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- Bestuursme d.ede1 n:
Diverse
versclie

estuursmeaeOe lÍngen werden al opgenomen
tin nr. 18.

in het zojuist
nen Nieuwsbulle

onderstaand nog enkele notities ,..a.v. de Jaarvgrgader:l3g, die op12 Í'ebruari in de filmzaal van het Bosmuseum plaats vond. Aanwezig:JJ leden, incI. het voltallig bestuur. ïn de loop van de vergaderingdruppelden nog 4 leden binnen, ook dit jaar dus een goede opkomst.
' Voor de verschillencle mutaties in samenstelling Bestuur en Commissj-es:zie de ni.euwe eindpagiià-vàfr-dit B1ad.
' {i3I.{:ï§1,3993 Secretaresse en Penningmeesteresse ongeïr/ijzigd. goed-gelceurd. Voorgesteld werd voor het volgend jaar een Kasàommissiei-n te stellen.
' Reclactie: T.a.v. het Amsterdamse Bos verzoekt mej. van Drooge nog-5ëffi-6ii exceirtionele waarnemingen op korte termijn contact op tenemen met eind-redacteur, de Hr. straatman. !!i rógistreert en se-Iecteert' maar beslist 4iet- over opname in tr6Fiueaóderingenblad.
' g{:li9*::g9gg+9§qf KàEEommissiè miste bÍj de arrekening nog di-veïse documenten. De Hr. Hartog merkt op, dat het bij contante be-talingen e.d. tijdens excursieÀ dikwijr_À moeirijk is om met kwi-tanties etc. te werken.

Ïn di-t verbanc heeft ce nieuwe Excursie commissie dan ook ingestelclbetalingen uitsluitend per giro uit te voeren en te accepteren, enook latere verrekeningen op deze wi-jze te doen pr""t.-"inden.
' *;lg:l:!=qrggp: ZoaLs-reeds in Nieuösbulleti" "il ià-""rsuseven,§Eemden (i-e jongeren voor voortzettj-ng. rï. Haver stelde zich beschik-baar als contactman bij het vÀlG-bestuur. G. Krabben en E. Lammers

lagen op zich excursies te organiseren.. Coordinatie nieuwe leden:_-_ =.A. dó Jöng-r;-ï;aiaa6-rG-ar gestart met een aantal excursies, enhad tot dusverre niet over gebrek aan berangstellin6l te klagen.Gehoopt worclt op een grote deername, in eerste instantie van deadspiranten, maar ook van andere Ieóen, ter bevordering van d.eonCerlinge kennismaking.
' 931:illI!i9: De voorgàstelde verhosinsen (met f 1.-) werden soed-
^ qFL:"|d, overeenkomstig Nieuwsbulletin nr. 15,, birz. j.
911:fg*5 voor onz" ggllgi!:gIg3gg3 is vooriopis i,De Rietwijker'f.

Het.wordt nog niet nodig geacht entrée te gaan heffen. Eventueelbeginnen we met-_een geLàpàt ,roo" vrijwÍ1Iig;e bijdragen . (ZieRegelingen van.Huishoud"liS't" Aard, brr. p onderaan. op de ver_gadering pleitte hiervoor iog".rru de Hrr vàïl Ti1).
ïNTROD9CglE-regefing: ongewi j zigd .ïer opfrissing van het geheugen hieronder d.e daaraan gewÍjde z:,n_snede in de Regelingen van ltuistrouaelijke Aard., bl-2. 9z"Ptj a1le bijeenkomsten (behalve de Jaarvergadering) i-s introductietoegestaan.
Hiervoor i's f 1.: per persoo3 pgr bijeenkomst verschuldigd.Dit bedrag dï6;T-aà"F-fi'E'ET[ïródr"""àrrd lid c.q. de introducerend.eabonnee op de bijeenkomst in kwestie te word.en voldaan aan penning-meesteresse, c.Qr 1 indien zii afwez:.g is, 

-*"" 
een ander bestuurslj.d.,,

lïij hebben een goeclkoop tarief voor rrhuisgenoot-1ed.en,, (f 4._ c.e.f 4.5o), Daarvoor betaàlt u dus niet. ltaaI, als u a11een voor u zèrfcontributie betaalt, bent u ook voor 
""irtgàrroten en and.ere huisge-noten de f '1 .- per avonil verschuldigd.

Gelieve dit bedr.1g, irglrt"glr ter v,ergadering te voldoen, en niet afte wachten of PenniffiGÀT;r"s.se u hieror"i benad.ert ! ! !vDr/vDr 
Me j . plr. J.II.U r v&n Drooge
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ROOFVOGEL- en UILENNESTKASTEN in en om AIvISTERDAM

!4leiding:
In dit verelag staan vermeld de resultaten van 1977 en
een samenvatting van de gegevens van de Torenvalk van de afgelopen
10 jaar. Iiet waÀ n.1. tn L964, dat de heer J.J.lvl. Andriese met het
plaatsen van nestkasten voor deze soort begon.

Door het plaatsen van grote aantalLen nestkasten en kunstnesten
is geblekàn, dàt een belangrijke factor voor het plaatselÍjk niet
tot voortplantlng komen van bepaalde soorten roofvogels en ul1en
het ontbreken is van geschikte nestelgelegenheid. Dit is waarschijn-
J-ijk de belangrijkste beperkende factor, weLlicht nog meer beperkend
dan de prooidierdichtheid.
Dit geldt zekef voor soorten, d.ie een grote verscheidenheid aan
terreintypen bewonen, zoals de Torenvalk en de Ransuil; Deze soor-
ten zijn ook door hun nomadische levenswijze n:iet aangewezen op
een vast klein territorium, maar kunnen a16 het moet nu eens hier
en een volgend jaar ergens anders broeden.
lilaar ook voor streng territoríale uilen a1s Bosuil en Steenuil
kunnen nestkasten op gunstige plaatsen, bij ontbreken van trnatuurlijkert
holtes, het broedvogelbestand verhogen'

Resultaten 1973

In L9?3 stonden ongeveer 1JO kasten in en om Amsterdam (inc1. het
Amsterclamse Bos) tot de beschikking van de roofvogels en uilen.
De verdeling van de kasten over het gebied is aangegeven op een
kaartje.
Controleurs waren dit jaar de heren: Andriesel de G16s!, Hartogt
Poppe, van Waveren, '//altersr van Zuilenl voorts de C.J.N. (afd.
Dwergstern en Zonned.auw), de N.J.N., en de schrijvers (Buker, Buur-
ma), die ook het ringwerk verzorgden.
In een deel van de nieuwe kasten (9) was door de plaatsers en/of
controleurs geen bodemmateriaal gedaan. Dit had tot gevolg dat weI
Torenvalken werden aangetrokken, maar dat deze dan in een naburig
nest gingen broeden. Dit was alIeen vast te stellenr als er een
nest cl.ictlbij aanwezig was. Dit vond zeker driemaal plaats, waarbij
zelfs eenmaal een Zwarte kraai van zi-jn nieuwbouwflat werd verdreven.
Voor de Bosuilen was het een zeer slecht jaar, hetgeen waarschijn-
lijk te wijten is aan de vele storm- en harde wind-periodes in april,
ï/anïIeer het mannetje voor zichzelf, zijn vrouwtje en eventueel zijn
jongen moet jagen. Dit jagen geschiedt vooral met behulp van het ge-
hoor en wellicht gaat dat moeilijker bij harde wind.
De Ransuil, die niet zo erg van het broeden in kleine nestkasten
houdt I z.ag zj-ch dit jaar plaatselijk genoodzaakt met een kast genoe-
gen te nemen. Door de extreem harde stormen waren zeer veel oude
kraaiennesten ult de bomen gewaaid.
ook in 1973 mocbten wij niet het genoegen hebben, dat een steenuil
één van onze kasten betrok.
ltle hebben dit jaar veel last gehad van het uithalen van de kasten.
L Ransuil- en 5 Torenvalklegsels werden uitgehaald. Verschillende
controleurs hebben aI maatregelen getroffen om dit in l9?4 t,e voor-
komen
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Tabe1 I - Overzícht resultaten 1973

A B

Torenvalk 39 .29
Bosull L0 2
Ransuil 2. 1

In koLom A staat vermel-d het aantal kasten waarin ó6n of meer
eieren gevonden werden, in kolom B het aantal kasten waaruit zeker
of vrijweL zeker jongen zijn uitgevlogen (succesvolle kasten).
Een exacte opgave van bezettingspercentages is wel mogelijk maar
niet relevant, daar de kastendichtheid van plaats tot plaats sterk
verschllt.
Verder is uit de opgedane ervaring geblekenr dat verschillende
kasten niet op een goede plaats hingen (hlerin zljn a1 enkele wij-
zigi-ngen aangebracht). Regelmatige verdeling van de kasten is on-
mo6e1ijk, doordat de plaatsJ-ngsmogelijkheden niet regelmatig verdeeld
zíjn. ALs er in een groot voedsel-areaal een betrekkeLljk klein
gebied is met mogelijkheden voor veel kunstmatige broedgelegenheid
(Uijv. Golfterréin Duivendrecht), kan daar een groep van broedge-
vallen ontstaan.
Torenvalk 1971

In 28 kasten met Torenvalk puI1i werden L14 pulIi geringd. E6n ie1
boompje met een bezette kast was dermate verrot, dat de kast niet
bereikbaar was. ïn twee natuurliJke nesten bij onze kasten werd.en
B pu11i geringd; in totaal zi jn d.us in JO nesten 122 Torenval-k
pulli geringd.
Tabel II - VerdelinE van de broed:3____-__

Ece! el-gyer-gs-yer:sU
§
1 Ë46;-iA;-6iE-àiEaal.
evallen van de Torenvalk in de
iA;ae-aEE

4g
Haarlemmermeer 7 5
Amstelland 11 g
Uithoorn en Aalsmeer 4 2
Amsterdamse Bos 4 .,
IJpolders 8 ?
Amsterdam Noord 1 2
Rest 2 1

19 29

Verklaring kolom A en B, zie bij Tabel i.
Zoa1s reeds vermeld, werden ) Torenvalknesten uitgehaald. De rest
van d.e niet succesvolle nesten waren verlaten. Het in de steek laten
van het legsel is een vrij normaal- verschijnsel bij de Torenvalk.
Dr. A.J. Cav6 (1968) vond'bij zijn onderzoàk in oost FIevoland, dat
bijna 16 % van de broedsels verlàten werd. De oorzaak d.aarvan ïyas
vooral de voedselsituatie.
A.1s wij onze gegeverrs van l9?1 bekijken' dan is het aantal verl-aten
broedsels ) van de ]4; dit is bijna L5 %. Zoals we aL eerder vond,en,
betreffen de verlaten J,egeels vooral nieuwe vestigingsplaatsen (ze-
ker lt van d.e 5). Deze kasten ziJn misschien bezet doór-parenl w&à!-
van é6n of beide partners voor het eerst nestelen



Tabel III - Aantal eleren
--rr--ri het einde van

-4
het!-vcl-lgese

normaal is
Is waarbi J lre9e=-!9!
ver i6893-

eieren
eieren
eieren
eieren

Ï59 eieren gem. 4,68 ei/nest
i het Droces:a-----à-----

_P9
de Í g_

r nes

J eieren
4 eieren
I eieren
6 eieren

maal
maal
maal
maal

Van ]B kasten en 2 nesten.
is
1S
is
is

L2
28
95
24

4
n
I

10
4

7T

!e!s-r-IY Aantal Jo n
Io[-[Ei t

2 pulli
] pulli
4 pulli
5 pulli
b pulla

Van J8 kasten en 2 nesten.
2 rnaal is 4 pulli
J maal is 15 Pulli

10 maal is 4O Pulli
1I maal is 55 Pul1i
I maal is 6 Pu11i

oer nest van broedsels waarbi
-a-------n-normaal is verloPen.
--E-- ----

2§ Í26 Pulli gem 4,14 Pul/nest
Ilit de tabellen III en IV kunnen we de gemiddeldes berekenen'
Deze gemj.d.d.eldes zijn berekend van dle broedselsr waarvan Senoeg
gegevens bekend waren.
ttut ,"u nog niet mogelijk om de legsels zeker in te delen i-n vroege
(eerste ei voor l- mei) en late legIels (eerste ei na Jo april),
omdat daarvoor niet frekwent genoeg gecontroleerd werd. We zijn nog
we1 bezig met berekeningen hierover aan de hand van de vleugelleng-
tes van àe pu11i, maar missen hie-rvoor nog enkele gegevens. Mis-
schien, dat we volgend jaar hi-erover meer kunnen zeggen'
Cavó vond namelijk, dat vroege legsels gemiddeld grotere aantallen
eieren bevatten dan latere. De verklaring hiervoor is te vinden in
de voedselsituatie en het weer.
Men moet we] bedenken, dal 1971 een slecht veldmuizenjaar was' en

dat de Torenvalk hierop grotendeels is aangeïIezen voordat hij zich
speciali-seert op het vangen van net uitgevlogen jonge Spreeuwen.

Bosuil en Ransuil 1

Zoals reeds vermeld, was het voor de Bosuil een slecht jaar. AIIe
gecontroleerd.e legsels op één na bevonden zich in het Amsterdamse Bos.
Hierover zal hier geen vérslag gegeven worden, daar dit in een later
artikel over d.e uilen van het Amsterdamse Bos aan de orde komt.

Ditzelfcle gelcit ook voor cle RansuJ-l, daar deze zeLden in kasten
broedt en d.us veel meer gegevens verzameld zijn van legsels in oude
nesten, bijv. in het Amsterdamse Bos.

Van het geslaagde broedgeval in een kast is nog wel een ttleukerr
anekdote te geven. Deze Ransuil had bij gebrek aan beter een gesloten
Bosuj-lkast betrokken. Dit is op zLchzelf aI byzonder, daar Ransuilent
als ze in een kast broeden, meestal voorkeur hebben voor een balkon-
kast; maar deze was ook niet aanvrezig, en dus zat ze ín een dichte
kaet met een opening van 14 bij 14 cm. Deze Rànsuil bewoonde niet a1-
leen een bosuilkast, maar had ook d.e bosuil-manieren overgenomen.
ilosuilen zijn n.1. vaak zeer agressief tegen bezoekers van het nestt
vooral als dit in het donker gebetrrt. Ransuilen zijn over het algemeen
veel kalmer en maken hoogstens een paar schijnaanvallen. Deze Rans-
u11 echter dook uit de kast, waar zij met" 3 pulli ínzatr en greep c1e

controleur bij de schouder, waarne ze op ongeveer 1rl tot 2 meter
van de kast ging zitten. En dat terwijl rle controLers middags plaats
vond;
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Bij het uit de kast halen van de jongen werd de controleur nog
eenmaal de bril van het gezicht geslagen en ook nog eenmaal op
het voorhoofd gepakt. l[at allenaal met enig bloedvergieten ge-
paard ging. Toen de ] pulIi uit de kast rilaren, had de controleur
tijd om aI zijn aandacht op het vrouwtje te richten. En bij de
volgende aanval kon zij uit de lucht gegrepen urorden. Nadat ze
aIle vier geri-ngd waren en de jongen weer in de kast waren terug-
gezet, ,'r"rà het vrouwtje weer losgelaten. Onlangs werd één van d.e

jongen teruggemeld uit Frankrijk.
Aan 6én kant zouden we wel wi1}en, ilat a}le vogels zo seageerden
op nestbezoekers; maar aan de andere kant iS het dan ook voor ons
niet gemakkelijk controleren.
Tien j aar Torenvalk nestkasten bij Amsterdam.

In 1954 begon de heer J.J.M. AndrÍese met het plaatsen van kasten
voor Torenval-ken en het bijhouden van de resultaten.
Hierbij wilIen vrij ook de heer II.F. Arentsen dankenr di-e het groot-
ste deel van die 1O jaar het ringwérk voor zijn rekening nam.

Door het verhogen van het aantaL kastenr vooral vanaf L971, is
het aantal gecontroleerde broedgevallen van de Torenvalk sterk toe-
genomen ( zie Tabel V) . ',rïaarschiJn3.i jk is ook het werkeli jke aantal
Torenvalk-broedparen rond Amsterdam daardoor toegenomen, hoewel
over de ontwikkeling van die populatie zonder kasten natuurlijk geen
gegevens bestaan.
Tabe1 V - Aantal door Torenvalk bezette kasten rond Amsterdam.

aantal

654
664
6?4
685
693
743
7L t6
?2 28
73 39

!sggsl§.
De l.egselgrootte is alIeen gedurende de periode l9?l-'7] gedeel-
telijk gecontroleerd (zie Tabeffi). de verdeling van het aantal
eieren per nest van de gegevens van Cavé uit Oost Flevol-and 1960-
L954 wordt er ter vergel-ijking biJgegeven. Het is opmerkelijk, dat
C'avé relatief grotere legsele bli jkt te hebben gevonden rlan wi j.
Bij ons werd. slechts eenmaal op zt n mÍnst een f-Iegse1 geconstateerd.,
maar de controle was te laat en er waren ? vríj grote puIIi in de
kast. Het gemiddeld aantal èieren per legseI was in deze ) jaar
4r6z (58 lessels).

Legse1 Ardam 7l-71 verdeling O. F1evol, 6O-64 Verdeling

iaar
L96+ -T

1
2
3
4
5
6
7

2
I
6

10
28
11

fr

)
)
)

)
)
)

)
)

)
4%
2%
4%
7%

3%
1%
e%

L7t
48,

L5,5 %

ïör,ï'7

14 Ll'1 %

19'
36,
29,
3t

18

58
108
8l
11

I:e-fr, ïó6F7
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Pul1i
Als we gaan kijken naar het aantal jongen dat uitvliegt uit een
nest, dan vinden \Àie dat Cit vaak minder is dan het aantal gelegde
eieren (zie Tabe1 VïI).
A1s we de verlaten nesten buiten beschouwing Iaten, dan heeft ruim
48 % Qt van de 44) vian de nesten mj-nCer jongen dan gelegde eieren;
Onder tabel VïI staat aangegeven het gemid<leId aantal jongen dat
een bepaal-d" succesvol legseI oplevert. Hieruit blijkt duidelijkt
ciat het leggen van 1 ei mé6r niet betekent dat er I jong meer komt,
Het gemidcleld aantal jongen per succesvol nest in l97l-tlJ was
4r2o (66 broedsels).
Het aantal puIli per nest is wel gedurende de 10 jaar gecontroleerd,
maar in de beginperiode ïuaren er zo weinig nesten, tiat berekening
van een eventuele fluctuatie in het aantal jongen per nest per jaar
over de 10 jaar niet erg verantwoord is.

ï3!e]-YII - Ycre:lri5irc-aantallen eieren en jons91-!er-1eË99]:

L23456 aantal eieren
2

2

4

3

1

2

1

2D

1

2

1

4

5

6

2

I
1

7

I
2

4

1

aantal
jongen

GemiÈ9e19 §!;[
jonggn:

Toename or7 lrO 016 O,

Terggmeldilgen
In totaal werden er van :.964 t/n l9?1 383 Torenvalk pul11 geringd
in en om Amsterd.am. Yan 52 (t3r6 16) werd iets teruggehoord, 66n valk
werd zelfs 2 maal levend teruggemeld.
De terugmeldingen, die verwerkt aijn, lopen tot 28 februari t9?4,
Waardoor de terugmelders in staat waren de ringen af te lezcn, komt
tot uitdrukking in tabel VIII.

Tabel VIII - Terugmeldings-oorzaken
A tlood
B ui.tgeput , 55ewond,
C binnengevlogen en
D gevangen en los
E geschoten

(a1 dan niet door ringer)

fr
Voor berekeningen werken we altijd met die vogels, die teruggemeld
zijn op een manier, dat er geen opzet van de kant van de mens bij
aanwezig was.
De jachtdruk Ís namelijk niet overal gelijk en ook de vangers zijn
niet altijd overal even actief. ftle rekenen dus verder met A, B en
C van tabeMll.

t3

?
2

a
4rg

6

3

2
4

I
2?

2 e].eren

0t

zíek
1os

3L
14

aL

3
2



Voor d.eze vogels kunnen wij een meer nauwkeurige
terugmeldings-oorzaken make n :
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opdeling in

Tabel IX - Speciale terugmeldingsoorzaken

dood of gewond -door verkeer
dood of gewond door trein
tegen gebouw gevlogen
tegen electriclteitsd.raacl gevlogen
dood door gift
binnen gevlogen in gebouw
ootzaak rlood of verwondlng onbekend

Sterfte gn overlgving
Het percentage teruggemelde vogels i-s een maat voor de sterfte van
de vógels in een bepaalde periode, c.Qr onder bepaalde condities.
Uit tàbe1 X kan men concluderen, dat jongen uit kleine broedsele
een grotere sterftekanq/lebben dan die uÍt grote broedsels "

Ook Cavé vond dit voor de sterfte van jongen in het eerste jaari
maar gaat daar verder niet op inr Evenmin zien wij een cluidelijke
verklaring voor dit verschijnsel, ft.n hun eerste levensjaar
Tabel X - Verdeling van aantal geringde en teruggemelde Torenvalken.

t
I
2
1
3

3o

E1

E

12

6o

8o

t50
72

7

ffi
- aantal pulli in hct nest
- aantaL broedsels
- aartal pulli
- aantutl teruggemeld 1n eerste levensjaar (tot
- percentage, dat is teruggeneld in het eerste

van het oorspronkelijke aantal geringde pulli
bepaalde broedselgrootte

gaan_{e lorenvqfken_doo,l ?

Ook deze vraag kunnen ïre een beetje uit de terugmeLdingen beantwoorden.
De oudste Torenvalk door ons geringd was bijna 3 iaar oud..
Uit de literatuur is bekend, dat de Torenvalk in Nederland maximaal
1O Jaar oud wordt, maar dit zijn er natuurlijk maar zeer weinig.
De oudste uit Zwitserland was meer dan 1-6 jaar oud.

A1s we het jaar in twee delen gaan opsplitsen, die ook voor de Toren-
valk verschillende periodes zijn, - hoe arbitrair zot n indeling ook is -,
dan kan clat a1s volgt geschieden:
maart - ju1i, in deze periode zijn de Torenvalken bij de nesten,
broede.n of voeden hun jongen op of worden zelf opgevoedl
augustus - februari-, hieri-n zijn de meeste forenvalken uitgevlogen
en trekken of zwerven rond.

A
1

z

3

4
q

6

7

E
2

6

20

2A

10

t2
I

P
1

2

9

9

t3
4

1
-ffi'

2 $o,o %)

L6,?

15r0

ll-rS
8r7

516
( r4, 3;

36
KoLom A

B
c
D

E

lilanneer

.\l. Juna/
levensjaar
van een
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De meeste Torenvalken worden teruggemeld gedurende hun eerste levens-
jaar en begin tweede levensjaar. Zíjn ze }ret eerste jaar heelhuids
doorgekomen, dan blijken daarna de overlevingskansen groter te zi-jn.
Blj het bekijken van tabel XI dient men er weL rekenÍng mee te hou-
den, dat de aantallen in het 2e en ]e levensjaar te laag zíjnt daar
die voor de laatste 2 jaar nog moeten komen, omdat de verwerking
maar tot 28 februari- l.974 loopt.
Tabel XI I:rlegn- v3s- ge -!erssgelg nindeti

eerste levensjaar tweede levensjaar
mej- - juli aug.-febr. maart-juli aug.-febr.

525102
Waar worden de Torenva,lken teruggemeld ?

De Nederlandse [orenvalk is geen uitgesproken trekvogell ze zrJrrerven
na het broed-seizoen we1 naar aIle windstreken (Cavé 1968). De meeste
terugmelciingen komen uit Nederland (tabel- XIï), maar soms krijgen
we ook een meld.ing van zeer ver.
Opvallend is weer het rrhogerr aantal uit Frankrijk, maar dat is te
wijten aan d.e schiet- en vanggrage Fransman.

Tabel XII - I:r,rcselgrss:!] ge!:el-!ysl-:U: 
- 
gglgilegli

JÈ:
derde levensjaaS

maart-juli aug,-febr.
14

Nederland 47

Duitsland 1
Frabkrijk 3
Marokko 1

Amsterdam

prov. Groningen
Drente
Gelderland
Utrecht
Noord Holland
Zuid Holland
Noord Brabant

IJsselmeerpolders
52

Joop B. Buker
p/ a lllillem Mollhof

Tel. O2o - 1527

(
(
(
(
(
(
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A1s we het hierboven a1 wel beschrevene, alsmede het nog niet ge-
schrevene, overzien, kunnen wij tevreden zijn over de resultaten
van het nestkastenwerk.
Veel leukeconclusies kunrlen overigens pas na langere tijd en op
grond van grotere aantallen getrokken worden. Een ander discussie-
punt is, of het aantal kasten nog moet worden opgevoerd en of we
het kasten-areaal nog vercler moeten laten uitdijen.
Tenslotte wi11en wij hierbij iedereen bedanken, die aan dit nest-
kastenwerk heeft meegewerkt, zowel de controleurs als de makers van
kasten en materiaalleveranciers, en natuurlijk de eigenaars van d.e
terreinen, waar de kasten geplaatst werd.en.

r,i*,*,tt

lrturglggr:
cav6, A.J.1 1968, The breeding of the Kestrel, Falco tinnunculus ï,.1

i-n the reclaimed area Oostelijk F1evoland.
Neth. JournaL of Zoology 18 G) 3t3-4O?.

Glutz von Blotzheim, Urs. N.1 e.a., l9?1.
Handbuch der Vöge1 l{itteleuropas, Band 4,
Falconiforfies o

Akademiscn:.I:ïlisgesellscharft Frankfurt am Main.

en Luit S. Buurma
Amsterdam - 1018.9,
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AMSTERDAMSE BoS_, L9?4=L, eerste kwartaal.
De waarnerninge n, hoewel critisch beoordee Id, bLijven voor de
verantwoordelijkheid van de waarnemers.
Nummering volgens Vogelgids Je druk.
De nummers tussen haakjes (..) vervuijzen naar trDe Vogelwereld
van het Amsterdamse Bostr, verd.er te noemen trBos-Avifaunarf ,
+(..) betekent: aanvulling op deze Avifauna.
Het teken o kan ook o-kleed betekenen.++

$)

1.

a.

4.
5.
6.

7.

8.
9,

10.
11.

(4)

l. Fuut
In januari verspreid over het NM in wisselend aantal.Maxima:
23/l 12 exx bijeen in 1 groep bij Gem. terrein (mevr. Brinkers)
26/l cà. 19 exx hele NM (Swart)
lO/1 ca. 22 exx in totaaL (AA)
l7/3 en L9/3 cà. 20 exx bijeen bij Gem. temein (RG)

J/2 alweer 1 paar in de sloot langs Meerpad liil, waar verleden jaar
een paar broedde. l/, ba1ts, 9/3 begin nestbouw,
Z4/l op nest alrl.aar.
HerhaaldelÍjk balts van een tweede paar bij de buítenrand van
oeverpark I,12, en ook nu weer protest tegen dit paar van fuut van
Meerpad r'I .

Eind maart waren de volgende paren gesignaleerd (meeste gevallen balts)
Rietrand Jachthaven De Koenen, eind Jollenpacl.
Gemeenteterrein .
Kind.erspeelplaats: af en toe komt een ex i-nspecteren bij de broed-
plaats van L973. Hier is echter vrijwel geen riet aanwezig, en
daarin zit aL een meerkoet op een nest.
Enkele waarnemingen van een paar in Hoornsloot bij sluiswachter Mus.
Banaan , 15/3 nestbouvr en copulatie. Daarna nog slechts incidenteel
hier een paar gezien. Mogelijk verhuisd naar:
Roei-baan, waar ook enige malen een futenpaar werd waargenomen.
Meerpad West, zíe boven
Oeverpark zijde NM, ook weI zwemmend tot bij Jachthaven Driessen.
Kleine Vijver, o.a.31 2O en JO maart l paar aldaar (na.l, voo e.a.)
Waarnemingen zowel in de Z0-hoek, als bij brug 540 c.q. gagelbosje
c .c{. lïesteli jk viaduct. Misschien tweede paar ?
Hoornsloot, bij KLl"i (eA/nC, dGr). ZaL mogelijk toch naar Arv. Poel
moeten verhuizen om te broeden, omdat er bij Kï,M in de buurt hele-
maal geen rietrand is.
Atv. Poe1, bij Poelpad (de groot)
A r v. Poel c , q. Kleine P.re1 ? ( de Groot , Swart )
Meeuweneilanden (ae Groot)
Kanobaan bij kamp. teruein (de Groot, Straatman)
Einol maart ook nog steeds ongepaarde exx aanwezig, bijv.
3l/1 6 exx w.24 (al), I exx Arv. poel (A. de Jong)

6. Roodhalsfuut

2/4
1 ex op NM, NI1J boek Meerpad (Krabben, EdJ, vOo)
1 ex in zomerkleed bij Gem. temeinl werd vgrjaagd doof ter
plaatse gevestigde fuut "

3/4 en 4/4, veimoed.elijk zelfcte ex als 2/4, bij w. 24 (vDr)
(6) 8. Geoord.e fuut

Z:-,[ffiïi-w-ïnterkleec,
?)/J iden (Reynierse, DB)
3o/3 iden (a.t, DB)
1l/3 j-derl (Ra, ,le Groot)
2/4 en J/4 íd,em (vDr)

bij oeverpark Mz (Reynierse, med. DB)

( Verhoe ve )



og?4-Í, 2e blz.) : 
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(?) ! Dg4aars
Eefffiaal exx op NM van af viaduct Rljksweg trlm Ringvaart,
alsmede i-n aangrenzende binnenwateren Noordkant.
l,tax. 5/L to "*i 

(n1), Jlz íd,èn Verder meestal niet meer d,an 6 exx.
L3/2 ') 

exx t'hinnikendrr omgeving viaduct Rijkeweg (mevr. giinkere)
tlan 28/2 l/n 24/3 steeds 1 ex in sloot Meerpad N.
7L/1 1 ex prachtkleed Ringvaart (AA)

3l/l en l/2 I ex kanobaan bij [meeuweneilanden" SP (ae Oroot)
3O/3 t ex bij karnp. temein (nuter)

(10) I8. Aalscholver voor het eerst weer sedert 27/l}z
-6n 3 "-ffi NM richring lll (stroeve)
V;/, L ex over NM riihting O (voo, Tinga; idem Bakx)
24/3 I ex Nl'í (gakx)
29/3 I ex fouragerend op NM, voortdurend achtervolgd door meeu$reu;

werd hem te lastig, vloog weg (gaXx)
3o/3 t ex NM (Bakx)
2/4 2 exx over ka.mp. terrein (Straatman)

(11) 40. Blauwe rgtgqq
W1-éx aiíjÍena op M,Í, bij w. 2

Vloog van het water op, en in
4, lastig gevallen door l[e€tlw€rle
een boog naar rode boei bij w;24,

waar we1 meer een reiger op zat (vDr)

(16) 3hRiïH+er 
kamp. terrelu rlchting oeverland poel (straatman)

,,/,, I ex in sLoot achter kwekerij Schinkelpolder (de Groot)
li/2, 25/2, l/3 L ex Schinkelpolder (de Groot)
16/2 I ex bij hertenkamp (Ua.f,/vOo)
L6,/3 een dood. ex kanobaan achter gemaal (d.e Groot, EdJ)
3t/t 1 ex wandelpad langs Poel (Stritter)

(fZ) 28. Oolevaal
Vj t ex over Vogeleiland ( Topsvoort )

(21) i4. lllintertaline
É7i-fa-ímfïswart, AA, DB, EdJ, voo) L/2 t paar NM (ra.i,/vOo)
t4/2 + ]O exx Grote Vijver, gezien en horen roepen (Kars)
Z6/l t paar ONM (BaXx, Oldenziel)

(24) ]7. Smient-Tffi I op NI"l bij Meeipad N (gakx)
t6/2 ninstefis 2 exx op NM bij NW hoek Meerpad, ver weg (al)

8 exx over NM richting W (tra,1, vOo)
2O/2 2 ö Grote Vijver (Bakx)
24/2 2 6 1q op NM ei-nd.exc. pad.(RG, DB, Reynierse)
6/1 snienten over Bosrandweg (Verhoeve)

3O/l t 6 bij Gem. terrein (DB, Reynierse)

22. 9rote zaagbe5
Igqf4lgl!, januari en februari tientallen, max. (op NM)
1371'7ó-6xx (u) 1/2 t s Roeibaan (AA)
2J/2 nog ca. 4Z (aa). Daarfia afnemend tot max. + 20 exx in maart,
Elders:
237Í-2 g vierwindenbrug (voo)
27/l 2 g bij kanover. Frísia (Ea,l, vOo)
\/2 2 óxx kanobaan blj manege (na.l, v-Oo)

§-rgrgs-IiJvgr'Diverse waarnemingen januari en februari, max.:
zO/LL6L0q (na.l,vOo)
26/L2 6 g g- (R"t, Rc)

G?)
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53. Gro!9 legeuet<, yglIglgs
Schinkelpolder:
2872-1'6-Í-í--op oever Afv. Poel (de Groot)
Kanobaan bij kamp. terrein:
Q/L 5 ö 5 g ; afgelopen weken geregeld exx aldaar (Straatman)

28/l nog stéeds exx verspreid over kanobanen Sp (de groot)
Ook in februari a1le dagen, orà.
5/2 1 ö 5 9, g/2 Z ö 5 q, t?/Z 1 6 5 s (Straatman)
4/J enkelë exx SchÍnkeI$older, één ftkolr'r-roep (de Groot)

t1/3 no1 steeds exx aanwezigl zitten 6oms op de wa1 (de Groot)

15. Bergeend
25/l ïL exx over NM richting !V (vOo)
16/2 3 exx bij Jachthaven Driessen (Bui;s,
21/2 4 exx richting N, later nog een vijfde

onbestemde richting (Swart)

(26) ]g.slobeend
neerstrÍjkend op NM (Krabben, EdJr vOo)

egend bij Meerpad (AR, RG)

( 40)

L/T
2/t
6/t

t2/t
to/2
t4/2
21/2
M.i.v
Mz op
20/3
24/l

1
1
2
1
mi

oI
1i

2 ö Gem. terr.
o

t

z l5/1 t exx
. terrein:14

---ol-
ov

Gem. terr, I paar ej-nd exc. pad (ae)
Bakx) - 16/2 I ö over ONM (nat, voo)

Krabben. Lammers)
ex overvli-egend in

nu:

aantallen:
op 7 dagen waargenomen.
Q6/2, AA)

Laatste:

t/n 9/3.
hij Iàter dcod aan-

exx Gem. terrein (AA)
o
+nstens j 6 2

over oNM (na;, voo) - 1 ö Gem. terr, j over oeverpark (alrnC)

1 paar Gem. terrein (AA)
. l5/7 regelmatig waarnemingen van kleine
slootjes of slootranden, fiàxr

362e(voo)
en26/J r 61? (.ta; Bakx)

aantallen op weilanden

maàii-§ioElsgewijs op diverse pJ-aatsen, a1s NM, Roeibaan,j sluiswachter i'Ius.

3O/3 l6 opvliegend uit ONM ril (Swart)
3/1 I ö 'Arv. Poel (oe groot)

(28) !1. Toppereend
ll4 t ilZl-Roei-baan, tussen tiental]en kuifeenden (Hr. en Mevr,

Straatman)(29) 42. KuÍfeend Noordkant:
Nog tot eind
Hoornsloot bi
T/n lnal'f februari- max. lOO exx, tweede helft februari max. !O exx, NII.
l'i .i.v, 16/2 ook al min of meer geisoleerde paren, bijv.. op Banaan,
kinderspeelplaats, in sloot eind exc. pad.
Buiten Noordkant:
Gi6i6-VijnAiï-i5/z t
en gernaal Ringvaart:
l7/3 L paar (vDr)

?,- 2r/2 ? ö 2 o (Kars) Omg. openluchttheater
L6/2 I ö, 7/3 2 6, tz/j 2 paàr + 1 paar,

Kanobaan kamp. terrein: Nooit t
6/2 99, 9/2?9, Lo/2:-65
L3/3 enkele exx aldaar (de Groot

3o) 43. Taf eleend

evoren hier kuifeenden gezien,
g, ll/22 Q (Straatrnan)
)+

Op ryry hele kwartaal over het algemeen kleine
3aniàri.max. 25 G/t, AA), in tàtaal stechtsin februari meer waarnemingen, mai. + !O exxin maart max. 4r. en slechts ! waarneilingen.16/1 26,'rerk24.
2B/l t ö Eqcl!g3! (straatman)
IggSlgilaídï--frlI.v. 2l/2 t g (ua,l, Topsvoort),
Volgens Topsvoort was er nog-een tweedó ex, dattrof op het schelpenstrandje.

(vOo)
/tt

Kleine Viiver-:---Kanobaan kanrp---_= ? (Straatman)
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(32\ 4r. grittluiker.-.-é-ff1-Ï-eTffiils loot bi j ui tbre i di ng Thi j sse park ( S trit ter )
5/l 1-ö I 9 Gem. terrein (Aa)-6/i t iuu, +6 kanobaan bij kamp. terrein (Straatman)

ld/t t e bii oeverpark Mz (oe)
iAi à Ë** ,r"utstriStend eind exc. pad (ua;, voo)

2 I eind exc. paa (AA)
+

(4t t/n 45)
4. Ganzen

, roepend overvliegend (Dooremans)
n6

r gan§

over ONM richtÍng NO.

Grauwe gals
iq7Í-ca:-ib'O exx richting NO over K1eine Vijver; 4! exx over ONM

(Krabben, Buijs, EdJ, vOo)
J/2 gehoord, oru.rli"gend Gem. temein (AA)

1572 genoord, boven Koenenbos (naJ, voo)
z8/Z à> exx over NM richting No (gatx' van Duin)

1 rtanser speciesrr op NM bij ,Jachthaven Driessen (iaem)
1O/3 eer- groep van 18 Sarll.,erL over Meerpadr richting NO

(Dgr-neynierse, vDrr meir van Vliet) ; grauwe ?-
l5/1 ganzen over Hoornsloot, richting ZW, gehoord (EdJ)
Kolgans:--Zffizen boven de tolken overtrekkend, volgens gelui.d

ver*oedelijk kolganzen (Hirschler, vDr)
3/1 íaen over iribune (RA, mej. van Vliet)

BrandEane
76Z.1ffi 5C exx over hertenkamp richting NO tot ONOt gehoord

en goed gezien (Swartr AA)

,,/,, f"rIt 15ö exx (v.d. Berg)1 daarna !4 exx (Bukerl v.d. Berg)

(4?, 48)

( 4gl

( 51)

68. wi e zwaan

2/J een groep van 19 zwanen over exc. pad richting or op grond
van geluid vermoedelijk wilde (Hirschler, vDr).

2/3 tt u 20, kleine of wilde zwanen gehoord (Swart)
11 a 14, 11 zwanen vrij laag overvliegend richting ZOt

vermoedelijk wilde'(lage oe-klank) (Swart)
12 u 25, ca. 6O t<teine zwanen, roepend, rj-chting 0 (Swart)

/4. Buige.rÈ
Waarnemingen bij de hertelkqmP oP:
L/L, Lz/L; L9/.L, 26/1;-272i-16/z (ua,l, voo, Krabben, soms met
Lamnlers en Buijs) 1/2 iaem (AA)
Schinkelpolder:
7ó71-T1i-E6Eianawes (verhoeve )
4/2, ?/2, Lo/z, 7/1 (ae Groot)
29/l t ex kamp. terrein (Straatman)
3O/l t ex koekamp (Buker)

Zz:.-§rsrvsl

3-r'5, 1o, 16 februari - 1o, L3, l?r 19 maart. (diverse waarnemers).
hertenkamp: tz/L Q exx), za/lt 2/2, t6/2 (vnI. EdJ, voo, Krabben).
577-\Aé-Gioot)
heuvel z 7/2 (Kars)
SëEÏiEerpolder:
372;-672;-677; 25/3 kanp. terr. (§traatman)
L4/2t 2a/2t 2/3t 9/3, vnI. bij de kwekeriJ (de Groot)

69 iileine zwaan.
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+$3) .Ro e wouw

lichte kop (Hr. en Mevr. Bakx)

+$?) 84. Blauwe kiekendief

G3)

14-

pad' (Scholten, Bakx),

s (vDr, de Groot)
lOO exx op w1 . Mz, (J.
van 35 exx (van Duin)
op Gem. terrein.

1 ex over NM langs Meerpad Noord, diep gevorkte staart,

De waarnemingen, di-e in l9?3 op lt/tZbegonnen, werden in l9?4
voortgezet op:
2/LL q ONI,, (gai{x)
3/t L 6x oNM (van TÍ1)
,/f I o ONI,Ir aangevallen door 2 kraaien (gatx)

2O/1 CNÈi, daa.rna Meerpad (UaJ, voo; AA)
Daarna pas weer m.i.v.
2L/2 1 g over ONlt, viel in omgeving schuiLhut (vDr)

r § fouragerend boven ONM (vOo)
22/2 t 6 boven ONM, riaarna over oeverstrook buiten Meerpad

(RG; vDr; idem Brander) Later weer boven ONM (natx)
21/2 I o over ONM O en'il/, later over Meerpad (Swart, AÀ, Mankor)

(60) !2. Smelleken
2OlI-1 ex in schemering jagend over ONM (Dooremans)
l2/3 t ex boven bouwland Schinkelpolder, ten Z. van Bosrandweg

(S traatman)

98. patriie
Eind maart 2 paar wei-landen Meerzicht (diverse waarnemers)
25/l t paar hertenkamp (EdJ)

(67) ]o3._waterral gIy
Nog exx gezien op
2/t t ex (Bakx), 3/t 2
4/t 4 exx (voo) , 5/t L

(narx), 4 exx (van Ti1),
(naxx).

exx

Daarna t/m eind februari herhaaldelijk horen roepen.
fn maart op 2/3 (Swart) , t5/3 (voo).
1o/3 t ex op exc, pad (l+l)
Diverse zie-waarnemingen Ln de kreine uitloper van het oNM bij
het Gem. terreinz 2J/2 (Aa), 2/3 (Rlr), ,O/3 (ne)
Elders:
í\IeLne Vl-Jver:
27/L en 6/1 1 ex roepend. (resp. EdJ/vOo en Stroeve)

Schipholbrug:

Zo/L I ex in s1oot, 24/3 1 ex in tuin, horen roeper (straatman)
(?4) scholekster ta 6/tO/,7i pas weer:

2/2 f eilver kamp. terr. richting O (Straatman)
l2/2 I ex urej-lanrlen Mz (RG)
Eind maart J paar t,/eilanden Mz (A. de Jong c.s.), maar ook steeds
nog ongepaarde exx elders, niet aIleen Noordkant (w. 24, Gem. terr.)
maar ook heuvel, Grote en Kleine Vijver.
Opmerkelijk veel exx hadden voorkeur voor een rode boei bij de lrlW-
hoek van het Meerpad, max.
l1/l tB exx aldaar (natx)

Q5) 1f4. Kievit Na 23/12 vyeer: Noordkant:
l2/l I ex ov.er wl. Mz (RG), 3 exx over exc.

Genieterrein bi
ati- i ;;-IK-";;
Kamp. temein:

o

t7/2 5

j
)

exx over ONM richting Z (na,l, vOo)
exx op w]-. liz (Re). M,i.v. 24/2 batt

M.i"v. 1/ ] ook .exx op ONM (Ae). V/3 +
28/2 +
Eind ma

5O exx op wl. Mz, eenmaal een vluchi
art ook nog steeds rrlosger exx, o.a.

2J/2 balts op weilandje bij Kleine poel (de Groot)

Br. )
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(82)

(1974-ï, 6e blzr)
L21. Wabersnip
2L/2
L/3
3/3

2o/3 t
23/t
z6/l
to/1

3t/1

1 ex over ONM (voo)
2 exx ONM (de Groot)
1 ex op wI. Mz (de Groot) - L5/1 idem (mevr. Bakx)
ex over wl-. l4z (voo)

2 exx boven ONM O (Swart)
1 ex opvliegend uit berm exc. pad (vDr)
1 ex ONM, langdurig baltsvlucht, steeds met tussenpozent
1É uur lang. rrBlatenrr. 1n de lucht; rrwekkertjerrop de grond.
Drie anriere exx zaler41 op het ONI"Í, waarvan I flauw reageerde op
het blatencle ex door even mee te y3.iegen (Swart)
(Eveneens waargenomen door AA, DB, Reynierse)
Blatend ex ONM (AR, de Groot), idem (Verhoeve)
tevens ruim 2O exx op wl. l4z. (nl, de Groot)

+(84) 12!._Bokje
26/I I ex opvliege

(8:) 126. Soulsqrp

nd uit ONM Oost, richting W (Ua,l, voo)

-T7I
2/t

20/t
Lo/2

t/3
ta/,
L7/'

z8/t
(86) 128.

1 ex inval-lend OIíl,l bii rand Koenenbos (Krabbenr EdJr vOo)
I ex hoek Koenenbos (AA)
1 ex opgestoten bosje ten C. van hertenkamp (nei5naers)
i,lem uit bosje ten N. van gagelterrein (Reijnders)
I ex kanobaan Schinkelpold.er (Straatman)
1 ex bij kantoor PW (de Groot)
Voge1eiland, I ex opgestoten bij de brug (Brander)
1 ex over kinderspeelplaats Noordkant (nG, van Til)
I ex over Jachthavens (Krabben, Lammers, v.d. Berg, SchoS-ten)
vermoedelijk zelfde ex.
1 ex bij exc. pad opgestoten door sperwer
1 ex langsvliegend ten N. van hertenkamp'
(ua.r, voo)
1 ex Balkan en I ex hertenkamp (Oreel)

Wulp
2/7 eerst 2 exxr waarvan 1 rrjodelendrr, later nog 1 ext

overvliegend richting orlNo (Swart)
8/l 1 ex trjodelenclrt langs Meerpad, richting O, bij ijskoude

wind (vDr)
(88) 1]1. Grutto

(van Ti1)
richting O

1/1
24/l

2 exx ro
l- ex ove

Na t4/7/]-973 pas ïueer:
epencl en invalLend. wl , l4z. (de Groot,
r kamp. terrein (Straatman)

AA, mej.v.VLiet)

03) 196, Tureluur Eerste voor Jaar§waarnem].ng:
9/, 1- ex roepend over Gem. terrein (ar)

Daarna paÍl weer:
I ex roepend over w1, MZ (RG, idem vDr)
gE wI . tlz. (vDr, RG)

(1o2) 148, [empbeeq
3Í/t- 8-èix over NM'rÍchting O

(1ol) 149. Kluut
(A. de Jong c'.s.)

t9/1
20/3

,T7TZF exx over Schinkelpolder richting N (de Groot)



0974-T, 7e blz.)

162. Grote mantelmeeuw
waar;emlngen op ffi.2/t, l9/L steeds 2, exx,
2o/1 en 26/L (1 ex) , 27/L (2 exx),
5/2, T3/2, t6/2, 23/2 steeds 1 ex.
In maart slechts:
6/1 1 ex Gen. terrein (mevr. Brinkers)

]§L_si]""r99s",
frAarnemG'sei-6l-26/r, L6/2, 23/2, 2/3, 6/1, t9/3
23/2, 29/1, 3o/1 al-Ie Noordkant.
2r/2 2 exx heuvel (tCars)

165. Stormmeeuw
Maar 2 januari-, 1 februari-, 4 maart-waarnemingen.
Vermoedelijk weinig genoteerd, meer aanwezig.

(121) 191. Holenduif
enkele exx naar slaapplaats Koenenbos ( Dooremans )
6 exx w1. Mz., langs rand.en van sloten (Dooremans)
4 exx wI. Mz. (Dooremans)
2 exx omgeving Grote §luis (AA1

( 106)

( rog)

(111)

Qt6)

t6

(2 exx) r

t/m eind maart nog regelmatig, zij het niet da-
en (Topsvoort, incidenteel VrliG-Ieden)

S rtveLden:

(re4) 194. Turkse tortel
6/l t ex Jachthavenbos (mevr. Brinkers). Exceptionele plaats.

(131) 2ot. IJsvogel

20/t
,/2

t2/2
3t/1

Bij y9g:l:il*lg
gelijks, waargenom
25/3 l_gl_Igf!g**gg uti damhek (Texeira, med. vDr)
Vermoed6lÏj[-;6iid6-6x a1s Voseleiland :
Noordkant:
1771'-Éïi Grote sluis / nanaan (RA)
L/2 bij sluiswachterswoning (Uus)

2l/2 op ducdalf Banaan (voo)
L/3 1 ex over Kleine Sluis (RG)
6/1 1 ex van Nlr1/-hoek Meerpadp het NM over ri-chting Jaagpad (eaicx)

lO/3 1 ex over Hoornsloot bij bovenbos (.tl)
1l-/3 en l2/l 1 ex bij Grote Sluis / Banaan (vDr)
21/3 I ex van Hoornsloot bij bovenbos, zandterrein over (nA)
Z4/l 1 ex over Banaan (mej. van.Vliet)
21"4. Groene specht
Soms gehoord en gezien, soms 66n van beide:
Noordkant: (Tribune t/m excursiepad ONM)
5;-B;-12i zZ januarii jr B,.ro, t6, 18, 25 februarÍ,
3, 6, 7, 11, 12, l-5, 23, 25, JI maart (op 3L/3 2 exx)
L7/3 1 ex Jollenpad
Vogeleiland - hertenkamp:
2ö71'-2'6;I-VïöïÍ1--272-l- ex V'eí1. + 1 ex hertenkamp;
2/J hertenkampi 5/1 en 2A/3 V,eil.
Openluchttheater - dalletje PB, e.o.:
2i 7 1; - 187 7_; - 257 2; - 7 7 3; - 2? 7 3: - -
Balkan - vri
2677-,-673;-2

j
57

,=

gee:]le:Igig: Lo/z 2 exx.
Zesbunderbos: 5/3 en 6/3 I ex, ?/3 ? exx.
§9!i$9]!g]4er (meestal bij kwót"":-il
1371;--7/zl-Í.6yz, t3/2, t?/2, to/1; t6/3, 3L/r.

Q3?) ?-16,._9rote bonte specht
Eerste iófrelen opzöZ 1 6, kinderspeelplaats Noordkant (RG)



_L?_
Q9?4-r, 8e b1z.)

(L38) 2L?. Kleine bonte spec[t
ffi-Geen J anuarL-víaarneml-n8.
Iul.i.v. J/2 zeer veel waarnemingen, vrijwel dageliJks'
afwisselend 6r Q of beide,
gezien, horen róepen, horen roffelen, etc r

AIIe Noordkant, vnl. bovenbos en kinderspeeLplaatst
- --------m.i.vl-2671-óó*. Koenenbos en begin eerste bos.

2?/, paring Koenenbos, maar
1l/3 ook noe 3 exx bijeen begin bovenbos.
Elders:
ffit ex horen roepen omgeving ggg33]-Eiggygg:! (Rc)
2l/2 1 ex horen roepen, daarna gezien, langs Hoornsloot

achter Manege; fourageerde op knoppen, zo hoog in de boment
rlat hij-(?)-Ë*"st geen steun meer had. Vloog tenslotte de
Hoornsloot over naar

20/2 I p
?

roffeLend

(14r) 224. Veldleeuwerik

ee

aarnemingen van
z l?/1 boven her

lbijesgpcrE (vDr)
r[6iiéíí-s[àrt (eatx)

overtrekkende exx.
tenkamp (Ea,l, voo)

M.i,v. 2/l w

Zang slechts
(145) ?26. Boerenzwaluw Eerste voorjaar§ïrn8.3

zffienieterrein (Kars)
Dit-i-s vroeger dÀn de vroegste Boe-waarneming tot nu toe 3L-3't70)

(225) 227. Vlaamse gaai
ffi toenemend in aantal, veel in groepen bijeen.
Eind maart nog - veel vreemde geluiden producerend.

O9?) 242:_I,1"!k9I
Flu=óíTd , 24, 2
Echte zang slechts
2r/1 oeverpark lt|z

(I9B) 244._stagrtmees
Àffil --iffiegeLma
8/1 nestelend aldaar

(199) 245. Baardmannetje

art
op
(sw

B februari, L, L?r 19r 21, 25, 26, Jo maart.

tiE een paar achter Meerzíc}at.v b
(Brander)

q8,
, 26, Zl{ ll januari, 9, 10, l.2, l3t 16, 2:..,
tal zeer klein aantal, max. 1O exx op.
DB, Reynlerse.

hgord. in ONMr.}a!er 2 exx gehoord'en"gezien
(Swart)

, \O/t 4 exx langs Meerpad N (AA)

)

Waarnémin§én op 2, 20
21, 24 februari, mees
2t/2 voo en 24/2 nc,
In maart slechts op:
2/1 eenmaal roep ge

langs Meerpad N

J/J gehoord exc. pad

(200) !47. nocm}ruiper
8 daarvan zang,

leen op l7/3.
(l-60) 221. Grote LÍjslgl

@ming: 2/2 Sdnínkelpolder (de croot)
In Schinkelpolder voorts nog op l/J (de Groot), Z6/l (vDr)
en 3L/3 (Verhoeve)
vogeleiland: l2/2 (Brander), 22/3 (vDr), 24/3 (Ro, mej. v. vliet),
z/4 (vDr)
Hertenkamp: 24.12 (RG), Z6/l (vDr). Balkanz 11/3 (Verhoeve)
Laatste bos: 2e/2 (Brander), 24/2 (Rei3naers)
Bovenbos z 24/3 (RG)
omgeving Colijnweg, tO/3 (Swart)

In februari op 1l dagen waargenoment
in rnaart slechts op I dagen, en zang

op
a1



Q9?4-r, 9e blz.)
(161) 2J2. Kramsvogel §lechts ] waarnemingen:

-B- Dooremans
3O/3 1 ex (Swart)
,L/3 een SroePje van '2J exx, PoelPad

(162) 253. Zanslíjqter

(de Groot)

Eerste zangïuaarnemÍng I 1/1, kinderspeelplaats ( aa)

Q6l) 2J4, [operwr.ek

( r8r)

Hele kwartaal veelvuldig waargenomenr max.
4/l t+o exx op grasvelden langs Bosbaan (RG)

2BO. Zwartkop Eerste voorjaarswng. :-VTffi-ex bovenbos (vDr)
Dit is vroeger dan de eerste Bos-wng. tot nu toe

28?. Fitis Eerste voorjaarswng.!(r8r)
297V-wetpaa (de Groot), Radar (t<ars) .

Pas m.i.v. 4/4 ook Noordkant (vDr)

288. T ift af Eerste voorjaarsïung. :

nbos ( l,li) . Daarna pas m. i . v.
. L9/1 Schinkelpolcler (nuxer)

( f-88) 2)2, Gottdhaqntje Zangwaarnemingen:
TT/Téí2W Z I acbthavenbo s (mevr. Brinkers)
26/2
6/t

Lt/3
z8/t
3L/3

(189) vuur

(186)

18

( B-4-rg6r)

egelantieren bij cle
(vDr, RG)

nu in januari en februari
terrein (Straatman)

ac ave

Balkan (AA, RG)
omgeving Vogeleiland (Stroeve)
kinderspeelplaats Noordkant (RG)

omgeving Openluchttheater (vDr)
Poelpad (.n. de Jong c.s.)

dhaant
ex ogele (Brander) .

idern ( ae nqever )

(11e) Heggemus - 2981
bij tle J banken (gat<x)

( 151)

Tlang nti.v. 87I, Koenenkade

1O3. Watqrpiepqg
207I
11/L
5/2

het geluid van oeverpieper (Swart)
(152) JO4. !ïitte kwikstaart Eerste voorjaarswng.:

-773-T ex-tetend ovér Schiphol-brug
(2o51 3l-5. Groenling

(Verhoeve )

Àan de Noordkant vnI. waarnemingen bij de
kinderspeelplaats: t3/L, 2B/2, 5/3, l1/1
l7/3 zang Poelpad (§wart)
Evenals i-n vierde kwartaal van 1973, ook
bij herhaling enkele tientallen op kamp.

e-

+ 12 exx ONM ( Dooremans )
Í1 exx invallend ONM (Dooremans, vOo)
bij kleine aantallen tegetijk, in totaàl- 20 exx, invallend;
later vlogen 3 exx weer irleg (Dooremans)
3 exx wegvliegend uit ONM, tegen B uur a.m. (Dooremans)t2/2

3O1. 9e,tcrp_ieper
117, I èx bij Zwarte Pad, achter kerk Bovenkerk, onmiskenbaar

16. Putter
ee waarne mingen Noordkant bij elzen, max. ! 50 exx op 8/2 en

vDr, RG - RG) . 16/2 in elzen langÈ hocrnsloot b:-j KLM-5/, (resP.
gebouw (de Groot). aill (Brander) en 2/2 (de Groot) Vogeleiland.
Schinkelpold.erz 26/2 (B exx) en 28y2, Poelpad (ae Groot)

(206)

2/4 en 4/+ zingende exx begin tindelaan bij Tribune (vDr)



(2o7)

19-
(t974-r1 loe blz.)
]17. Sijs
HeIe kwartaal waarnemingent vnl. Jachthavenbos, kinderspeelpJ.aatst
maar ook elders bij elzen.
ZJ/J nooí zingend ex in boompje bij Trlbune (Swart)

(2o8) ]IB. Kneu
in oNM (Dooremans)
Jachthavenbos (vDr)

(210) 32O. Barmsijs
24/2 I ex kamp.

(215) 329t ví_\k

terrein (§traatman)

Eerste vinkenslag:
(2t6) ]]oi Keep

2t/2 (vDr)

Z1TT een groepje van + 20 exx ging slapen
4/4 zingend ex rand zandterrein biJ begin

Hele kwartaal waarnemingenr meestal s
uitgezonderd: 26/I + 20 exx Jachthav
kinderspeelplaats (An) .

lechtÉ L o
enweg (lA)

f enkele exxl
, 3/2 1 10 exx

aar (Straatman)?/1 tíentalIen op kamp. terrei-ni 2?/3 2 exx ald
(2oz) l4lr .Rlqt-gors Eerste voorjaarswng.:

19/t L ex oNM (ua,l, voo) .
Zangwaarnemingen m,í .v, 2)/2 (Swart, AA)

(218) ]1r7. Bingmg§
EInd mailT-ij diverse nestkasten, hele Bos

***:t***,1*,i:i!i,i:**rÈ:È**:1.**,t*,1*****tl:l,i,f*,t**:t'!*:ttl*:t't****:l'l:t'l'l****!t:f:*:i't'ttt*'l*'ltf*tÈ*'s'i*

ÀANVULLINGEN en CO, TIES 4e kwartaal 1
t en ex ij NM (neiSnaers)

(Straatman)
winter een paar op het kamp. terrein (Straatman)

2l-. Roe 1 ex opgestoten Schinkelpolder (Straatman)
36. ZO/LZ l- ex Ringvaart t.h.v. Vogelei land (Reijnaers)

t33. e, datum wijzigen: É/:'2' i.p.v. 26/12.
U5. Oever , 19/L2, waarnemer was Karo (i.p.v. Straatman)
7L5. Groenling, hele vierde kwartaal- bij herhaling enkele tientallen

kamp. terrein
347. Ringmus, hele

:t 't,t *,3 * *,t t * l |l,È*,t *,i,t * * t *r * * *,t 't '* )i + r. * * !t * *:i * 't * * r * * + *,I *:i l. t* * * * * *,i * *,l t* * 'f t.* * *!t **,i 'l* ** *

Gebruikte afkortingen namen waarnemers:

AA - mej. Arntzen
Bakx - Hr. en Mevr. Bakx
DB - mej. D. Beckers
vDr - mej. vàrr Drooge
RG - il€vf. Geer§
EdJ - E. de Jong
vOo - K.van Oostveen.

*rtrlrt*tt*!t!t*,t**:r!È*!t,t*:t,i'l*'l**,t****,t***t****:|**,it*:it't*****'l,t(**'i:i:t'f't**'t'i'|**'t'ttl't:È

Same steld door:

cpqrt-1974
Mej. Ivlr'. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade 8 VI
Amsterdam - 1OO9vDr/vDr
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ïVaarne n in en om Amsterdam , exc1. het Amsterdamse Bos,
Eerste kwartaal me e enkele nagekomen berichten van t973 ^

Interessante waarnemi-ngen buiten het gebied, a1s aangegeven in Med.
Blad pe jrg. nr. 1, word.en inspringend vermeld.
rrort kan ook o-kleed betekenen.

II

Dè waarnemin§en, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de verant-
woordelijkheid van de vlaarnemers.
Bij zeldzame vogels dient een veldbeschrijving te worden Segeven.

Kuifduiker
24/l 1 ex,
Dodaars
ffi1 ca.
16/l r ex,

Bqerdgmp

Sloterplas (.1. de Vries)

L/3 I ex, Oosteinderpoel
Lepelqaq

( Verhoeve )

22/1 2 exx, overvlÍegend Chr. SchoJ-engemeenschap rrPascalrr,
Schipluidenstraat, Asd-West (J. de Vries)

Krakeend
4 exx, Sloterdijk (Krabben, van Oostveen)
c&. 20 exx, Sloterdijk (Krabben, Scholten)
3 6ö 5 gg, Sloterdijk (J. de Vries, CJN afd. Dwergstern)
! exx, Sloterdijk (J. de Vries)

IJseend
26m. ö, Marken (Hirschler, veling)
§qnnglje

t6/3
e4/t
1t/1
L/4

20 exx, Aalsmeer (Verhoeve)
Hollandse Dijk, Uithoorn (Stritter)

, I g Sloterdijk (Krabben, van Oostveen)
ex Hóofddorp (Verhoeve)
g , Botshol (e. de Jong, Krabben, Lammers,

i , Zandput bij Nieuwe Meer, Haarlemmermeer

3/2

23/2
KIeine

enige dui-zenden exx, traject Amsterdam-Marken, IJsselmeer
(Krabben)
f- ? , BotshoL (u. de Jong, Krabben, Lammers, van oostveen)

E+elscqs

op opgespoten land bij Nj-euwendam (Krabben)
richting N, Slotervaart (de Roever, Y. Samwel)

23/2 I ei, óíér Botshol (U. de Jong, Krabben, Lammers, van Oostveen)
W'ilde Zwaan-ï72-ffi,
2/3 28 exx,

Buizerd
TWS/tz/tgTT, 1 ex, Aalsmeer (verhoeve)

[perwer23/2 1 ex, Botshol (n. de Jong, Krabben, Lammers, v. Oostveen e.a.)
Blauwe Kiekendief
6/L,
t6/2
21/2
L7/3

e/3
I
1
1

Smelleken
ffrcim, 1ex, bij Artis (T. van spanje, med. van rJzendoorn)
Kraanvogel

v. Oostveen e-. a, )
(Tinga)

2h27nj,-1!O-2OO exx, overvliegend Oostelijk Halfrond,
(Couv6e, med. ilevr. Neuteboom)

Zilve levier

3
I ex, SLoterdijk
1 ex, Sloterdijk

(Krabben)
(Krabben, van Oostveen)1

Amstelveen



(Groot Asd, 2e blz.)
Goudplev{er
5O7t-!-3óöo exx, Ronde Hoep

Bontbekplevier
t6/l
Bokle
L6/3
21/2,

L7/1

10/3

j
(

Eind februari, Ant.
Iluizingalaan,

StrandLeeuwerik

2 exx, Sloterdijk (Krabben, van Oostveen)

I ex, Sloterdijk (Krabben, van Oostveen)
1/3 resp. Li. 1 exxr.Botshol (8. de Jong,
van Oostveen, e.a.)
1 ex, overvliegend tussen 3 watersnippen
Oostveen), later 1 ex opvliegend (Tinga) 

'Nieuwe Meer, Ilaarlemmermeer.
1 ex, Ronde Hoep (Stroeve)

Aalsmeer (Verhoeve)
2 exx, Houtrakpolder

2t

Kra.bben, Lammers t

(u. de Jong, van
Zandput achter

(nuiis, Krabben, Lammers)

21 en 1!,

(me3.

hoek

(Stroeve )

W,ffi*,"#àiïJ'i.[ï3Ë:à*Ë-:"ïtï.i:,.}Ï}"3.r}i"ux'í;'Ë3ï(";o*Ël
lïitqat ie#-
22/lO/ t 71 | eni-ge exx,
4/L, L7/2, resp. I,
Zwarte Ruiter
3o/, - I ei, winterkleed,
K1uut

Ronde Hoep (Stroeve)

WT 4 exx, Sloterdijk (Krabben, van Oostveen)
23/3 1 ex, overvliegend, zandput Nieuwe Meer, Haarlemmermeer

(n. de Jongr van Oostveen, Tinga)
24/l ? exx, zand.put Nieuwe Meer, Haarlemmermeer (v. oostveen)

Kerkuil
GE-ï-.x, om 20 uur, Jaap Eden baan (tn tictrt schiinwerpers)

(Oree1, de Korte)
Bosuil
Ësffi- anuari 1 ex, balts, Leidsegracht (lage nummers)

Hirschler, de Roever)

Velduil
1jffi. ex, Botshol (g. de Jong, Krabbenl Lammers, v. oostveen €.à.)

I'i.sYgeef .ompevinp6/LO/t71t I ex/ FoÉker ïabriek, Haarlemmermeer (Verhoeve )

Gtqle bontg spqcht
1l/t 1 ex, in-t[ínen Holbeinstraat, achtereenvolgens nrs.

gehoord en gezien (Hirschler)
Klej-ne Bonte Specht
19/l 1 ex, roepend, Vondelpark
Kuifleeuwerik

(mevr. Geers)

t/2 1 ex, àang,
van Drooge)

Parnassusweg ten Z. van Prinses ïrenestraat

van Leeuwenhoek ziekenhuis, P1esmanlaan,
iisd-iïest (stritter)

6/L, 4/2, Z4/1
Sloterdi jk

uvitte kwikstaart

L6/J resp.
(Krabben,

cà. 20 exxl cà. 31 exx, 1O exxr c&. 2J exx,
Lammers, van Oostveen)

Buitenveldert

tussen AmsteI-

5/t
6/t

1 ex, roepend overvliegend., van ï,eijenberghlaan,
(me3, van Drooge)
1 ex, op dakU-jst van een buiten langs de Amstel,
rust en Wester-Amstel
(dames van Drooge, Geers, Hund, van Vliet)



(Groot asd

Grote Gel
, 3e blz,)
e Kwikstaart
nog steeds aanwezig, Àmstelbrouwe
, fouragerend. op s1Íkje op Zwanen

22

ri j-complex ( d.e Roe'.rer)
burgwal t.o. ÍIro 36;

r/n $/1
9/t 1

dit stukje rrstrandtr is een gevolg van de metro-werkzaamheden
( uri..f . van der Wei jden)

26/1 1 ex, Utrechtse weg, bii Coca-Cola fabriek (F. de Jong)

K]-gpekste{
1 ex, Diemerzeedijk (n. Texeira, med. Oreel)

Obrechtstraat t1 ex, om L7.0O uur, overvllegend Jacob
Amsterclam-Zuid (v.t1. Schot)

Tapuit
747-2 exx, dijk Zandput achter Nieuwe Meer, Haarl.meer (v. oostveen)

Zwarte Roodstaart

e/,
L4/l

7/r,
25/4-
j-9712

1/4

2/4

B/4

!wartkop
3/l 1 6, tuinen Herinkhave, Buitenveldert (Boonstra)

Fitis
TWZ exx zang, KonJ-ngin Wilhelminaplein, Asd-vfest (Swart)
3/4 I ex ald.aar (J. de Vries)

Tjiftjaf
T/J L ex, zaíLg, begraafplaats Buitenveldert (mej. van Drooge)
?4/J 2 exx, zingend, Eendrachtpolder (Krabben)

Baardmannetjg
16/l t ex Sloterdijk (Krabben, van Oostveen)
Boomkruiper
z/TT-ex, zang. Vondelpark (mevr. Geers)
Frater
frM,71 t6/J, Z4/3t resp. 40 à 50 exx, ca. ?J exx,

Sloterdijk (Krabben, van Oostveen, Schol-ten)
Roek

ca. JJ exx,

17T 8/1, ll/1 resp.5, B, 2 exx Amsterd.am, Bijlmermeer (Boonstra)

9/5/'73, 1 ex, zan1t nieuwbouw, Abcoude Noord (Verhoeve )
IB/?/t?7 tercítorium, hangar H, Schiphol Oost (Verhoeve)
broedgeval op Schiphol Oost in de trgeluidsmuurrr !

(He]-Jnder§/
€.vo zang Prinses lrenestraat, hoek Parnassusweg, op
nieuwbouw kantongerecht (mej. van Drooge)
zang Prinses ïrenestraat, hoek verlengde Beethovenstraat,
vraar hij ook 1n L973 terr. hael (mej. van Drooge)
z,ang, 1 ex, IÍaagwi-nde, Abcoude-Noord (geen nieuwbouu/ meer l)
( Verhoeve )

Bij de
Kuifaa

Zuid ïJmuiden
1sc ver, 8Xr OV

, werd,en deze winter ora. waargenomen:
erwinterend, ej-nd maart zelfs J exx,

u/aarvan 1 i-n broedkleed.
Grote Burgemeester, 1 ex, januarL, februari, eerste winter.
KleÍne Burgemeester, 1 ex, 1! januari - 3 febr., eerste winter.
Albino Zilvermeeuw, 1 ex, november, d.ecember l9?3; zat slecht

in de veren.
Zeekoet, 1 ex, zO/L, met stookolie.
fn
op
3/3

Zuideli- k en Oostel-i Flevoland
1 ag werden ze1 verschillends

overwinterde weer de Zeearendl
e exx waargenomen.

zwarte wouw, Knardijk bij Lelystad Haven (Brander)
Samengesteld doo E.,f .l'{. Veling, !Íi1Ien van Àbcoudelaan 14,

Abcoude. Tel. o2946-t776.
april J-974, \te/vDr



-2r-
tJ aarnemingen $,ms!g fr19en

Fuut, sinds l5/2 een paar dat ernstige nestelplannen heeft,' Thijssepart (S)
Kuifeend, sinds:I8/i geregeld in Hoornsl-oot (S)
Ri.etgans, l7/1, vlucht richting NO (K)
Houtsnip, t8/2, Thijssepark (K)
Ijsvogel, ll/l en 3O/I, 1 ex Thijssepark (K)
Groene specht, geregeld in <l.e Braak (t<)

. 2A/1 ThLissepark (K)
Grote bonte specht, 4/1, 26/1, 2?/3 Tliijssepark (K)

t2/3 Oe Braak (mevr. Neuteboom), 25/7 d,e Braak (K)
Kleine bonte specht,

21/2 I ex van Asd Bos overvli.egend naar Thijssepark
(me;. van Drooge)

Witte kwikstaart, 2O/3 De Braak (S)
Heggemus, continu in aIle ] parken (S)
Grote 1ijster, 4/3 J exx over Thijesepark richting /isd B06

t.h.v. Manege (S)
Koperwiek, 9/1 Thijssepark (K), 5/2 en 2l/3 oe Braak (s - K)
TJiftjaf, vanaf 26/3t Thijssepark (S)
Staartmees, 7/2, 25/3, 27fi tnijssepark (S)
Boomkruiper ?-5/l De Braak (K), 25/2, 2?/3 Thíjssepark (S)
Groenling, t?/t en 2l/1 tnijssepark (K)
Putter, 25/2 Thijssepark, en geregeld Overburg (§)
Sijs, ?/2, 25/2 en daarna geregeld, Thijssepart< (S, K)
Keep, veel en geregeld in de Braak en Thijssepark (S)
Ringmus, is opeens vanaf 2l/1 ín Thijssepark en de Braak (S)
Gaai, gerege1d in beide parken (S)

K = Koningen
S - §tritter

Samen5qesteld door !ï . Stritter,
De Ruyschlaan 181, Amstelveen o

rnaart t974t $lS/vDr
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1 L4 blz.
r Kooy

fnventarisatie terrein Johannars Hof etc.
Inventariseren van vogels. Een korte samenvatting van het artikel

van ons lid LiSr Buurma"
Korte samenvatting activiteiten VlïG Haaqlem in L972'
Uilen en nachtzwaluwen in het NHts D[iàreservaat, van vVijk aan Zee

tot Egmond aan Zee, 19?32 8-10 paar bosuil' ca. 2O paar ransuilt
5 paaí steenuil, mogelijk 1 velduil, 8-tO paar nachtzwaluw.
Versiag vergad.ering Contactorgaan Utrecht, l6-L2-197?'
Veldwaarnemingen L973 .

VrllG het GOOI' de KORHAAN'
Vogelvangst in Belgie: v3n
ontvangen brief over Senom
Excursieverslagen Ameland
De Peel (1orl11), Flevopold
Ktej.ne zr,rlanen in het Gooi 

'

, Be jrg. Íro. L 24 blz,
e Minister van Landbouw
en en controle-sYsteem.
tober), Zanddijk 13/LL) t

gelopen aantalr oorzaak.

18 blz.

anuari l- 4
de e sch

en maatregel
(26-2?-28 oc
ers (B/Lz).
sterk terug

lVaarneming van een bokje bij Oud-Naarden.

'{Jintervoedering, op voertafels €.d.. bij woonhuizen.
Recensie ttDie Vreemde Vogelsrr, J.L. Bos.
Veldwaarnemingen - Nestkastonrierzoek 1971.

Vl,llc HA.nRLEl,i, de FIIIS t feb:nuari 1
fnventarisati- e van een terre n nde

, jrg. lOr af1. 1
AVí-duinen , L972.

, lle jrg. nr. I
toe verschenen irythya I s t

Verslag vogeltrek, najaar 1973.
Veld.ui-1en op Schiermonnikoog, komen gemakkelijk aan de kost'
ts nachts bij de vuurtoren, met het vangen van tegen de vuurtoren
gevlogen lijsters, die versuft neervallen op een gaaswerk.
Nestkastonderzoelr. 1973,
Inventari-satie landgoed Elswout, L971. Eerste broelgeval zwarte
specht; wellicht ook eerste broedgeval van boomvalk.
Veldwaarnemi-ngen, waaronder ook een aantal in SJ-oterdijk (piil-
staart, brilduikern blauwe kiekendief, smelleken, strandleeuwerikt
ijsgors, sneeuwgors, frater.)
iiJN.V'JIJG ' èISIA' februari 1 2) bJ-z.
ffiffi opgave van a lle tot nu
ingecleeld per gebied èn per onderwerp.
ïd.em van Vogelverhaaltjes in Amoeba, irg. 30 t/m 47.
Activiteiten I9?3 en plannen voor L974.
{LIEIA, naartfglill2zl, IJ irs. nr. 2 41 b1z.
tioo[wàtertellíígen L917; langs de Waddenkust van Texel t/n Simons-
zand.. Uitvoerig verslag, met kaart, grafieken en tabellen.
VWG Noordhollandts Noorderkwartier de PIEP$R, L1e jrg. no. l/2 12 blz.
Het Atlas-projekt in Noord-Ho1land Noord in 1971,
M/orden de futen in het Wormer- en Jisperveld alleen door re-
kreanten bedreigd ?

!e EIEPEB._Uq jre. no. 3 t6 b]-z.
Duikers (Gaviidae) in NHrs Noorderkwartier, 1 960-t972
Iets over het inzenden van waarnemingskaarten.
Verslag A1g. Ledenvergaderi-ng 25-l-19?4,
Mededelingen - excursies - veldwaarnemingen,
Publicatie ''DE MEERKOET1i, prijs Í 14.90 + Í'1.- porti, te storten op
gíro 2)4 14 2, t.n.v. Uitgaven VWG NH's Noorderkwartier, te avenhorn.
DE FÀUNA VAN MENSINGE Ín 1 46 Ulaazijden plus een kaart,
ontvangen van esc ver

t
Jo Braaksma.

U. van Drooge, gplil_122! vDr/vïtrSamengesteld door mej Mr. J.H.
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VÏJF .TAAR MARIAPEEL

C.R.l{.-reservaat Mariapeel: 1O6J ha.
Geinv. deel ín L969 t/n L9?3: Mariaveen - 844 hal

alIeen Ln L9?3: Horster Driehoek of Grl-egd{eveea -
2L9 ha

Gemeente: Horst, Sevenum.
Topografj-sche kaart:. 52 D.

ïnleiding:
Gedurende ! jaar bózocht de KNNV VWG Amsterdam de Mariapeel, en in aLLe
jaren ha6 deàe.excursie steeds het grootste aantal deelnemer§, waaruit
de faam van dit gebied. moge blijken'
Al1een ín l9?7 werd dit gebied nog een tweede maal bezochtr D.I'
op ?2 en 2J mei, door mevr. J. Alberts en o.g. plus J buitenlandse
ornithologen.
Tabel 1: aantal aantal

E66i[Ea
voortschrl dend taal
aantal soor

3 en 4 mei 1969 1"
8 t/n l-o mei 197O 25
1 en 2 nei l9?l 22
6 en 7 nei. t972 17
28 t/a Jo apr. t?1 18

Het Staatsbosbeheer verleende steeds alle medewerking door het be-
schikbaar stellen van vergunningen en een in de Loop der jaren steeds
Iuxueuzer wordend'oncterdak. HeLaas had dit Laatste ook zijn negatieve
zijde, want met'het toenemen van de Luxe (doortrekken van electrische
leicling1en, aanleggen van gas en doucheruimte) nam ook het aantaL daar
semi-permanent gehuisveste biol-ogen toel die meenden hun cultuur-
verworvenheden in de vorm van ovelluid spelende pickups als tegen-
wicht voor de stilte der natuur te moeten meenemen.

Voor een gebiedsbeschrijving verwijs ik naar het verslag van de ex-
cursie van 1969 (zie 1itt. lijst)i dit, gecombineerd met de bij dit
verslag horend.e ruwe schetskaart, moge voldoende zijn om een goed.e in-
druk te geven van het landschap in het reservaat.
Ter aanvulling kan nog gezegd worden, dat de landbouw-enclaves (in
hoofdzaak weiland) totaal LO2 ha groot zijn, en öat de grotere turf-
gaten van waterparti-jen totaal circa 45 na in beslag nemenr zodat
voor cle overige 7 door S.lJ.B. onderscheiden hoofd-landschapstypen
ongeveer ?OO ha overblijft. Hiervan wordt cj-rca 26O Ua in beslag ge-
nomen door meer of minder aaneengesloten bos.

Getracht is een zo goed mogelijke inclruk te krijgen van het gebied.
door- groepsexcursies naar zoveel mogelijk d.elen van het reservaat, '
transekt-tellingen en blok-inventarisaties.
Transekt_f gll,ingen

Deze door prof. dr. D.M. de Vries beschreven methode (zie litt. lijst)
is ia 1968 door de c.J.N. ti.jdens een kaderkamp ook toegepast in d.e
Mariapeel. In navolging van de door hen gehanteerde argumentatie is
het geheS.e gebJ-ed van het Mariaveen a1s l type landschap beschouwd..
Op grond van 2 sirnultaan verrichte transekt-tellingen op 18 apriL J-!68
komen zij uit op circa 2O0O-21OO zingende mannetjes in het gehele re-
servaat. Dit komt neer op ongeveer L65O zingende mannetjes in het
Mariaveen. De bei-de transekten hadden respectievelijk een lengte van
4r9 en 1O km; d.it betekent, dat gedurende de tijd waarin het transekt
wordt afgelegd, de zangactiviteit sterk kan variëren. Een dlscussie
omtrent een eveDtuele correctie hierog mlst o.g. dan ook in dit ver-
slag.

108
108
110

99
to3

108
118
tt2
t34
tt9

deelnemers
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FLtlr 23

Sconpiper 6

8Íetgore 6

Tjiftjaf 3
l[i.aterkonlng 1

Eout(Lutf 2

Merol
U anÉtjster
Boodboret t
Soolnees 1

Pinpelmeee - -
xaikop I
0r. specht -
Zrartkop
Yink
Gekr. rood.st. -
BraaurS.ul.per
Zr. kraal
EketeÉ ^ .

Gaal
Seggemua
tulnflultsr
Naohtegaal
ïtrÍeleraaL
BlaurÈoret
Geelgors
I(ncu
§pr.r1eta.
Wulp
Eoerd.onp

Korhoea
PatrlJa
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Bood"borsttap. -
CoEn. t Tlans. f. {a IV siin tn 19?2 an t73 geLiik (i, ,'1.2 Ld Ér op iII eu

IT istr verd.er d.oorgcLopen), nanaS.iikr vana,f ka,np I lange Bromer
en Broenserkanaal buitenon tot olrca begín Defaneiekamaal. Tr. XI en
ïIi uit r?8 kouan ovsroen n6t tr. X an XI uit t?3r n1.3 YEÍrd begÍn
gde rijk via kaop II naar kauB ï. Duíde).ijk bltikt hct kille voorJa*r
en d.e vroegero clatuml betere uang van roeral ea heggamus (in "12 gaan],

v6rlno veeL doortrakkerg nog tueeen tiiftia,f en roo&bonrt, gèen tsaer-
neulngen van tuinfLuiter, nachtegael en sielcraal. §r. TJ t/u YÏII
uit t'l? zíin Ëenzi jdtg en gel.egen Langr d.o ooetramd,, tr. YI tfa VÍÍL
uit t?3 verlopen door d.e Driehond.erë 3unàgrg. Da vend.ellng der blo-
topca lango het trajakt uit t?? komt ain of rneer ovsresn met d,s totale
verd.eling, in t?] le het bog mat circa 35$ ts veel benadrukt.
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T ÏI ÏTT ÏV Y ÏTÍ VTT WIr ]]T X XI Xil
}ESï§* 6.15 6.43',l.15',l,45 8.00 9"30 10.fic' Íï.00 ï2'30 13.00 13"15

EII{§Er é.41 7*t5 ï.4$ S,CI* 8.4}'!0.0C10.3§ ï*.45 ï1"3CI t3-S* ï}.ï5 13i.3O

ï,Ë§0S§r t300 8c0 650 Í150 99S ïöo 50CI 4oo 91fi 1ÍCIo 350 1650

Fitts 2l
SoomFíeXrer I
Bletgo:rs 7

f JiftJa,f I
HinterkonÍng I
Hout&uÍ^f 6

Mcrel
Zaagllja*er
Roe*borst -
KoolneeE 4

Pinrpelneeo g.

!,Íatkop
Sr,apeebt t
Ewartkop t
Vink
Ë6Ir. rood.rt.t
Brsttraluiper -
E*- kraai t
Ekateq
Gaeí
Iieggemue

fuinfLuiter
§eohtegaal 1
ïlialera*1. 3

Bleurlorat 4

§oelgore Í
Kneu 2

§pr"rietr. 4

HuIp
Boröoap
Korhoen
PatríJg
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RoodborsttaP.- 1 -
Comm* r Eet Ii jkt logiachl dat bii ile Echte Passerif ornee 3 f actoren ile fra-

quentle van hat voorkonen op de liiat bepalen' nI., ds iiJtl" van het

jaar en van de clag en de reeer of ai:rder uitgeeprokan biotooB-voorksur'

Op gfond. hiervaa rijn ile vogele in een bepaald'e vo]gorda geplaetotl

fitls tfn rietgors- geriage bictoopvoorkeur en voel voorkonend, tiff-
tjaf tf m'itote;1q6at- overBgsend bos pref ertren8e goorten, rast dar

, eoortan irrofersert anÓere hiotopaa. fo geeft tran8. Y t/n lÏÏÏ paa

, opsn veld. te aiEn van aangliister tfur zwertkop en trane Í f/n Ï? van

wulp t/m roo&borettapult. tr&neo II Ís typisch aen bostrsnsekt an

trans Y een vlaktetraJekt met varspresà etaanàe bomen (gaaien-trek).
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(Mariapeel, b1z. 4)

Ín l9?2 en L973 werclen 2 transekt.!el1ingen gehouden (zie de tabellen
2 en J; voor commentaar op deze tabellen: zíe tekst aldaar); het
getelrie oppervlak in L9?2 was )-35 ha en in 1973 1-65 ina.
De transekten I en ïI van L972 werden door een controleploeg op-
nieuw gelopen van 10.OO tot 11.00; de transekten VI en VÏI waren door
d.e controleploeg reed.s gelopen van l.O0 tot 6.00 uur. Tengevolge
van deze vergelijkingen kon een correctie-factor worden aangebracht
voor het transektdeel, dat na circa 10 uur gelopen werd.

ïs bij d.e telling uit l)12 geéorrigeerd op het verloop van d.e zang-
activiteit, de correctie bij de telling uit L971 Ls gebaseerd op het
rechttrekken van een verkeerde oppervlakte-verdeling van de diverse
terreintypen (zie comm. tabel J).
In een berekenj-ng betrokken werden de volgende 11 soorten, waarvan
mocht worden aangenomen dat zij ten tijde van de bezoeken van de VWG

min of meer op normale sterkte, - vanuit oogpunt van eventuele d.oor-
trek en territoriumafbakening -1 aanvrezig waren.

Resultaten:
Tabel- 4: trans.rf2 corr.tJ2 *ans.t73 corc.t73

140houtduif
boompieper
winterkoning
merel
blauwborst
roodborst
fitis
t jiftj af
koolmees
geelgors
rietgors

22
628
93
52
8t

l-72

;
9o
6o
6o
35

750
110

55
100
190

1o
t27

7?
5L
14
8Z

Bro
L65

4Z
2t

fo2

6o
40
41
74

795
]-43

4o

109

tis137
?8
4I
57

Er is aangetoond (zie 1itt. lijst)r dat de maximale dichtheidsgrens
van de fitis is: 2 territoria per t ha (centra der territoria moeten
minj-maal 80 m van elkaar verwijoerd zÍJn), maar dan moet het terrein
overal aan zeer speciale eisen voldoen, en dat is hier zeker niet
het geva1. Terecht wordt dan ook in het CJN-jaarboek 1968 gesteld:

rrMogelijk bevinden zich nog een aantal doortrekkers tussen de a1 ge-
vestigde exemplarenrt. Een aantal van 1650 fitissen is zond.er meer
te hoog !

Blok-inventarisati es

Op 29 en 30 april 1973 en 2) neí l.973 zíjn bepaalde delen van het
reservaat geinventariseerd op zingende mannetjes I alleen wanneer
beide keren het mannetje op ongeveer dezelfde plaats werd gehoord,
is dit beschouwd aIs een territorium.
Geinventariseerd werden 4 bosarealen en 1 aaneengesloten vlakte-
areaal, waarin aIle 5 hoofdlandschappen vertegenwoordigd waren.
De 4 bosarealen waren een compact hoog berkenbos, 

"en ir"g berkenbos
met veel- randeffecten, een gemengd bos van populier en berk en ge-
mengd bos van berk.en wilg
Tabel 5: zíe vo lgende blz.
wanneer wij de.gecorrigeerde resultaten van l)12 en L9T3 ond,erl.ing
vergelijken en vergelijken met de resultaten uit de blokinventarisa-
tiesr alsmede te rade gaan bij de rrAvifauna van Midden-Neder]and.rr(hierna te noemen AMN), dan moeten globale aantalsbepalingen moge-
f-ijk zijn.
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Tabel l:.

boompieper
winterkonlng
merel
blauwborst
roodborst
fltis
t ji ftj af
koolmees
rietgors

blz. 5)
bosafealen vEE!e

vak 4+9
51 ha

20
0
I
8
o

4o
1
1
8

-29-

subT.2 Tot.

-

-------'---
vak ?
12 ha

vak 5
tha

2
2
1
1
oI
2
0
o

vak 2
11 ha

I
4
2
2
2

10
5
2
I

vak 11
10 ha

subT. l

37
81
49
tg
17

229

3
4
2
0
1

L2
2
2
1

o
3
7

o
3
8
q,

2
o

8Z
37
L2

t66
o
B

66
o

4Bz
8
8

66

203
81
5?
8l
17

7AL
95
4S
?8

(houtduif en geelgors konden niet iir ae berekening betrokken worden)

Houtduif: over de resultatsn van de houtduif is uiteraar$o$E"f"rà3ËÉË,,.
n maximale dichtheid bereiken van 10 paar perQq geelgo_rs kan ee

lOO ha, normaliter echter 1. 4 - 5 paar per 10O ha (Ruu).
Langs het transekt van L973 zíjn er ! geteld, op andere plaatsen nog
9. Een aantal van 21 (zie tabel 4) zou dus reëeI kunnen zijn; boven-
dien, in voorafgaande verslagen wordt de geelgors steeds talgemeenrt
genoemd. lr'laar wat dan te zeggen van de.circa 1OO temitoria tn 1972,
dus 14 terr. per 1OO ha Mariaveen ?

Boompieper: de niet- gecorrigeerde resultaten uit L9?2 zLin vermoede-
lijk te hoog. De AlvlN stelt dat de optimale dichtheid circa 1! paar
per lOO ha bedraagt; dit zou voor het gehele Mariaveen ongeveer 10!
paar zijn. De beide uitkomsten uit 1973 blLjken echter ook hoger te
zijn. De blokinventarisatie plus een steekproef in vak 1, benevens de
resultaten van een blokinventarisatie in vak t8 in t9?2, tonen duide-
Iijk aan, dat de dichtheid bui.ten het bos Ln het Mariaveen varieert
van ]O tot 40 paar per lO0 ha. Vermoedelijk is het aantal territoria
gelegen tussen I70 en 2OO.

Winterkoning: wanneer de resultaten van de winterkoning onderlí-ng
geroiddeld worden, d.an is de dichtheid ongeveer 27-30 terr. per, 1-OO ha
bos. Volgens de AMN is dit een hoge dichtheid. Een schatting van 6J-
85 terr. is zeker verantwoord. te noemen,

MereL: voor de merel is de dichtheid circa I paar per L00 ha Maria-
ïËEil rOvereenkomstiger gebieden uit I'lidden-Nederland, a1s centrale
Gooise heide en Leersumse Veld, vallen echter qua dichtheid in de ca-
tegorie l-0.6 - 2J.J per 1OO ha. Het aantal broedparen'zaI dan ook
ll bedragen.

Blauwborst: los van de blok- of transekttellingen zijn ín 1973 42
temitoria vastgesteld. Mede op grond van de j.nventarisatie-resultaten,
kan gesteld worden, dat het aantal paren vermoedelijk minimaal )O is.
Gezien het feit, dat op vorige excursies later in d.e tijd van het jaar
(zie tabel 1) op plaatsen, riuaar nu L of 2 blauvrborsten gehoord werden,
er dan 2 of 3 zongen, is de schatting: 4O - 6O broedparen reëel.
Roodborst: aangezien bij de roodborst de uitkomst v:ln de transekt-
telling van L973 sterk beinvloed is door de trek, zuIlen oeide andere
uitkomsten worden bezien: gemiddeld 14 paar per lOo ha bosbestand.
De grootste dichtheid blijkt de roodborst te hebben in overwegend
naardbos, namelijk 10.6 - 25.) paar per roo ha (AMN). Het Leersumse
velrl bezit dezelfde dichtheid; de Leusder Heide echter 1.o - 5.5 pean^
per 1OO ha, terwijl de Gooise heide beide ciichtheden bezit.
41 met aL za]- duidelijk zijn, dat het aantal broed.paren zeker 35-40za! bedr&geflo
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fitig: na middeling van de gegevené van de fitis, blijkt de dicht-
heid 107 paar per 100 ha reservaat te bedragen. Dit is een zeer hoge
dichtheid. Het aantal broedpa:'en zal liggen tussen 7OO en 8OO.

Tjiftjaf: hiervoor geldt hetzelfde als voor de roodborst; de dicht-
heíd is 31-14 terrr per 1OO ha bosbestand (hoge dichtheid) r of weI
13-16 paar per 100 ha ]"lariaveen (Leersumse Veld - categorie: 5:6 -
1O.l paar per 1OO ha. *MN).
Het aantal broedparen zal vermoedetijk schommelen tussen 9O en 1OO.

Koolmges: de resultaten zijn: 14 terr. per 1OO ha bos, en 6.5 - ?
paar per LOO ha Mariaveen. Beide zijn redelijk te noemen (Leersumse
Veld. - categorie: 10.6 - 25.5; Leusder Heide en deel van Gooise Hej-de
1.0 - 5;5, irMN).
Het aantal broedparen ligt vermoedelijk tussen 4O - 6O.

Rietgors: de gegevens uít 1971 geven aanleidi-ng tot een Cichtheiil
van11-1 4 paar per 1O0 ha Mariaveen; in L9?2 zou dat 2/ paar per
l-0O ha geweest zijn. §lechts de allerbeste broedbiotopen van de rÍet-
gors halen deze dichtheid, en dat is het gehele reservaat zeker niet.
De meest voorkomende dichtheid in de AMN is 5.6 - 10.5. Mede op grond
hiervan kan gesteld worden, dat het broedbestand vermoedelijk za1 lig-
gen tussen 80 en 1OO. * *,r *,r

Op grond van een blok-inventarisatie in Lo77 in vak 2L en 22, zijn voor
de zA. I{orster Driehoek de volgende aantallen berekend:

Tabel 6:

boompieper 24
winterkoning 12
blauwborst 12
roodborst 18
fitis 118
tjiftjaf 18
kool-mees 6
roodborst 12

Voor het gehele resg_rvaqt_ IvÍariapeel ( groot
soorten g1o6àIe-€t@es teld
Tgbel 7r

boompieper J-9O - 23O

winterkonj.ng ?5 - tOO

blauwborst 6O - ?5

roodborst 50 - 6O

fj-tis 8oo - 9fo
tjiftjaf 1o5 - rao
koolmees 4y - TO

rietgors 90 - 115.

Na deze rritputtende behandeling van d.e resultaten van slechts tvreejaar meer algemeen inventari-seren, rest ter completeri-ng van hetverslag nog een lijst van alre soorten, die in de vijf jaar waar-
genomen zLjn.

1061 na) kunnen van B

voor 1977:
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SOORTENLIJST MARIAPEEL - 1 mI
Fuut - l97Ot 1 ex bij kamp I, Mari.aveen

Dodaars - l-969t L9?O en l9?t balts op 4 plaatsen in l"Íariaveen;
L972 bal--ts op 2 pLaatsen en Ln L973 J paar in Mariaveen' 1 paar
Broemeer-noord. en 1 wng. in 2e wijk op 1O/4.

Aalscholver - Lg?lt I overvliegend ex.

Blauwe reiger - a1le jaren enkele exx overvliegend.
Purperre.Íger - 1969, 1 ex oveqvlÍegend.
Roerdomp - t969 mogelijk 1O paren i l9?L 4 paren; 1972 3 paren en in

L973 in vak 11, Broemeer-noord en in Mariaveen.

Wilde eend - algemene broedvogeL in a1le jaren.
dtlintertaling - schatting in 1969 l/m L97L ca. lOO - 15O paar; in

1972 50 - ?5 paar; ín L9?3 circa JO terri.toria vastgesteld.
Nestvondst in L969.

Zomertaling - a}le jaren tiental exemplaren waargenomenl behalve
ínL973- Tterritoria.

Krakeend - 1971, steeds 1 paar in Mariaveen, ook eenmaal in vak l;
1972, eenmaal 6.

Pijlstaart - 1969, enkele pàren; L971, 1 paar in Mariaveen + elders
nestvondst; 1972, 1 ex waargenomen; 2)-4-a977 6 in Mariaveen.

Slobeend - 1969 t/n 1971, 10 - lO paar i l9?2, 10 - 20 paar, en in
]-973 nínstens 1O paar.

Tafeleend - 1971, steeds 6 in Mariaveen; 19?12 28/4 paartje op Maria-
veeni 29/4 paartje op Broeme€r-Íroord, en 3O/4 6 op Mariaveen en
o met toom kuikens in le wiJk !
+

Grote zaagbek - 2-r-L971 6 overvlJ"egend !

Buizerd - L969 t/n l9?I enkele exx overvliegend i t9?2 en !9?3 slechts
2 waarnemingen.

Iflespendief - 1969, J exx overtrekkend; t9?2, 2 x donker exl 28-4-t?3
1 ex richting Z overvliegend vak 4.

Brui-ne l:iekendiet - 1969, g; L97l g + juv., vnI. vak 1Oi L9?2 g;
,0-4-19?3 I ex boven iak 5. *

Blauwe kiekendief - 1969, diverse malen 6; 1970, 1 paari l9?L
? vak 1O, 1972 en L973 geen waarneming.

Gr.auwe kiekendief - 1969, 1 paar Horster Driehoek,
1973, 6 in vak 4.

Boomvalk - 1969, tot 4 exx tegelljk waargenomen, verm. J paar;
l97Ot tot 6 exx tegelijk; L9?1, tot 4 exx tegelijk; L9??,
minstens 4 exx en I ex in Horster Driehoek; L9?3, diverse
exemplar.en verspreid aanwezig. 

.

TorenvaLk - alle jaren aanwezig i 1969, minstens 2 paar i lg?t mogelijk
4 paar; A9?3, vermoedelijk 2 paar.

Kcrhoen - aIle jaren aanwezig i LgTl Z8/4 J exx vak 4, 29/4 Z exx
vak 4 + 1 ex vak 15 + 4 exx ilorster Driehoek.

Patrijs - in a1le jaren waargenomenr vnl. oostzijde van reservaat.
L973t kraaiende haan in vak 4, paartjes in vak 1] en 1) en ten
oosten van DefensiekanaaL.
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E:izant - algemeen, in a1le jaren waargenomend

lllaterral - in aIle jaren uraargenomen; l97L 6 terÍ; 1973 te*. in
vak 11, 21, 4 en Broemeer.

Porseleinhoen - 3A-4-19?3t roepend ex in vak 211 werd eerst opgestoten.
Waterhoen - alle jaren waargenomenr geen tel}ingenl
Meerkoet - alle jaren waargenomen, geen tellingen.
Scholekster - L97L t/m L973 ovewliegend,uraargenomen, of zittend op

aangrenzende wellanden. Maximum in 1971, 4 exx; niet algemeen in
deze cohtreien.

Kievit - alle jaren vraargenomenr vrij algemeen op weilanden rondom.

Bontbekplevier - z-5-Ag?tt l" ex overvliegend.
Kleine pLevier - 9.5-L9?Ot 2 exx langsvliegencl.
illatersnip - alle Jaren waargenomen, steeds enkele exx, eenmaal Qg?D

balts; L9?1, 2 exx overvliegend vak It
en itkloktikkend in vak 15.

Houtsnip - in L969 en t9?7 waarneming buiten reservaat, resp. Karper-
vijver en Helensv€erlr

iilulp - aIle jaren enkel-e tientallen (?) broedparen; l9?1 o.a. 4
' paar in vak 4. Totaal sehatting: 15 tot 2O paar maximaal.

Regenwulp - in L9?O f/m 1973 steeds enkel-e exx overvliegendi ]"973,
28/4 en 29/4 fs avond.s roepend overvliegend vak !.

Grutto - aIle jaren rÀ,aargenomen, broedvogel j-n weilanden van vak 11
en 15.

Witgatje - L972, 1 ex roepend overvliegend; 29-4-19?1 L ex roepend
over vak 16.

Oeverloper - in 1969 en l9?1 I ex langs Defensiekanaal.
Tureluur - alle jaren waargenomen, broedvogel in weilanden van vak

L3 en L5.
Zwarte ruiter - in 197Or L9?L en l9?3 G8/4) steeds I ex roepend.

overvl-iegend richting Noord.
Groenpootruiter - aIle jaren roepend overvliegend, behalve 19692

1 fouragerend. ex.
Kemphaan - in 1969 en 197O stee<ls groepje overvlJ-egend,

fouragerend vak 11, en 6 exx in vak L7; l9?3r c&.
ragerend vak 13o .

l97l 35 exx
1O exx fou-

Grote mantelmeeuw - 2-5-L97L1. 1 ex overvlíegend.
Zilvermeeu.w - ín L9?l en t)JZ steeds I ex overvlie5gendI evenals voor-

gaande soort niet algemeen in zuidoosten van Nederland.
Kokmeeuw - broedvogel in.Mariaveenl aantal broedparen in 19?] duidelijk

minder dan in l-969.
Zwarte stern - a1le jaren waargenomen; indruk, d.at aantal broedvogels

teruggelopen is van minimaal ro-15 paar in rp6! tot max. 1o paar
ín 1973.

Visd.ief - 197I, 2 exx in Mariaveen, ook in zit !

Holenduif - alle jaren waargenomen, schattingen varieerden van J tot 5broedparen; L973, enkele exx waargenomen in vak Z en ?,
Houtduif - aIle jaren ïuaargenomen, algemeen.
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Tortelduif - a1le jaren waargenomen; geen exacte cijférs; indruk d.at

deze soort in aantal achteruit gegaan is.
Turkse tortel - aIle jaren waargenomenr vn1. vlak buiten reservaat

in Griendtsveen en Helenaveen.
Koekoek - a1le jaren waargenomen, vrij algemeen.

llerkuil - aIle jaren broedend waargenomenr ergens buiten reservaat.
Steenuj-I - a1le jaren waargenomen in omgeving Helenaveen, vermoedelijk

steeds broedgeval-.

Bosuil - in L969t 1971 en l)12 steeds 1 ö gehoord. op diverse plaatsen,
o.a. vak 21 en bij kamp f.

Rans=.uil - behalve in 1969 en 1-971 is deze soort steed.s waargenomeni
in 1972 zelfs 2 nestvondsten.

Nachtzwaluw - tn l97l t/n 1973 steeds minstens I ex omgevi.ng kamp I.
Gierzwaluw - a1le jaren waargenomen, fouragerend boven reservaat,
Groene specht - alle jaren waargenomen; L969 circa 1O roepende 66;

in L972 en 1973 minder waarnemingen, circa 6 exx.
Grote bonte specht - aIle jeiren waargenomen, vnl. westrand van reservaat.
Kleine bonte specht - in L97O 6 waargenomen.

Zwarte specht - aIle jaren waargenomen, steeds minstens 2 paar, resp.
vak 2 en 7i in l-972 omgeving Griendtsveen; 1973 nesLvondst j_n
spechtenbos.

Draaihals - in 1972 1 ex in spechtenbos.
Kuifleeuwerik - in 1969 en L972 waargenomen in vak 9.
Boomleeuwerik - 28-4-19?3t 2 exx roepend overvliegend.
velclleeuwerik - alre jaren waargenomen; broedvogel in wej-randen.
Boerenzwaluw - alle jaren fouragerend waargenomen boven reservaat.
Huiszwaluw - aIle jaren fouragerend waargenomen boven reservaat.
oeverzwaluw - in l-969 t/n l9?t kleine kolonie bij t<amp ïr ín r9?2

en L973 alleen fouragerend waargenomen

Boompieper - zíe eerste deel verslag.
Graspieper - aIle jaren doortrekkend waargenome[; max. circa 40 exx

fouragerend in verbranrj.e stuk vak p (fg7f)
llllÍtte kwikstaart - arle jaren ïvaargenomen; broed.end. bij menselijke

behuizing a1-s kamp I enz. .

Gele kwikstaart - aIle jaren waargenomen, behalve 19?z; regelmatig
2-3exxïuaargenomen.

Klapekster - 2-J-1971, 1 ex langs DefensiekanaaL.
Grauwe klauwier - in 197O 1 paar waargenomen.
Wi-nterkoning - zíe eerste deel verslag.
Heggemus - alle jaren waargenomen, minimaar- 20 territoria.
Grote lijster - aIle jaren 'waargenomen; vnl, westrand, zeker ] terr.
Kramsvogel - in 1971 1 ex; Z8-4-L9?] B exx in vak 1!.
Zanglijster - aIle jaren waargenomen; 10 - 20 paar zeker.
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Koperwiek - in L969 en l9?2 (7 mei ! ) uraargenomen; 2B-4-t9?] min-
stens I zingende exx.

Beflijster - 3O-4-Lg69, 1 ex in vak 15.

Merel - alLe jaren ïrlaargenomen; zeker 45 - 5O paar.

Tapuit - in l969 t,/n ]971 op ] pLaatsen aanwezig, vermoedelijk broed-
vogelt 3-972 I öt l9?1 L paar, vak 15.

Roodborsttapuit - 1969 en 197O steeds 2 zingende ö8 | l-972 zingende ö

in vak 4; L9T 4 66 aanwezig in vak p, voorts ö in vak 2J.

Paapje - 1969 t/m 1971 steeds terr. in vak p; 1971 ook bij Broemeer.

Gekraagde roodstaart - a1le jaren waargenomen; l9?3 terr. bij kamp I,
langs Broemeerkanaal, in vak !, vak 11 (2 x), vak B.

ZwarLe roodstaart - in L969, 1971 en 1973 steeds 1 waarneming resp.
in vak 2 en bij Griendtsveen.

Nachtegaal - aIle jaren waargenomen in wisselende aantallen, vnl.
vak 2 en J.

Blauwborst - zie eerste deel verslag.
Roodborst - zíe eerste deel verslag.
Sprinkhaanrietzanger - aIle jaren vlaargenomen; aantal vastgestelde

zangposten in 1969, L971, L972 en 1973 resp.19, L?t 15 en 11.

Snor - a1le jaren waargenomen, max. J zangposten; !)lJ vak 16 en in
iularÍaveen.

Grote karekiet - L969 1 waarneming i 23-5-L973 I ex zi-ngend. j-n vak 21.

Kleine karekiet - 1969 1 waarnemingl L972 I ïvaarneming.

Bosrietzanger - L97O zang op 2 plaatsen.
Rietzanger - in J-969 en 1972 steeds 1 zang-ïraarneming, resp. in vak 1

en in Driehonderd Bunders.
Spotvogel - in 1969 en 197I steeds 1 zang-vuaarneming in bos langs

ZW-grens van reservaat.
Zwartkop - alle jaren ïuaargenomen, vooral in bossen langs westrandl

zeker 10 - 15 paar.
Tuinfluiter - alle jaren waargenomen, vermoed.elijk cÍrca 40 territoria.
Grasmus - a1le jaren waargenomen; in a1le jaren - evenals beide voor-

gaande soorten -ralgemeenrgenoemdl Vogel van meer open en drogero
stukken dan tuinfluiter, vooral langs oostrand. Zeker ca. terr.

Braamsluiper - aIle jaren waargenomen; in L969, l9?L, l9?2 en t9?3 resp.
4, 3, 5 en 2 zangposten.

Fitis - zíe eer6te deel verslag.
Tjiftjaf - zie eerste deel verslag.
Fluiter - 1969 2 teru.; l9?l 6 teru.: spechtenbos J zingende exx,

vak 4 I, omgeving kamp ï 2. L9?Z 2 terr.: spechtenbos en vak
12 (2e wijk).

Goudhaantje - alleen in 1969 en 1971 waargenomen.

Vuurgoudhaantje - 1969 op 2 plaatsen bij Karpervijver zang (buiten
reservaat) ; 2o-4-L9?J zíngend bij kamp I.

Grauwe vliegenvanger - in 1969 en l9?2 waargenomen bij kamp I.
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Bonte vliegenvanger - L969 en L9?l 1 ex waargenomen bii kamp I;
6J5-lg?2 ö +2q omgeving Oe wijk, tevens in vak IL bij toren en
langs Broemee$kanaal i 2)-4-1971 A bij Griendtsveen, 3o-4-L9?3
6 bij toren ia vak 11.

Koolmees - zíe eerste deel verslag.
Pimpelmees - alle jaren saargenomen; aantal paren 20 - 251

Zwarte mees - 1971, I ex bij Defensieka.naal.
Kuifmees - L969, 2 exx waargenomen, plaats ?

Glanskop - 1969, 1 zangwaarneming.

Matkop - alle jaren vraargenomeni jaren onderLing sterk in aantallen
wisselend.

Staartmees - alle jaren wàargenomen, vnl. in westrand - vak 3t vak !,
spechtenbos; Ln 1973 ook elders: vak 19 en 21i

Boomklever - 1969, 1 ex bij dpechtenbos.
Boomkruiper - a1le jaren $Jaargenomen langs Koolweg, in 1971 daar

zelfs 4 zingende exx.
Grauwe gors - 1970 1 zingende 6; in l9?L, L972 en 1973 (2de excursie)

terrj-torium langs DefensiekanaaL.
Geelgors - zíe eerste deel verslag.
Ortolaan-l970r1paar
Rietgors - zíe eerste deel verslag.

, Groenling - a1le jaren waargenomen steed.s j-n gering aantal.
Putter - 1969 2 exxi l9?L 1 ex vak 6; l-972 I ex Driehonderd. Bun-

ders; 28-4-19?J 2 exx overvliegend vak 11.
Sijs - 10-4-197] enkele exx roepend. overvliegend, vak 4 en 11.
Kneu - a1le jaren waargenomen, vnl. in kleine groepjes overvliegend.
Vink - a1le jaren waargenomen in bossen aan westrand., 4 - 6 temitoria.
Keep - 19691 1 ex waargenomen.

Huismus - aIle jaren waargenomen in directe omgeving van menselijke
behuizing.

Ringmus - a1le jaren waargenonen, ook in niet-directe omgeving van. menselijke behulzing; veel rond kamp I.
Spreeuw - a1le jaren iraargenomen.

WielewaaL - in L969t l-)?Ot 1971 en t9?3 waargenomen; 29-4-19?3
eerste waarneming bij kamp I.

Zwarte kraai - aIle jaren diverse exx waargenomen.

Roek - 1969 1 ex in zw-punt van reservaat i rg?l 8 exx fouragerend
op weiland langs Defensiekanaal.

Kauw - aIle jaren waargenomen, vnlr overvliegende exx.
Ekster - aIle jaren waargenomen, vrij veel. voorkomend.
Gaai - alle jaren ïuàargenomen in onderling sterk wissetrenrle aantallen.

?

{.r,1*,}trl*,t
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EXCURSIE-conmissi-e :

I. A;-i6ns;-'Ïd;ïÏffistraat ZJJ j-hoos, Asd.-IooJ .

Gemeentegi-ro (1r.5CO) J-8264, t.n.v" A. rle Jong, etc.
l'ievr. J. Alberts, Andries snoekstraat ?5, Àsd-1o18. Tf . ]-53442.
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JONGEREN GROEP
contactrid v'ilG Bestuur: {il. Haver, Dr. de visserlaan 2, Amstelveen.Tf.4t\3?t,
Organisatie excursies: G. Krabben en E. Lammers
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