 24 november
1, 2t ?, g, L6, 22, 24, 25, 2! december.
Aantal zichtbare exx steeds kleiner dan 10, behalve:
6/tO tZ exx CNM lrl (Swart)

:.4/10 14 exx Meerpad (AA)
Z?/LO 10 exx OI\tr}1 (AA, deGroot; Swart)

(2oO) ?!7. Boomrruiper

(I60)
( I6I)

vïaarne
aantal
zB/to
L6/\t
L7/LL
L/t2

ngen op
len .slechts 1 of 2

6, 27,2B october, 16 en 1/ november, I, 5, ? december,
, behalve:

I
ca
5

20 exx weilancien Meerzicht (AA)
. 10 exx vrije sportvelden (vDr)
exx overvli-cgend (Swart)
. 22 exx over CNM ril:hting W (Swart, v. d.

(162) Zfi. zan Ii ster
10 zingen ex bij huis de Groot (de Groot)

Schot )
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Q6l) 254. xoperwiek Na 26/4 pas weer:

2/16-cr*.-V-eV" in lijsterbes, omgeving Kf. Vijver (fof}r)
Verdere kwartaal regelmatig waargenomen, meest kleine aantallen. Max.:
21/lO 20 à 25 exx werk 24 (AA)
ZI/LO ca" 20 exx (lrA, de Groot)

+ ( t6?) ?61, Pgqdboqqttqplit
4/Lo I g i.n oNM oost

(173) 269. Roodborst
l7Teen ttíaaenatt ex binnenzijde Grote S1uis, insecten vangend.

langs de sluismuren, vooral bij de anker-nissen; soms ging
hfj zitten op het betonnen dammetje bij de buiten-sluisdeur
(Swart )

O77) 275. Kleine karekj-et
Gecn r,vaarneming na J/9.

(f8f) 2BO. Zwartkop Geen september-waarneming...47Ï6Ï'A; aantat kinderspeelplaats Noorclkant (Dooremans)
IB/aO 2 6 3 o Grote Speelweide (t<ars)

(r85) zB?. Fitis
7Ó/16-írr,s-enc1 ex fijnsparbosje bij heuvel- (tcars)

(i86) 2BB. rjiftjaf

(v.d. Schot)

L7/ró 1 ei Giote
tï/lo B exx aloa
27/LO ] ex eind

( r.BB) 2)? " Goudhaant j e
In 4e kwartaa1 regelmatig waargenomen, meest kleine aantallen; fiaar!
24/tO ca. 11 éxx Omoricaparl (t<ars)
ZB/aO een grote troep tussen parkeerterrein en Ringvaart (AA)

(r59) 298. Heggemus In 4e kwartaal slechts zang-uJaarnemingen op:
d" (vDr) . 27/lO (Swart)t4/Lo \rogeleilan

( r.5o) ?99 . gLlgple_pe,I
s via.arnemingen van overtrekkende exx op:
27/;:o,''/:-L1 L/:-2, 9/L2 (alle: swart)

(151) waterpieper
Nà-IVZ-weer m.i.v. t?/ll slaapplaats waterpiepers in oNM West
bij het exc. pad; d.iverse waarnemingen (v.d. Berg, Oreel-)
27/lO ] oever- of waterpiepers in ONM W bij exc. pad;

niet met zekerheid te determineren (Swart)
tB/Ll-rrpieperstr gingen slapen in CNM, soort niet vastgesteld

(de Rcever)

Geen vraarnemingen na

(2a51 1\2,__groeqlins

4 en 6 october (zie vori-g Blad)

Slechts waargenomen op 6/lo, 2?ilo, 1/tt (swart)
l5/I2 2 exx i-n egelantieren bij kinderspeelplaats Noordkant (AA)

(206) 3L6. Putter
Aanvulling op vorig Blad: Hele zomer gerep5eld enkere exx op kampeer-
terrej-n; in september í/n decenber tientarl-en, soms zelfs 4o à 5o
exx (Straatrnan)
Verder in 4e kwartaal waarnemingen Jachthavenwegr/Jo1lenpad, kinder-
speelpleiats, en elders bij elzen, alsmede op Vogeleiland, o.a.:
6/12 12 exx vogeleiland, fouragerend op kaardebol en berk (vDr)

Na 6/10 - zíe vorig Blad - nog:
Speelweide (fars)

ar (Kars)
exc. padr ats 6/tO (Swart)

Slecht
6/:.o,
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(2o?) 1L7. sijs Na I1/8 pas lveer m.i.v.
1ll1Ó ent<e1e exx Jachthavenbos (aA)
Verdere kwartaal regelmatig waargenomen, maar vrijwel steeds slechts
kleine aantallen.
Cp soortgelijke plaatsen aIs putter, vnI. bij elzen-bossages als
Jachthave nwbg/Jo llenpad 1 Jachthavenbos , Ki nderspe elplaats , Koenen-
kade bij ONI,I We'st'.

(aOB) 318. t<neu In tweede halfjaar maar ] waarnemingen:-2|1-"3/lo overvliegend exemplaar exc. pad (§wart)
27/LO I ziirgend. ex over exc. pad (Swart)

+(209) 319. Frater
2112--I5lxx oeverpark Meerzicht (v.d. Berg, Straatman)

(216) 3)o. _Keep Na 23/4 pas u,eer m.i.v.
6/tO l- ex Jachthavenvreg/Jollenpad (Swart)
Daarna regelmatig waarnemin5Sen,van kleine aantallen, max.
28/11 zeker 20 exx Jachthavenweg/Jollenpad (ae)
2)/ll ca. JO exx aldaar (RG)
L6/12 ca. 20 exx bij sluiswachter Mus (AA)
24/12 Loo à 150 exx kampr terrein (Straatman)
26/12 tiental-1en aldaar (Straatman)

(2o2) 1\1,_ nietsors
6/10 no§ àinegnd ex exc. pad. Laat ! (Swart)
Roepend ex in ONM op Z7/LO,3/tl. , L/t2,2/lZ (Swart - AA)Zr/l\ meerdere exx ONM (Verhoeve)
29/12 1 roepend ex ONi,l (Verhoeve)

( 218) 12.,_E1requ"
ZVT-Vd-exí ui3 Meerzicht (fam. Bakx)
4/LO I ex orrer exc. pad (Dooremans)
6/10 een groepje van l-2 exx over ONM

27/lO j exx omgeving. exc. pad (Swart,
3/ll overvliegend ex (Swart)
l/12 L ex bij stuiswachter Mus (rte)
l/LZ een groepje (Dooremans)

Gebruikte afkortingen namen uraarnerners:
ÀA - mej. Arntzen
RG - mevr. Geers
vDr - rnej. van Drooge

Samengesteld door:

richti-ng W (Swart)
AA)

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B Vf
Amsterdam - 1OO9

anuari 1
vDr vDr

4

Enke e \ryaarnemt- n AliS (Hr. Koningen c.s.)outsnip, Jo. 11 .- ^1- 12 van ï,eer Pu.rk.
rJsvogel, 23/Lo en 7/Ll rangs nieuwe aanleg, uitbreiding Thijssepark.
Groene specht, l7/Lo rhijssepark; l/lL al een week van Leer park,

28/L2 De Braak
Kramsvogel U/10 Thijssepark, 31/tO De Braak, vrij talrijk.
Goudhaantje, 22/ll Thijssepark.
Boomkruiper, 23/12 Thi jssdpark ("rtritt.r, ,rarendorf )Sijs, continu aanwezig
Keep, continu aanwezig, vrij talrijk, Thijssepark, van Leerpark, De Braak.
JJ. Stritter, de Ruyschlaan lB7, i.mstelveen.



[."I*gglggen in_gn om_Amsteldam, exc. het Amsterdamse Bos,
vierde kwar'uaal L973.
Voor de grenzen van het gebied, zie l{ed. Blad, 9e jrg., nr. I.
fnteressante waarnemingen buiten dit gebied worden inspringend vermeld.
]tgrr kan ook o-k1eed betekenen.
Dé w'aarnemingen, hoewel criti-sch beoordeeld,
woordeli jkheid van de waarneiners.
Bij zeld.zame vogels dient een veldbeschrijvin65 te worden gegeven.

t6

blijven voor de verant-

fnzendi-ngen voor deze rubriek bestemd. voor het vo lgend nummer van
het Mededelingenblad, gaarne uiterl_i k eind nraart.
Ook andere l-ezers van deze rubriek, die o dusver verstek li-eten
gaan, wordt verzocht hun waarnemingen in te zenden.
De waarnemers worden voorts aangespoord om hun waarnemingen van
buiten het behandel-de gebied door te geven aan de Vogelwerk-
groepen iran clat gebied, bi jv.:
Vel-dvaarnemingen in het Gooi:
De Heer A. Bode, aandEEFTÏààn BZ, Hilversum. Tel. ozLSo/Ljg5o.
Cmgeving_Haarl-em, inclusief de Zuidpier:
De Heer H. Vader, Borskistraat 28, ttààifcm Noord.
Noord-Holland ten N" van het Noordzeekanaa]-:
De Heer H.H. Niesen,
,,tierop 12, Bergen N.H.
Club van Zeetrekwaarnemers p/a J. van Dijk, J. de VeerstraaL 42,
Noordwi;k .

IL9.:[: (iiederlandse Ornithologische Uni-e), p/a G, den UiI, ,,1ii1-
helminastraat 28, Hardinxveldr/Giessendam 3290.
Ilet Gooi en de Zeetrekwaarnemers werken met speciale waarnemings-
[àA;Ë;; die bij genoemde waarnemings-secretarissen kunnen worden
aangevraagd.
Voor de zeetrek-gag:ngmlngen door overmaking van I 5.- ap post-
rekening 2915662-t . ;;;-ffiiirrgme e s ter C 1ub van ze e trekwaarnemers,
Noordwijk; men ontvangt d.an BO uurtotaal.kaarten + handleiding.
Nadere inli-chting hierover 66t< verkrijgbaar bij ons Iid L.S.
Buurma

Cok de I{.O.U. werkt met waarnemingskaarten.
Nadere fiÏiË[tingen bij ond.ergetekende.

Kuif duike.r
7/IA -2 éíx, Zuidpier, IJmuiden (de Jong, Krabben)

Dodaars
ÏVÏö--f4 exx, Kanaal Sloterdi-jk (de Jong, Krabben)
22/lo 1 ex, Valentijlk?d:, AmÉierdam-ooÀt (Boonstra)
Krakeend
4/ll1 25,/LL resp,
Smient
Ïr7ÏÏ-"". loo exx,
Brifduiker

q
-/, J erx, Sloterdijk (Bui5s_, Krabben, Lammers)

Sloterciij.k (ae Jong, Krabben)

l6/lL ca.-15 exx, Amstelbrouwerij, Richting W (de Roever)
Eidereend
26/L2 1

Nonne t j e
?' zijkanaal F, Sloterdijk (nu:-3s, Krabben)

lL/l-l, I 6 Sloterdijk (de Jong, Krabbsn)
Buizerd
ïB/7-1 ex, slagpen4ui, Kloosterkolk, Botshol (Oree}, Veling)

dood



(Groot Asd, 2e bl-z.)
Bruine Kiekendief
?/to, L7/Lo, Ig/to resp. 1

Blauwe Kiekenclief
6/tó, ?/Io, 147-fr, t?/to1 tL/:,t, T/LZ steed.s

de Jong,' Krabben, Lammers)

Zllvqqplgvigr

t7-

1 ex,'l ex, Sloterdijk (de Jong, Krabben)

I ?, Sloterdijk (Bui3s,

enkel-e exx aanwezig, GoIf-
van Ullaveren Hogervorst)

ó
+

L7/1o t
Z)/LO L

€Xr
EÀr

Sloterdi- jk (de Jong, Krabben)
roepend overvlie.gend, i{outrakpolder (Bui;s, Krabben)

EeEis.
7/lA, V/lO steed.s 1 ex, Sloterdijk (de Jong., Krabben)
Ransuil-
87fr7g/J.Z, i'B/12 resp. 2 exx, 2 exx, I exx, Beatrixpark (Warendorf)

I{g"gs9I
l/9 3 exx, eind september nog steeds

terrein Duivendrecht (Andriese,

Kleine boqte_epeelt
3l1T -I ex Jaàgpad Nieuwe Meer (mevr. Geers)
Draaihals
7/lO 1 ex gehoord, Amstel,
Kuifleeuwerik

(9..I. van Bladeren)

11 1 ex op een binnenhof,
(me3. van Drooge)

4/AZ 1 ex lJsbaanpad (me3.

Strandleeuwerik
25/ll 4 exx, Sloterdijk (Krabben)

Grote Pi-eper
5/9 -1 exr-naaste omgevÍng Golfterrein Duivendrecht (Andriese,

van Waveren Hogervorst)
Grelq gele kwikstaart
,-9/aL, 5/L2, 12712,-t4/tZ steeds I ex, kleín vijvertje o speel-

plaats bij lagere school, tussen hoge gebouwen, Ams
brouwerij (ae Roever)

4anelljq!er
Í?7ÍTzíngend ex Vond.etparkn ingang Emmakade (Stritter)
Eaaq4ma4netje

naast Àmstelrust

Ge lderlandple 1n,

van Drooge; mevr.

bij Zwartjes

Geers )

p een
te1-

westzijde Sloterplas (f,ui;endijk)
Sneeuwqors
--+-27/lO 1 6, di jk in aanleg, ten ZO van Ouderkerk (C.,f .
L/12 1 q, Sloterdijk (Buijs, Krabben)' +'
Putter
ÏffiÍ-4 exx, oosterpark (de Roever)
24/12 1 10 exx, parkeerplaats oostzijde Karer Lotsyraan (me;.

Samengesteld door:

6/rc enkele
(Bui3s,

2/12 8 exx,

januari 1974

E.J.l'[. VeIÍn
vtlil-1em van AËèouaetaan 14,

exx, l4/L1 enkele groepjes, 2/t2 ca. !t) exx, Sloterdijk
Krabben, Lammers)

vmn Bladeren)

Abcoude.,
Te1. o2946-L?26.Eve/iDi

v Drooge )



Ontvangen Litteratuur (ad Med.

- Vli'lc CASTïCUM de vrjI]IITERKONING

BIad, IIe jrg., no. .4) - 18 -

dec. l9?7, 3e jrg. no.-1 20 bl-z..
Ui tgeb reid verslag, in dagboekvorrn, van een tocht naar de Neusiedler.
See, t)ostenrijkr 13-22 april 1973, J.C. Borstlap en F. Zwitser;
121 vogelsoorten werden waargenomen.
Verslag excursj-e naar de Kop van Overijssel , op 9-6-Lg?3.
Enkele opmerkingen over de Kortsnavelboomkruiper, n.a.v. de
vangst van I ex in Castricum in 197?, p. Zwitser.
veldwaarnemingen, voor een groot deer a/d Hondsbossche zeewerj-ng.

- I{9_!g!_q0ol, 4g [9n844r.r, october/november I 971 , 7e jrg. no. 5 20 bl-z.
Inventarisatíe 1971 van de Naarder-eng.
Herfstflora 1973, i-n het Singermuseum in Larenl merlewerking van de VllÍG.
Organisatie wintervoedering en revaliCatie van vogels
Revalidatie-centrum: Hr. i,,1 . Waayer, Oud.e Kerkweg 2!, Naarden,teI. 02lrl-4465.
Diversc. vogels werden na revalidatie weer losgelaten.
Een torenvalk met gebroken onderpoot werd echter, zo goed als hersteld,
naar Artis gebracht. Zo ook een purperreiger. (vïaarom ook niet l_os-
gelaten ? vDr)
Binnenkort verschijnt: de Korhoenders van het Gooi, door D.A. Jonkers,
ruim 2o pagi-nars. voor vlvG Gooi-leden verkrijgbaar voor Í l.- ind.ien
afgehaald, voor f 1.90 indien opgezond.en.(Misschien ook voor andere
geinteresseerden, ? vDr) .

Pestvogelonderzoek. Geinteresseerd in waarnemingen en }j-tteratuur:
L.F. Rijnja, K.P.C. de Bazelstraat !, Bussum.
Veldwaarnemingen.
K1eine zwanent 22/LO 5 à 600 exx bij strand Nulde.
0ntvangen li-tte::atuur
Excursie Tienhovens kanaal, 3O-9-197t.
Nachtexcursie langs d.e Grote Rj-vieron , l6-6-L9?3, tezanen met vvïG
Amsterdam (vgl. ons Med. Blad, lle jrg., nr. 3, b1.z.2/1).

- De KORHAAN , januaqi L974, Be jrg. no . 1. z4 atz.
Ledenavond en; Film over eendekooien (Braaksma) en causerie met
dia's over Dierenleven in .tlfrika (nos) ., : -'
vogelvangst in Bel€iiö: ontvangen antwoord op een protestbrief van
VlrïG het Gooi.
Weekend op Ameland, 26r 2'7,28 october.
Excursies naar Zanddijk (f-11), de peel (10/1I), en Flevopolders
(B/l.2) .
Kleine Zwanen, fouragerend voor de kust van het Gooi bij Or.rd.-Naarden,
2J en 28 october, ca" lJ exx
víaarneming van een bokje, L1-Ll-l-g?3| Gooimeerkust bij oud-Naarden.
v./intervoedering, rrechterr en geimproviseerde voedertafe1s. .rrDie vreemde vogersrt, dcor Jan L. Bos, met fotors van Jan v.d. Kam;
aanbevelende recensie .
veldwaarnemingen - ontvangen litteratuur - Nestkastonderzoek.

- I{§_EA4LEU, Èg_EIII§., 99t9!9I_t2TZ, jrg. 9, af1. ,
Juni-waarnemingen in de A1pen.
Herkenning van vogels, IfI
Er vliegen raven'rond in Nederlantl, A. Timmerman (RIN-bericht no. 4g)
Excursie VlieIand ,, 5-9 september 1971.
ïnventarisatie Eendenvlak in de ,rríI-duinen, l9?2.
Interessante terugmeldingen,- Veldwaarnemingenï
V{aarnemingen op de Zui-dpier in julí.(boeiender dan menigeen zou ver-.
wachten)

4L bLZ.



_19
(ontvangen litteratuur, 2e bLz.)

9"_Il!19, decembgl_I97Z, ire. 9, aft. 6

Àànpàssingsvermogen van de zilvermeeuw. Een zilvermeeuw met
L9 bLz.

tot
stompjes verminkte poten wist zich te handhaven.
fnventarisatie diverse terreinen in de AW-duinen, L972.
Kunstmatige inseminatie bij grijpvogels en met name bij de Havikl
Experimenten van het valkeniersverbond rf Adriaan I'lollenrr.
Veldwaarnemingen in Zuid-Kennemerland.
De vogels van Noordwijk, recensi-e.

Vftlc NHrs NOCRDERI(IïARTItrR, lZe jrg. rlo r 11' de PIEPER )-2 bl-z.
Het Amstelmeer als overwinterlngsgebied voor waterwild.

De PIEPER , 12e jrg. no. 12 LZ blz.
Het Amstel-meer etc. , deel II.
Aan de vooravond van de Algemene Ledenvergadering ( 25-l-L974) z

beschouwingen over het wel en wee van deze VWG.

Huiszwaluwen j-n de Zaanstreek in L973,
Ve Idwaarnemingen.

Samengesteld door me j. llr
- ^-t

J anuarr- Iy /+
vDr/vDr

J.H.U. van Drooge

I




