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MEDEDELING ENBLAD KNNV VïfG AMSTERDI\}'Í

Deelnemers: W. Haver, E. de Jong, G. Krabbent
Oostveenr K. Einga, alsmede een C'

AIs gids: H. v.d. Po1 (van VWG het Gool)

**rt*:È{.**d(**1.,1'lt!t't******:t***tt*+tr**'}**:l'****'t'l'}*'lt}*tí"Í't******'t**'}:}'t:t't:lt}****

Vers excursie J door he ooi 1

. Lammers, K. van

.N. -€! .

Na een deelnemer, die zich verslapen had, uit zijn bed te hebben

ËuU.fí (wij zouaen hem dan maar Uii afstag r s Gràveland ontmoeten) 
'

iertrokken we 7 man sterk om kwart voor 6 vanaf de Berlagebrug rich-
ting weesp. De koude en harde tegenwind viel zwaar zo vroe8 op de

mor8en.
Onzó eerste vogelsoort voor die dag vrerd een zingende roodborstt
die wij on tien voor 6 hoorden bij Betondorp.
Onderwóg, - toen de stemming er bij sommigen van onÉ aI goed in
kwam -, hadden we troepJes overvLiegende kramsvogels, koperwieken'
wulpen en regelmatig overtrekkende aalscholver§'

De tocht verliep, ond.anks de tegenwind, vlot en in ] kwartier hadden
wed,eafslagrsGravelandbereiktrwaarwijonzegidsontmoetten'
0p dit "*""[u rustpunt kwamen grote troepen kramsvogels langs en in
de buurt zwom een iaartje slobóenden. De ltverslapenrt excursiegenoot
kwam echter niet opdagen.

l{adat sommigen van ons enkele rondies hadden gerend om \ruarm te wor-
den, vertrokken we richting Oosterheide. Hier zouden volgens oaze
gids korhoenders moeten zitten, die het voornaamste doel van deze
excursie waren.
Op dit fraaie stuk hei"de (waar echter de hoogbouw van Bussum de

hórizon op sommige plaatsen verpestte) ontdekten we a} gauw twee
boLderende hanen, ai" zich op een afstanC van 150 m prachtig lieten
bewonderen. Ilet felt, d.at zelfs onze gids ze nog nooit zo mool ge-
zien had, wil ivel wat zeggen.
0p hetzelfde perceeL ontàétten we een stuk verderop nog twee soli-
tàire exemplaren, é6n onvolltrassen exemplaar en één volwàsserl fiàÍr-
netje; deze Laatste oP ca. 2OO m.
Verder vrerden op de Oosterheide nog 2 bergeenden gezien en jode-
lende wulpen, vrat de sfeer op deze heide zeer verhoogde.

Het volgende rloel was het Laarder ',iaschmeer, een natuurreservaatt
waarvan de waterkwaliteit de laatste jaren steeds toeneemt.
Het meer doet denken aan de Grote Wije in Botshol'
Om 8 uur 15 kwamen wij hier aan.
De leukste soort, die wij hler zagenr was -wel de geOorde fuutt d'ie
zelfs met 3 paar vertegenwoordigd was, alle in prachtkleed.
Verder zaten er + ? dodaars, een paartje tafeleenden, slobeenden
en bergeenden.

Onze tocht leidde veider naar Groeneveld achter HÍlversum.
Een landgoed met gemengd bos en oude oprijlanen.
Op onze wandeling cloor dit landgoed hoorden wij a1 gauw de grote
f.ijster zingea. Enkele malen werd de lach van de groene specht ge-
hoord en ook de boomklever en boomkruJ.per waren als typische bos-
vogels present.
Tijdens een rustpauze vlogen er verder 6 bergeenden over en verried
een sperwer met een roep zijn aanwezigheid.
Een loslopende hond zorgde voor de nodige sensatie doordat deze -
nad.at onze gids tegen de hond en zijn baas was uitgevallen - verkoos
ons op onze hele verdere tocht door Groeneveld te vergezellen; $rii
raakten hem pas kwijt, doen de boxer eindelljk net een Sroep andere
mensen ging.neelopen.
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Anze gids tei.dde ons verder naar Pijnenburgs €er naaldbossengebied
van Staatsbosbeheer, dat grenst aan de Domeinbossen.
Hier zagen wij o.a. kuifmezen, waarvan tevens de zang werd gehoord.
Verder een sperwer, die over de toppen van de naaldbomen scheerdet
een hakkend.e grote bonte specht en weer boómklevers. Ook werd de
zang \Ían d.e zwarte mees gehoord

Blljkbaar waren we inmiddels in onze onweter$reid. in de Domeinbossen
terecht gekomen. Toen we hier uitgestuurd werden, ontdekten we, dankzij
onze gids, een prachtÍg stukje ttPeel-landschaprr midden in het bos.
Dat we in dit moeras zonnedauw in grote hoeveeLheden aantroffent
laat wel de waarde van dit gebied zien.
Tijdens een lange en heerlijke rust- en etenspauze in dit moeras-
gebied, waarbij de tijd leek stil te staan, hoorden we de bonte
,li"g"rrranger àn de bóompieper, terwijl er een groep van ca. B

kepen in onze buurt fourageerde.
Sommigen van ons zagen verder nog een hagedis tussen het gras uIeS-
schi-eten.
Hierna werd de terugreis aanvaard en, door de slechte kwaliteit van
de pad.en, had onze tocht uit Pijnenburg veel weg van een notorcros§.
Dit stimuleerd.e de stemming echter zeer.
Op de terugweg werd nog een poosje gestopt bij een weiland vlak voor
het Naardermeer. Een bunker diende als uitkijkpost, met het doel
overtrekkende lepelaars te zien.
Er werd.en echter a]leen aalscholvers, in groten getale overvliegendt
en langstrekkende kramsvogels waargenomen.
Na enige tijd werden we door een wel zeer uit zijn humeur zijnde
boer van het weiland gestuurd.
Tijdens de verdere terugtocht vuerd tweemaal een fuut met jongen
waargenomen en tevens voor velen van ons de eerste boerenzwaluwen.

In Muiden aangekömen werd de excursie afgesloten met een kop hete
tomatensoep in rrDe Gooische Boerrr, die ons beter bevi.el dan de
gooische boer, ïuaarmee wij kort tevoren kennis hadden gemaakt.

A1 met aI een zeer geslaagde dag met 67 soorten, voor het grootste
gedeelte te danken aan onze gids Henk van de PoI.

a

Gerard Krabben
Orteliuskade 1Ol
Amsterdam - 1015
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Aanvullingen ADRESLIJST :

v.d._HOFF, A.J.,
gEUNISSE§1 H.J.1
van der !ÍEIJDEN,

Jan Persijnlaan I1O, Monnickendam

Kempering 239, Bijlmerileerr
w., Roelof Hartplei-, l5rrIn Asd - 1oo7

DESJARDIJN , D., Curagaostraat 65hs, Asd - lO1f.
Hebt U ook de wijzigingen van het Comectieblad d.d. L2-3-t974 aI
in Uw adreslijst verurerkt ?

VERDERE BESTUURSMEDEDELINGEN volgen per Nieuwsbulletin, hopelijk
in de tweede helft van augustus.

juli 1974, vDr
ivlej. I{r. J.H.U. van Drooge
Secretaresse KNNV VWG Amsterdam
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Terugkeer ZOMERVOG E],S/BROEDVOGEI"S Amsterdanse Bos
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279

280

282

28'
284

28?

288

e89

294

295.

104

306

143

].971

t4/l
25/4

1/'
?4/4*

B/5

29/4
28/4*
t5/4
2?/5*

5/5
27/4
z4/4(*z)

L9/5
2/5

25/4

9/5G? )

t2/4
25/4
27/4
4/5oz)

23/3
8/t
7/5*
2/5

L2/5*
8/t

L2Z4
t2/4*
27/4

3/1
24/4*
to/5
zt/4
22/4*
zz/3
2l/ta*
t4/E
22/4
t/r'

30/5
t4/s
L3/5

L5/4
L7/5*

314

26/4
25/4
2t/4
29/1

3/'
28/51*21

t2/5

zomertaling
boomvalk

grutto
visdtef
torteLduif
koekoek
gierzwaLuw

boerenzwaluw

huiszwaluw
wíelewaaL

nachtegaal
gekr. roodstaart
grote karekiet
kleine karekiet
bosrietzanger
rletzanger :

spotvogel
zwartkop
tuinfluÍter
grasmu§

braamsluiper
fitis
tjiftjaf
fluiter
Br. vliegenvanger
bonte vliegenvanger
witte kwikstaart
gele kwikstaart
rietgors

7/3
27/4*
23/2

(19/t)

Vroegste Bos-data
4/1-L967

L7/r-L972
2t/2-t69 en'7O
4/4-1966

20/4-1968
Lo/4-t966
15/4-t968
26/3-L958
u/4-l.964
29/4-'66 en t68

?/4-t96? (gezlen)r"r

28fi-L964 (geziea)'l

24/4-t968
L6/4-L966
2/5-L97t

1/4-t96o
3/5-t960
3/4-L974

L?/4-L964
a3/4-L959
L2/4-L965
23/3-t5J ea t73

2?/2-t96L
2U4-t967
25/4-1968
zo/4-t968
to/L-L97o
tt/1-L96t
tL/2-19?L (zang)
(VL-,6?, '68, r lJ g,ezíea)

I De vroegste
lllr De vroegste

26/2
Ql1)

zgs,-waarneming van de gekr. rood,staart was z 2/4-1959

Zg§,-waarneming van d.e nachtegaal was- 9/4-167 en t60

Vg.3 = nummering volgens Vogelgids ]de druk
* = deze soort was in het genoemde jaar geen broedvogel in het

Amsterdamse Bos
(*e) = dubieus aLs broedvogel in het genoemde jaar.
Ci.jfers tussen haakjes (,,/.) Ul3 de rietgors geven aan, dat de
soort toen reeds g"greg werd, maar nog niet zong.

juli 1974, vDr/vDr
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De volgende soorten zijn landelijk ttjaarvogelrr, maar zÍjn in het
Amsterdamse Bos in het winterseizoen meestal gedurende korte of
langere tijd afwezLgt

a

vg.,
I12. §cholekster

L9?3 L97L

overvliegend
op weilanden Meerzicht

114. Kievit
overvliegend
op weilanden Meerzicht

20/2
3/'

2/2
L2/2

2L/2
26/2

t2/t
L?/2

In L973 op l/1 1 ex bij het mi-ddelste bos
In L972 op 1L/12 12 exx op hertenkamp

L36 . Tureluur
overvliegend

t
9/L

L8/L
e/1

overvlj-egenq en/of roepend op
zí'éEB, - l»/l

( t6/t
22/1

'r,éffanden Méer

balts aldaar

2O/, g. wI. Mz

Samenges 1d door:

jqlr \974
Ivle j . lvir. J .H .U . van Drooge
Corn. Dopperkade 8 VI
Amsterdam - LOO9vOi/vDr



in het Amsterdanse Bos, en enige o pmerkinqen over het voorkomen

Martin van den Be

Op ] november 1971 werd door de schrijver voor het eerst een Ïilater-
pieper in het Amsterdamse Bos waargenomen. Een tweede waarneming
werd door van der Schot en Haver op 15 januari L972 gedaan. Beide
waarnemingen vonden in de namiddag plaats, hetgeen echter nog geen
aanwi-jzing gaf van een mogelijke slaapplaats in de oeverlanden van
het Nieuwe lvleer" Een bevestiging kwam pas m.i.v. 24 december L972,
toen opnieuw tegen schemerÍng een Waterpieper werd waargenomen die
inviel in de oeverlanden van het Nieuwe l,Ieer. In de hieropvolgende
winter-periode werden waarnemingen gedaan bij de slaapplaats gelegen
in het westelijk oeverfand.
De laatste waarnemÍ-ng in de winter 72/73 werd gedaan op 11 februari
L973. Op 17 november l)lJ was de ti{aterpieper opnieuw terug in het
Amsterdarnse Bos. In de daarop volgende maanden werd weer een slaap-
plaats in het westelijk oeverland geconstateerd.
De opgedane ervaringen - tot medÍo februari 1-974 - en het hierop
volgende litteratuur- en museumonderzoek, hebben geleid tot het
schrijven van het volgende artikel.
De_slaapplee!§
Meestal werd de slaapplaats bezocht door I tot 10 exemplaren. Deze
werd door de vogels opgezocht rond zonsondergang, welke in de maan-
den januari en Cecember tussen 16.JO en 17,15 u.ur 1igt.
De vogels kwamen vanuit westelijke richting aanvliegen. De 'uli-eg-
hoogte was enkele tientall-en meters, waarbij de vogels boven de
slaapplaats gekomen snel claalden tot enkele meters boven het riet.
Meestal maakten de vogels voor zij Ínvielen enkele cirkelvormige
rondvluchten boven de slaapplaats, die 5 - 10 minuten in beslag na-
men. Ofschoon het grootste gedeelte van de zuidelijke oever van het
Nieuwe Meer uit rietland bestaat, bleken de vogels een duidelijke
voorkeur te hebben voor een bepaald gedeelte. Dit was het gebied
tussen de schuilhut en het excursiepad. De reden van deze voorkeur
is mij niet duidelijk gevrord.en; we1 bteek dat de vogels een zeer
sterke band haclden met de door hen uitgekozen roestplaats. Meer-
malen gebeurde het, dat de groep zich weer verwijderde van de slaap-
plaats, z6 ver, dat zij met de kijker niet meer te zien waren. Dan
bleven zij enkele minuten weg, waarna zij weer terugvlogen naar rle
slaapplaats. Tijaens de rondvluchten boven de slaapplaats werd vaak
een fe1Ie roep gehoord; clit leek echter sterk afhankelijk te zijn van
het weer. Bij koud, heiig weer riepen c1e vogels veel duidelijker d.an
bij helcler onbeworkt weer. Dit gaf de indruk, dat de vogels zich met
de roep op elkaar oriönteerden.
Enkele malen ben ik het terrein in gegaan in de hoop de vogers in zit
te zj-en te krijgen. Bij het naderen bleven c1e vogels vaak tot op een
afstand van enkele meters zitten, maar door hun grijs-bruine boven-
delen waren zij te goed gecamoufleerd om hen in het kijkerbeeld te
krijgen, te meer daà.r zij vaak in dichte rietstukken zaten.
Een andere voïm van gedrag bij solj-taire exemplaren is het fourageren
op vochtige paden tussen het riet. Dit gedrag 1s echter niet a11een inhet Amsterdamse Bos lyaargenomen, rloch ook in de Flevopolders, waar
de Waterpieper de laatste jaren aanmerkelijk algemenei is geworrlen;
iets waarop ik verder in het artikel zal terugkomen.
De vraag is, waar de \llaterpiepers vanclaan kwamen. Ged.urende de ïyaar-
nemings-perioden werd overdag geen enkele Waterpieper i-n het Amsterd.amse
Bos waargenomen. Dit kan volgens mij een aanrvztjzíng zijn, dat de vo-gels van buiten het Amsterdamse Bos kwamen om daar te slapen, uÍtgaande
van het feit dat er in het Bos frequent waarnemingen werden ged.aan.

-5-
De'd?terpiepgr (Antnus spinoletta sPinoletta)
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Daar de vogel§ uit we§telijke richting kwamen, gaat de gedachte dan

ook het eer§te uit naar de HaarLemmermeerpolder, vooral a]s men be-
denktr d.at aan de overzijde van de Ringvaart, Srenzende aan het Bos,
een grote zandput ligt1 die qua begroeilng overeenkomt met die van

de Fievopolders (o.a. moerasanriijvie) .

Een tweed.e mogelijkheidl IIl.i. minder logisch, is dat de vogel§ over-
dag op de weilandÀn van Meerzjcht vertoefden en door de vele waar-
r"í""", cie hier regelmatig komen, geuroon over het hoofd gezien wer-
den. Gezien het biotoop ,an het laatste is dit wel onwaarschiJnliikt
maar mag daarom als mogelÍikheid niet geheel over het hoofd gezien
worden.

Determinatiel#
Het determineren van een iïaterpieper c.q. oeverpieper zaL, aI of
niet met een vogelgids, voor dà màeste vogelaars Seen probleem zijnt
mits Ce vogel onA"r reàelijke optische omstandighed.en en afstand
wordt waargenomen. De afstand was in de oeverlanden we1 recleliikt
doch de opiische omstandigheden lieten vaak veel te wensen ovër'
De Waterpiepers zijn de làatste twee jaar slechts door een zeer be-
perkte krinà vogelàars waargenomen' rlie beslist niet allemaal regel-
àatige BosbózoeÈ"r" **ren. Jui§t de regelmatige Bosbezoekers, die
op aó hoogte waren van de slaapplaats, namen geen lÍlaterpiepers u'aar.
iiïanneer men zich afvraagt, hoe tlit mogelijk was, komt men tot de vol-
gende mogelijkheden:
;). De vóge1ó werden wé1 waargenomenr maar waren door de slechte

waarnómingsomstandigheden moeilijk te herkennen en bLeven hier-
door als zodanig ongedetermineerd.

b). De vogels werden doór de regelmatige Bosbezoekers genegeerd'
omdat men een ond.ersoort a1s de Waterpieper niet aantrekkelijk
genoeg vond, c.q. te moeilijk, orn u,aarnemj.ngspo8ingen te onder-
rle fieII .

Dit laatste is waarschijnlijk te wj-jten aan te geringe bekendheid met
d.eze soort of ondersoort bij een aantal regelmatige Bosbezoekers.
Daarom lijkt het mij nuttig de determinatie-criteria van cle Oever- en
Waterpieper eens wat nader te omschrijven.
Deze kan men verdelen in de volgende punten:
I. het uÍterlijk, 2. de roeP.

He! giterlÍik
ËT-;oöTsfverschil tussen beide vormen is de kleur van de buiten-
ste staartpennen. Deze zijn bij de Waterpieper helderwj-t en bij de
Oeverpieper grauwachtig grije.
Bij de $Íaterplepers in het Bos c.q. de Ceverlanden vielen de witte
buitenstaartpennen vooral op wanneer de vogels vlak voordat zij in
het riet zouden invalLen hun staart spreidden. Wanneer de Oeverpieper
bij het landen zijn staart spreidt, valt de kl-eur van de buitenste
staartpennen nauwelijks of niet op.
De witte buitenstaartpennen alleen zijn echter geen betrouwbaar ken-
merk, d,aar de Graspieper (Anttrus pratensis) ook witte heeft en ook
frequent rletvelden uitkj-est om in te slapen.
Zo ka.lir het voorkomen, Cat bei-de soorten boven een slaapplaats worden
rrraargenomen in vlucht. Meestal kan men dan een verschj-1 in grootte
waarnemen, hetgeen in het Amsterdamse Bos verscheidene malen duidelijk
werd opgemerkt. ïn maat is de lrilaterpieper dan ook zorn 2 cm groter
dan de Graspieper. Ook in zít is d.e Oeverpieper/vÍaterpieper op het
eerste gezicht aI forser, terwijl hij ín zít een minder gedrongen in-
druk maakt dan de Graspieper.
Een belangrijk kenmerk bij het onderschelden van Graspieper enerzijdst
en Oeverpieperr/Waterpieper anderzijds, is de pootkleur. Bij de laatst-
genoemde zijn de poten altijd donkerbruin, loodgrijs of zwart, dit in
tegenstelling tot aIle and.ere Europese pieper-achtigen, waarbij de
poten licht van kleur zijn, meestal vlec.skleurig.



Dit kenmerk werd. in het Amsterdamse Bos niet gezien, deels doordat"
d.e vogel6 voornamelijk vliegend werden waargenomen' en deels door-
aat dà poten in de végetatiè verscholen rtraren en d'e belichtin$ on-
gunstig was.
De onderdelen van de \rYaterpieper lijken in winterkleed witachtig
en enigszins gestreept, terwiJt deze bij de Oeverpieper isabeLkleu-
rig bruin en zwaar gestreePt zijn'
Beide hebben een oogstreep, welke bij de waterpieper meestal op-
vallend is in tegensteuing tot de oeverpieper, bij welke hij niet
altijd zichtbaar is.
De bovendelen van de Waterpieper variören ,an grijs tot warmbruin'
In het zomerkleec van de !Ïaterpieper treft men de meeste adulte
vogels aan met een gri-jsachtige rugl wat vaak samen gaat met een

vriSwet ongestreeptó Uórst, die in kleur varieert van wit tot roze'
Iu Àet najaar is d.e kleur van de rug vaak bruinachtig en lichtge-
streeptl ierwijl de borst meestal lichtgestreept is. De Oeverpie-
per nleit het lehele jaar door een gestreepte borst en buik, terwijl
d.e rugkleur dezelfde blijft.
De loep
6'il-Effiever/trïaterpieper van de Graspieper te onderschei<len kan men'

behalve de boven reeds genoemde Icenmerken, ook de roep a1s onder-
scheid tussen beide soorten gebruiken.
De meest voorkomende roep van de Graspieper is een niet luid rriest-
iestrt, dikwijLs een aantal malen achter eLkaar herhaald'
VergeiiSkt món dit met de roep van de_Oever/Waterpieper, dan kan
men deze laatste beschrijv"n à1" een feI afgebeten rrieps-iepsrr, dat
na enige ervaring redelijk te onderscheiden is van de Graspieper.
In de literatuu.r vin,lt men ner8ens Segevens dat de roep van de
ldaterpieper zou verschj-Ilen van die van de oeverpieper. De waar-
nemingen van d.e laatste jaren hebben mij echter aan het twijfelen
geUraófrt of de roep van Éeide ond.ersoorten we1 altijd Cezelfde is.
óp ae slaapplaats in de oeverLanden werd. regelmatig een roep gehoordt
die het best te beschri jven is a1s rtieryp-ierrpn. De r-klank in
deze roep was vaak zeer Seprononceerd, hetgeen enigszins staart-
meesachtig aandeed, doch feller' Deze roep werd niet alleen bij d'e

oeverlanden gehoord, maar ook in de AW-duinen en Z-Flevo1and.
Van de Oeverpiepers, die ik d.e afgetopen twee jaar in Nederland
heb waargenomenr rÍep geen enkele zoals ik van de Waterpiepers op

diverse plaatsen heb gehoord.
Hiertegenover staat, dat een door mij gemaakte voettocht door het
Vanoise massief (een nationaal park in de Franse Alpen) ín L9?2,
byzonder veel waarneminqen opleverde van vÏaterpiepers op hoogten
tussen 2OOO-350O m, waarbij speciaal werd gelet op de ro€pr
Bij a}le waarnemingen werd geen enkele maal een roep gehoord die
afweek van de hier te lande voorkomende Oeverpiepers op doortrek
en in d.e winter.

7,

Het voorkomen van de Wat e er in Nederland
De a rp eper S de aren n van de soorten in Neder-
land, die aanmerkelijk algemener gewo-rci.en is. Het is dan ook niet
voor niets, dat de status van deze ondersoort het laatste decennium
van dwaaLgast is verandercl in wintergast in ktein aantal. Hieruit
blijkt d.uidelijk, dat de lÍlaterpieper ons land meer is gaan bezoeken.
De reden waarom vergt een uitgebreid onderzoek, hetgeen mogelijk in
cle nabije toekomst ter hand genomen kan worden.
Zet men de waarnemingen t/n l97L uit op een kaart, dan blijkt dat
een aantal plaatsen in Nederland frequent bezocht wordt. De veorrraàm-
ste gebieden zijn; Zuid Limburg, de Flevopoloers, het Zwarte Meer,
de Noord- en Zuid-Hollandse duinstreek, en het gebied tussen Veenen-
daa1,/Wageningen en de Rijn.
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De meeste waalnemingen duiden er sterk opl dat de voge1s in boven-
genoemde gebieden voor een vrij lange periode verblijven. Dit
wordt nog versterkt door terugvangsten van geringde vogels in de

A[rl-d.uinen in een zelfde herf st- of winterperiode.
Een byzonder interessant probleem is, of de voorkomende vogels in
óén van d.e genoemde gebieden een aparte populatie vormen' of dat
bijv. d.e populatie j-n de AW-duinen bestaat uit vogels die zeewaarts
trekken van uit cle Flevopolders en het Zwarte Meer.
Een tweed.e mogelijkheid is, dat de vogels van uit Midden-Europa
langs de grote rivj-eren zeewaarts trekken en in ons land een vast
winterkwartier bezetten, dat mogelijk ieder jaar opnieuw bezet wordt
d,oor dezelfde vogels. A1s ctit laatste het geval zou ziin, dan wor-
den misschien j.n bovengenoemde gebieden nogeens V{aterpiepers terug-
gevangen, d.ie 6én of meer jaren daarvoor op dezelfde plaats geringd
zijn.
Ook is er in Nederland een duidelijke oecologische differentiatie
op te merken in biotoop, wanneer rnen dit vergelijkt met de keuze
van de Waterpieper in zijn broedgebied, In de zomer leeft de Water-
pieper in een gebied dat vaak steil en weinig begroeid is; de flora
bestaat er meestal uit mossen en gra§ (Alpenweiden). Vooral berg-
beekjes met rotsachtige oevers hebben zijn voorkeur.
In Neclerland houdt hij er een geheel anclere voorkeur op na: hier
heeft hij zijn keus laten vallen op met riet en moerasandijvie be-
groeide gebieden. ]n d.e gebieden, waar hij tegenwoordig in herfst
en winter gezien wordt, is dit biotoop ruimschoots voorhanden. Men
clenke bijv. aan het Zwarte Meer, de Flevopoldersr de AUl-duinenl
terwijl ook Zuid-Limburg zijn deel krijgtt getuige de vele waar-
nemingen Ín het moeras de Hopel bij Kerkrari.e. Zovet van huis behoe-
ven wij echter niet te gaan, daar ook in het Amsterdamse Bos de Wa-
terpieper een duidelijke voorkeur vertoonde voor riet.
Met zijn voorkeur voorriet is de !ïaterpieper in Nederland bepaald
niet origineel, claar reeds vóór het vaststellen van een slaapplaats
in de oeverlanden het slapen in riet aI geconstateerd was j-n Groot-
Brittanië. Verder is in de literatuur niets bekend over het slapen
van deze oncLersoort in het riet. Alleen van een andere ondersoortt
ggglglJli, is het slapen in riet in Egypte geconstateerd.
Het verdient dus aanbeveling om, wanneer men tegen de namiddag in
herfst of winter bij een rietveld is, uit te kijken naar een mo-
gelijke slaapplaats; zoals reeds gezegd, kan men hierbij het beste
afgaan op de roep. Behalve in de duj-nstreek kan men er vrijwel ze-
ker van zijn dat, wanneer men een Oever- c.q. Waterpieper hoort roe-
pen boven een rietveld, dit in 9 van de 10 gevallen een Waterpieper
is, daar van de Oeverpieper nog nooit slapen in rietvelden gecon-
stateerd is' Het geluid alleen is echter nooit doorslaggevend voor
de subspecifieke determinatie; daar zijn beslist ook nog andere ken-
merken voor nodi-g, wi1 men zekerheid hebben. Vooral in de duinen is
dit het gevaI, daar rond de taluds van de kanalen vaak Oeverpiepers
verblijven.
De soort Anthus spinoletta in Europa
De soort Anthus épiíólettà-(Oeverpieper/itrtaterpieper) heeft in
Europa vijÏ-E[6;íeöifi6EE-vormen, waarvan er vier uiterlijk weinig
verschillen, terwijl de vijfde, de rílaterpiepern afwijkt van de ove-
ri-ge. Qua biotoopkeuze komen zij in hun broerigebied alle vijf we1
enigszins over66n, daar zij duidelijk de voorkeur Beven aan rotsig
gebied.
'1). De waterpieper (tala_lplnoletta) is zowel qua habitus aIs in zijn

geografie het uuÏE6i666;tjé-;ai deze soort. voor een beschrij-
ving van zijn uiterlijk verwijs ik naar het hiervoor verrneld.e.
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A1s broedvogeL komt men hem tegen in de Karpaten, de Dinarische
A1pen, het ÈinOos gebergte, de bergstreken in Macedonië zuidelijk
tot tret Olympus maesief, de Alpen e.q de meeste uitlopers hiervan
noordelii§ tot in Beieren, de Apennijnen, het Centraal. Massieft
de Pyreneëen, het Cantabrisch Gebergte en het iÍoogland van Casti-
lië. De rJ,laterpieper komt op Sardiniö en Corsica ook al-s broedvogel
voorr A1s broedgebied kiest hij vrijwel a1le hooggebergtes van
Midden- en Zuid-Europa.
$lat zijn overwinteringsgebled betreft is hij minder kieskeurig
en komt dan ook in bijna geheeL Europa voorr met uitzondering van
Scanclinaviö en Europees Rusland.
6verwinterend. en op doortrek zijn de vogels zuidelijk waargenomen
tot in NW-Afrlka, westelijk tot in Zuid-Engeland, en oostelijk tot
ver in i(Iein-Azië. In Klein-ÀziË broedt cle Waterpieper in het
grootste gedeelte van lurkije, de Kaukasuo, lrnenië-en NV/-Perzië.
Mijns inziens is de Waterpleper door zijn geisoleerde broedgebied
verspreiding, in vergelijking met de andere voorkomende ondersoorten
in Europa, een typisch voorbeeld van soortdifferenti-atie.
Momenteel wordt de Waterpieper nog beschouwd als een ondersoort
van d.e Oeverpieper (of is het andersom ?). ltisschien is het over
een tj-entaI jaren we1 zó, dat men de Waterpieper a1s een zelfstan-
dlge soort heeft aanvaard., aI is dit nu nog een hypothese. Kijkt
men evenvrel naar rle geografie en habitus van resp. de Oeverpieper
(1.g._li!!gfeli:lp9!I9ggg) en de yíarerpieper ({:§:_Eeig9}g!!g), dan
ken-men-Aó-ióà1ItéiE tàn een mogelijke soortdifferentiatie niet
over het hoofd zien.

2). De Scandinavische Oeverpieper (S:!:-]i!toralis) is een soort clie
aan de rotsige fjorcienkust van S;afrAi;aíiË-6i6edt. Hii broedt
langs vrijwel de gehele Scandinavische kuststrook, met uitzonde-
ring van de Zweedse kust aan de Botnische GoIf en de Oostzee. Aan
de kust van het Kola schiereiland. en aan de lïitte Zee broedt hij
eveneen§.
Ten noorden van de Sognefjord is hij zomergast, hetgeen hij ook in
Finland is.
Als wintergast komt hÍj voor langs de kusten van Denenarken,
Duitsland, Neclerland, Belgiö, Frankrijk, NiIl-Spanje, Portugal en
nog verder zuidelijk tot de Atlantische kust van }larokko.
Qua uiterlijk verschift deze vorm van de vorige door bruine boven-
deIen, grijsachtige buitenstaartpennen, en het geheJ-e jaar door
een geelachtige buik en borst, die diffuus, grof, niet talrijk
gevlekt is.

J). De BrÍtse Oeverpieper (4:g:_pg!I9ggg) broedt aan bÍ-jna alle kust-
streken van Groot-Brittà;ÍA;-A6i-iiizonaering van de zuldoost-kust.
Aan de kust van Bretagne en Normand.iö is deze ondersoort ook broed-
voge1. In Groot-Brittanië is d.e vorm voornamelijk stanclvogell ter-
wijl hij in de winter zuidelijk is waargenomen tot in de Gol-f van
Bi-scaj e .
In Nederland is deze vorm dwaalgast; er is n.I. maar 66n ringvangst,
bij Den Helder op 1O maart 1918. De mogelijkheid, dat d.eze onder-
soort meer langs onze kust voorkomt is niet uitgesloten, maar dit
kan helaas nogal moeilijk geconstateerd worden, daar de Britse vonn
in het veld zo goed a1s zeker niet van de Scanrlinavische vorm te
onderscheiden is.
I.p.v. de bruine bovendelen van de Scandinavische vorm, heeft de
Britse meer olijfkLeurige bovendelen, terwijl de borst dichter en
fijner gestreept is dan bij d.e eerste. De meeste auteurs twijfelen
sterk aan Ce waarde van riit verschil in het veld. De door mij ontler-
zochte balgen in het Zoölogisch Museum te Amsterdam, van beid.e onder-
soorten, waren in de hand nauwelijks uit elkaar te houden, zodat het
onderscheiden in het veld m.j.. ook geen reë1e mogelijkheid is.
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Voorts koinen er in West Europa nog twee ondersoorten voort
te weten A.s. kleinschmidti op de Far-oer eiLanden en

A.s. mei!"IlzEïgEli-.p-46-Eeuriaen; beide ondersoorten zijn
endemisch.
Het uiterlijk komt overeen met de Britse vorm (4'9:-P9!I9!99) '
aIleen qua maten verschillen ze'van d'eze '

Ge leegd e l-itteratuur o.3.3

Door bovenstaand. artikel hoop ik wat meer belangstelli-ng gewekt te
hebben voor de Waterpieper, en de subspecifieke problemen rond'

d.eze soort, en tevenÉ a.t dientengevolge in het komende najaar en

d.e winter cloor wat meer vogelaars naar de rrïaterpieper uitgekeken
zal worden, in eerste instàntie in het Amsterdamse Bost maar ook

daarbuiten.
Hierbij wi1 ik de heer A.N. §wart bedanken, dat ik de waarnemingen

en geliidsomschrijvingen uit zijn archief mocht gebruiken, en

Dr. J. rilatteL, di; he[ mij moq,eii3X maakte museummateriaa] te
bcstucleren.

- Commissie voor de Nederlandse Avifauna, l97Oz

Avifauna van Ned,erland, tweede bijgewerkte en herziene
druk. E.J. Bri1lr Leiden.

- Heinzel, H. & R. Fitter en J. Parslowt 19722
The BÍràs of Britain and Europe with North-Africa and the
Midd.le-East.
íllilliam Collins Sons & Co Ltd', London'

-tenKate,C.G.B.&Ivi.J.Tekke,ornithologievanNeclerland'
L961 t/n lg?L. Limosa.

- Vaurie, Ch., 19652 The Birds of the Palearctic Fauna'
Passeriformes.

- Svensson, L., Lg?Ot Identification Guide to European
Passeri.nes,stocJ<holm,Natur-historiskaRiksmuseet.

M. van den Berg
Kinderdi jkstraat
Amsterdam - IOIO

TeI. 7L976t

8II

Amsterdam
lufï-ïe74 vdB/vDr
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(vgr. voor andere inventarisaties Medr Bl-ad KNNV VlíG Amsterdamt
6e jrg., nr. J-4, b1z. 44-45,
8e jrg. , rIÍ . 2, b1z. 4-6 t
9e jrg., rIP. 11 blz. 9-1Ot

IOe jrg. I ÍIr r I r blz. 9-1O. )

Evenals in voorgaand.e jaren inventariseerde o.g. met hulp van mevr.
J. ALberts het water6chap BotshoL, en evenals in l97L en L972 wet-
den de afzonderlijke j-nventarisaties van Jr v&rr der lJIIiel en de R.Ï.N.-
medewerker D.A. Jonkers met onze Segeven§ samengevoegd tot 66n ver-
slag,
De Heer J. van der Plas gaf veel waarnemingen door en inventari-
seerde de z'9. Kloosterkolk.
In principe is er alleen op zang geinventariseerdr en neBtvondsten
berustten dan ook op louter toeval, behalve bij meerkoet, kokrneeuw
en houtd.uif .
In bovengenoemde periode werden in Botshol 757 vogelsoorten waar-
genomen, waaronder 69 broedvogelsoorten.
De broed.vosels (inclusief die van de KLoosterkolk) waren:

Fuut - 35 tercitoria, waarvan 22 vastgesteld door nestvondsten.
56óEars - 2 territoria; verloop van broedsels onbekend.
EÏàilïË-reieer - 6 territoria; staapptaats in Kleine Kooibos.
FgrperràiÉèI-- 4 territoria; zeer veel fouragevluchten naar en
van polder Ronde Hoep
Woudaap - 17 temitoria; weliswaar mlnder broedparen dan ín 1972,
maar toch meer paren dan in de daarvoorgaande jaren.
Roerdonp - 3 tercítoria; tijdene vorstperj-ode steeds 1 exemplaar
in openblijvend slootJe bij boerderij.
Wilde eend. - cÍrca 15O - 18O broeAparen.
Wintertaling - 3 tercitoria, vastgesteld op grond van gedrag.
3ómeítàfínÀ-- 6 territori-a; in d.e maand augustus L973 waren min-
stens )O exemplaren aanwezig. .

Krakeend - 1 territorium; op 17 neí L9?3 werd een nest gevonden
mèt 6 

-èïeren.
SlobeenÈ - 11 te*itoria; geen nestvondsten. Ïn augustus 197] min-
stens 1OO exemplaren in de Kloosterko1k.
Krooneend - 10 temitori.a; I nestvondst. Op L3 ner- 1973 de eerste
waarnenring van puI1i. Veel tweede broedsels.
Eind october L972 eLrca ?JO exemplaren aanwezig. Van eind. april
tot eind juní l9?3 veel mannetjes bijeen op de Grote tflije;
maximum 22 mannetjes en
Kuifeend - B territorla

6 vrouwtjes bijeen.
; 2 nestvondsten. Maximaal circa fOO exem-

plaren aanwezig; dit was op 28 januari L9?3. Oemirldeld echter in
de winter 25O - 3OO exemplaren.
Tafeleend - l teruitoria; 2 nestvondsten op 17 meí l9?1. I'{aximum

Wltggg""$ - 1 territorium, op grond van ged.rag.
Knobbelzïuaan - 2 broedparen met 4 en t jongen.
EggqIAf'? Uroedp"r"a. Het ene broerlpaar joeg voornamelijk in
ËiE;Tond.e Hoep, het and.ere paar in polder Groot Mijdrecht.
Torenvalk - 2 teryitoria.
Fatri s - L temitorj-um; geen nestvoadst of waarneming van jongen.

tot 4 hennen per haan.
zwijgzame voge1. In trektijd tot

azant - zeker 10 hanen met 2
frffiat - 7 territoria; zeer
fràffi;f 8 exemplaren.
Porseleinhoen - 1 territorium in de Kloosterkolk.



enkele tientaLlen.
territoria in t9?7 eeschat op 1JO-14O' 115 nest-
broedsels. Het maximum aantal meerkoeten zaSen we

te weten 19OO exemplaren. Op 29 iuÉ A97-3 waren
n bijeen aanwezig op a" Grote Wije' Op 26 augustus

l9?3 totaal circa 15OO exemplaren. Lg?7
À"rróf"r."ter - 6 territori-a1 op ]o juni'í'o'g ouaerpaar met juvenielen
op de weilanden.
Kievit - 1] territoria. Voortrek reeds op ]1 ne:- l.971 beginnend'
fr!3EïE"ip 

-- 4 tu*ritoria. ïn de trektijd. meer vo'-rkomend, tot circa
]5 exemplaren.
Orutto - B te*itoria. Op 24 juni 1973 s1aapvlucht waargenomen'
E .r" - 3 territoria. Op 24 juJJ- L9?3 werden 1}0 in zuidwestelijke

(gotshol , 2e bl.z.)
Waterhoen - ninstens 16
broedparen mogelijk
Meerkoet - aantal
vondsten van eerste
op 29 october L972,,
reeds ?29 exenPlare

Veldleeurverik
vilitte kwikstaart
interko
g

rote S er (t<t.x)
ter

Mere
frËËfiIeeaal (xl.t<)
Roodborst

-L2-

territoria. Verborgen leveode vogel; aantaJ'

richting ov
Kokmeeuw -
werden resp
kwamen groot.
Zwarte stern - 26 broedparen; een kolonie net totaal 9 Paar werd
ËAkïffird d.oor reereantenl ciit leidde echter niet tot verlies
van 1egse1
Houtduif -
Tortelduif
Koekoek -
aanwezL8.
Ransuil- -

fase ook

ervliegende exemplaren uraargenomen.
,.*.r.*Ëu1ijk ciróa 150 paar. op 17 mei en 15 iuni 1971

".ti*""fijf. fZa en 1L5 èier"n geraapt; ongeveer 40 5ongen

ë

?5-85 broedparen.
- 2J territoria; 2 nestvondsten.

minstens 4 vrouwtjes en 6 manneties; rossige

8 territoria, waaronder een grondbroedsel'

Tui-nf l-Biter
Grasmus
ÉïààEÏuipg: (i<t.t<)
Fitis
ílïïEiqs

Gióte karekiet
Kleine karekiet
Bosrietzanger (
Rie!zanger
SrotvoEel#

I terr.
1 terr.

52 lerc.
B terr.
2 terr.

r3 terr.
J tett.

14 terr.
68 terr.

11.k) 1 terr.
13 t.ert,
I terr.

. ! terr,

Rietgors
Putter
Kneu
ïÍffi
HfFEmus (KI.k)
Zwarte kraai
Ekster
ÍGàilEe eaai

2J tett.
4 terr.
1 terr.

7O terr.
48 terr.
3 à 4 terr.
B terr.
2 terr.

11 terr.
41 l-err.
1 terr.
2 terr.
J terr.
J terr.
4 terr.
4 terr.
J t-etr.

9terr. @
JB ter. §99lgg9§2 terr. PiglsJg99g
B terr. tr@-

s etz

Zwartko U

(rf.r = in de Kloosterkolk)
De meest vernieldenswaardi ge overlge waarnemin"o,en zi jnr

Pareld.uiker - 1 ex gedurende een week op de Grote [tije, februari 173.

Roodhalsfuut - voor vermoedelijk de zesde maal in successie ovëTzo-
ffi;AE,=;f-ffiult exemplaar in de Kloosterkolk en op de Grote ltJije.

Kuifduiker - 1 exemplaar in begin april 1973 enkele dagen op de Grote lliie.
Geoo-rtle flut - eerste ] weken van aprit L9?t l exemplaar op de Grote $Jiie.
Kwak - in augustus 1-973 eetst 1 en later 2 exemplàxéD.

Smient - overwinterde met, 75-4] stuks; op 24 i:uni L97J vlogen I
EÏffiÏaren in overgangskleed uit de Kloosterkolk op.
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(Botshor, Je bLz.)

Pijlstaart - veel overvliegend waArgenomen; maximum op 17 october
1972t te weten L39 exemplaren.

Grote zeeëend - van 14 januari tot 24 februati t971 1 mannetje op de

Grote rlrli je.
Zwarte Eeëend - 21 januari 1971 3 exemplaren op de Grote !Ïiie '
Bergeend - r egelmatig waargenomen; op 25 april t973 kennelijk op zoek

op 20 mer. 1973 balts.
Kolgans - i- januarL l9?3: 12 exemplaren overvliegend'
naar nesthoLte;

Wilde zwggn -
Kleine zwaan -

.12 jarruafi l9?1: 6 exemplaren overvlj-egend.
op f7 en 18 october L9?2 en op 10 en 19 januari 1973

resp. 7, 10, 4 en B exemplaren overvliegend.
Buizerd - 2 exemplaren overwinterden. Herfsttrek o.a.: 29 october L972
6 efEfrífaren, Voorjaarstrek tot 15 april L973.
Ruigpoótbuizerd. - op 17 en 2) october 1-972 L overvliegend exemplaar.

Sperwer - 2 exemplaren overwinterdenl reeds op 17 september a972 een
ïïffifexemplaar aanwezig; Iaatste waarneming op f april l97r'
Rode wouw - op 29 nej- L9?3 1 ex overtrekkend in noordelijke richting.
Wespenclie! - op 1/ september L972 en op 17 mei L973 I exemplaar.

ne kiekendief - in se ptember 1972 J trekwaarnemingenl tussen 21
a ene mel-
B1auwe kiekend,ief
L973 2 overtrekkende exemplaren.

Kemphaan - van midden april af tot eind iu1,i 1971 werd regelmatig een
groepje fouragerende kemphanen gez 1en.

Steenuil - regermatig fouragerend; territorium arld Z'o'-l^arrd van Botshol'
Bosui] - gehele seizoen 1 paartje in de Kloosterkolk.
ItIsvogel - 12 augustus 1973t I exemplaar langsvliegend bii het Fort.
Groene specht - 2) maart, 1971: I exemplaar in de Noordelijke Po}der.
Grote bonte cht gedurende de wintermaanden af en toe 1 exemplaar.

IJ sept . 1972: 1 exemplaar over de Grote iilli je.
ptember L9722 I exemplaar in het Boomvalkenbos.

Draaihals - 25 april 197J 1 exemplaar overvliegend.
PgapJe - april 7971 f exemplaar op de grasdijk langs Groot Mijdrecht.
Fluiter - begin meí L973 1 zingend exemplaar.

Baard,mannetje - in de herfst i-n groot aantall maximaal 86 exemplaren,
AIE-'rras op foctober Lg?Z.

Geelgors.- rond 22 juli 1973 enige
van de Brugsloot.

dagen een mannetje aan het begin

Barmsijs - var 17 october 1972 tot 2J april L973 waarnemingen,
maximaal 26 exemplaren.
Goudvink - 3 october l9?2 en 6 maart L973 1 exemplaar Ín het Grote
Kooibos.

l9?3 regelmatig waarnemingen.
- 1 exeàpIaar van 3 tot Ii maart l9?1; op 14 april

e
arte spec

ES t
se

A. Hartog
Admiralengracht 2Ol
Amsterdam - 1015.
Tel. t6g43l

AHa/vDrju1i 1974
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Tn t9?3 trachtten Ííevr. R. de wijs - Tabois en de heer R. de wijs
(VWC-frlt Oooi) samen met mevr. J. Alberts etr o.g. (KNNV VWG Amsterdam)
voor de eerste maaf het gehele Naardermeer QJZ h,a) integraal te in-
ventariseren op zangterritoria. Door velerlei omstandigheden is de

inventarj-satie niet voor de volle honderd procent gelukt.

In totaal werden 69 broedvogelsoorten vastgesteldl plus 2 dubieuze
broedvogelsoorten, te weten pijlstaart en witoogeend.
Yar- ? andere soorten wercl het broeden alleen in de naaste omgeving
vastgesteld, nameLijk: dod.aars, veldleeuwerik, boerenzwaluwt huis-
zwaluwr huismusr ringmus en spreeu$r.
Naast deze sootiun wórden nog J2 soorten waargenoment zodat het to-
taal aantal waargenomen soorten van 1 april t9?3 t/m 2] december l9?3
1]0 bedraagt.
Van 1, broedvogelsoorten werd wè} het broeden op de een of and'ere
manier vastgesleld, maar om bepaalde redenen zijn deze niet in de

broedvogeffi5st opgenomen. Deze soorten zijn: aalscholver, blauwe
reiger, purperreÍger, lepelaar, wilde eend, fazant, waterhoent meer-
koet, houtduif, koekoek, zwarte kraai, ekster en gaai'
BroedvoEels

-*Bij de meeste soorten staan 2 getallen vermeld. Het eerste geeft aan

het aantal rpositief vastgestelder territoria of broedparenl het
tweede getal geeft aan het vermoedelijke aantal territoria of broed-
paren. Iiet twèede getal is al}een d6n vermeld, als er voldoende ge-

i.r"r" beschikbaar waren voor het met enigerlei mate van zekerheid
berekeneu. van deze aantallen.
Fuut 33 tert. cà. 15
Geoorde fuut min. 1 Paar
Roerdomp 5 terrl cà. 7
Wintertaling min. t Paar
Zomertaling min. 4 Paar
Krakeend min. I Paar
Slobeencl min. LO Paar
Krooneend min. 2
Kuifeend min. 1
Tafeleend min. 1
Bergeend min. 2
Knobbelzwaatl 6
Bruiae kiekendief 1
Boomvalk 2
Torenvalk 3
$Iaterral miÍI. 1-4
Zwarte stern càe t-5'2O
HoLenduit 2
Tortelcluif 2
Bosuil min. L
Ransuil min. I
Grote bonte specht 1
Winterkoning 97
I{eggemus 2e
Grote lijster
Zanglijster
Merel
Gekraagd.e roodstaart
Nachtegaal
Roodborst

,ril. c&r 50
I
l-

ca. 40

paar
paar
paar
paar
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr,
terr.
terr.
terr.

ca.7
I

2of)
Càr 4

L5-2OC&o
2
2

ca. 3
ca. 12O
ca. JO

I
6

29
1
I

33
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(Naar,fermeer - 2e b1z-.)

Sprinkhaanrietzauger
Snor
Grote karekiet
Klei,ne karekiet
Bosrietzanger
Rietzanger
Zwartkop
§potvogel
Tuinflui-ter
Grasmus
Braamsluiper
Fitis
T jiftjaf
Grauwe vliegenvanger
Koolmees
Pimpelmees
Matkop
Staartmees
Baartlmannet je
Boomkruiper
Rietgors
Putter
Kneu
Vink
Wielewaa}

Roo fuut

AHalvDqjlli 1974

A. Hartog
Admiralengracht 2
Amsterdam - l-O15
Ter. t6947t

min. 6
2t
l-g
77

2

55
22

terr.'terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr.
terr,
terr.
terr.
terr.
terr.

2 terr.
2J t,err.
6 terr.

1] terr.
l-2 terr.
15 terr.
1 terr.

64 terr.
2 terr.
1 lerr.

L2 terr.
5 terr.

1o
2'
8l
2
65
30
t
65
4
I
210
1.2,
2
,o
I0 min
20
L5
t5
1

75
?
3
18
8

3
53

4
I

180
108

C&r
C&o
Càr

ca.

C&.

C&r
C&r

ca.

C&c
C&r
Cà.

Cà.
ca.

Overi e soorten:
meest verme aardige waarnemingen zijn:

3/6/,?3 L ex in prachtkleed op Bovenste BI1k'

RietEans - 2
L/9/'?3 1 ex in Z.O.-dee1 van Grote Meer.

3/i/r71 28A-1OO exx op weilanden langs westelijke zijde

È) r

van het reservaa't.
rÍJilde z'flaan - ??/lO/r?1 12 exx overvliegend r. zuidwest over §pookgat.
ffiïiE-f:mL/t?3 mannetje jagend langs Diemonts Bosch.
E[Eifincr.ief - L9/5/rZ3 1 ex r. noordwest over Hoofdtocht.
-#

ffifi'apfr'lyq1.5 - L9/5/ tfJ adult màÍrrro zeer langdurig waargenomen bi j
Bovenste Blik.
Poelsni L/9/,'/3 ! ex overvliegend bij de Kolk.

vanaf 8/g t/n 23/L2/ '7J minstens 1 ex aanwezíe,. 27/tO 2 exx.
- 28/?/'?3 I ex langsvliegend bij Jan Hagens Bos.
- z?/rc/'?1 I ex langs Veertig Morgen zittend, af en toe

su ng.
Grauwe kl.auwier - 19/r/'73 I ex al fouragerend langstrekkend met
af en toe su6éóng, Visserij.

o5hu

vo



-L6-
t tweede kwartaal.

sch beoor ee , blijven voor de

verantwoordelijkheid van de ïraarnemers.
Nummering volgens Vogelgids ]e druk.
De nummers tussen fraàt<3às (..) verwijzen naar ttDe Vogelwereld
van het Amsterdamse BoStf , verder te noemen trBos-Avifaunarr.

+(..) betekent: aanvulllng op deze Avifauna.
Het teken g kan ook g -kIeéd betekenen.

+(J) 5. I\ru!
Broe$gevallenr cgq. broedparen - Noordkaqt:

1. Rietrancl Jachthaven de Koenen' waarnemingen f/n 2O/5.
Bij noordpunt w. 24 o.a. nog l?/6 een trorrrt-encl paar; mogelijk
zelfde van:

2. Sloot tussen Jachthavenbos en Zandterrein;
20/6 I ex op een nest, tweede ex kwam aanzwemmenr balts.
22./6 L ex ni; dit nest - 28/6 nest Ie.eg, Seen fuut.zichtbaar.

Ja"Kinderspeetpíaats: 14/4 nestbouw, 18/4 op nest, l8/5 2 juv'
b.Mri.v. 13/6 zetfde paar opnieuw broedend, op nieuu- nest.

4. Hoornsloot bij bovenbos. 3/6 3 juv., m.i.v. L2/6 tot 2 geredu-
ceerd. BroedPlaats onbekerid.

5. Roeibaan, tg75 met 2 juv., t.h.v. grasvlakte tussen midd. en

laatste bos. Broedplaats onbekend.
6. Inham Gerneente-terrein. 4/4 nest, paar fuut erbij. Later verstoord'

Nog we1 vuaarnemingen van een paar futen in die omgeving.
2l/6 tlorcrr-geluid. ter plaatse.

Z. Eind exc. p;d, sloot róchtsl m.i.v. l8/5 waarnemingen van een
paar, later van 1 ex, kennel-ijk in de omgeving van een nest on-
cler overhangende wilgentakken.

Sa.Meerpad Westzijde, 24/3 op nest' oorspronkelijk (24/4) 4 ;ongen
(+ 1 ej.) 1 Ír.1.v. 2l/4 geteduceerd tot 2 jongen'

b.M.i.v. 4/6 zel.fd.e paar-op.nieuw nest. 30/6 3 juv. , LO/? noe maar 2.
9. S1oot introeverp.rÈ Meerzichtrr. 2t/6 bleek het nest te zijn uit-

gehaald.
? 10. Vermoedelijk nog een derde paar in deze hoek, Op 4/5 waren 6 futen

i-n totaal aanwezig, die met elkaar aan het knokken waren.

Buiten Noordkant:

Vi-erwindenbrugr 22/6 2 adult + 1 juv.
Van Kleine Vijver ? Of van Thijssepark ?

- lj[estelijk viaduct: waarnemingen van I ex op 1l/7 en 16/4.

Landscheidingsvaart, tussen Nieuwe Karselaan en KLI'I: 2 paar fuut
- e1k mel 3 pulIi (de Groot e.a.). Andere paren dan van Thijssepark ?

- Schinkelpolder, voormalige meeuweneilanden, 19/5 met 2 pu1li. (aOr)
4/6 I aAutt + 1 juv. sloot ten Z,O van koekamp, 5/6 en 12/6 idem
op rle vierkante plas. Van zelfde paar ? (ng-vOr)
VgI. ook l?/4 Raclar. (ttars)

- Amstelveense Poel bij Poelpad, eerste broedsel verstoorclt
21/5 opnieuw op nest. (ae Groot)

- Zuj-d.zijcle Arv. Poel, 2 paar in oeverlancl.(Hartog)

Klej-ne Poe1, 12/6 meb 2 grote jongen. (ae Groot)

Kanobaan bij kampeerterrein: m.i.v. 20/4 herhaaldelijk 2 exx waar-
genomen, l?/5 rnet 2 al grote jongen (Straatman). Ivlogeliik ge-
broecl in sierwater tussen bruggen 560 en 56L ? (ae Groot)

AMSTERDAMSE_BOS-, 197!-TT
De waarnemingen, hoewel



+(4)

+(6)

+(?)

_L?_
(1924-ïï, 2e btz.)

Vervolg FUUT:

Aan de Noordkant bevond.en zich dus minstens 8 broedparen,
frAa;ïaË-Z-iË;n-;et 2 broedselsi Dit betekent een grote toera.me.
Qg6g opaàr -tg?O lpaar -tg?t lpaar -t972 4paar-
L9?3 4 paar).

Tr&.v. de rest van het Bos is de toestand nog wat onoverzichte-
lijk, o.a. i.v.fi. de 2 broedparen van het Thijssepark.

6. Roodhalsfuut
Voor Ae 'rraarne'mingen oP 1r 2t ] april, zLe vorig Blad.
4/4 t ex bij werk 24 (vDr) 6/4 iaen (AA)

7/4 iaem (.0,n, RG, mej. van Vliet)
9/4 2 exx - zomerkLeed - werk 24 (vDr, RG)

l4/4 éerst 1 ex aldaar (vDr), later ]-!g3=, balts I

Zj.i kwamen uit de rietrand bii G;ËmavEíïíe Koenenrr.
(vDr, Reijnders)

l?/4 I paar aLdaar (vDr)

8. Geoorde fuut
ffigen van 2r/1 t/n 5/4 (zie vorig Blad) nog
5/4 I ex in winterkleed bij oeverpark MeerzÍcht (vDr)

9. Dodaars
6/4 I ex bij viaduct Rijksweg , Schi-nkelsluizen (AA)

(vDr)
ein (Krabben, Ed..T)

7/4 I ez inham Meerpacl Noord
l5/4 4 exx op NM blj Gem. terr

( 18)

NB tl,./5 t 6 i.n prachtkieed bii brue 54o ('rkarekietenkraagrr);
duidelijk broedgedrag, zwomristj-ekemtr de rietkraag in (Swart)

(10) 18. Aarschorver
2/4 2 exx over kamp. temei-n (§traatman)
Boven, over of op NM steeos 1 ex op

l?t 2Or 2?,28, 2! april . op 29/4 tweemaal 1ex.
Ideri ], p, IJ juni. 1/5 1 ex over Bosbaan.
4/> t ex over Arveense Poel (tra,1, vOo).
5/5 L ex over kamp. tem. (Straatman); 1 93 Arveense Poel (Verhoeve)

lO. Lepelaar
Zq75a ex vanuit Zandput Nieuwe Meer (Haarlemmermeer) overvliegend.

naar Asd Bos (na,l, vOo)

(21) 4. Wintertali
ngvaart bij Schipho 1 Oost (Kars)

1 paar j schuilhut ONM (Buker, de Groot, Hartog)

(22) JJ, Zonertali4g
Íz/li ét l.fJql-paar sloot weilan«len Mz (resp, AA, vDr)' t5/4 l- 6 aldaar (AA)

(21) J6. Krakeend-§7qT-Ear lttvl biJ Gem. terrein (Krabben)

(24) ]f. smient-g7f?ffu, 1 ö over excr pad (Krabben, EdJ)
(25) ,8, Pijlstaart

27/4 1 paar over manege richting NO (Swart)
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(26) ]2.rslglgsnq
In de maaffiln april en mei regelmatig waargenomen Noordkant t
o.a. 8/5 2 paar bij echuilhut ONi't (Buker, de Groot, Hartog).
Hoewel geen juvenielen werden waargenomen' vermoedelijk wel
broedvogel aldaar.
9/6 1 paar eind exci pad, meerdere malen 1 6 overvliegendt

ook 2 6 achter 1 g aan (Dooremans)

+(28) 4r. goppereend
2/4 tientallen kuifeenden3 ö 2 o op Roei-baan, tussen

(Hr. entm"v". Straatman)
(29) 42, Kuifeend (Noorclkant)

Hoewel zich op meerdere Plaa,tsen geruime tijd paren ophieldent

(4t)

(4e)

werden slechts tweemaal juvenielen waargenomen, n.1.:
9/6 A paar met 10 juvenielen eind. exc. pad (AA, de Groot, exc.)

2l/6 I ó met B Suvenielen eind exc. pad (mevr. Bakx)
Op 9/6 f,rramen ze toevalLig in het zíehl doordat ze door een rubber
bootje wercien opgejaagd; op 2L/6 waren ze ook slechts enkele
minuten zichtbaar.
B/y l> paar oNM !V bii schuilhut (Buker, de Groot, Hartog)

5J. Gro'!e zaagbek
-ffi z4 (vDr). Laatste waarneming van een 6.

2:./4 2 q *"ÍL 24 - 1/4 2 9 Gem.terr., tweemaal I q Meerpad -
4/4 2 § werk 24, L o ovel r'114 - 5/4 2 y ?/4 L I rierk 24.

Hierna nog slechts:
tl/4 L 9 op NM bij Gem. terr. (resp. v.d. Berg, vDr)
L?/4 t H o, NM bij v,erk 24 (ltr. Frieswijk Sr.)

74. Buizerd
T774-T ex 6i3 Radar' schink
18/, I ex cirkelend boven b

elpolder (Kars)
ovenbos (Hi.rschler, vDr)

(rr) //. sperwer
Geen waarneming na 25/1 (zie vorig Blad)

$5) 82. tlrlespendief
Ïö7ïË;:ffiËr exemplaar over oeverlanden Poer (suker)

$6) 87. Bruine kiekendief
3L/5 L o boven ONM, geruime tijd wsargenomen

(6r) 89. Boomvalk
277TÍ-éÍ boven oNM ( Dooremans )
M,i.v. 4/5 waarnemingen van een paar, zelfde nestplaats in ONM

aIs in 1972 (geslaagd broedgeval) en l9?) (verstoord broedgeval)
(62) 94, Torenvalk

9/5 6 kasten bewoond (Bukern de Groot)
(61) 98. Patrijs

Territoria in CNM, weilanden Meerz icht (Z) en op hertenkamp.
(67) 102. waterral

Waarnemingen bij ONI"Í wijzen op minstens 1 broedpaar aldaar.
8/y 1 ex gezien bij schuilhut ONM (Buker, Hartog, de Groot)

Q4) 112. scholekster
Broedvogel weilanden Meerzicht.
fdem Vogeleiland, 1 paar met ] juv. (tle Groot)
B/4 1 ex hertenkamp (vOo)

(ns)



Qe)

( 82)

(84)

_Lg_
(I974-tl, 4e blz.)

. Kleine vl_e
ex roepend over ONM (Krabben, Lammers, Ed,J)

(naJ, voo)1/S t ex over ONM
a/> t ex gehoord Amstelveense Poel (4. de Jong, EdJ, vOo)

12]. lriatersniB
In april nog regelmatig waarnemlngen ONI"I en weilanden Meerzicht,
varierend van 1 tot I0 exx. In mei slechts:
4/5 gezien bij exc. pad (4. de .Iong, EdJ, voo)
ïn juni:
L/6 1 ex opvliegend bij exc, pad (nA)
9/6 ttkl.oktiktf-geluid ONM OoetrO4 uur ]O (Dooremans)

L25. Bokje
9/4 1 ex ONM, opvliegend en weer invallend (Krabben, EdJ)

( 8f ) !2§.,-[o-utsnip
47ff ex opvllegend uit OM'Í Oost en invallend Koenenbos (eai<x

EdJ, v0o, 'i{ierÍnga)
ll/\ 2 exx opvliegend uit bosstrook langs V'eiI. (Ua.f)
14/6 I ex vliegend langs V'eil., tijdené avond.-excursie (ae

Groot, v.d. Berg)
(86) 128. wulp

2g/3, 6/4,
4/5 5 exx

(87) !29. ReEenwulp
29/4 I ex roepend over Bosbaan (vDr)
1/5 t ex roepend over Koenenbos (Brander)
9/5 t ex over kamp. terrej.n (Straatman)

Enj-ge _ma1en regenwulpen over het Bos, meestal roepend., in mei
( Verhoeve )

(88) 1J1. Grutto
Eroedvogefi{reilanclen Meerzicht. Na het rollen van de weilanden
(week 8/4 - L1/4)-steeds exemplaren op het Gem. terrein (12,
22, 2l april, 1, 8, 12 mei, 2 juni) 1 óp grasveld tussen mj-ddelste
en laatste bos en bij Koenenbos (Zl/4) en werk 24 (t8y51..
L7/4 ? exx Radar, Schinkelpolder (Kars)

(go) Ulr_turlgat je
l9/4 I àx-Ràd.ar, Schinkelpolder (Kars)
2?/4 2 exx invallend en ró.pend ONtl (Krabben, Lammers, EdJ)

(92) 1]5. oeverloper
29/4 L ex NttrJ-Eóek ![eerpad (resp. vDr, Rc)
vervoS-gens waarnemingen langs de oever van het NM, voornamelijk bij
yprk_?a :l bij de Nil-hoek vàn het Meerpad, op 4, Z, 8, 10, II;
J+, 16, ]-7r 16, 19, 21, 24, JI mei, meestal slechts 1 ex, som62 of J exx.
9/-5 t/m 26/5 J.angs Ringvaart (Verhoeve)
lB/5 L ex Vteil. (Swar[, v.d. Berg, vDr, RG, Hirschler)ïn juni slechtsz l/6 2 exx oeverpark Meerzi_cht (AA)

136. f"ureluur
Broedvogel weÍlanden Meerzícht en ONM.
22/4 2 exx invalrend. v'ei1.1 vlogen direct weer weg (na,l, voon
7/S Z exx Vrei1. (de Groot) - 

Topsvoort)L8/5 t ux V'e11, (RG)
2O/5 1 ex gehoord hertenkamp (Ea;, vOo)

li'laarnemi-ngen van overvLiegende exx (steeds 1 ex) op
9/4, t2/4t 28/4,
over ONM (A. de Jong c.6.)

(e3)
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(rgz4-rr , 5e b:'z,)
1J8. Groenpootrqite-r
q7q--Z-exx nIéfen inr oNM; vlogen later ureer weg (Krabben, EdJ)

(Io2) 148. Kqmpbqqn
ZIlTTéiÍ-Tóuragerend Gem. terre in (Swart, AA);

(e5)

( 124)

(125)

later 4 exx aldaar (al)
28/4 1, ö tussen middelste en laatste bos (Rei;naers c's')

1] exx van Zandput NM richting Bos (Krabben, Lammersr.EdJt
1.L/5 l o vregvliegend. van weilanden Mz (lA, de Groot + exc.)

voo )

1f/4 xfuten roepend over Vrei1.,
L2/4 I ex roepend over Nl'I bij Gem

L1/6 4 exx overvliegend (gat<x)

( 106) l-62. G te In tweede kwartaal- slechts:
(swart)

(111) 165. stormmeeuw
Geiing aantal waarnemingent vn1. van juveniele exx.

(trr) 174. Zwarte stern
ZV6-Z-exx over-Àmstelveense Poel (Verhoeve)

(ul) 179. Visdief Eerste voorjaarswaarnemingen:
zí7fr-ffi,ornsL00t bij sluiswac.hter Mus (RG)

2 roepende exx Amstelveense PoeI (Verhoeve)
2?/4, "**-to.run Ba1kan, later I ex over kanobaan bij manege (Swart)
4/5 to exx over Arveense Poel (ua,l, vOo)

Verdere waarnemingen vnI' aan de Noord^kant, behalve:
?/5 3 exx Vreil (de Groot)

22/6 1 ex bij AMVJ sportveld. (vDr, RG, DB)

191. HoLq4duif( 12r.)

(rol) I49. Kluut

7 adult ex over

begin bovenbos
Koenenbos (Reij

1aag, niet zichtbaar (naJ, Topsvoort)
. tàrr., richting O (vDr, RG)

267q
28/4

L/5
t6/s
t7/5

zang,
zang I
zang,
zang I
zanEr

(swart)
nders c.e)

Noord.zijde Koenenbos (vDr)
zowel middelste bos a1s eind eerste
bij voetpad door middelste bos (vDr,

bos (vDr)
RG)

(l.zt) 19]. Torte} Eerste voorjaarswaarneming:
lO/5 2 exx zang oeverLand Poel (nuXer). Broedvogel aldaar.
l3/5 2 exx bi-j huis de Groot (de Groot).
Enige waarneming buiten Schinkelpolder:
LE/6 L ex gezien Jachthavenbos (vDr). Exceptionel-e plaats.

4. Turkse tortel
ex zang achter wa tersportvereniging rrDe Schinkelrrt

1 ex zang
)/J zang VEBA

èl/> L ex zang
25/5 L ex zang
,sls broedvogel
195. Koekoek

Jachthavenweg bi j rrgestichtrr.
parkeerterrein-
óp TV-antenne huis sluiswachter Mus (vDrr RG)
op huis sluiswachter Mus (vDr)
doorgedrongen tot de Noordkant ?

Eerste voor jaarswaarneming :
ZftrGeíoord overkant NM, bii exc.
22/4 gehoord eerst in oeverpark Mzt

pad (ne)
daarna ONM West (vDr,

Aan de Noordkant minstens 2 9.r waarvan 1 rossige fase.
Voorts 1 paar Vreil. en minstens 1 paar Oeverland PoeI.
t9/5 gehoord hertenkamp (Aii)r vermoed'eIijk ex van Vreil.
4/5 uampeerterrein (Straatman)

2)/4 roepend ex bij Kleine Vijver (vDr)

RG)
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Het ö zag kans de 2 juvenielen van voldoende voed,seL te voorzien.
(:-t?) 207. Gierawaluw Eerste voorjaarswaarneming :

werk 24 (Dooremans)?2/4 1 ex over
+ ( 115)

(r924-rr,6e b1z.)
(128) 2o]. Bqsq1!

26/3-Eíi con
1] paar - 46
op L3/5 werd
in prikkeldr

( r:6)

10/6

tröIe kasten aangetroffen:
eieren (Buker, de Groot, Hartog)
het q van d.e kast bij het Vteil. aangetroffen hangend

aad. ïleugeI zwaar beschadigd, ni.et te redden.

Ba1kan, 2?/6) (vDr; AA)
e normale ftlachrl '
de Groot)

2U. Hop
1trF t éx waargenomen in SchinkelpoLder ( familie lí{eEsels uit

Amstelveea, med. de Groot)
214. Groenq speeht
Noordkant:
176- eéhóord Jollenpad (ert)
2/6 Jachthavenbos (el)
3/? parkeerterrein start (RG,ÀA)
?/? bovenbos, exceptionele qggp (vgI.

ook horen ËöË6iË-iinEEëfi-Ëi even d
Zuidkant start Roeibaanl. 23/5 gehoord (

g[glllg}lllgglgf, Zuidzijd.e: t2/6 horen roepen (vDr, RG)

Voeeleiland:&
W(tr,al, voo, Topsvoort)
29/5 t ex (de Groot)
9/6 tweemaal gezien, vermoedelijk zelfde

12/6 horen roepen (vDr, RG)

BaLkan - Kleige_Viiver:

ex (mevr. Neuteboom)

1774
L7/5
20/5
20/6
2?/6

(1}B) 3lZ:-xi"l". u"nt" "p""ntKoenenbos:

Bàrkàí (Bukei)
1- ex over K1. Vijver bij brug !40, richting Balkan (vDr, RG)

idem, 1 ex roepend overvliegend (vDr)
3- ex roepend over Omoricapaà richting ItL. Vijver (vDr, M. Jager)
voorheuvel, niet ver van paddestoel L1, I ex en onbekend'et

II9g9Égl-I9gB gehoord; opgenomen met cassette-recorder (RG)

óngeïee;-deZëffae p3.aats, zelfde ylggggg-roep maar nu minder
fel; verpLaatste zich veLe ma1en, én-§ing dan weer zitten
roepen (vDr, RG)

f/,m Bl2 vrijviel dagelijks waargenomen.
Nestholtes eerst aan de Westzijde, Iater Noordzijde Koenenbos.
Nestholte Westzijde m.i.v. l3/5 door spreeuw bewoond.
Geen andere bewoners waargenomen bij de nestholtes arld Noordzijdee
maar ook na 8/5 geen ïuaarnemtng van kleine bonte specht aldaar.
Op 17/5 nog een waarneming van een rrkÍ-ki-kirt-roepende specht
in het Koenenbosl niet kunnen constatereh of rlit kleine bonte
specht betrof. .

pqye4bqs c.q. Tribunebos.
2/4 2 éix bij meelbèspàd, 1 roepend, 1 roffelond. Beide vlogen
naar bovenbos bij HoornsLoot.
Verder hier nog waarnemingen op 3, 5,, 6, / april , 8/4 speelplaats,
9, 16, ?lr 27r 2t aprÍ}, ], 4, 51 7r 10 en.14 mei.
lW, horen roepen bij meelbespad' (Buker, vDr)
ISEC_ggfkeerterrein
'iaài;;frifrE6n-6í-1174 en B/5, betreffen vermoedeJ-ijk dezelfde vogels.
I'Íiddelste bos: enige waar neming:

, voo)28/r eénóórd (Krabben, EdJ



+( 140) 220.

(145)

( 195)

( 199) 24

( 161)

(t61)

( 164)

( 166)

5 ex Sc nk
tt/5 L ex oP 10

oeverland.

1L/5

(1974-rï , ?e bl'z.)
raaiha

-22-

jaarswaarneming:
(Swart)
boven hele Noordkan

nenbos (no)

j aarswaarneming:
)

t (hon.lerden),

Enige waarneming:
s Ringvaart zittend (Brander)

e1polder, omgeving meeuïIeneilanden (nuXer)

m afstand, in een boompje in het westelijk
Vloog later over ONM Oost weg (Swart)

226, BoerelrfwaLuw Correctie vorig Blad ' bLz' 17"

d.e waarneming à ,il1-*àu "i"t de vroegste Bos-waarneming'

d.at, was 26/3 (1918).

( 146) 22 Huiszwaluw Eerste voor
o(. éí óver Klei-ne Vijver

plotseling grote massarB
maar het meest boven Koe

(2?o\ 229- wj,elewaal Eerste voor
ffiiËÍlotder (de Groot
ExcePti-oneel laat '
24O. Zwi:rte mees Enige waarnemiag in 2cle kwartaal:-ffiG-ófiÉËc apad ( Do o r emans )

e Enige waarnemi
n stukje riet bij

ns in 2de kwartaal:
[oenenbos (aa)t

exx n

252. Kramsr{oËel
9/4 LZ u** or"=" exc..pad richting No (Krabbent EdJ)

Ó'/4 ? exx over oNM (tr4'1, voo)
I5/4 enkele exx grasveld ten W' van Banaan (Dooremans)

àitq t ex Bosranàteg (verlroeve)
iA7+ i"tlanden u."rZi"nt (nei3nders c'6" AA)

1O/4 eroepen over Noordkant (*r)
4/n t ex grasveld ten fll ' van Banaan (ta)

4 exx SchinkelPolder (uaJ, voo)

254. Kopcrwiek Diverse waarnemingen in apri11 ora'
?t,-:h#iEËàe,, sro*p - tientalleí - omg".'i"s v'eiI' (vDr)

Lr'/4 + !O exx hertenkamP (iia)
-'4:/, 2 L** g"t"Iand ten 'il. van Banaan (aA) ' Enige mei-v'ng'

258. Beflijster
----:------+-14/4 en 2/5 t à forr't"gerend Gem' terrein (v'iieringa)

t/> t er SchinkelPoJ"der (gutcer)

261. Tapuit
W"" -eiland Meerzicht (Hirschler, vDr)

( 169) .G26 de rood.staart
ge err r op lang

( ur)
( rz6) 2 . Grote k eki.'et

Voor eers SE l969 weer een territorium:
3a/, en 1L/5 zan9l rietrand zuidPun t koekamp (0e Groot )

4/6 iaem (RG) 5/6 idem (vDr, M. Jager )

t4/6 ceruime tijd niet gehoord, heden weer zang (de Groot)
Ook door Buker meerdere malen waargenomen'

275- Kleine karekiet Eerste vooriaarswaarneming;
ÍEËo'Nr-t-GDE)--fAi1. ( de Groot)
Broedvogel Noordkant, I(leine vijverr/omoricapad, oeverlanden Poel;
Vogeleiland: 1 zíngende ö.

26?. Nachteeaal Eerste voorjaaréwaarneming:
5à2ffi (B;;;i-- p"rË"urterrein start (vDr, RG)

(177)
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(rz8) 2?6. Bosriglzanger Eerste voorjaarswaarnemlng:
L3/5 K)-eine NoorddiJk (straatman/

2??. RietzanEer Eerste voorjaarswaarneming:
1ffisubsonggehoord,eindexc.pad(Dooremans)
2Ot/4 zang ONM tiJest (Swart)

279. Srotvoeel Eerste voorjaarswaarnemi'ng:
ï77tmFA;ANeerpad ( vDr )
op àezelfde plaarà noe t8/, (aa) en t9/5 (vDr; AA)

t8/5 oeverLand Poel (Swart)
9i1i aegin middelste bos (f . de Jong)
à21í ttí 28/5 bíi huis de Groot (ae Groot)
In juni slechts:-gt6 i" struikgewas eind exc. pad (Dooremans)
(Íoor3aarstrek van begin mei tót in juni, AvN)

28O. Zwartkop Eefste voorjaarswaarnemlng:
#

V@ex bovenbos (vDr).
Dit is vroeger dan de eerste Bos-wng. tot nu toe (8/4'61)

282. Tuinfluiter Eerste voorjaarswaarneming:

(u9)

(180)

( r8r)

(r8z)

( 18r)

( rB4)

+(187)

NB:

( r88)

+( r89)

(19?4-ïï, Be bIz.)

26/4 Jachthavenbos (Rc)

28J. Grasmus Eerste voorjaarswaarneming:
257T.7frË#E-Pad., schinkerpoliler ( guxer)
Í,Íaarnemingen eind excursiépad ONM op 18, L9t 2A, 2l- mei
(VoorjaarÀtreX tot eind mei, AvN)
M.i.v] 9/5 vríiwel d.agelijks Jollenpad bij terrein polltie-
honden, einrl juni nog.
Meerdere territoria Schinkelpolder (Buker)

284. Braamsluiper Eerste voorjaarswaarneming:
-- 

#zffirterrein(straàtman),22/4|4'5,6,7,8meiidem.
l/5 vreil. (Brander)
1i75 eina laatste bos tegenover Meerzicht (vDr)
Ali u".. pad., i.u de oeverstrook aan het eind (vDr)

t3,/5 exc. p"a, in boompje links vooraan (vDr)
L6/5 bLj Radar (de Groot)
l4:i:":-[/i i"rre bij huis de Groot i z4/5 nos zang aldaar (de Groot)

289. Flulter Eerste voorjaarswaarneming:
?i879frËíffi.(sutcer)
9/e t ex in dalletje achter start (Doorernans)

19, 20, 2L, 22 juni zingend ex in beukenbos bij Nj-euwe Kalfjes-
laan (padd.estoel 45) (de Groot)
23/6 íd.em (resp. vDr en Swart)
(Voorjaarstrek van eind april tot eind mei, AvN)

292. Goudhaant.'ie
6ffibe1e brug, openluchttheater (vDr)
S;/4 z.ng vo§eleilandpad (resp. vDr en RG)
g'/4 ,.ol opànluchtthóater, bii rodekopjesbrug (vDr, RG)

293. Vuureoudhaantie
ffi L/, (vDr), g/5 (vDrr RG)r L4/5 (vDr),
t8/, (vDr, Ilirschler - separaat eveneens uraargenom,en door Swart

en F. de Jong).
Eerste mei-waarnemingen j-n het Bos.
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(tgo) 294. Grauwe vliegenvanger Eerste voorjaarswaarneming:
L2/5 bíj huis de Groot (de Groot)
I{.i.v. 2l/5 nog een tweede paar aldaar'
Voorts ""n 

pr*r,oii PW "r, uË, paar op het Vreil. (ae groot)

(L52)

( 154)

(206)

04. .,ír, !
t kwikstaart

rritor ac ven B ibo en boerderij Meerzícttt.

(2o7) JU. Sijs

306. Gele kwikstaart Eerste voorjaarswaarneming:
#
Z77q-Téx óver Gemeente terrein (Swart' AA) en

1 ex over hertenkarnP (Swart)
Enige andere waarnemi-ngt
n/5 t ex ov€r €xco paà richtíng o/Zo (Swart)

3t6. Pgtter . -^ffigr,',EEfiffiingen op 21 4, 51 6, ?, B, 12 apriI, alle Noordkant
ten Oosten van Banaan.
l2/4 2 exx parkeerterrein start (Aa, vDr, RG, mej ' van Vliet)
2o;/4 L ex or"r Jachthavenweg -(swart)öí r"rr-à4 **àrtemingen "p íe/y, :8/5, Lg/5-(zans) , 2L/5'
fi ;uni fouragerend langs excursiepad op kale jonkers, in aan-

ta1len varierend van enÈele tot tientallen, inc1. juvenielen.
op vreiI. 9/6 2 exx (nc, w. Hund) en
op lz/6 5 juvenielen (Brander)

274 keerterrein start
oordkant, I ex bij9/4

l/, 2 exx horen roepen en gezien, in elst
l,leerpad (vDr)

(208) J18. Kneu

d.a11etje achter Par
kinderspeelplaats N

waarnemingen van ove
4 waarnemingen op L3

rvliegende exemPlaren.
, 14, 18 en 21 mei.

(vDr)
groep kepen (vDr, RG)

ruige hoek begin

op zuringt.ve juni fouragerend langs excursiepad, vnl'
+ 1O exx.

( 2o9) t Frater (aanvulling eerste kwartaal)
nd in ONM lllest+ exx rondvliegend over ONM, invalle

tussen exc. pad en schuj-Ihut (v.d. Berg, Scholten)
20/L
3L/L
5/2

,O à 60 exx ginge n slapen in ONl'l (Dooremans)

In
Op
M.i
tot

april
werk 2

8 exx invallend ONM [, (Dooremans, voo)
een groep van 25 exx, roepend overvliegend.
Daarna 35 exx, die invielen, vlogen later - allemaa1 of
ten dele ? - weer weg (Dooremans)

(216) JJo. §.eep
ïn april regelmatig waargenomenr mee6 t gering in aantalt
uit65ezonderd:
ZZ/i ZZ à ]O exx hoek Meerpadr/Koenenkad'e (mevr. Brinkers)
2B/4 + 2O exx bij kerspruim (Reijnders c.s.)
lO/4 Ërote groep even voorbij begin Meerpad (,iA)
In mei:
L/5 I 10 exx lus Openluchttheater, en ook op diverse andere

llaatsen gehoord (vDr)
4/5 i-rf "** 

öp"rrluchttheater (naJ, voo), gehoord. Koenenbos (vDr)

5/5 §roepjes over exc. paa (Arr)

?/5 c8. 15 exx Koenenbos (Krabben)
Laatste waarneming:
B/5 Xo"nenbos (vOr) en 1us Openluchttheater (vDr, rilieringa)
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Gebruikte alkortingen namen waarnemers:

- I'ie j. lrrntzen
- Hr. en Mevr. Bakx
- i{e j. van Drooge
- Mevr. Geers
- E, de Jong
- K. van Oostveen

AA
Bakx
vDr
RG

EdJ
v0o

juli 1974
íDílíDt

Noot:
Aangezien het i.v.m. de afwezigheid door vacantie niet mogelijk
was de ontvangen waarnemingen door de ornithologische redactie-
leden te laten beoordelen, werd de eventuele publicatie van een
aantal - vnl. eerrttiàI]§- -w&ar[emingen tot een vol8end Blad uit-
gesteld.

Samengesteld door:
Mej. Mr. J,H.U. van Drooge
Corneli.s Dopperkaae B Vt
iimsterdam - 1OO9

t*,t*,t,*)t************,t*)Í****:t******+*,t*****{.*,}*******'l**d(*'f***'È+:t*'t

correcties in het artikel rrvIJF JAAE_MARIAPEELTT, vorig

Doordat 2 bladzijden op afwijkende wijze werden vermenigvuldigd
(brandstencil) bleef de bladzijde-nummering hierop achterwege '
Gelieve op de Transekt-te11:L4g van
toe te voegen: tàbe1 |

7-5-t 72
2---b!2.

op de Transekt-tellinE van ZB-4-t71- @Lz:-?Z
In een aantal exemplaren van het Med. BIad. is tevens het bLad'

met de beide tabellen verkeerd om ingeniet'
op btz. 25, 7 regels van onderen, na rrcirca 2ooo-2100 zingende
mannetjesif invoegen rrfitisrr

Op b1z. 14: het aantal territoria van de Grasmus bedroeg 10.

Op b1z. 36t het verslag excursie Mariapeel L972' verscheen in
aó toe jaargang 7 tll^t 2 (i.P.v. 3)

In een aantal bladen konden deze correeties nog v66r de verzending
worden aangebracht.
*,i*,i,i**,*i.**d.*{.*,t*!k****\r'f**ti*;È****+*+****,}****:i:t*'f,{t'tt'********':*'*!È:tt}*
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W nLnen Amsterdarn , excl. het Amsterdamse Bost

ede
Interessan ew buiten het gebiedr als aangegeven
in Med. Blad 9e jrg. nr. 1, word.en inspringend vermeld.
ItorÍ kan ook o-kIeed betekenen.
DË waarnemin§en, hoewel critioch beoordeeld, blijven voor de ver-
antwoordelijkheid van de waarnemers.
Bij zeld.zame vogels dient een veldbesehríjving te worden Segeven'

De Leden van d.e Vogelwerkgroep worden bij deze wederom aan-
gespoord hun min of meer lnteressante waarnemlngen op te stu-
ren, het liefst schrifteliJk per kwartaal.

3§S = Zandput Nieuwe Meer (in ae llaarlemmermeer)

Geoorde fuut
TZTT-q-íA-éxx, Laarder $laschmeer (Swart )

Pulperreiger
Zí7r-T ex,-Zlll,t (Krabben, Scholten)

Roerdomp \
Ënwef op Sloterdijkl 1 ex (Krabbenr mevr' Visser)

Ooievaar
iffixx, scbiphoL (J.A. Mo1r, med. Hinloopen)

LepeLaar
2tr75-T-éx, zNM (u. de Jong' van oostveen)
8/6 2 exx, Ronde Hoep (van Oostveen' Tinga)

Zomertaline
=E-ËA 

\
Tqffig1oterdijk(E.deJong,Krabben,Ree1.ick'mevr.Visser)

(enige waarneming op §Loterdiik ?)

Krakeend
Tffi 20 exx, Z/4 t4 exx, l/4 enkele exx, 22/4 2 exx Sloterdijk

(Krabben)

Pijlstaart
5-VTz-66;

(Krabb
9/4 2 66,

IJseend
fo.ffex,, Zuidpier IJmuiden (Krabben, Lammers)

Grote Zeellend
362ffi-fuur 2!4 exx langstrekkend, Zuidpier ÏJmuiden
(l(rabben, Lammers)

Bergeend

:"ï' 
2/4(i 

i' 
LU4 ? exx, 22/4 4 exx, sloterdijk

ZNM (8. de Jong, Krabben)

Broedvog
8/6

el ZNM z L/5 paar met 4 pu11i (van Oostveen)
paar met ] pul1i (Krabben)

Bruine Kiekendief
1f7ï4.-6;-s10téiai jk (8. de Jong, Krabben)

Blauwe Kiekendief
W-Sloterdijk (Krabben)

Grauwe Gans 28/4 2I exx, zwemmend op Gaasperplasr.achter Bijlmermeer.
rL7Wmet,gebroken!oten,S1ote-rdijk1Kràbben)-(veting)
Wespendief
fiffioverv1iegend,RondeHoep(n.deJong,vanoostveen)
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Visarend
ilre*, vliegend over «le 2e Diemer Polderl kwam van-het ZOt

vloog naar het NNW. I] uur JO. Waargenonen vanuit raam
studentenflat, Rode Krulslaan, Diemen (van Bakelr W. RÍcard
Meyer, F. Vogelzangl med. G. van Duin) '
Àfstand 4OO-15OO m' helder ws€F.

Boomvalk
LB/9 I ex, j

antenne

Zilvqrpl-evier
Eeeíí rnéí 1 ex,
25/5 I ex, prach

agend boven het Gein, abcoude; had ges}apen op TV-

5oo rn van centrum dorp (vetlne)
J3/J 2 exx, Ronde Hoep (Krabben, Lammers)

Korhoen
ïf ry66, 2 gg, Crailose Heide, tussen Bussum en Hilversum

(ae RoevES, ï. samwel)

Kraanvoeel-*1ffietroephorenoverv1iegen,oo.45h.,Kinderdijkstraat'
Àmsterdam Zuid (v.d. Berg)

Patrlie
Wpaar, ruig terrein Z. van Prinses Irenestraat (Hirschler)

24/J J exx, §loterdijk (mevr. Visser)
tkleed' ZNM (Krabben, Scholten)

Goudnlevier
V:o d.uizenden exx, L8/5 L8 exx, Ronde lioep

(Krabben, Lammers)

Kleine Plevier
ffi;dE;ÏIiE-6roedvosel zNM (Krabben)

Strandplevier
TffiffiIoterdi jk (Krabben)

Bokje
TF- ex, Ronde lloep (Krabben, Lammers)

Houtsni-p
ffi*, over zee, IJmui.d'en (Krabben, Lammers)

RegenwulB
8/5 ! exx, Sloterdijk (mevr, Visser)

Kanoetstrandlo

Yzffirrr,1 ex, zNM (8. de Jong, Krabben)

Bosruiter
ffi'overd'eAmste1,ri9!r!1.ngouderkerk(Krabben,Lammere)
zwarte ruiter 5/, i ài'ZIÍM, 25/5 i exx sloterdijk (Krabben)

ffiE;Ïffiffit Lg/5, 2 exx, sloterdiJk (mevr. visser)
il7+ 1 exl nonde-H;;p | 28/4 2 exx, Ztlt'l (f . de Jong, Krabben, Lammers)
t8/5 t ex-, Ronde iioep (n. de Jong' van Oostveen)

Groenoootrui.ter
-#-rcdijk'2B/4LexZNM,.L/51exZNM,4/51exS1o-
terd.ijk, ?/5 1 ex ZUU, lg/5 1 ex Sloterdijk, 3/6 L ex Sloterdiik.
(E. d; i";g; Krabben, Lammerst van oostveenr Tingar mevr. Visser)

€xr praoh edr Sloterdijk (9. de Jong, Krabben)



(Groot iisd, Je bLz.)

Kl-eine Strandl.oper
BegIn-mei toi-t6/Y 1 exx,
2J/J t ex, Sloterdijk (n.

Bonte Strandlo er
Be nme exx,
2J/J L ex, Sloter

Sloterdijk (mevr. Visser)
de Jong, Krabben)

-28

Temmincks Strandloper
Í7mffi.**, L3/6 I ex, stoterdijk (Krabben)

Sloterdijk (mevr. Visser)
dijk (Krabben)

Kemnhaan&
Lg/5 8 6ö, Sloterdijk; minstens ) 99 hebben er gebroed

4/6 t 6, 3 gg zul't (van oó§tveen)
kamppJ.aats t

(mevr. Visser).

Kluut
Minstens 1 broedPaar

Vlediefje
ZNM, 4/6 paar met 2 pulli (Krabben, v. Oostveen)

2/4 1 ex,
Holenduif

Omval, Amstel (HinlooPen)

8/6 J exx, Zuidbijlmer, Hol-Ianclse Kade (Vetlng)

Turkse Tortel
ffiLv-Zffigelmatig waargenomen ten Zuiden van Zuider Àmstelkanaal'
tussen Beethovenstràat en lilillem Pijperstraat (vgI. 25'7-19?3, Brandts
Buijsstraat). Breidt
Nieuw Zuid (vDr)

zich vanuit Beatrix Park uit naar Àmsterdam

Velduil
trïEleï-r 9W-19? 4 meerder e

(,f . van der tl'Iiel)
exx Gaasperplas (achter Bijlmermeer)

S/6 1 ex, rs nachtsl cà. I km ten Z. van station Bijlmermeer;
zat langs fietspaa (VeU-ng)

Gierzwaluw
76re ririestlandgracht (Swart)

Huiszwalurv Pr. Marijkestraat' weer diverse bezette nesten, vri-jweI
steeds aangebouwd tegen de
Ook aanwezig i'latteaustraat
Oeverzwaluw (mevr. Visser)Broedvogel op Slo terdijk, lJ gangen, niet a1le bewoond

Boompieper
tr75--I ex, trekkendl station libcoude (Veting)

\:íaterpieper
ZW-3 éxx, zNNÍ (E. de Jong, Krabben, van Oostveen)

Gele kwikstaart
ffi-nsÏA;-tE?66apare n S 1o terdi jk ( mevr . Vi sser )

Befli i ster
-ru4-r ex, crailose Heide (de Roever, Y. samwel)
Z8/4 t ex Hollandse Kade, Zuidbijlmer (Vet:.ng)
?/5 I 6 afgraving Ringdijk bij Beethovenstraat (niiptema)

Taouit
6F6 ***, ?/5 AO à 12 exx, afgraving Ringdijk ten !Ïesten van

Beethovenstraat (niSpxema)

Groenlandse Tapuit
87T-T-6;doóA;gevonden voor Briefpostgebouw, Oosterdokskade, door

,t.B. Kruse (vers); vleugellengte 1O7 mm (det. Swart, bevestigd
Wattel, Zoö1. Museum)

claar aanwezige kunstnesten.
en Beethovenstraat (6 nesten)



lijn (veling)
Zg/4 í ;x, zangr-N.tiorr*a1 T,uchtvaart- en Ruimtelaboratoriuml

sloterweg r45 (Reisnaers)
2/J L ex, zarlil, Honeywell Bul} Nederland, Vliegtui gweg 26 (Wieringa)

Twee, mogei.ijk }, territoria Prinses lrenestraat' van Beethovenstraat
t,/m weetzi.jde Parnassusweg.
Vljf zangpàsten, herhaaldófiiX op 2 postèn tegelijk zang waarge3olllello

Voornaamste posten: nieuwbouw-teir ZliJ van ThomàsXert< (huisnummer 19)

;r/4 t/;- O/2", en nieuwbouw kantongerecht, ten Westen van viaduct
Parnassusweg (2/4 t/n 7/7).
Opmerkelijk veel zay,1, hele periode vrijwel. dagelijks (mej' v' Drooge)

NachteEaal*
ffi begraafplaats Buitenveldert (Hirschler)
1íÉ .iïöt> i"rrg, 1riarmelo, Buitenveldert (mej. van Drooge)

Snor
1ï7T 1 ex, zang' Botshol (vetine)

Beethove nstraat /van Leijenberghlaan.
drukke verkeer langs deze uitvals-
ook de intensieve afgraafwerkzaam-
$regr i.v.Í1 . verlegging trac6 '

Bosrietzanger#tg/5 2 zingende ö6 d.oorbraak Ringdijk bij van Leijenberghlaan + 2

idem Zuidrand Ringdiik bij voeibalveld (Hirschler)
Z5/j 8 zingende öö fants Zuidràna Ringdijk van het voetbalveld tot

kruisÍng met Àmstelveense weg, plt " "un 
negende op bovengenoemdg

doorbraak (llirschler)
RietzanEer
ff7frË l-anst Botshol (vering)

Spotvogql
Zangwàarnemingen:
L?/í Beethovenstraat voorbij einde bebouwing (vDr)
íïÉ,-à>ti, g/6 becraafplaats Buitenvelderr o/6 2 6) (Hirsch1er; vDr)

24/J lmstelveense weg, bii busha]te tegenover V.U. ziekenhuis (vDr)

Z?'/6 Xarel Lotsylaan Oostzijde, tegenoier Parkeerterrein (vDr)

(Groot Asd., 4e biz.) -29_

Gekr Roods t
ngende ,vondelpark (mevr. Geers)

Zw Roods
1 ex, zangr jlmermeerr t.hrvr w€$ richting Ouderkerk en Étpoor-

KIeine Karekiet
ffibraak Ringdijk bij
Z/Z trogr ondanks niet alleen het

weg naar Buitenveldertr maar
heden aan de overkant van de
(mej. van Drooge)

Braamsluipef zangwaarnemingen:
2g/4 I ex zang, De Kamp, Buitenveldert (mevr' Huisman, med' vDr)

1'/5 ,+rtsenynói, Beatrixpark en Karel Lotsylaan, Oostzijde
(mevr. Geers)

4/5 iontngin rlr1ilhelminaplein, Àmsterdam-West (Swart)
I.Z./5 eeeraàfpI".ts Buitenveldert (Hirschler)
Prinses Margrietstraat, zangwaarnemingen op LO/5, L2/5, Lt/r, 16/5

È" 9/6, steàas iets verplaatst. In deze omgeving ook a1 waarnemingen
1íffi2 en L973 (me3. van Drooge)

Bonte Vli.eeenvanAer
lffifrfffrEsteramstel ( § troeve )

Kuifmees
2376-I ex, Flatgebouw Neptunus' Duivendrecht (Sctrolten)
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Matkop
fÓ/4 I "^. ,,bcoude (veting)
BaaldmamFtie
2174 1 ex, ZNll

Putter

EYe/vDr
* * {. * * * !t * )k :& * )t * * * * * * *'i

1o

(8. de Jong, Krabben, van Oostveen)

.op
B/6

Mercedes-garage, Amsterdamseweg, Amstelveen.
gehoord bij Nieuw Tennis Centrum.

rtfi. u*, zingend, boven bushalte Amstelstation (VeLing)
t8,/5 t ex, zingend., Kampeerterrein IJsbaanpad (Swart)
2l/4 nestelend krui-sing Stadionkade/Parnassusweg. Eieren waargenoment

geen juvenielen; àoor onbekende oorzaak verstoord. Na zJ/J geen
waarnemj-ngen meer (mevr. Poel, med. mej. van Drooge)

23/6 L paar met juveni.elen, die gevoerd werden, Elpermeert
Ansterdam Noord, Broedgeval (de Roever)

Karel Lotsylaan: aantal waarnemlngen aanmerkelijk kleiner dan voor-
gaande 5ar:Ln. Minimaal 2, maximu^| 3 paar (mei. van Drooge)

Samenges"qlq door: E.J.M. Veling, Vrlillem van ÀbcoudeJ-aan 14, Abcoude'
teI. 02946-l??6 (weekends)

****!****:i*>1.*rt***********,t*,r*,t***,t*:l"t+***'l'ti*{rttÍ"1{'**tÈ*

[a.rnemi"g", AMSTELVEE§ :

Fuut, 2 paar hebben met succes gebroed., Thijssepark.
Blauwe Reiger, wordt herhaaldelijk in alle J parken gezien.
KuifeenC., in maart en april herhaaldelijk gezien, Thijssepark
Tazanl, L+/6 g met f kuikens, Thijssepark.
Visdief, ö/5 De Braak
Bosuil, 22/4 De Braak (Koningen)
Groene specht, l/4 Thijssepark (Koningen)
Grote bo--te specht , 27/1 en 28/3 Thijssepark (KonÍngen),

(Koningen)

J/* Sroerse park (Stritter)
Boerenzi,ve:lurvr 22/4 en L1/5 Thíissepark (Koningen)
Zwartkop, l9/4 en 22/4 Thi.jssepark, 8/5 a. Braak.
Fltis, *.i.1r. 3/4 m.iissepark (Koningen). Op l9/4 1 in de Braak

op 8i5 4 in Thijssepark.
Tjiftjai, op 22/4 1 in de Braak, L/4 en 8/5 2 in ThÍjssepark.
Goudhaantje, 9/4 Thijssepark (Koningen)
Grauwe Vliegenvanger, 2t/4 Thijssepark (Koningen)
sraarrmees, r/u IZZïrl;; i:"ffiïj::"i:,1:""o 

(Koninsen) en

Matkop, 1/4 en 22/4 Thi-jssepark.
Groenling, 22/4 fhLjssepark (Koningen) .

Torenvalk, L2/4 bj-j Leger des Hei1s, Àmstelveen (Koningen)

en

Scholelister broedt
Koekoek, ZJ/J en I
Boomkruiper, l9/4 Parklaan, Amstelveen (Koningen)
Zwarte roodstaart, in april en mei §eregeLd zang tegenover AI'ÍRO com-

puter in amstelveen, op zeer hoog gebouw en dan nog boven op
hoge antenne.

Putter, 2A/5 Nieuw fennis Centrum; rest van het voorjaar daar niet
meer gehoord, zoals andere jaren wel.

Samengesteld door: íri. Stritter,
De Ruyschlaan 187, /imstelveen.

28/6/t9?4, ws,/vDr
{.****!t*:}+***+*+rí,t*!i*,t:Gl.*,1**,t'f,}*,È*******i.:}***********'t**+*,t**'**'}***'t:}**+*



-3t-
Ontvan$en Litteratuur (ad l4ed. B1ad., 12e jaargang, nr. 2)

VvrlG CASTRICUU, de-/uIN!EBI(9I{fIQ, gg,i-}!!!, 4u irg. nr. 2 18 blz.
VAislaglióédvogel-inventarisatie van de polders rond Castrj-cum.
Over het gebied bestonden weinig of Seen exacte gegevens, en - gezien
de streekplannen - wordt het bedreÍgd door drastische veranderingen.
Verslag excursie Flevopold.ers, 24-2-1974.
I11egale vuilstortingen in park lllesterhout, een gebied waar nog bos-
anemonen groeien. Artikel in Dagblad Kennemerland., 6'4-1974.
Vinkerslatijn: vangsten en waarnemingen in de maand.en augustus t/m
december l9?3. In L973 werden 4675 \ïo s geringd, van 66 soorten.
ViIIG CJN, !e f{I9t.lAEr 9ecember \9Zz
IJsselmeertellingen L7-7-1973, 25 s

jrg. Ílro 4
8e1
1Be Iu blz.t

oorten, vnI. waterwild,
Vo c

t>elwacht FRANEKER en Omstreken, L97' 14 blz.
Getelde paren weidevogels en aantallen nesten op bouw- en we i-land.
Activiteiten Ringgroep: geringd 2tll vogels, 71 soorten. Terugmeldingen.

VWG het .GqqI de KORIIAAN jre. 8 no. 2, februar í t9?4 26 bLz.t
974Àf§IIedeníergàdèiíns 28-t-t , verslagen van secretaris, penning-

meester en diverse sub-groepen.
Een jaar vogelwaarnemingen ín de Sempo1ders.
Inventarisatie Smithuyzer Bosch en Dassen Bos - inv.

89
De

Zuiderheide.
!e KORHAAU, jrg. B no. l, maarl/apríL 1974, 24 blz.
Bfgllgggden tijdens het broedseiz.oen. Op instigatie van Contact Natuur-
bescherming ltloord-Ho11and, Stichting Natuur en Milieu, en SBB, hebben
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aIle besturen van gemeenten en
waterschappen dringend verzocht het afbranden te beperken tot de

riode 1 october tot -l- maart.-lïzaiaal j[iï , een ge6i6A-aan-de Gooikust bij Naarden, thans beschermd
natuurmonument,

rrVan braamsluipers ën Hei-bespiedersfr, rijkgeschakeerde waarnemingen in
een groot deel van de natuurgebieden van het Gooi in L973. !ïat de
braamsluiper betrof, deze dook vooral in de maanden mei en juni op op
wel zeer uiteenlopende plaatsen.
Veldwaarnemingen, januari en februari l9?4.
'rïaterhoentelling in het Cooi in 1974 (19, 20, 21 januari): Vechtplassen-
gebied en Eempolder; andere waarnemingen tijdens deze tellingen.
Resultaten Roofvogeltelling f974r op 2 (februari- ?) d.agen, in de poI-
ders langs de randmeren van Kampen tot I,luiden, alsmede in Flevolanrl .
Ontvangen litteratuur - boekbesprekingt Alweer een vogel aan de deurir.

- De KORHÀAN, jrE. B no. 4, mei-juni 1974. 24 blz.
Verslag A1g. Ledenvergadering, 2ö-3-1974.
Het eerste kievitsei - Het Atlas-project.
Terschelling, ZB-4-t974, een 6ónmans-excursieverslag.
Groeneveld, uilen-excursie op 6 maa* 1974. De uilen lieten zich bijna
niet horen, vermoedelijk door de steeds dichter wordende mi-st ?
Excursie Texel, L6-3-19?4. 64 soorten. Ganzentocht Frj-esIand, 23-2-79?4.
Korhoen, fouragerend in een berkeboom in stadstuin Bussum.
Steentjes in braakresten van een boomvalk.
citaat uitrf onze vogels in huis en tuintt, beschreven en afgebeeld
door J.G. Keulemansr assistent aan het Rijksmuseum van ltroord-Holland
te Leiden , l9?3: rrHet Korhoenn.
Gierzwaluwen in de binnenstad van Amsterdam, notitie in de Haagse
Post, t6-2o-4/L9?4.
Veldwaarnemingen, maart en april 1974.
Ontvangen litteratuur - boekbesprekj-ng: De Meerkoet.
gEg-8448!Eg, dg-FIrrg, april 19?4, irs. 10 nr. 2 38 btz.
Methode van noteren bij ínventàrlsati-e broedvogels, F. Broem,ïnternationale irktie: Stop Massale Vogelmoord.
BroedvogeL-inventarisatie ttDuinhof,, (í9?r, een kl-eine begraafplaats(fe fra) van de Gemeente Velsen.
Veldwaarneningen in Zuid-Kennemerland. (inclusief een aantal $ràarr€-
mingen uit de Haarlemmermeer en op Sloterdijk).
varj-abel voorkomen van «l.e Rosse Franjepoot in onze contreien.



(Ontvangen Litteratuur, 2e bIz.) ,2
Uit het Archief = ontvangen litteratuur door VWG llaarlem
Een inlegvel betreffende actie bestrijd.ing Botul:Lerne, door VogeJ'-
rampenfonds Haarlem in §amenwerking met leden van VWG Eaarlem'

IgqJ{N, AITHYAT mei-iu{ri-}2?4, l3e jaarsang no. 3 47 bl-z'
f;rsias,fí[ffiàml-ZËÍfr8ï-i9?3 -L9? 4 .

Hoogvratertelling L9?2t !Íaddeneilanden en Friese kust.
De Aalscholver óp de rrsteile Bankrr onder Gaasterland, juni -
juli - augustus | :-97J., L972, L971.
Andere rust- en slaapplaatsen in Nederland.

VÍíG l{oordhol Noorderkwartie de PIEPER, l3e jrg. ooo 4 12 bLz.
e feend a vogel in Noord EomAíalÍoord.

t broedbiotooP moet voldoen.Telmethoden - voorwaarden waaraan he
Vogels na 1O/5 waargenomen zijn potentiài1e broedvogels '
Alle paartjes omstreeks ZO/J in het broedgebied.
íÍaarnerning eerste pu1li doorgaan.s tussen I en 12 juni '
De_ITIEPER, L3e jaargang nL-f.
V',rJ§=;ffiiteiten: brieveí aan burgemeesters en gemeenteraden over
het rapen van kievitseieren; nestkastactie voor torenvalken en
uilen in West Friesland. Veldwaarnemingen.
Ornithologische indrukken uj-t de G6ksu-De1ta (Turkiie)
15-19 april (l-973 ?)

De PIEPER, 1]e iaargar'g no. 61?.
Oe Staartmèes, nieuw voor de Zaanstreek.
Verslag over de roofvogelstand in de A$l-duinen, L97t'
Ecologisch onderzoek in Zaanstad, vn}. in de polder i{lestzaan.
V:ÍG-activiteit t.a.v. beschermi-ng van de Meerkoet'
Reacties burgemeesters en Semeenteraden t.a.v. de aanbieding
van het eerste kievitsei. Veldwaarnemingen.

KNNV VWG WAGENÏNGEN voorj aar L9?4 I 14e jrg. Ilr. L 39 bl-z.
SOVON - Atlas projec t.
Jaarverslag KNNV VtrïG Wageningen over 1973.
overzÍcht waarnemingen: aantal soorten 19J, aantal zekere
moedelijke broedvogelsoorten 110.
vclledige lijst met indeling der soorten in kLassen n.a.v.
niet broedvogel en frequentie van waarneming.
Verslag Noordberg 1973. LeclenliJst per 1-1-1-974,

Ontvangen van de iirr Philippona:--------
De HUïSZWALUV,J - Delichon urbica. Aantalten en verspreiding in
Nederland, overdruk uit De Levende Natuur 77 QgZ4)

9r!v:H:Lv33-y3ff lvsrIstSep -tyIgtgIt-'999T -IIIEMIP
- Verslag Bestuursvergadering op 2l-1-1974.
- Mededelingen voor de inventariseerders, regio Haarlam.
- Medewerkers 1974 (per telgebied) Regio Amsterdam; stand van zaken

t.o.v. de verschillende telgebieden.
Gegevens over andere regiors.

iqli 1974

Samengesteld door:
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade 8 VI, Amsterdam - 1OO9

of ver-

al of

.vDr/vDr
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ook voor correspondentie
over Mededelingenblad Amsterdam-loO9. Tf - 710373
*:f**'t**!t*,t,**'t,È;i***:t*!t,t,*,t)t:È*,f**!t*****,i**,f**,i******+****{'******'i*'l*'È****'t*

Redactie en Uitgqvq MEDEDELI§§§EIAD:

Mevr. J.E. Brinkers
Mej. it1r. J.H.U. van Drooge
Mevr. l'.'1 .G.J. Geers
K.A. Straatman
E.J .M. Veling
Illustratie voorpagi-na: F. Lobel
Ee ta114g Li omaatschapsgelden

BESTUUR KNNV VOGIIL!íERKGROEP

A. Hartog
J.B. Buker
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Mevr. J.E. Brinkers-Beets
P.W. Brander
A. de Jong

CORRESPONDENTIE- adr es

A}iSTERDÀM

Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaresse
Penningmeesteresse

Contactlid nieuwe Leden

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Cornelis Dopperkaae 8 VI

adres z zíe boven

Gerneentegiro (l3.5oo) Amsterdam
V-Io.4oo, t.n.v.
Vogelvrerkgroep KNNV Amster,lamt
p/a Mevr. Brinkers, Turnerstr.
Àmsterdam-lOO9. Tf . 7235OO

K..Ir,. Straatman, tf . 4f6868
b.g.g. aan mej. van Drooge

E.J.M. Veling I O2946-L776.

en abonnementen

in Groot Amsterdam aan:

ï24

,t:t t * * * r|:N(:l. rÈ * * ** * *,f 't *,*,f * *,t( *:t *,t {.r( *,È,t *,t,1 'k,È * !t 'f l.,t *,1. * * * * * *,t * * 1.,t * * * * *,t *,8 * * * r. *,t *

DOORGEVT}N VAN VíAÀRNEMINGEN:

Amsterdamse Bos aan: Mej. van Drooge, adres zie boven.
Bij voorkeur zo spoedig
mogelijk na datum van v{aarneming

Groot-Amsterdam aan: E.J.M. Veli-ng,
lïi11em van Abcoudelaan 14, Àbcoude
Tf. 02946-17?6Concept-TtRTIKELEN

Aa.n3 Mej. van Drooge, adres zie boven, bij voorkeur IN DUPLO.

Zie verder vocr term!;igen van iglevering
de Regqlinggg_van Huishoudeliike AaIC, 9]-r. 7.
EXCEPTIONELE [tIAARNE}Í]NGEN :

onmiddelU- jk na uraarneming
in Amsterdamse Bos aen:

***,t**'i***i(t**t*,1.)**!È,t*,*)t,**:f*!t*!t****!t!t*r(,ft*:{.*******,1)i**,f*'}i(*,t:t**{.*****!t**,1*

EXCURSIE-commissie :
A. de Jong, Marnlxstraat ZJJ j-hoog, Asd-1OOJ.
Gemeentegiro 113.JCC) J-82641 t.Í1.v. À. de Jong, etc.
Mevr. J. A1berts, Andries Snoekstraat 75, Àsd-1o18. Tf. 153442,
*,t,**+*+***,t,k*r.tt*'t,rd.**+;fi****'È,irt,lr.*****,t*'t*r(**********'k****:***{.,t******)t,trt,t

JONGEREN GROEP
Contactlid V',íG Bestuur: W. Haver, Dr. de Visserlaan 2, Amstelveen.
Tf.4tï3?t.
Organisatie excursles: G. Krabben en E. Lammers
*!i*,1.,1:t*)t****,È*:t****,i*,t;***'t,t*,1't*r.,t*,Í!t,i****:*,i,t*{.,*,1**,t****,t,f*!i,t,i*,t'ti.*)S****,t

vDr/vDr, J974




