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- Mutaties adresliist:

12e .jaargarnA, nr. 1
october L974

kt correepondentie in het vervolg niet meer
sturen, maar naal zijn postbug, nr. 1629,

Dooremans, H.P., l,rerzoe
naar zijn huisadres te
Àmsterdam.
van deq-Laaa, F., toevoegen telefoonnumrner: A2963+298'
van S haick
Jeanne d 4l

, Hr. L. en mej. R.1
cLaan 422, Amstelvee

Bri

verhuisd naar:
n.

van Bohernen, D. , verhuisd naar Huigenbos 906, Bijlmermeer.
Toevoegen:
Pts. Hg]Èg, Hoofd Lab. l''iilieu-onderaoekr GG & GD'

mGffi-Àchtergracht 1oo, Asd-1o04' TeI. 91r.LL1 ts JJZ,
NESTKÀST- TIMI,IERDAG

n[;íElïfró;Gfq-Zaterdag t novernber I
Aenvang: ! uurt

I

/imsterdam-Noord.
IíÀMERS meebrengerl s.v.P.
Indien er niensen ziJn, die voor die tijd aan tweeduimsspijker§t
papier en/ofcarbolineum kunnen komen, gaarne contact met o.§.

J.B. Buker

co rACTÀVONDEN:
.1. luisterde een veel te klein aantal leden naar

asf ..r1t-

het boeiend verhaal van de iIr. Br
'J';aarom houden de Vi'iG-leden blijkb

aaksma ovèr eendekooien.
aar zo slecht hun agendats bij ?

Vri.idae. 8 novemaer 1974' ..
V""ËËË-*-;-ffi-;-ffig en Scholten over hun reis naar-Tunesie'
Mede i.v.fi. het laat verschijnen van dit Mededelingenbleid, besloot
het Bestuur een aantal leden telefonisch te herinneren aain deze
datum, die ree,1s met Nieuwsbulletj-n nr. 19 was aangekondigd.
Vriidae. lS december.
Gaarne-aàzà aatum noteren en vrij houden.
Vermoedelijk verschijnt er tegen ciie tijd nog we1 een Nieuwsbulletin
met niidere details.

- EXCURSIES:
. %;AAE-4 novembeq,

Sluitingsdatum inschr
.,dspilanten:
Zaleldag, 2 novemEel
Zonda.g, I december, 9

Flevopolders, zíe Nieuvrsbulletin rr. 19.
ijvin6: 1O november,

17 uur Meerzi.cht r f iets.
uur Tribune Bosbaanr Iopen.

JONGEREIIT (opgave: W. Haver)
. ZG@, t6 novemueli r,..vï. duinen excursie. Om 9.oo uur verzamelen

bij ,l- O"s.;-Dinsaàg tevoren QZ/tt) opbellen'naar [Iim Haver of
Gerard Krabben. '

. Zondagt I oecember, nmsterdamse Bosr !.0Ö Tribune, fiets
Deze excursie start dus op zel fde tijd en plaats a1s de adspi.ranten-
excursÍe, Cie zich echter voorstelt te qrandelen"
V 1 cl ec embe VrJG contactavond, zíe boven.

, Bijlmermeer excursier 10.O0 uur l+msteI Station'
Vri da d.ec e r, 19.JO uurr Contac tavond bij Peter Scho1ten.

o Za d ece err vind,t'in het Ja:rrbeursgebouw te Utrecht
de Jaarver e n8 aats van het Contactorgaan voor Vogelstudie.

1^u4 er ecember

Onze V.iG zal vertegenwoordlgd word.en door HH. Hartog en A. de Jong.
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Ontvang en correspondentie:
1

de toezencling.
Ik haal er altiid weer interessante zaken uit en in dlt geval waren
het de broedvogàIu r*r, het Naarderrneer en de Botshol, en het stukje
over d.e Víaterpiepers in het Amsterdamse Bos.
lUilt U vooral oot *ot de schrijver van het laatstgenoei:;ide stukje
mijn waardering overbrengen ?

Met vriendelijke groeten en dankt w.g. K.H. Voous.

2. Een ronds hri.iven van de f lie Bloem uit iierde
JO september, waarbij medewerking werd gevr aagd
trgkggarngming
A.n#zi"n deze telling op J november werd afgesl
Nieuwsbulletin nr- 19 reeds verzonden wa§, moest
met het voorlezen van de brief door onze Voorzit
avond van 3 october

3 Een brief van de Hr. R J. van der lrlal Lelie racht 4 Amsterdam-1OO2

Een waarclerenc, schrijven over ons Mededelj-ngenblad' Igg_EIgB
K.H.Vooug, d.d. 1-4 augustus 1tl4r luidend:

nffi-ffi§Ja6 van de Vogelwerkgroep 'rmsterdam 
(tZe jrg. nr. 2) is

zoals gervoónlijk weer uitstekend verzorgd en ik dank U hartelijk voor

t

Let. ?4oza7
mers rond he

(Iid CJN) over
t lJsselmeer

plannen to
m.i.v. sept

samenl;/er n
m er

nhout, d.d.
voor de herfs!-

oten, en ons
ulorden volstaan

ter op de Contact-

van vo elwaarne-
,1 e

,
t
e

ilEnige tijci geleden is er vanuit de vereniging tot behoud van het ÏJssel-
meer het initiatief genomen, om te komen tot een samenwerkingsverband
van vogelwaarnemers rond het lJsselmeer.
Tot nu toe zetten een drietal mensen zich hier aktief voor in' en de

reden van deze brief is dan ook het aantrekken van meer bel-angstelJ-enden.
Het (nog voorlopige) doel is, om m.i.v. septernber 1979 waterwildtellin-
gu, rorà het l.lsselmeer te starten. Uiteraard zijn er, behalve zulk soort
iellingenr no6 talloze andere vogels'uudies aan het IJsselmeer te beden-
ken, maar daaiou"" zal pas kunnen worden overlegd a1s er meer deel-
nemers z:-in.
om nu meer medewerkers aan te trekken, r,vorden op het ogenblik ver-
schillende vogelwerkgroepen in de buurt van het IJsselmeer aange§éhreven'
Onze vraag is vrij eenvoudig: Zou U ons, vanuit Uw vogelwerkgroept men:

sen kunnen noemenl rrrrrr.r, Í v*"racht, d,aL ze mogelijÉ willen meewerken
aan b.v. die waterwildtellingen ? In een later stadiumr wanneer we be,.

schikken over een lijst .rrr, ÀIdus verkregen namen en.adressen, willen
we die mensen u"r, torrdscl,rijven toesturen, waarin he't één en ander
wordt voorgelegd.
\IÏij zuIIen U voor Uw medevuerki"ng zeer erkentelijk zijn.
Tenslotte wijs ik er nog op, iiat het niet de bëdoeling is een nieuwe
vogelwerkgroep op t,e riófrtàn. Het is de bedoelÍng het trvogelwerktr

rond het tJssétmàer enigszins te coörclineren, eor indien mogelijk'
tot gecoördineerd onderzoek te komèn.rr

- Het Bestuur van KNNV ViJG -msterdam verzoekt 1eden, dle ervoor voelen
aan het bovenstaande medewerking te verlenen, zich rechtstreeks in
verbinding te stellen met. de Hr. van der ;ía1. Zie ook bij de ontvan-
gen litteratuur, de Tjiftjaf van juli 1974

4. Een brief van B. & ri. van ?imsterdam d.d. 22 mei 1974, inzake
t vinden van dode c.q. zieke
dressen. Zie uitvoerige de-

tails in het Litteratuuroverzicht.
Me j . Nir. J .II .U . van Drooge
S e cre tare sse

Eendenster g, met het verzoek om

íe,tervogels te melden aan bepaaLde a

0ctober L974, vDr/vDr

I
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Versla Nachtexcursie Grote Rivieren , '//B juni 1974.

Dit jaar vertrokken we met 11 deelnemer§, in een gehuurde Transit
bus en een volgauto.
Om 19 uur ]O startte de excursie vanaf het Starlionplein, met half-
bewolkte Iucht, matige ïlestelijke wind. en temperaturen die in de

loop van de excursie varj-eerden van l" - 10" C '
Een uurtje later kwamen we bij de eerstertGrote Rivierrraan: de

Linge. Het was nog licht gurroég om te kunnen genieten van het
schitterende irtussen-de-rivieràn landschaprr, waarin wij de nodige
vogels bespeurden: naast het normale werk zwarte sterns en een

woudaap bij Kedichem.
Aan de rand van een griendbos (Sgg) in d.e buurt van Heukelum kon-
den we d.e benen strekken en gedurende een wandeling aldaar naínen

we het volgende waar: 2 ransuilen, kleine karekiet, bosrietzangeTl
gekraagde rood.staart, koekoek en baltsende watersnip.

Bij het invallen van de duisternis reden we via Rumpt en Beesd

naar ZaLtbommell ond.erweg hoorden we nog vele bosrietzan;-iers, min-
stens 4 steenui-l-en en een ö bosuil.
om ongeveer 11 uur werd bij Zaltbommel gestopt voor een versterking
voor àe nacht, ciie 1ang, koud en regenachtig beloofde te worden.
lrle werd"en daarin niet teleurgesteld.
!ie vervolgclen onze weg, evenals vorig jaar, langs de Zui-delijke
.nl,aaloever, te beginrr"r. U:-i de Kil van Hurwenenr waar vtle onze eerste
en best-hoorbare kwartelkoning kond.en bewonderen, die nog boven het
geluid van de bosrietzangers àn kleine karekieten uit ifkrek-krekterr '
Verder 1iet zich niet veel meer horen, zod.at' we nog tijd over hadden

voor een kijkje bij de lrlaa1, hetgeen ons bij Boven-Leeuwen een fa-
milie bosuil oplevàrde. I{B: Ad. Hartog leidde de excursie !

Teruggekeero oi de traditionele route hoorden rve biJ Deest no1 2
steenuj-Ien en even verder in de filinssense waarden zagen we er nóg

twee.
De morgenstond bij het Vogelbos ten Noorden van vÏinssen had dit-
maal gàen goud in de mond: wielewalen, zwartkoppen e.d. 1ieten zich
op deze soÀb"re ochterd slecht horen. De in de buurt fouragerende
giuttors en kemphanen konden daarin niet veel verbetering brengen.

Na vijf uur begon de kentering. t3ij Beuningen werden we verrast
door een kort roepende kwartelkoning. Nog leuker was het echtert dat
cle zon zio:r. ven zijn betere zijde liet zien. Hii liet ons verder
niet meer in de steek

Tot slot bezochten we cle Ooypolder, even ten Oosten van Nijmegent
waar 7 steenuilen geteld werden. Bovendien zagen we daar bergeendt
zwarte stern, visdief en grote karekiet. l'la een wand'eling bii
Kekerdamr wii.ar spotvogel, rietgors, roerdomp, braamsluiper èn een
zwarte roodstaart (op een steenfabriek) werden waargenoment reden
rve moe, maar tóch voldaan, terug naar Àmsterdam.
ïn totaal werden + 7O soorten waargenomen.

. . - . - :::.ï:ï:: * * * * :: * * * * * :| * * * *,r * *,,. * * * * * * *,r

Een soortgelijke excursie werd gemaakt door V;VG het Gooi'
in de nacht van 15 op 16 juni" Zie Litteratuuroverzicht, De Korhaan.



Verslag Vogelto cht naar Schiermonnikoog, 19 t'/
-4-

m 22 october 1974

In bovengenoemde periode verbleven enkele leden van onze Jongeren
Groep op Schiermonnikoog, vanzelfsprékend met het doel wat van de
ald.aar aanwezige vogels te zíen. Hoewel nlet veel soorten werden
waargenomen, waren de aantallen vogels zeker de moeite waard.
Voor een beschrijving van de verschillendb biotopen verwijs ik
naar het excursieverslag van Mr v.d. Berg, in het Mededel-ingen-
blad, I1e jaargang nr. 1, bLz. 17.e.v.
20 october:
De dag werd aangevangen
Op weg naar onze rrraarne
lijeterachtigen op die
vogel was in zeer grote
jaagde ver weg boven de
schietende sperwer ïuaar
een rietkraag.

met 6én uur zeetrektelling.
mingspost vielen de grote hoeveelheden
in de duinen vertoefden. Vooral de krams-
getale aanwezig. Een 9 blauwe kiekendief
duinen. Bij de een<lenkooi werd een víeg-

genomen en voorts een roepende waterral in

Het weer was goed (vee1 zon) maar minder gunstig voor zeetrekt
zoals bleek (v.rindkracht 2). Toch kregen ree nog een Kleine Jager'
achter een meeuw aanjagend, te zíen. Verder een troep Smienten'
zwarte zeeëenden en totaal 2O middelste zaagbekken. Over de bran-
ding vlogen voorts enkele groepjes drieteenstrandlopers en een
kanoetstrandloper door ons kijkerbeeld
Leuke waarnemingen ïvaren die van twee groepen Bneeuwgorzen (resp.
15 en 1 35 exx), diu vlak over ons heen kwamen.

Ilierna ging onze tocht naar de ríesterplas aan de Zirri-kant van het
eiland, waar invallende tafeleenden, wintertalingen, enkele piil-
staarten, krakeenden en twee dodaarzen werden gezien.

Het wad zat, zoals wij verwachtten, vo] met tienduizenden vogelst
waarvan het merendeel scholeksters en bonte strandlopers. Verder
bergeenden, zilver- en goudplevieren, bontbekplevieren, steenlopers,
zwarte ruitersr groenpootruiters, ro§§e gruttors, wulpenr vele
tureluur6 en een honderdtal rotganzeno Voorts nog een kanoetstrand-
loper in overgangskleed. Boven het begroeide gedeelte langs de dijk
werd een g blauwe kiekendief gezi-en en tevens fourageerden er zes
prachtig fiitgekleurde strandleeuwerikken.
In een naaldbos 2agen wij die dag nog een tweede sperwerr een grote
bonte specht, goudhaantjes en vrerden overtrekkende baardmannetjes
gehoord en ver v'reg de roep van een late kÖekoek.

Op de terugweg naar oís slaapverbliif troffen wij j-n een weiLand
een klein vogeltje aan, dat niet kon worden gedetermíneerd. Ik
wiI niet nalaten om de beschrijving te geven' daar het heerlijk
voer kan zijn voor ijverige ornithologen:
grootte van een vink, geheel grijze kop, donkere vinkachtige snavelt
bruine donkergestreepte rug; borst en flanken donkergestreept op
lichtgele ondergrond.. Donkere staart.'Op de flanken boven de vleu-
gelboeg een lichte vlek (kan ook veroorzaakt zijn door opwaaien varl
veertjes); gol'rende vlucht; geen geluid gehoord
ca. 4 minuten vraargenomen, afstand ! 25 n
21 october:
6í-aez"-ïAg hebben wij een tocht naar het oostelijke deel van het
eiLand gemaakt, naar rliiillemsduin.
Dit gebied bestaat voor het grootste gedeelte uit schomen met aan
de Noordkant de duÍ-ntjes en daarachter het zeer brede strand, aan
de Zuidkant het wad, dat bij lííi]lemsduin byzonder vogelrijk is,
doordat het er erg afgelegen en rustig is.
Onderweg wercL o.a. boompieper, zwartkop en een phylloscopus vÍaar-
genomen. Daarnaast weer de opvallend grote aantallen lijsterachtigen.

I



5

De aantallen op het wad aLdaar waren zeer groot. llaast rie vele
tienduizenCen scholeksters en smienten, waard.oor de lucht soms

vol was van fluittonen, fourageer,fen er enkele honderden rot-
ganzenr steenlopers, bontbekplevieren en zo'n 80 kluten. In de

slenken werd.en enkele .SroenpootruiterS waargenomen. Verder wer-
den o.a. overvliegende kepen en een boerenzwaluw waafgenomen

Nadat óén van ons, om der wiIle'van een weddenschap, tot zijn
middel eèn slenk croofgewaad hadr $Ierd de teruglveg aanvaard.
Tijd.ens deze terugweg werden we overvallen Coor de snel vallende'
duisternis en hebben rve kunnen genieten van een pràchtige wandeling
bij nacht over een waddeneiland, met de lichtbundel van de vuurto-
ren regelmatig over het e11and schuivendn. wat de sfeer zeer Ver-
hoogde

22 october:
De Laatste dap, bracht ons de sensatie, welke de lage soortenlijst
ruimschc,ots vergoedde.
Op een tocht over het wad bemerkten wij op nog geen 2O meter van ons
ai een drietal bonte strandlopers;'althans, dat r,'rLs onze eerste in-
druk. Toen wij ze met de kijker bekeken, viel é6n van r1e strandlo-
pers meté6n op tegenover de twee andere' u/e}ke inderdaad bonte wa-
ren. Het eerste opvallende aan deze strandloper waren de twee §nlp-
achtige strepen op de rug van de vogel. Daarnaast werden nog de

volgende kenmerken waargenomen:

Iets groter dan de 2 bonte strandloperer fug donkerbruin (met

dus de tvree lichte strepen); kop donkerder dan de rug; zwaar
gestreepte borst die een cluidelijke afscho'iding vertoonde met
de witte buik. De borst had een lichte ondergrond. Snavel recht
en donker. Poten donker (kan cloor de modder veroorzaakt z:.in
waarin hij etond).
In de vlucht een dun wit vleugelstreepje. Geen Seluid

Alhoewel wij niet positief Ce oogstreep waargenomen hebben' was
het voor ons aI snel duideliik, dat wij hier'te maken hadden met
een Amerikaanse gestreepte strandloper. Na enige nazoekingen was
al onze twijfel verdwenen.

Ik vraag mij af, of er niet meer van deze vogels omstreeks deze
tijcl op de wadde.n voorkomen, maar dat ze tussen de vele bonte
strancllopers gewoon niet opgemerkt worden. Te meer, daar ze ín
Engeland jaarlijks worden ïuaargenomen.
gpvallend is, dert er enkele weken eerder een Àmerikaanse gestreep-
te strandloper in de Bijlmermeer gezie'n \ruerd en op Texe} een Si-
berische gestreepte strandloper. Ïs,dit toeval, of komt het door
een bepaald weertyper -dat er ] biina eendere dwaalgaSten in enkele
weken tijd§ gezien worden ? Of is het een aanwijzing, dat ze in-
derdaad meer ons land aandoen. dan vermoed wordt ?

Naast d.ezezonder meer goede waarneming zagen ryiJ op het wad nog
een bokje t zo' n lO pijlstaartenr middelste zaagbekkenr een Sroep
fouragerende fratertjes en sneeuwgovzen' en rÍeer rotganzen.
Verder een overvliegende tapuit en sl-obeendent
Cp het wad werd ook nog een ,.lode aeekoet gevonden.

De avond bracht ons het afscheid van Schier !

Ondanks Ce lage soortenlijst (82 soorten) toch een paar zeer goed
geslaagde 'lagen, dankzij de lvaargenomen dwaalgast, en niet in de
laatste plaats door de uitebmate goede stemming onder de deelnem€rs.

Gerard Krabben, orteliuskace loIIII, Amsterdam - 1015.

GKrlvDr

a
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AI,ISTERDAMSE BOS 1974-rrr derde kwartaal + october.
De waarnemingen, hoer.vel critisch beoordeeld, blijven voor de
verant'rroordelijkheid van de waarnemers.
Nummering volgens Vogelgids ]e druk.
De nummers tussen haakjes (..) verwijzen naar trDe Vogelwereld
van het irmsterdamse Bosrr, verder te noemen rrBos-Avifaurrsrr.
+(..) betekent: aanvulling op deze Avifauna.
Het teken o kan ook o-kleed betekenen.++
!. Fuut
Broedggvqllen, g.-9. broe9paren - Noor9kgnt.

)"
Ad 3", Kinde.rspeelplaats. l4/l e.v. 2 pul1i van tweede broedsel.
Ad 6, Gemeenteterrei.n, m.i.v. t4/B I pul1i - 29/9 nog 2 over.
Ad 7r Eind excursiepad ONM, m.i.v. 2O/7 iuvenielen, 2 minstens.

De familie verplaatste zich aI snel naar het NM bij eind
excursiepad, waal" ze niet zichtbaar ïvaren, maar waar lange

^ tijd de bedelroep van de jongen hoorbaar was.
Ad 8", Meerpadtrïest, derde broedselz 9/8 opnieuw op een - nieuw -

nest. lui.i.v. 25/B 3 juvenielen, die 11/10 nog werd.en waar-
genomen.

Resumerend krvamen dus aan de Noordkant minstens 24 pulIi uit het ei,
waarvan er ! verloren gingen.
Buiten Noordkant:
fleiË-Vïffiil--zo/t 1 adult nret 1 juv. '(Swart)

(?) !. Dodaars
=-------'Bij brug )40 geen verdere waarnemingen ntt LV5.

(ro)

_Àan de Noordkant ncr L5/4 pas weer:-2/tO 1 ex bj.j brug kindeispeelplaats (.++) TZ/LO 2 exx sloot
8/tO 1 ex in sloot langs Iuéerpàa fest (RG) JH.bos (lia)
18. Aalscholver
3/1, 6/1;-2577 1 c'x t'tl't.
Z6/Z I exx op Nl,l bij Gem. temein, vissencl (i* - Verhoeve)
3/8 d.riernaal 1 ex van Nivl richting Naardermeer (Swart)
9/8, 3t/8, t/9, ?/9 steed.s I ex.

+(I8) Jo. Leperaar

+3)

( 21) . iiJintertal-i

24/B ee
(s

t4/? t ói f ouragerend jlp ,ffei1anrlen Mz. in een sloot je .
Eerste wng. in Asd Bos van een ex aan de grond (u,ii;Xer)

1J/! t ex, vrij hoog, over Atv. Poel richting N (Verhoeve)
L9/B I ex over Balkan en Àrveen richting C (Íerhoeve)

exx, eclipskleed, invaller4ONM'Jí bij s
rst exx zien vliegen over ONM, later g
wart )

l2/9 + 1oo exx (...i), LB/g zoo exx (RG c.s.), ZZ/g 1 2oO (AA) oNM.
_z\/g Ïo exx boven vu1. Mz (A;r)
Eerste helft october max. !O exx boven Clrll4 (LA/LO, Swart)
L7/LO ! 1.25 exx vliep;end omgeving schuilhut (Srrró, v.Oostveen, Tinga)

(26) ]!. slobeend- slechts 2 waarnemingen in ]de kwartaal:
T4/8 I ex over vrI. l4z. richting oNM !ï, schuirhut (mcvr. Brinkers)

_\L/B 1 ex hoog over exc. pad richting N/N\Í (Swart)
L)/IO 2 g in sloot v,reilanden lvreerzj.cht (Brander, exc.)
27/LO 4 g i.n sloot w1. ylz. (p. cle Jong, mej. Beckers, Verhoeve)

chuilhut (Swart)
ehoord bij schuilhut



(1924-rrï, ze brz.)
. Qe) 42. Kuifeend Derrie waarneming van Juvenir.len in I9?42

1O/7 met 2 pu11i, plas ONivl 'u/ (oe Groot)
Verder in derde kwartaal steeds slechts kleÍne aantallen viaargenomen,

_max. tr/g + 25 over exc. pad (r'a)
-Eerste helft october max. + 35 over excr pad en 11 op NM bij Gem.
terrein, op J/LO (ar")
L//LO 1 groep van )O à 60 exx tezamen vliegend, voort§ no6'wat

kleinere groepjes, over exc.. pad (Swart)
1O/1O e.v. dagelijks + 2J exx op d"e Rgel!q?4 biJ de 75O m;
241to nog aldàar àanwEzig (Straatmat)--

(lo) 41 lafeleend Na 2B/3 pas 'Íreer:
(Swart) - eni-ge wng. in Jde kwartetal.

op NM bij Gem. terrein (,'*i)
(van TiI)

L7/LO 2 6 op Nli bij Gem. terrein (Swart)
, $ o, plasje bij schuilhut (Brander,

+(48) 69. xleine zrlaan (tweede mei-vraarneming)

3/8 leopNM-5/to 11*6 2 o
Lï/lo 2 exx Nfr

f4. tsuizerd
l1/lo 2 exx

exc. )

( 51)

( 4gl

(56)

+( 61)

(63)

ll/5 L+ e:<x over ONltl; niet luidruchtig' we inig geel itan de snaveÏ
en relatief korte snavel (A*)

77. Sperr'rer Na ZJ/J pas weer:
l2/lo I ex boven ONi'Í (Swart, Mankorr van Oostveenl

Schoevaert en van der rlliel van VNT
24/lO I ex ONIvI (nuxer)

rlTuurnatl )

tla tB/J pas ïieer:
overvliegend rj-chting rri (l4arcel Lakx, CJN)

81. Bruine kiekendief
119-TGt-fangs-Bosiandw eg richting oost (Verhoeve)

89. Boomvalk
Broedgeval ONM $Jest geslaagd: 2 juvenielen'
z8/e ] eieren (But<er)
l?/8 3 exx, rnaarvan 2 juvenielen (mej. Beckers)
LB/B 4 exx tegelijk weargenomen.
Laatste waarneming: 22/9 t 6 exc. pad (.tA)

98. Patri3s
§/9-e-exx wI. Mz- 5/lO 6 exx wI. Mz

(67) 102. iïaterra'I
5/LO, LZ/LA, 27,
l1/7O roepend ex in rietveld Vteil (Krabben, Lammers, E. de Jong)
t\/rc roepend ex rand kinclerspeelplaats Noordkant (P. de Vries, vDr)

(74) 112. schol,ekster '. :

ffienstakenzwemmenddeslootovervàngrasbermMeerpad
[iest naar weiland ivleerzicht. Vermoedelijk .hadden ze tevoren

het weilanC verlaten vanweg;e het hoge gras aldaar, naar de kortgemaaide
berm, waarschijnlÍjk omdat het fourageren hun daar gemakkelijker viel.
(vDr, mevr. Pau1s)

Twee augustus-waarnemingen :

_ 9/B 4 exx, l8/8 2 exx weilanden Mz (i.l). Daarnei nog slechts:'z?/LO 2 exx over NM bij Gem. temein (E. de Jongr mej. Beckers,
Verhoeve) '

Q5) 114. Kievit
2l/6 ook jonge kieviten kunnen zwemmen (gefilmd door Oldenziel,

med.. Bakx). Dit verklaart de aanwezigheid van pulli op Gem.
terrein en berm Mleerpad, ïvaar geen nesten \i\rareno

(

/lO noren roepen in ONM.

ÀA, cle Groot exc.) . fr/g 4 exx al-d.aar (,r..)
l'i.i, de Groot exc.)(



( 1924-rrr,
I14. Kievi

1e bl-z,)

!r-IgIY9]€:

874 C?. 15 exx over ONM

aantallen op weilanden Mz:

e/8, Ài.r)

Q5/9r rr.)

(van oostveen)

B

(zeer nat) w}. Mz, max.:

slechts:
pad ( 'ia)

i

il.i.v . 25/7 vueer grote
2?/? + lOO exx (;ir,)
in augustus max, + 4Oo
in september max.- 8O

Q7) 1I9. GoudPleYieq

Mz , ( r\À, de Groot exc . )
exc. pad (iaem)

( gut<er )24/lo 2 exx heuvel
(86) 128. lïuJ.p

( 87)

t4/9 2

5/Lo 2
exx wI.
exx over

(82) L21. rtïatersnip In derde kwartaal slechts:
ZVS-Í-EÏïm'il (swart)
L4./g 4 exx over exc. pad (ri,A, de Groot exc.)
21,/9 1] exx vliegend boven wI' Mz. (ii+i)

-In october regelmatig waargenomenr ONM en op
5/lO 10 à 40 exx wl. llz (r,A, de Groot exc.)

tz/tO 3A + 6 + 9 over oNM (swart)
(8:l 126. Eqt&E'ri!

-T? -3 éxx,
L29. Regenwulp

L5/7 I ex, over Bosrandweg (Verhoeve)

}6--1-ei ióépend over exc. pad (Swart )

(88) 1]1. Grutto Laatste waarneming:
26/? 1 ex tussen middelste en

OZ) L15. Oeverlqper
-27
t7/
24/
1L/
26/

22/9
(93) 1 6.

Oo wI . I4z. noq+
9/8 I ex over

laatste bos (;ia)

ó
B

I
a

8

2 exx rand Gem. terrein (vDr)
1 ex werk 24 (RG)
eind. exc. pad, meerdere malen gehoord (Swart)
1 ex Kleine Vijver (Swart)
t/n l5l9 geregeld waargenomenr meestal roependt langs
rand NM en Ringvaart (Verhoeve)
werk 24 (.u-)

Tureluur
2/?, 7/?, 4/? ut".ds 2 exx (À/i)
excr pad (r$). Laatste waarneming.

Zwarte ruite
om1 u I ex roepend over Landscheirlingskade (8. de Jong)

( 94)

(:.ol) l!9. 
'tqq!t?/E

(ro6) l-62.
1 ex vliegend over l,leerpad. richting Ví (;,:-.)

Grote mantelmeeuw Na 2f/4 pas weer:
1ex
Geen
lex
lex

25/7 Gem. teriein (rtr' )

7/e-t9/to
augustus-waarneming. In september
Gem. terreín - 22/9 1 ex over exc.
i,troordkant (Sw:rrt,,..,)

( ro8)

( rog)

t6 Kleine mantelmeeuw
ex op RG

29/Lo

164.

1 ex over ONM (Brander e.a.)
Zilvermeeuw Na 1O/3 pas weer m.i.v.
1exw.24

Storrnmeeuw

( .,l.rr )

)

29/9
( rl-1) $5.

26/1 t
1t/8 1
7/e 3

adult Gem. terrein, I adult wI. IÍz
ex w1. Mz tussen kokmeeu\Jilen (Swart)
exx Gem. terrein (r,rr)

(Svrart) 3/B L ex ( Swart )



(r974-rrr, 4e blz.)
(frr) 179. Visdief Laatste waarneming:-$f{-Téx w.

( 121) 191. Holenqqr-{

24 (rr.')
Enige wng. in ]e kwartaal:

ku,ram aanvliegen en viel in

9

(de Groot, OXC o-TB-1 óx Óul't

0z)) t93. ]g!_\elduif
)

2ó/? scninkelpolder, meer dan 1

3lB I ex Oeverland Poel bii Kl.
(124) 194. Turkse Tortel

Eind juni: ook broedgeval bij huis de Gr
2o/? L ex (Swart) r l4/B 2 exx, kwekerij
J/B exx Jan Tooropplantso€o - Emmakade

kerk Bovenkerk (Swart)
(Iz51 195. KqekoeE

2916 ài tZ/Z bedelroep juv.. oNI'i bi j N!ï-hoek
lO/7 en l2/7 bedelroep begin exc. pad rechts

t4/B
24/8
tL/B

(swart )

oot (de Groot)
achter huis de Groot (nGrvOr)
- Bleekers[."ade -

Koenenbos (vDr)
,, op Lo/? zíen

( Swart )

de Groot.

huis de Groot

ex (Svrart)
Noorddijk

(132) 207. Gf.fsïvelug In derde kwartaal slechts:
2o/l (Swart), 25./? en 26/l exc. pad (;t'a)
3/8 exc. pad (Swart)

2O9. IJsvollel Na ZJ/J pas weer waarnemingen m.i.v.:
mW huis cle Groot (mevr. de Groot)
,r/r, 1 ex Sloot Meerpad ÏÍ, op een paaltje (i'À)

eöiti I ex over Lanrtsóheidingsvaart bij Oude Karselaan (8.
Noordkant verder:

de Jong)

19/8 tioornsloot (Rei5nders)
24/8 Hoornsloot bij bovenbos (iui) 

' overvliegend.
26,/8 Z exx, horen roepen en gezi-en, eind exc. pad (Verhoeve)
?'/9 É,oornsloot bij bóvelbos, vissend, vandaar naar sluis (.,i.C,)

t6/9 noornsloot, roepend langsvliegend bij kleine sluis (vDr)
29/9 exc. pad ONM (van Ti1, Haver, !ïijkerr mei. Cornelisse)
13/tO langsvlie6end eind exc. pad (van TiL)
27/lO Grote Sluis, wegvliegenrl van en víeer invallend op Banaan

(vDr)
Ook Hr. Cldenziel nam de ijsvogel enige malen lÍIaarr zÍch ver-
plaatsend tussen Sluis en eind exc. pad..
Vogeleiland:

n (Olaenzie1, med. Brander)
rÀraargenomen door Topsvoortt

l?/9 (vDr, RG), 22/g (,.,,), l/Lo (Re , vDr),
I\/LO (zowel íi.ii, aIs iirabben, Lammers, E.
Schinkelpold.el:

de Jong)

(ttt)

Ní2571-;oe- óàn aantaL rnalen, rlaargenomen bij
in augustus en september (de Groot)

Ql6) 2I4. Groene specht

me1
Bui

voeren door klein vogeltje (vDr)
bedelroep juv. begin knuppelpad bij Foelpad (vDr, RG)

a1 vliegvlug juv. QXC. pad, gevoerd door kleine karekiet
nog gehoord aldarar (Swart) Laatste wng

{2878-ZGix gezie
Verder regelmatig

In derde kwarteial vrij regelmatig waargenoment diverse plaatsen.
Noordkant: o.ào 7/7 nog i.n bovenbos met de vreemde roepr als ver-

20/
25/
L/

t5/

d, in vorig BIad (vDr) en 2)/l in laatste bos (vDr).
ten NoorCkant:

voorheuvel ( Swart )
en 16/9 Vogeleiland (',r* e.a.)
hertenkamp (ea)
Openluchttheater (a;.)

?
7
9
q



(r974-rrr, )e blz.) -10-
(118) 2I KIe ne bont t

roepend n alkan, oÍIIg i vrije sportvelden (8. ae Jo:rgl-
27/? roepend omgeving Oude Kars elaan (8. d.e Jong)
25/8 driemaal roep utaargenomen Zuidzij de Roeibaant tu§sen

afslag bij paddestoel 2 en Karnemelkegat (Swart)

3/lO I ex roepend Parkeerplaats Landsc heÍ-dingsvaart tegenover
I(LM-kantoor (8. de Jong)

|\/LO 1 ex roePend Vogeleiland (Krabben, Lammers, E. de Jong)

(r4U) 224. Veldleeuwerik Na 2J/) pas weer waarnemingen íl.i'v'
2g/9 trek over exc. Padr rt1ti" aantal (;1" RG' Swart)

(145) 226. Boerenzwaluw
Tweede 1uÏFJffi weer een nest onder klap boven Klapbrug
Grote Sluis. l4/8 uitgevlogen'

-Tweede helft october nog waarnemingen op:
Lg/lO I ex over exc. Pad. (Swart)
il4/lo 1 ex, 2r/lo 2 exx, over Landscheidingsvaart (n. de Jong)

26/10 I ex bij Meerzicht (Buker)

(146) 2??. Huíszwaluw october-waarnemingen:
5/LO I ex w. 24 (i,i')

l9/to I ;; M;"rzicht-(Swart), 4 exx aldaar (Brander, exc')

(220)

(225 ) vl-aamse
nd veel exx (Dooremans). O.a. trek van een groep van
ichting !Ï, vermoedelijk noordelijke exx (Swart)1 opva

(198) 244. Staartmees
iqZq-m:=" eroepje 2 rtwitkoppenrt, Koenenkad.e (Àa, de Groot)
>/to iaém Tribun"uót, 1sx (r,r:l; de Groot exc')

) Zt+5. Baardma4ltqlie

a

229. i,iielewaal
20/? Schinkelpolcer, open drainage, bedelroep juv' (Swart).
Z9:/? Noordkani, bedelroep zandterrein rand kinderspeelplaatst

2 exx (vDr)
1/B ied,ei"oop j.rr. Tribunebos bij midgetgolf (vDr). Laatste wng.

In combinatie met diver§e voorafgaande waarnemÍngen in deze

omgeving van aclulte exx, Ir§rrltqrium voor Noordkant aannemelijk'
Jo/6 yíif broedplaatsen 1A;[!-ffiiàffi6 v"n d6-166Ï6àEn, a1le op

50 - 1OO m afstand van de autoweg. Misschien zelfs nog een 6e

temitorium aldaar (Rei3nders)

(22L) 212. Bonte kraai-
L9/tO exc. Padr I ex o

Brander, ëxc. )

vervliegend (swart); later idem (Swart;
z?/LO I ex over exc. Pad (;ir")

(221) !]1. K.glw
Eincl juniï broedgeval in bosuilkast bij huis de Groot (de Groot)

(224) 2]5. Ekster
ffiopru8vaneenpaardopw1.l4z.Hetpaard1agopzijn

ziirendeeksterszatenerrustigbovenop'(Swart)
Tot nu toe nam §wart alleen eksters waar op rug paard in broedsei-
zoenr als -ze paarcleharen plukicen vóor hun nest'
In dezelfde pàrÍode ook een waarneming van eksters op rug van
koeien (.r,1)

Bexxr

Na
5/

íIg* waarneming in
exx overvliegend O

elfde (Swart)

tweede kwartaal Gp 6/4) pa§ weer
NI'i; later nogeens 2 exx, mogelijk de-

de
10

ca

2
Z

( 199

8/to t6 exx oNM (Marcel Lakx, CJN)



(1924-rïr, 6e blz.) - 11 -
245. naardmannetje, vervolgi
1271ó'éAn;ï-E;86Íé;-;An[àï-toenemend tot tenslotte 8 exx opvlogen

uit ONivl (Swart; E. de Jongr. van Oostveen)
l3/Lo 2 exx (8. de Jong). L5/lo gehoord eirc. pad (vor/RG)
2O/lA 20 exx vlogen op ult ONM {J, stegen erg hoog en verdwenen

uit het zicht (naXx)

(2oo) 24?. Boomkruiper
j/LO no1 zingend ex omgeving gemaal Ringv:rar t (vDr)

+(f6I) 252. Krqmsvogel Na 4/5 r,eer3
TLTffiexx over exc. pad, gezien en gehoorcl (swart)

Tweede augustus-uraàrÍreffiing in rrsd Bos
?/9 1 ex hertenkamp (tui)

- 2/lo 2 exx over oNM (8. de Jong)
5/LO byzonder sterke trek: een groep van BO exx en een groepivan

1O0 exx, alsmede wat klej-nere groepjes (Swart)
meer d,an IOO exx op wI' Mz, later opvliegend (Àr., de Groot)

LZ/LA aanmerkelijk minaer talrijk (Swart) + 12 over exc. pad (gaXx)
717to 1 5 exx oNM (van Ti1) " ' -
l5/lO 6nke-Ie exx roepend over Vteil-. (vDr, RG)
Lg/tO zwakke trek (Swart) 1 ex op wl. Mz (Brander, exc')

C.6z) 253. zane:.iis.l=I-778-fex-ö!-Gralt, met huisjesslak in snavel (Suvart)
- 5/LO enkele exx trek (Swart)
V/rc sl-echts 1 ex, gehoord (§wart)

(t6l) 154._llqperryfek Na 1/5 pas weer m.i.v.
t (vDr)
talrijk dan kramsvogels (Swart)

|/tO zeer vee1, hele Bos (RG)
1,2/lo trek, sterker aan 5/LO (Swart)
t9/Lo sterke trek (Swart) - veel exx op w1. Mz (Brander, €xc.)
2?/lO ! 2rO exx op w1. Ivlz (n. de Jongr mej. Beckers, Verhoeve)

(166) 26L. lapuit
f5/9--2-exx wl-. Mz (Verhoeve, V'uiG exc. adspirantèn

(168) 264. Paapje
(Swart, vDr)
rhoeve, VirrlG exc. adspiranten)

l7/9 2 juv. €xco pad (vDr, RG)

(171) 467. Nactrlegqq! Laatste waarneming:
l?/6 L ex zang, Dellaertpad (vDr)

O??) 2lJ. Klcine karekiet Laatste wng.
2478 I-óx zAíeTI ex juv'. koekoek voerend, ONM (Swart)

(1./8) 2!6. Bosrietzanger Laatste wng.
1/8-e{nd exc;Jàd, gezien en (slechte) zarygehoord (Swart)

(179) 277. rlietzanger

29/9 kindeiÉpeelplaats Noordkan- ,/lO trek, aanmerkolijk minder

3L/8 t o exc. pad.
l5/9 2 èxx CNII (ve

)

J/8 eind exc. pad, 1 ex
2/B Laatste zang-wrlgo I

(18o) 279. Spotvogel

Laatste wng.
gezien (Swart)

Meerpad Nï!, slechte zang (vDr)

Enige wng. in derde kr,vzrrtaal:
gezien, begin knuppelpad Schinkelpolder (Swart)2A/l nínstens 3 exx

(181) ?Qg_. zq"ltkop Ge.en oct. wng. - in ssntember slechts:
l4/9 t ex-fiezien bij de ] banken (;,À, de Grootl exc.)
U/9 L ex gezien Vogeleilancl (vDr, RG)
Laatste zang-ïuaarneming z 24/B (Swart)



(t974-ttt, le blz.)
(182) 282, Tuinfluiter Laatste waarneming:-ffi

-L2-

andere leden

vD]^ )

+( L8l) èó5. Grasmus Laatste wÍIg r !

57§1-i àans SchinkelPo lder bij
Aanvulling op Bos-avifauna;

(;rvi'.I: najaarstrek tot eind septcmb

huis de Groot h.pl
wet:rrnemingen tot balf september.
er; laatste datum zO-lO-t961)

+( f 84) 284. Braarnsluiper
ni bij huis de Groot (Verhoeve)

t4/g 1 ex oeverpark Mz: zwart maskertje, egaal licht, geen wit

(;vw:

keeltje, Briize rug, donkere pootjes.
GeluÍd.: droog rrtèk, tèkr'. (R. §choevaert met 2

van VllT rrTuurnaff )
Tweed.e september-wng. in Asd Bos
najaarstrek tot begin october)

( r851 287. Fitis
T57B t ex zang'

(186) e8B. rjirtjar

Laatste wngo !
hoek Koenenbos (;r..)

Laatste wng. ?
in october:

erterrein (RG) - NO-hoek Meerpad (RG,
Eangwaarnemingen
t,/to veua parire
,/
6/

10 ONM \r{est (Swart)
10 Vogeleiland (vDr)

(188) 2)2. Gou{haanliq Na )/4 pas ïreer ïvng. m,i.v.
malen gehoord (Swart)Vlï 1 ex omorj-capad, roep verscheidene

(189) 293. Vuurgoudhaanli,q Na LB/J pa§ weer:
TilLo-Z éix xóenenkade ( Dooremans )

( r90) 2!4. Graurrue vliegenvanger Enige wng. in derde kwartaal:
( Swart )-378

299.
1 ex bij gemaal Ringvaart

Graspiqpeq(r50)
L2/LOt L9/lO (r+z) (swart)Overtrekkende exx op 5/Lc (r),

(r52) fO4. !ïitte kwi-kstaart
Diverse
L/\o 5

1
27/Lo 2

(L55) J98a Klapekstel AlIe waarnemingen ONI'i bij excr pad.
ffi"st ( swartt van oostveen, E' de Jong, Kolk;

Schoevaert en v.d. rt j-e1 van VNT ItTuurnarl)
L4/lO Bakx, oldenziel l3/lo de Groot
t6/1o RG, Bakx
ry;/rc van Oostveen, Tinga - rr.ii - Swart
2o/1o RG, Bakx
2l/lo Bakx
24/to Buker
27/lC E. de Jong, mej. Beckers, Verhoeve.

2/!L nog aanwezig (8. de Jong, van oostveen - r.i.) , 1/lL (ÀA)

r,vaarnemj-ngen in september.
à 6 exx op grat.reld bij Dellaertpad (vDr, ifG)
ex roepend over Koenenkade bij Mz (vDr)
exx Dellaertpad. (,..r)

(2o51 315._Groenligg
6fi4-lunI3-Ededvogel bij huis de Gt'oot (de Groot)

( 206) J16. Pu_tter
Derde kwartaal diverse waarnemingen van
ock juvenielen.

fouragerende exx,



(1974-III, 8e b1z.)
(2o7)

( 210) 12O. Barmslis
Z]7fr-§ooiatant
24/Lo ! Io exx o

(216) 11O. KeeP
T49 2 exx
l2/lO paar k
l1/LO enkele

october 1 4
vDr vDr

(mevr. Brinkers)
ver exc. pad (nuxer)

3l?. Sijs Na L/5 Pas woer:
ffia** roorrgerend. in ers begin exc. pad,(E. de,Jong)

D./LA enkele exx gehool6 (Swart) :

L3/lO I ex kj-nderlpeelplaats Noordkant (van Ti1)
il'tto 1 10 exx Jachthavenbos ('iti)

Na Bl5 pas $reer!
gehoord, Jachthavenbos (^in)

eer horen roepenr trekkend met groep vinken (Swart)

exx roepen<l over exc. Pad (vDr)

(2o?) Z% ligteor" 1 (-.-)7ínG§;le zgg-wa.arneming' exc' Pa(

Ook in octobeilóg regelmatig waargenomen'

*:l)trrt ri**,t **r(t *+*:t**t **:i*:t,t**,***,*rt***tt)i1.*:1"{'******!Èl"t!l*:t*****:t***!t't*:t'}*****

Gebruikte afkgrtiSgen namen waarnemers:

AÀ - I'le j. Àrntzen
Bakx - Hr. en mevr' Bakx
vDr - Mej. van Drooge
RG - Mevr. Geers

i( *,t 't,t * +,* * *,t,lr* * + X * * * {' * * * 't + *:i 't * ')ft 
*** * 't * * * ** i"i *:* 't * * '} * * * * * t( * *:l' * 't * * * * * 

!t * ** 't )t:i* 'l

Sameng esteld door:

Mej. I1r. J.H.U.
Corn. DoPPerkade

":.ilsterdam - 1OO9

van Drooge
Bvr

AanvuIl ing
Mededelingenbla{ t L2e aarflang nr. 2 ( juri L9?4)

blz. 11 Inventaris ati e Botshol

aan de vervrijzing
toevoegen:

loe irg. '

naar vori-ge inveatarisatj'everslagen

ÍIr o 4, buz. L9..2o-21-

- le -.4/



uïaarnemi en ].n en Amste r ex{. het Amsterdamse Bos, -14-
Derde kwart mede enige aanvu llingen op vo,rige kwartalen.
Interessan e waarneminge n buiten het gebied, als aangegeven in
Med. BIaa 9e jrgo ÍIrr 1r worden inspringend vermeid.
rrorr kan ook o-kleed betek€rr€o._+ +Dé waarnemin§en, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de
verantwoordelijkheid van de waarnemers.
Bij zeldzame vogels dient een veldbeschrijving te worden $e$everr

De leden van d.e Vogel,:rerkgroep worden bij deze .rved€rom aàrr-
gespoord hun nin of meer inter:essante waarnemingen op te sturent
liefst schriftelijk per kwartaal.

l

Stormvogeltje
6/g tweemaal 1 ex
Van beide lichte s
staarteinde goed g
tjes; 2e ex op min
vleugeltjes (van O

2/8, 1 ex,
( Verhoeve )
6/9, div.
Sloterdijk

over Botshol (exc. J.G.)
over Abcoude (Verhoeve)

Sloterdijk (Krabben)

, Zuidpier lJmuiden, richting Zuid.
treep onder vleugel gezienl f ex op 2J nz recht
ezi-en, bovenkant vleugels donker, korte vleugel-
. 5O m: ook donkere v'leugelbovenzijde en korte
ostveen, Krabben, c.s.)

richting Noord;
groottó van kLeine jager, afstand

Grauwe Pi- jlstormvogq!
ZT9-T ex.;-Zuídpf ói I Jmui de n'
geheel donkere pijlstormvogelt
2OO m (van Oostveen, Krabben)

Kuifaalscholver
ffipierIJmuidea,terp}aatse,min.afstand1on;
onder- en bovenkant geheel donkerbruin, kin en hals lichter (Uiina
vrit), ondersnavel donkergeel, bovensnavel donkerder, diep door-
lopend.e snavelbasis geel; dook met sprongetjes, waarbij de vogel
zich geheel boven het wateroppervlak verhief; gefotografeerd.
(Krabben c.s.)

LeBelaar
?2/6 1 ex,
t?/7 2 exx,
LO/8 1ex,
Grauwe gans
2[Ó--11 exx, richting Zuidwest,
Buizerd.

Zuidbijlmer (de Roever)

j/ffi. ex, Sloterdijk, hoog rondcirkelend (van oostveen)

Bruine kiekendief
23/?,

3/B -

Vliegveld Schiphol, jagend tussen de stàrtbanen

to/8, t9/8,exx, max. 4 exx (1 juv., 1 ö) op 8/8,
(van Oostveen, Krabben).

Zuidbijlmer, sloeg graspieper (,f. Hinloopen, yan Setten)
ZuidbÍjImer (veting)

Smelleken
297T-t éx,
5/Lo 1 ex,
Boomvalk
Tv,ree broedgevallen langs Amstel. 2 6/4 ba1_t-s; resul-taat, and.ere plek:

2 juvenielen (Blok, F. de Jong)
1O/5 1 ex vliegend over Amstelveldn richti"ng stad (Andriese)
?3/7 1 ex, Aalsmeer Oost (Verhoeve)
t/9 1 ex, Aalsmeer dorp (Verhoeve)
6/g 1 ex, Amstel brouwerij (Oe Roever)

t8/g 3 exx, BijImer, Hoogoord, Hofgeest (Boonstra)

Kwartel
;AË:ïfii enige exx, roepend, Haarlemmermeer Oost (Verhoeve)



(Groot Asd, 2è b1z.)

Zflvefplevier

L5-

29/9, 5ho I ex,
Goudplevier

f -- -.zur-d0LJlmer (vel1ng/

rc/z Of .OO uur, 1 ex roepend rondvliegend van Leijenberghlaan
t.h.v. de Rlngdi jk (Andries.e)

iitlatersnip
September 1OO-1IO exx, begin october 1IO-2OO exx, Sloter«iijk (Krabben)

Bok ieq7B- 1 ex, Sloterdtjk (Lammers)

ltileqUe
5/8 2 exx, Sloterdijk
1O/9 1 ex, Zuidbijlmer
Kleine strandloper
L3/6 1 ex, Sloterdijk
Temmincks S trandl.oper

(Krabben)

478 ] èxi, §rotórai;t (Krabben, Lammere)

Amerikaanse .,es'!-reepte StranCloper
2179--T-ex;-ZuIAEíjTmer,-opgéspóIén en met aarde afgedekt Iand,

schaarse vegetatie; zat steeds alLeen in hetzelfde ondiepe plasje.
Beschrijving:
ïets groter dan bonte strandloper, vie] in eerste j-nstantie op door
afwijkend geluid: Itkrrièkrrl verder donkere snavel, aan punt iets ge-
kromd, lichte snavelwortel, lichte oogstreep, voor, achter en onder oog
lichtcrème, vri-j klcine donkere kopkap, bovenop de kap aan beide zijden
een lichtgelig dun streepje, kop pIat, vrij hoog voorhoofd, vogrborst
grond.kleur grijs, met fijne lengtestreepjesr. eIk streepje van onderen
vertakt, vorm naar beneden wijzende pijltjes, duidelijke begrenzing
met lichte, zuiverwitts cnderdelen, op overgang streeptekening donkerder,
in het midden Íets minder sterk dan aan de flanken, borsttekening liep
in het mj-r1den het verste door, enigszins in een punt, nekveren met z\i/eem
van grijs en fijne lengtestreepjes met roodbruine tint, rug- en vleugel-
dekveren donkerbruin met gele veerranden, over rug waren tv'lee snippen-
strepen te zien, onderste van vleugelboeg tot in vleugelachterrand,
bovenste kleiner, vleugeldekveren vertoonden schubtekening, vleugel-
punten staken voorbij staart uit, grote slagpennen donkerder, onder-
staartdekveren wit, poten donkergeel, vliegbeeld donkere vleugels met
duidelijk zichtbare snippentekening, zwak aaingeduid vleugelbandje, dui-
delijk witte zijvlekken op stuit, middelste staartveren diepzwart naar
staarteinde toe.
Gedrag: mak, tot op ca.5 m te benaderen, werd dan zenuwachtig, rekte
nek tot illanguit-houdingtt en/of sloop met kop vooruit weg. (zi-e ook
J. Vrlalters3 een nieur,ve dwaalgast achter Slotertlijk, Med. Blad 8e jrg.
Írro 1r p.'11-12 (1970)); vLóog slechts zeer korle stukjes (vermoàià f);
ook zien zlvemrnenr leek dan op plompe franJepoót; bij invallen maakte,le
vo,r,,el enlge zijpasjes met vooruitgestrekte nek en kvram dan pas tot rust.
(Veling, later Oreel, A. , .r . Hiirloopen, v.,J . Berg, v o Setten, Scholten
gefotografeerd).
1O/9 1 ex, ibidem (Oreel, de Roeverl v.d. Berg, Scholten)

Grote Jager
22/g 1 ex Zuidpier, richting Zuicl, groter clan grote rn-antóLmeeuw,

die hij ac,hterna zat (i(rabben, van Oostvqen)
29/9 1 ex Zuidpier, richting Noord, groter dan jonge zilvermeeuw,

die hij achterna zat (Krabben c.s.)
6/tO 1 ex Zuidpier, richbing lrtoord, afstand. ?5 m (A. de Jong,

Krabben, e.a.)

(Krabben, Lammers)
(Kr.abben)



r6(Groot Asd, -Je bLz.)
Visdiefj e

174- I ex, Noordhollands Kanaal, t.h.v. Het Schouw, afslag E10
richting Purmerend (nfot)
Zeekoet
3t/4, 6/9

HoLenduif

1 ex, Zuidpier IJmui-denr ter pS.aatse (t<rabben)

27/4 1 paar, baIts,
Vontlelpark (v.

Turkse TorteL
29/6 1

Ve1duilfr7TÍ
exr zangr Vondelpark (Swart)

exr weilanden ten Noorden van Botshol, jagend (exc' J'G')
Groene SpechtqrffiMeer1enhof|l,Amste1diik3l6(mevr.V&[B}aderen,

med. H. van Bladeren)
Grote Bonte Specht
--Geieggla waargenomen in de Haarlemmermeer (Verhoeve)

Strandleeuwerik
Z7Tó-ZGti, Znidbi j lmer

Gele kwikstaart
(de Roever)

Zt/Z 4 exx: 2 ad.ult, 2 roepende juv., Javakade (v.d. lirÍeijden)

Zwarte Roodstaartg7r-
24/4

1 ex, Schiphol Oost (Verhoeve )
1 ex, Abcoude Noordt Haagwinde (Verhoeve)

21/7 1 ex, ö, Ertskade (v.d. vrleijden
Territorium gemaal Oranjesluizen (F. rle Jong)
Nieuwbouw Kantongerecht, Parnassu§we B, na 8/7 (zie vorig B1ad, blz. 29)

I

a

l8/5 L ex.t zang, 4/6 2 exx, ?,ang,,
d. Weijden)

errneminp;en op 22/9 L ex, ?9/9 2 exx elkaar achtervolgendt
g aan weerskanten van de Parnassus$/egr 6/Lo I ex zarLg

t achter Kantongerecht (mei. van Drooge)

1o/4 1 ex, zang, kennelijk trekker, Vondelpark (v.d. 'uÏeijden)

Braamsluiper
iffi6 .", Koppelland, Abcoude (verhoeve)
Vanaf mei tot 29/6, lerritorium Hoofddorp, v'd,. Berglaan (Verhoeve)
HaIf mei, l paar balts en zang, hleldam hoek Herinkhave, Buitenveldert
(F. .rror, Étr.àten, meco và11 R. Schoevaert aan mej. van Drooge)

nog zanSwa,
daarna zan,
op bouwkee

Rietz_a4ger

l2/Z I ex zang aldaar (mej. van Drooge)

Goudhaantj e

NB: zie aanvulling vol8glde

van eeu goudhaantje, dat bij de
wart)

16/Lo 1 ex, binnenplaats gebouw Pakketpost. Za
geparkeerde auto. C.J. Schrauers (colleg

t op buitenspiepSel .ran
a van A.N. Swart) i kon

]6erc^ z6 vangen en bracht hem mee naar boven. Later weer vrii ge-
laten.in bossages overkant straat, goede conditier vloog vlot
vreg (med. Suiart). -

VeI. waarnemÍng van 29-fO-f
Pakketpost binnenvloog

Grauwe VlÍegenvanggl
ZZ76-- a-pàài; à1àrrnerend, Vondelpark (v.d.. lrleijden)
2O/?, 2?/? resp. 1 ex, 2 exx, roepend, voortuin Hortus Botanicus

(v.d. I,ieyden)
Broedgeval Oosterpark (de Roever)

973
\è



)

a

_L7_
(Groot Asd, 4e bIz.)
Bqnte Vliegenvanger
T7r-T-q '

28/8, 29/
Vondelpark ( v. rf . ïrIei j den)
8, 4/g Z exx, oosterpark

c

(de Roever)

§amengesteld door:

EVerlvDr

Matkop
j-JTa- exx, Àbcóude (Verhoeve)

1 ex, L4/? 3 exx, ri-chtlng Noordoost, Dapperstraat , d 'Ïv ' z'
niet de richting van het Oosterpark (v.d'. !íeijden)
L6/?, 2L/7 steed.s 1 ex, Amsterdam Oostr resp. Linnaeusstraatt

Reinwardtstraat, Pontanusstraat (v'd . 'írlei jden) .

E.J.M. Veling, rïillem van Àbcoudelaan 14,
Àbcoude. Te1 . 02946-l?76 (weekends)

tz-LO-tg?4

Boomkrulpcr
Bioedgeval OosterPark (de Roevei)

Putter
ffiG""allen: l paar Plesmanlaan, 2 paar'1angs Gooise weg (F' de Jong)

1l/5 Tputters met jongen, Regulie"ug".Lht l.h,v. Anstelveld (Andriese)

iil- -' 14/8 steeds 1à 2 exx aanwezig in platanen'rïestlandgracht t.h.v.
*rs. L6?-lg?i ,/? L ö, langdurig zi-ngend (Swart) a1d'aar'

2O/? I öt ?.15 h., zingend, §taÈionplein, boompje tegenover tank-
" station naast garage Citroën (Swart)

t?/8 5 exx, 2 adult, ] vliegvlugge juv., Koningin lliilhelminaplein
(Swart)

24/7, 25/? zj-ngend ex Holbeinstraat (Hirschler)

Bonte Kraai
7:97§-1 "", langs Noordzeekanaal, t.h.v. pont Buitenhuizen (Krabben)

Roek
2q76

t5/7,

Aanvulling op vori-ge bladzijde:
Braamsluipe4:
17/8, 1 ex Koningin lÍilhe1minap1ein,

ook op 4-5-L9?4 aldaar (en op
Broedvogel ? (Swart)

9-5-t971)

******r:r<*'i********í.**)t*rf*,1**,*****,t********+********************dr4{*****

23/8



ontvangen LitterCluqx (ad Mededelingenbl-ad, I2e irg. r ,i. Ïr 
-

- v$rG gAgrRïcu$, 99-{SIEE59§I§9' jg}I-}%,, 4" irs. , nr.' }
Ontmoetingen met de Cettifs zanger en de Ruigpootuil. twqe
nieuwe broedvogels voor Nederlandl Cettirs zanger in L9?3'ela
1974 bij Rockanje - ruigpootull in Drente, mogelijk al eedert 197L.
Excursie F1evopolders, 1I mei t9?4. Op een bouwland zeker 10
morinelplevieren en later nogeens 2J exx aldaar i.nvalIend.
Zelfde dag, rs middags, vaarexcursie Naardermeer.

- V!ïc CJN & KJN., de TTIIFTJAF, iu]! 19741 nr. 2
fffifï-,,u er-[s r o 

" 
pËàffi66ffif ae r .

(geea nr. 1 ontvangen)

Onderzoek naar meeuwenslaaptrek, Doodewaard. JZ blz.
Verslag lJsseLmeer waterwild-teIling, :l.2/L3-L-19?4 (R. v.d' [laI)
Belang van d.e tellingen: o.a.' bepaLing va.n de waarde van het
IJsselmeer voor het waterwild; voor een IO tot 15 soorten van inter-
nationaal belang. Invloed van achteruitgang waterkwaliteit

14 bIz,

Proeven met nestgelegenheid voor de Gierzwaluw.
Valkenvangst. Hoe werden valken gevangen voor de valkerij ?

Excursleverslag nachtexcursie langs de VÍaa1, 15-L6 juni 1974.
Excursieverslag Bergse pad - Dammerkade, op 22 juni 1974.
Vogelweekend Schiermonnikoog, L9 l/m 21 april l9?4.
Excursi.e Oppad ('s Graveland)' 12 mei L974.
Herfsttrektellingen 1974, begin september tot half november.
Terugmeldi-ngen van in het rayoa het Gooi geringde vogels.
Ontvangen litteratuur.

- vijllc,HAAELEIÍ, de FITIS juni 1974' jre. 1O, nr. t 2J b1z.
Inventarisatie Jachtduin G.o. T973 en Koningshof t9?3.
De Kleine Plevier in de AW-duinen ín 1971 (J. trjalters, Hr. en
l,ievr. Vlaanderen) . Aanvullende inventari-saties inf iltratie-
gebieden AW-duinen L9?3 (,:. trrlalters).
ïets meer over botulisme bij watervogels.
Vogelwaarnemingen vanaf de Zuidpi-er lJmuiden, naart,
VeLdwaarnemingen, vnI". A'rrii-d.uften en Zuidpier.

aiiril, mei.

- De FITIS augustus L974 , jrg. 10, nr. 4 l7 blz.

ld b1z.

16 b1z.

16 blz.

I

I

- V\rrlc het_9OOI, dg_KORiiAA§, sept./octobel &., irg. B no. I
Ledenavonden - vogelcursus - excursieprogramma.
Beknopt verslag wintervoedering en revalidatie l9?3/'74,

t
Heksloot 1973. Cverzicht van aIle waargenomen Boorten,
i-nventarisatÍe van 16 soorten. Het Grote Vogelmeer 1973.
Uit het archief (= ontvangen i-itteratuur)
Interessante terugmeldingen uit Zuid-Kennemerland.

- N.IN Voqelwerksro.ep, AIEEI!, igli/3ge"=!g" ]2&, l]e jrg. rro, 4 ?B blz.
F6ie3ÍEíE; wriEilË-ïWT'V m te?3r t ?4.
Gebied tussen Miedum, Giekerk, Tietjerk en Leeuwarden. O.A.
ganzen-pIei-sterplaatsen. Bij de waargenomen soorten ook aangegeven
of zij broedvogel zijn ter plaatse.

- V!ïG Noorclhollandrs I'loorderkwartier, de PIEPEB, Cq€qqlqs 1274 L6 blz.
I)e jreo ooo 8/9. Le2in§en én excursiéÉ.
Nestkastaktie voor torenvaLken in vrlest-Friesland, F. Versluijs.

- De PIEPER, octolell2Z!, ]Zg_jg.&. no. 10.
i,raarnemingen bij een boerenzwaluwkolonie, deel 1.
Aanvullingen nestkastaktie'iïest-Fri,esland.
Verslag Pinksterweekend Winterswijk. Lezingen, excursies.
Vragen aan de l',iinisterr over de Meerkoet.
De_PIEprR, novem!ur_19?!, Lle jrg. no. 11
Boerenzwaluwkolonie, deel II.
Lezingen, excursies



I

a

(ontv. 1itt., 2e bl-z.)

]9s Vers Vo elstudie I
Contactadressen van groepe

- 'lq -

, Contactorgaan voor Vogelstud.ie 1O4 blz.
n c.q. wachten.

2! hiervan stuurden een kort verslag over r.971 ín.
Overzicht publicaties van de aangesloten leden, met vermelding
van inhoud.
Verslagen technische leden - verslag Jaarvergadering'

Eend.enkgoien, Landloperreeks nr- 1, Staatsbosbeheer'
ffi;-nf;ffiief vouwblad, ons door d.e I1r. Braaksma ter hand ge-
steld na afloop van zijn lezing op J october i.1.
Een tweede exernplaar ià in het bezit van de Excursie Commissie '
Griekenlagdr 197!r lijst van vogelwaarnemingen tijdens deze reis van
HrcenN.iJrÍijker,inhetEnge1s,metafschriftvan
een begelei<lende brief aan een i'lr. Bauer' d,.d, L2'6-L974.
Ontvangen van M. v.d. Berg.

De geelgors a}s broedvogel in Nederland; overdruk uit De Levende
Natuur 76 (1971 ). Cntvangen van de auteur, de Hr. J. Rei-jnders'

t Oever enreservaat aan de telveense Poel
uitgave van de e groepen KNN 6 er &Iil r 9?1 . Het gedeelte

A. Hartogt
.H.C. de Groot.

Ter vergelijking zijn ook cijfers voor 1968 en 1972 opg€tlooer.
Vergelijking met Oeverlanden Nieuwe Meer. Aanbevelingen voor de

toekomst. 3o b1z' + L2 kaarten + 4

BOTULIS},iE , een sainenvattend verslag over de ziekte botulisme
and, uitgave onder ausPicien van
of Bescherming van Vogels.

voor d,e Vogelwerkgroep werd sannengesteld door de Hr.
die de inventarisatie uitvoerde tezamen met de Hr. J

en haar voorkomen in Neder1
de Nederiandse Vereniging t

tabel-
1en

21 blz.

NB

EENDENSTERFTE , eën rondschrijven van B. & W. van Amsterdam
met a1s bijlage Gemeenteblad afd. 1, Ítoo 450.d.d. 22 mei 19 74,

Praeadvies inzake het probleem van de vogelsterfte j-n Amsterdam.
Verzocht wordt het aantreffen van dode eenden of andere water-
vogel-s. coer zieke exemplaren, te me1Aen aaí-6én íàí de volgende
adressen:
I. afd. Beplantingen van P.W., tel. 923880, tot 16 uur JO.
2, afd. Baggerwerken van Stadsreiniging, te1. L8a222, tot 17.OO uur.
J. Biologisch- chemisch laboratorium van de GG en GDr teI. 915111.
Deze instanties zorgen voor het verwijderen van d.e dode vogelst
hetgeen een doeltreffende manler is om verdere uj-tbreiding van de
sterfte te voorkomen.
Bijgevoegd is een overzícht, van plaatsen, waar zieke c.q. dode
eenden in de periode juli-augustus I97] werden aangetroffen;
merkwaardigerwijs ontbreekt hierin het Amsterdamse Bos.

Ontvangen van het RIN:
- Rijsackersl H. - It{ogelijke neveneffecten van bestrijdingsmÍddelen

tegen Prunus serotj-na. RïN-mededeling nr. 96.
- <}e Soet, F., - De Veluwe; functies en waard.en in nationaal kader.

RIN-mededeling nr. 83. Natuur en Landschap ?Zr 4/y (t9?3), p.89-97.
- Voousl K.iI .1 L. Hartsuijker en J.J. Smit, - Sushkins Riet€lanzen

i.n Nederland, RlN-medecieling nr. 62, Limosa §, 1/4, (J.971).
- Rooth, J.r Over de stand van enkele voor Nederland karakteristieke

broedvogels. RIN-bericht nr. 57. Vogeljaar 22, 2, (1974)
' Schui,lenburgr H.L., Ln L971 vlogen slechts / jonge ooievaars uit.

RIlit-bericht nr. 54. Vogeljaar 2]-, 6 Q9Z3)
- Timmerman, A., Er vliegen Raveí-rond in Nederland. RIN-bericht 49.

Vogeljaar 3f, 6 QgT3)
- Timmerman, A., Het kweken van Vinken (Fringilla coelebs) in gevangen-

schap. Vogeljaar 22, 2 (1974).

Samenqesteld door Me j. van Drooge october 1974 vDr/vDr
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BESTUUR KNNV VOGELI'ÍERKGROEP AIVISTERDAM

A. Hartog
J.B. Buker
l{e j . Mr. J.H.U. van Drooge
Mevr. J.E. Brinkers-Beets
P.\il . Brander
A. de Jong

CORRE§PONDEI{TïE-adr es
ook voor correspondentie
over i,lededelingenblad
* * ******:t,t*+****,f i< **+ * * ***** *'k* +

Redactie en Uitgave MEDEDELINGENBLAD:

Ivlevr. J.E. Brinkers
Mej. Mr. J.H,U. van Drooge
lrlevr. M.G.J. Geers
K.A. Straatman
E.J.M. Veling
Illustratie voorpagi-na: F. Lobel

EelCllfrg li dmaatschaps ge 1de n
en abonnementen

Voorzitter
Vice-VoorzLttet
S ecre taresse
Penningmeesteresse

Contactlid nieuwe leden

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Cornelis DopperkaAe 8 Vt
Amsterdam-I0O9. Tf. 730373
?t {. *,t't * +,* * *,fi * * * * * * !i( * * )t * * * * * * * * * *'t *'t' *{""È'l'

adres z zíe boven

Gemeentegiro (il.rOo) Àmsterdam
v-10.400, t.n.v.
Vogel-vrerkgroep KNNV Amsterdai'n t
pfa Ivlevr. Brinkers, Turnerstr.
Amsterdam-lOO9. Tf. 7ztroo

K. /r. Straatman, tf . 4:-6868
b.g.g. aan mej. van Drooge

E.J.M. Veling, C2946-L776,

24T,

*,f*,f*:t:Frk****,È*,1******ir*r()È******{.***i(**:**1.,1.:i******r<***:l***!t****')*'i**'X*31'**

DOORGEVEN VAN VíAÀRNEUINGEN:

Amsterdamse Bos aan: Mej. van Drooge, aCres zie boven.
Bij v,rorkeur zo spoedig
mogelijk na datum van iraarneming

Groot-Amsterdam aan: E.J,M. Veling,
\ïi11em van Abcoudelaan
Tf. a2946-t7?6

14, Àbcoude

Concept-aRTIKELEN
EQ.I!. Mej. van Drooge, adres zie boven, bij voorkeur IN DUPLO.

verder vocr termijnen van inlevering
Regellnge-4 vqn _llpiqbqqQqlf-ike_AelQ, 9Lr. Z:

EXCEPTIONELE tIÍAÀRNEI'IINGEN :

onmidd.elli jk na ïiraarneming
i-n Amsterdamse Bos aen:

in Groot À,msterdam aan:

;;
de

********)t**+*'l********i.*,8****{<,******{<***r<*****,i+*i.*+**i<*****************

EXCURSIE-commi-ssie :

A. de Jong, i'{arrnixstraat ZiJ j-hoog, Asd-l-OOJ.
Gemeentegiro (l3.5cC) J-82641 t.Ír.v. À. de Jong, etc.
liievr. J. Alberts, Andries Snoekstraat 75, Asd-1OIB. Tf . :.51442.
********,1.*******,k*d(,k*********{rr.***)**'**'},***************************>t<r(**.,Nd.

JONGEREN GROEP
Contactlid V';íG Bestuur: r,Àj. Haver,
rf.4t\l?t.
Organisatie excursies: G. Krabben

Visserlaan 2, Amstelveen.

Lammers

Dr. de

en n.
*,S,i * *,t ****:t * * *I. *:t * *t*,! ** * {<,N * * * *,F ***,i( r. * * * + * * * * i<*,*:t * *,} * * * j* * * *;t **,tt 1.*:t {<*>k *!t

vDr/vDr, l9?4




