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+ KELTING, M., Bennebroekstraat j?hs, Asd-lOU. Cverdag telefonisch
bereikbaar bij Electr. Techn, Bureau, ,51111r toestel 111.

+ KLOOSTERMANT Hr. E. en mevr. M. Kloosterman-Brandert
Kouwenoord 1O7, Bijlmer tf . 9W7L7

SANDEE, iI., Erik de Roodestraat 1Ï, ,.sd-loL5 tf. 1.2?132

'tuE§TRA, 4.J., Keizersgracbt 4!, Asd-1O02 tf . 24g}9o

Ei i-,ielle- !e le I geressser vsg
G. van DUIN, inr 91r6LL
Verhuisd naar Gastricum!
Mej. M. Jacobs en IIr. &o de Jong

Excursíes
De voor 5 apr i1 geplande excursie naar Zeeland vond geen doorgang
doordat een onvoldoend aantal deelnemers zicb tijdig opgaf. De Ex-
cursie Commissie is echt niet in staat de excursie alsnog te doen
plaats vinden, indien enkele deelnemers zich de avond tevofen nog-
eens melden.
Daarom gaarne aandacht voor de sluitingsdata voor d.e volgende excur-
sies:

, zaterdag J en zondag 4 mei r
datum: 19 aprilr

NACHTEXCURSIE Grote Rivieren, nacht van vri-jdag op zaterdag'
6 op 7-j[íí;-
Verdere details

ïnventarisaties Amsterdamse Bos.
Er vinden dit jear geen inventarisaties plaats in groepsverband.

},iARIAFEEL

§iEIïtusË

Sluitinqsdatum: 24 mei.
Ïn-EAE-ï6iÍEë-,neaeaelinsenblad, L974-L4, bLz. J.

basis - de helpende hand wiilen bieden, wordt verzocht desbetref-
fende Begevens rechtstreeks aan de Hr. de Groot te doen toekonren.
Kaartjes van het inventarisatíe-gebied (lioordkant lred Bos) zíjn
te krijgen bij mevr. Brinkers of mej.: van Dr"ooge,

De Hr. J.B. Buker inventariseert oprrieuw de nachte-

De Oeverlanden van het Nieuwe Meqr,
ffiel".zÏöËï;
Leden, die hierbij op grotere of kI

NachteÍ{a1en.
galen in het

mi-sschien ook de vreílanden van
door de Hr. J,H.C. de Gröot.
einere schaal - op indivicluel-e

zoaàs gebruikelijk
I

Mej, It{r. J.H.U. van Drooge
§ecretaresse KNNV VlvG Amsterdam

ltsd Bos.
Gedurende de periode van aankomst (vroegste Bos-datum / april)
t/nr 11 nei, ontvangt hij graag zo spoedig mogelijk na wu.arneming
opgave van datum en plaats. Deze inventarisatie betreft dus het
hele Bos. Degenen, die niet op de hoogte zijn met de iníormele
benamingen van bepaalde Bos-gedeertes, kunnen bij hun inÍ'ormatie
uitgaan van de op {e Bos-kaart aangegeven paddestoer- en brug-
nummers. TeI.152766.

zomervo eI roed 1s
aan me van
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ltrJaterwild-tellingen in en rond Amsterdam

12 januarí 1975_

A1 meerdere jaren wordt er door vrijwilligers en door'medewerkers
van het R.I.N. waterwild geteld in Nederland. De datum van de telr
lingen viel in dit jaar op' 12 januari. Bijna alle grote en vele
kleinc gebi-eden werden geteld,

In Àmsi::rdam werd tot voor kort all"een de Amstel, de Sloterpla§ en
het "lln,stci:rlamse Bos geteld, wat ook verre$reg de belangrijkste ge-
bi-r,.:cr: zj.1 n voor waterwild.
Vroeg:;i.:;- r,rerd er eens per maand geteld, en zelfs eens per 14 dagen
- \rrr,11 :cp'Lernber tot april -, nu alleen nog maar in november en ja-
nuari . De tellingen zijn internationaal. Doordat er in sommige ver-
re l-anilcfl zeer vueinig ervaren tellers zijn, en zíj bovendien nog fIín-
ke afsia,.rden moeten afleggen om de telgebieden te bereiken, konden
deze zeer frequente tellingen niet worden volgehouden.
Het doe"l. van de tellinqen i-s om vast te stellen, welke gebieden be-
langr'ijk zijn voor waterurild en hoe deze gebieden te behouden ziin.
Ook o.e populatie-schommelingen worden zo bekend.
Een gebied is waardevol, aIs voor kortere of langere tijd I % van
een bepaalde soort van de N,.iC,-Europese populatie er verblijft.
Vele factoren hebben een negatieve invloed op de stand, o.a. inpol-
deringen en andere vormen van verloren gaan van gebieden, verstoring
van de rust, jacht. Voor vele gebieden moeten dus beschermende maat-
regelen genomen worden, om te voorkomen dat de populaties terug Iopen.
0p 12 januari is nu door leden van de C.J.N. en van onze Vogelwerk-
groep op vele plaatsen in en rond Amsterdam geteld, en slechts en-
kele kleine binnenvaarten zijn overgeslagen.
Het blijkt, dat er vooral in de parken en grachten veel z.g. itkwa-
kertjesrt of rrtammerr wilde eenden voorkomen, ïn het Vondelpark en het
Oosterpark bedraagf Oit percentage bijna rcA %. Door het R.f ,llr 1'Ior-
den al1een wildkleuri6e.eenden a1s echt wild beschouwd en dus wel
meegeteld. De anders gekleurde irkwakertjesrr word.en nu apart geteld.
Dit jaar bben ïue een zachte winter gehad, waardoor er lveinig een-
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ig waren. Volgens de. heer Vrleyland (R.I.N.) is het zeer nut-
de tellingen in en rond Amsterdam door te gaan, om te be-
de aantallen in andere winters zijn. ttopelijk willen de

e dÍt jaar geholpen hebben, ook dan weer mee doen. ïn ieder
t voor de medewerking !
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Nestkasten en kunstnesten voor roofvogels en ui len in en om

/-rms erd.a.m in I

(vg1. vorig verslag, Med. Blad, 12e jrg. nr. 1, b1z' 2 t/n 9)

In dit verslag za\ weer een kort overzicht worden gegevën van de

bezetting van de kunstnesten en nestkasten. Voora1 voor de Torenvalk
zullen wat extra gegevens vermeld worden over de productie en morta-
liteit.
voor de roofvogels en uilen was 1974 een goed broedjaar. De muizen-
stand was hoog en ook he! vreer was redeliik.
Dit jaar werden in totaal 181 nestkasten en + 25 kunstnesten gecon-
troleerd. Behalve de kasten, die door ons zeft zi3n opgehangen, vrerden

ook. nestkasten gecontroleerd, die geplaatst waren door mensen va'n de

sportvelden en de stadsparken in Àmsterdam, en van het recreatiegebied
Spaarnwoude. De verdeling van de kasten over het areaal ura§ ongeveer
,rét *lu tn l9?3 (zie kaartje vorig verslag, b1z. 9), a}1een is het aan-
tal hasten in Spaarnwoude Éterk vergroot. Verder vuerden vroeg in het
broedseizoen (màart, atpril) nog een aantal steenuilkasten geplaatstt
vooral in de Ronde Hoep, maar ook in de Haarlemmermeer, Deze kasten
rrrraren eigenlijk te laat opgehangen om voor 1974 nog succes te kunnen
verwachten.
Van de 181 nestkasten waren er 1O niet bruikbaar, omdat bijv. bodem-
materiaal afwezig was, of d.e kast zodanig hing, dat hij moest worden
verwijderd, Van de resterende I71 waren er L2) bedoeld voor Torenvalkt
2J voor bosuilen, 24 voor steenuilen en 1 voor een kerkuil.
Dit zegt op zichzel-f niets, daar er in een bepaald type torenvalkkast
ook ransuilen kunnen gaan broeden, en een ander type ook wel door
bosuilen gebruikt wordt, terwijl torenvalken zelfs speci-a1e bosuj"l-
kasten betrekken. Deze aantallen zijn dus alleen oIB een indruk te
geven van het aantal nestkasten.
De groep van controleurs is ook dit jaar weer uitgebreid, Ze bestond
uit c1e heren Andriese, Buurma, van Duin, de Groot, Hartog, Poppe,
Rademaker, Veling, riialters, van ';íaverenn v.d. 'ríie1, van Zuilen en
de schrijver, waarbij verschillende van deze mensen met enkele anderen
de controles verrichtten. Voorts de CJN, afd. Zonnedauw en Dwergstern,
de NJN en NIVON VIVG Velzen. De }aatste groep her:ft n.1.2 kasten ge-
plaatst in $paarnwoude.
Bosuil
HEÏ-EËiroen was voor tle bosuil een stuk gunstiger dan het vorige jaar,
toen van 10 kasten waarin eieren gevonden werden, naar in 2 kasten de
voortplanting succesvol verliep. Dit ja:rr werd.en in 14 kasten eieren
vastgeéteId, waarna er in 8 daarvan jongc,n groot kwainen. Op 6én na
waren deze broedsels aanwezig in het Amsterdamse Bos.
Ransuil
Ol---ÉTt jaar kwam de ransuil weer in 2 nestkasten tot broeden, hetgeen
in beide gevallen succesvol verriep. rn 2 kunstnesten (c.q. mand) uier-
den ook eieren gelegd, maar hiervan werd é6n legse] verlaten. Er zijn
dus dit jaar in J kunstmatige broedgelegenheden jonge ransuilen groot
geworden.

St.eenuil
Bij deze soort is een gepaste juichkreet op zijn plaats. sinds het
begin van ons nestkastwerk is gepoogd dit uiltje in 66n van de kasten
tot broeden te krijgen. Daarvoor werden verschillende modellen aange-
boden. Dit jaar heeft dit in de Haarlemmermeer succes gehad. In eenpiip (modificatie van het kastmodel zoals dat vermeld is Ln het Vcgel-
Saar 22 (3): Eo]-Bo5) bracht een steenuil 2 jongen groot. E6n rmr, àu
jongen ',verd in het najaar een paar kilometer verder teruggemerd. Dus
oncianks het feit, dat deze kasten erg laat in het sej-zoen geplaatst uaren,
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(nestkasten roofvogels, blz. 2) - 4 -
was er toch een broedgeval, terwijl ook and.ere pijpen door uilÈjeS
bezocht zi jn, hetgeen bleek uit de aa:rwezighei d van braakbaf,jle:r'
aI met aI mo6en we goede hoop voor de toekomst hebhe"n^---

Kerkuil
Wederom bleef dit jaar de ene kast onbezet. Het zou goed zi.in,
a1s er in de komende seizoenen meer kelsten. voor deze soort werden
geplaatst.
Torenvalk
%ïiffi Jaar was weer sprake van een verriubbeling van het aantal
door torenvalken gebruikte nestkasteïr. ïferden er in 1973 ín 39 kasten
eieren gevonden , in L9?4 was dit in ?5 kasten het geval. Verderurerd
er vlak bij een bezette kast nog in een oud kraaienest een torenvalk-
broedsel gecontroleerd. Van deze ?6 legsels met in totaal minimaal
JB) eter"n uraren er 6? succesvol en kwamen 3OO jongen groot.
Er vrordt hier een minimaal aantal eieren Segeven, omdat niet alle 1eg-
sels gecontroleerd.zijn, d.aar bij de eerste controle soms a1 kleine
jongen a..rnwezig ,"tun] óan is hei aantal eieren bepaald op het aantal
waargenomen jongen plus eventueel nog aanv{ezige eieren
Van àe ]OO jongen konden et 28? v,rorden geringd.

Tabel f - Verdeling van de broedgevallen van de torenvalk in nestkasten
over de verschillende deelgebieden van ons areaal.

Haarlemmermeer
Amstelland
Uithoorn + Àalsmeer
r+msterdamse Bos
Spaarnwoude e.o.
11 = aantal kasten waarin é6n of meer eieren gevonden werden.
B = aantal kasten waaruit zeker of vrijwel zeker jongen zijn uitgevlogen.
Het gemidd.eld aantal eieren per nest ';uas in 1974 veel hoger dan in
L9?1r re6p. 5,2L en 4,6Q. Dit had natuurlijk ook effect op het gemid-
deld aantal ;ongen, aat in 1974 4,48 was, terwijl dit ín 1973 slechts
4,14 was.
nij ae berekening van deze gemiddelden is uitgegaan van broedsels
waarbij het legsel zeker vo1tallig was en de jongen bijna zeker uit-
gevl-,rgen zijn. Of het legproces bij een 8-legseI, dat werd vastgesteld,
we1 normaal te noemen is, is te beturijfelen, daar dit hoge aantal eie-
ren waarschijnlijk is ontstaan doordat een tweede vrouwtje er later
eieren bij gelegd heeft. Toen de drie jongen + I,5 week oud geringd
werden, hadden ze de resterende vijf ei-eren in de hoeken van de kast
geschopt. Toen deze ei-eren later geopend werden, vonden we in alle
vijf zeer grote embryots (min. J weken oud)r die natuurlijk al}ang
dood waren.
Tabel II - Vergelijking aantallen eieren en jongen per Iegse1

(alLeen succesvolle broedsels)
Aantaleiereninhetlegsel 2 3 4 5 6 7 B

Aantal legsels 1 5 L7 51 32 3 t
Totaal aantal jongen hieruit 2 14 56 234 364 t? 3

Gemiddeld aantal jongen 2, O 2 rB ) r3 1+,4 5 ,l 5 ,? 3 ,O

Uit tabel Iï, waarin de gegevens tot en met J-974 zíjn gebruikt, bl-ijkt
dat de theorie, dat het meest voorkomende legsel (hier 5 eieren) g"-
middeld het hoogste aantal jongen oplevert, hier niet uitkomt. Ivlis-
schien komt dit doordat de kans op ongelukken met de jongen van kasten-
broeders kleiner i-s dan bijv. bij valken die in oude kraaienesten broe-
den. Het zou nuttig zijn om beide categorieön eens te vergelijken.
Helaas hebben wij nauwelijks gegevens van d.e laatste categorie.
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Evenals vorig jaar zijn ook nu weer bijna alle nestjongen op het moment

dat ze geringd werden gewogen en gemeten. Berekeningen met de gewichten
moeten nog verder worden uitgevoerd, maar uj-t de vleugellengtes kunnen
we nu vrij nauwkeurig de eerste ei-datum berekenen. Daar de basisgegevens
over de groeisnelheid van d.e vleugel vorig jaar nog onvoldoende aanlezig
waren, vrorden hier ook de berekend,e eerste ei-data van l.971 gegeven.
Deze resuLtaten zijn in tr:.beI ïII vermeI..J, waarin de aantallen legsels
gegeven worcLen, waarvan het eerste ei gelegd is in een vijfdaagse periode.
È"iioa" l begint op 1 januaril aus g3ril- oàvat de period*s L3/\ 24,
en meL 25 t/ n 10.

Tabel III - eerste ei-data.
Periode 18 lg 20 2t 22 23 24 25 26 2? 28 29

Lg?312396631
Lg?42161185r0?1O222
Het eerste ei van de vroepgste valken werd ín l-9?4 op 27 maart gelegd,
terwijl dÍt in l-9?1 pas op 17 april gebeurdet een verschil va.n biina ]
weken, Ook het geniiddelde lag in 1974 een stuk vroeger.
Opvallend is, dat in beide jaren tot in eind mei nog valken met leggen
beginnen, hetgeen in 1974 resulteerde in een zeer gespreide legtijd.
Evenals Dr. À.J. Cavó vonden wij de tendens, dat later in het sej-zoen
iets kleinere legsels gelegd worden.

TabeI II - gemiddelde Iegsel-grootte in de tiid.
perj-ode 1?/t8 19/20 2t/22 23/24 25/26 27/28 29/30

tg?t 4,0 4,6 4,? 4,6 5,o
tg74 615 6,0 5t5 4,,7 .5,L 4,5 5,O

Nu nog iets over de terug4eldi4gen. In het vorige verslag stond een
tabel (x) , waarui-t b1eek, dat jongen ult kleine broedsels in hun eerstè
levensjaar een hogere Írnatuurlijkerr sterfte hadden dan rlie met veel
broertjes en zusjes. Indien dit waar is, dan zouden er meer terugmeldingen
van vogels uit grotere broedsels in latere jaren moeten komen. Bovendien
zouden met opzet bemachtigde vogels (gevangen of geschoten) ook vooral
uit die grote broedsel-s afkomstig moeten zijn. Om o.a. dit te onderzoeken
is gepoogd veel volgroei-de valken te vangen. De resultaten in tabel V,
waari-n meldingen tot J1 maart 1975 zi-in verwerkt, geven geen bevestiging
van deze theorie.
Tabel V - verdeling van aantal geringde en teruggemelde valken.
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(nestkasten roofvogels, bIz. 4) 6

Opm. 1) Bij D t/m H is achter het aantal meldingen het percentage vermeld,
dat het aantal is van het oorspronkelijke aantal puIli.

2) De overgang tussen 2 levensjaren is gelegd bij I juni.
1) Gevangen vogeJ-:s vooral aan eind van het levensjaar, d.us

na de winter.

De procentuele afname van de in het eerste levengjaar gestorven valken
is nog steeds zeer sterk naarmate de broedsels groter ïuàrerro
Maar a1s we de meldingen bëkijken van valken, die zeker of waarschijn-
lijk dat jaar overleefden, dan vi-nclen we daarbij niet het omgekeerdg.
Een verklaring van dit versehÍjnse1 is nog niet duidelijk

Ten behoeve van de roofvogels en uilen, ter vergelijhing met voor-
gaande jaren, en ook omda.t wij het leuk en i-nteressant vinden,
zu11en de activiteiten van onze groep in L975 worden voortgezet.

Tot slot wil ik iedereen bedankenr die ín 1974 meewerkte aan controles
en aan het maken van de kasten. Tevens dank aan de mensen, die een geI-
derijke bijdrage voor dit wàrk gaven. voor degenen, die dit nog niet
deden' wil ik vermelden, dat we nog steeds niet helemaar rond zijn.
Het gironummer 2284?64 t.n.v. J.B. Buker blijft dus open staan.

I,lede namens de hele groep
Joop B. Buker
'vïi.1Iem Mollhof 9
Àmsterdam - LOlB.
Te1. o2o - t52766

{EBl"Dr4 april 1975
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Verslag PUNTENTELLI}'IG in het Ams terdamse Bosr op 15
-7-

februari 1975.

In de eerste plaats een verklaring van het wa!r hoe en waarom van
de puntentelllng.
De puntentelling moet worden .gezien als een soort van winter-inven-
tarisatie. Het is dus de bedoeling om hiermee Begeven§ te verzamelen
over de vogels in het Amsterdamse Bos gedurende de winter.
Nu zijn daarvoor natuurlijk vele werkwijzen mogelijk: je kuat bijv.
langs een heel transect a}le voge}s gaan te}Ien. Daar het ons in
eerste instantie ging om de soorten-verdel-ing over het Bos, hebben
we bij de telling een andere methode gevolgd.

In het Bos waren 113 punten aangegeven, op elk van deze punten - zo
was het.plan - zol;. 1O minuten worden $raargenomen. Op een lijst vrer-
den dan .alle soorten genoteerd, die in de periode war:en waargenomen.
De teller mocht tijdens het waarnemen 2) meter ín 2 richtingen over
het pad lopen :

A1]eén ,ogóIs, die 1n het Bos aanwezig waren (evt. op het pad zaten)
werden genoteerd., maar niet de vogels op waterpartÍjen of gazons,
noch de overvliegende.
Verder werd er voor A. Blok ook gelet op a1le blauwe reigers.,
De telling iryas zó georganiseerd, dat iedere teller 11-12 punten ver-
spreid over het hele Bos kreeg af te werken. A11een het beginpunt
was opgegeven, maar verder mocht men zelf de route bepalen, als men
maar duidelijk op het formulier aangaf, hoe laat men op een bepaald
punt begon met uraarnemeno
Iedere te1ler zou om + 1O uur beginnen, om moeil-ijkheden met verschil
in geluidsproductie il de loop va.n d.e ochtend zo veel. mogelijk te
voorkomen.

I\et teLlingen al-s boven beschreven is het mogelijk om gegevens te
verkrj.jgen over de verspreidlng van de soorten over het Bos, relaties
tussen terrein en begrceiing en vogelsoorten (bijv. sijs in elzen),
relaties tussen vogelsoorten onderling (Ui3v. mez.en bij elkaar).
Verder is het mogelijk om te zien of de soorten-verdeling over het
Bos gedurende de winter gelijk blijft, of dat er veranderingen op-
treden (Ui3v. bij strenge vorst mezentrek naar de bebouwing).
En daar de waarnemingsperiode in 2 gelijke delen is opgesplÍtstl
waarvan de gegevens apart genoteerd moeten worden, is het ook inoge-
lijk een indruk te krijgen van de waarneembaarheid van uerschillende
soorten.
Het zal duidelijk zijn, dart de puntentellirrg meerdere malen uitge-
voerd moet worden om iets over bovenstaande zaken te kunnen zeggen.
De telling van 15 februari was dan ook ec.n proeftelling om d.e rnisschien
aanwezige moeilijkheden te onderkennen en bij een eventuele serie
in de volgende winter te voorkomen.
Gebleken is, dat 10 minuten rÀÍaarne,nen voldoende is om de meeste aan-
wezige soorten op é6n punt op te merken.
De geplande 5 minuten tussentijd, om van het ene punt naar het vol-
gende te gaan, was riuidelijk te kort
Verder hadden ook 5loed in het Bos bekende mensen nog enige moeite om
de juiste plaatsr waar getelrl moest worden, te vinden. Veel peisonen
zouden het op prijs stellen om met iemand samen de punten af te werken.
op de bewuste ochtend om ongeveer 1o.Oo uur begonnen mevr. R. Geers,Hr. en ivievr. Bakxr'rï, I{aver, E. tle Jong, G. Kràbben, E. Lammers, K.van Oostveen, H. Sandee en schrijverÉ dezes (R, ae Jong, J.B. Buker)
met hun telling. Door een fout van de organisatoren was iemand, diezj-ch we1 had opilegeven, nÍet nad.er ingelicht. Twee mensen, die zich op-
Segeven hadden, i/varen niet verschenen i éEn ervan was door ziekte ver-hinderd. Daardoor wer! niet op al-le 133, .,iaar op slechts 1o5 punten,
waargenomenr terwijl 6 punten tweemaal werden bàzocht, in totaal clus111 waarnemings-gegeveÍrs.
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Gedurende de middag werd gezamenlljk in het Bosmuseum een begin
gemaakt met de uitwerking van d.e gegevens.

Het weer werkte erg mee, d.aar het zonnig en droog wasr hoeweL de
deelnemers, dÍe deze winter niets gewend urarenr het toch weI koud
vonden.
De vogels werkten niet erg mee, daar ze vrii stil warenr elx - wat ook
anderen aI eerder was opgevallen - doordat ze deze winter n:Let erg
talrijk u/aren in het Amsterdamse Bos.

Hier volgt nu een kort overzicht van d,e verzamelde gegevens.
Duidelijke conclusies zijn niet te trekken uit een onvolledige eenma-
lige proeftelling, maar bij enkele soorten kan weI een kanttekening
word.en gemaakt. De vermelde aantallen zijn natuurlijk weinig zeggend;
ze kunnen niet met andere vergeleken rvorden, daar dit de eerste keer
is dat iets dergelijks wordt uitgevoerd.
TABEL I - aantal ma'1en dat een soort werd vastgesteld ( totaal

105+6=Lllpunten)
A = in de ecrste vijf minuten - B = in de tweede vijf minuten
C = totaal

a

wilde eend
torenvalk
fazant
waterhoen
houtduif
Broene specht
grote bonte specht
kleine bonte specht
winterkoning
heggemus
grote lijster
24nglijster
koperwiek
merel
roodborst
goudhaantje
vuurgoudhaant j e
kooLmees
pimpelmees
matkop
staartmees
boomkruiper
groenling
putter
si js
vink
huismus
spre euïv
zwarte kraai
kauw
ekster
vlaamse gaai

;
5
3

1g
16

1
2
2

A
I
2
2

t5
l-o
I
2
I

11
11

I1
4l
74
23
11

1
/1
28

aL

11

E

L
4

2

1
L5

3
I
6
q

20
t7

2
I

18
L5

1

1
4

4B
14

1
t7
48
94
4o
1Z

2
9o
4l

14
26
l2

?4
32

5
I4

A

1

3
2L
?4

;
6

z

7
1
I

16
7

2
1
2

15
16
11
1g
11

7
58
25

Fazant - maar op ] plaatsen in het bos (ze zítt,en veel op de r,vellanden
en in de oeverranden) waargenomenr nabij voerplàatsen.

Houtduif - vrijwe)- afwezig, ondanks dat in de vroege ochtend a1 paren
baltsten. De houtduÍf verlaat dus overdag het Bos.'vÏinterkoning - werd minder waargenomen dan verv,racht zou wor<len. Re;;e1-
mati_g over het Bos verspreid.,
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Heggemus - daar deze soort nog'mi4der zingt tijdens het fourageren
dan de vorige soort, werden er maar weinig vastgesteld.

Zangl.ijster - weinig waargenomen, doordat na de zangperiode geteld werd'
Koperr',riek - fouragerend iri groepjes in de bosjes en op de grote gra§-

.,'e-l.den, lvaarlat-t.i,: z: dan ook vooral Sezien we-rden.
Merel - i:i jna overai r;,ra.i,,r í'ei)í))rcr.r. 'rïerd vaak pas opgemerkt doordat

men het rit.=, ;eïi l'an op de grond liggende dode bladeren
hoorde, waa.::tii;-sen de voE;e1 voedsel zoekt. l'Ien hoorde hem
dus fourageren eer hij gezien werd. ,

Roodborst - regelmatig over het Bos verdeeld.
Koolmees - regelmatig over het Bos verdeeld. !ïerd vrij snel opgemerkt

in tegenstelling tot de pimpel.
Pimpelmees - werd vaak pas later vastgesteld. Is deze soort moeilijker

op te merken, of komt dit doordat hij minder talrijk voor-
komt ? Op bijna all-e punten, waar de pimpel werd gezi-enr ïuas
ook de koolmees aanwezig

Putter - bekende plaatsen: Jollenpad. en speelplaats Noordkant.
Sijs - op meer plaatsen den verwacht werd, ook buiten elzenbosjes.

Vooral ten Noorden van de Colijnweg.
Huismus - zoals te verwachten, in de omgevin;5 van ncenselijke bewoning:

Bosrand, kantoor Frlï, Boerderij, maneges' maar oolc bij
bruggen (Banaan en Karnemelksgat).

Zwarte kraai - schaars aanwezign terwijl veel punten waar hij werd
vastgesteld, bfj elkaar liggen (zelfde paar ?)

Ekster - op zeer veel plaatsen aanwezig.
Vlaamse gaai - ontbrak ten (Noord) Oosten van de heuvel, en weinig

in de Schinkelpolder

De hoogste soortenrijkdom (13 - 17 soorten op ó6n punt) werd gevonden
aan cle Noordkant (Jollenpad, Speelplaats en eind Bovenbos) en ook aan
de vtiestoever van de Kleine Vi- jver.

Tabgl II - frequentie-verdeling.
A: 01 02 03 04 05 06 o? 08 09 r0 11 L2

B:3t10A3L5248rr1163
A = aantal soorten 1p 66n punt
B = aantal malen ,dat dat aantal werd vastgesteld.
Gemj-ddeld werd 6r! soort per punt vastgesteld.

L3

I
t_4

I
15

I
L6W

1

******+

Graag zouden uuij vernemen, of men van mening is dat de puntentelling
vaker uitgevoerd moet worden, bijv. een serie gedurende de volgende
winter; of dat het bij deze 6ne proef moet blijven

JBEIv_Qq

Arend de Jong Joop B. Buker
fíillem Mollhof 9
Amsterdam - 1018

Te1. 020 - 152766naart, L975



wilde eend
fazant
meerkoet
waterhoen
scholekster
houtduif
to::te1
koekoek
bosuil

grote bonte specht
boerenzwaluw
wi-e1ewaal
spreeuw
gaai
ekster
winterkoning
heggemus
klei-ne karekiet
tuinfluiter
zwartkop
fitis
t ji ftj af
BÍ. vliegenvanger
roodborst
nachtegaal
merel
zangli j ster
matkop
pÍmpelmees
koolmees
staartmees
boomkruiper
ringmus
vink
keep

putter

Inventarisatie Vogelgiland r-974

t?t

1 juv. grootgebracht

10

juv.

a-2
-l-o
-3
-2
- l;
-1
-1
-1r
- 1,

1,

naaste omgeving ?
ondanks de dood van het
twee juv. groot te breng
naaste omgeving

o wist het I
+en

-1
- dikwiJls

a

-1
-1
-1
-6
-3
-Zt
-2
-2
-3
-4
-1
-,

2

-,
-2
- 1,
-1r
-6,
-21
-1
- 7,
-1

gehoordl naaste omgevihg.

nestvondst (Topsvoort, E. de Jong)

6

naaste omgeving
in nestkast
nestkast
1 verstoord

in nestkasten

- van 22/4 t/n 6/5 re3elmatig exemplaren
aldaar; 22/4 balts

- 1, vermoedelijk naaste omgeving. LZ/5 5
rraargenomen ( Brarlder)

In tegenstelling tot vori-g jaar werd zowel het vogereiland zelfals de omringende bospartijen geinventariseerd, tót de prikkel-
draad omheining.
Bij het uitwerken van de gegevens $/as de Hr. Topsvoort ons be-
hulpzaamr waarvoor wij hem uiteraard erkenteliJÉ zijn,

Erik de Jong

Kees van Oostveen

dJ /uOo/vDr
maart L975
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e,Bo§ 1 4 -11ventar tie S Ld Amster

inclusief oeverlanden AmeteLveense PoeI (met eilanden voor
Bovenkerk) en oeverlanden Kleine Poelt

(met strook bebouwing van af'kerk Bovenkerk westwaarts langs
de KLeine Poel.)
De invloed van het bebouwde deel, dat geinventariseerd werd,
op het totaal van het aantal vastgestelde territoria, is a11een
van belang bij de Turkse tortel, huismus, spreeuw en kauw.

mf-n. maX.

fuit',
kn;.[r-r-.-1 zwaan
wi lde eend
slobeend
kui.feend
boomvalk
torenvalk
patrijs

/a^\Tazant- (oo,
waterhoen
meerkoet
scholekster
kievit
houtsnip
houtduif
tort e ldui f
Turkse tortel

sooRI

roodborst
nachtegaal
gekr. roodstaart
merel
zanglijster
grote lijster
grote karekiet
kleine karekiet
bosrietzanger
rietzanger
spotvogel
zwartkop
tuinfluiter
grasmus
braamsluiper
fitis
tjiftjaf
goudhaan
Br. vliegenvanger
heggemus
witte kwikstaart
spreeuw
huismus
ringmus
groenling
putter
kneu
vink
rie t.gors

B

2B
6j
65

2
1

75
11

4
z

3o
75
75
I
3
2

100
14
5
4
4*

5+2
3
?

t5
9
4
4

25
20
J5
25
10

7
2

L30

o
250
40

t5
2'

4

10
2

75
1
I
1
2
1

65
o
o
o

2
1

L2
7
1
1

20
15
10

,20
7
5
I

115

min.
4l

max,

4B
2?

1

300
5A.2
I

18
35

5
2

50
100

E

3
7o
3o

é

37
7.

6o
140

3o
6
1
I

L5
18

4o
8y

7
2

65
25

o
2

32
2

5o
tL1

25
4
0

koekoek
bosuil-
ransuil

( 
??)

Br. bonte specht
veld1eeu.; erik
boerenzwaluw
wielewaal
zwarte kraai
kauw
ekster
gaai
koolmees
pimpelmees
matkop
staartmees
boomkruiper
winterkoning

JBB/vDr

12
t5

De inventarisatie werd uitgevoerd. door Joop B. Buker, terwiJl HH.A. Hartog, J.H.c. de Groot en K,A. straatmàn aantalsehattingen
en adviezen gavenr c.eo e€n beperkt stuk inventariseerden.

t = 2 territoria van losse 6ö

Joop B. Buker
{lillem i,iollhof 9
Amsterdam - 1O1B

TeI. 02o - L52766maart L975



A}ISTERDAMSE BOS i aanvullingen l-974-IV
*12;.

eerste twartaal 1975
De waarnemingen, hoewel crj-tisch beo eld, bIi jven voor d.e
verantwoordelijkheid van de waarnemers,
Nummering volgens Vogelgids Je druk.
De nummers tussen haakjes (..) verwijzen naar rrDe Vogelwereld van
het Amsterdamse Bosrl , verder te noemen rrBos-Avifàun&rr .
+(..) betekent: aanvulling op d.eze Avifauna.
Het teken g kan ook g-kIeed betekeneno

(2) 4. Roodkeelduiker }Ia 8rl12 nog:
24/tZ 1 ex Nrru-hóek NM,

(27) 40. I(rooneend

bij Jachthaven Driessen (Tinea)

( 51)

17/12--t í-F;eloever (tcars )

77. Sperwer
Wry z1/lz 1 ex, Poeloever (rars)
1O2. Watemal(67)
IZ/I7--l. ex start Bosbaan (Kars)
21/12 I ax doorwaadbare plaats Schinkelpolder (Kars)

Oz) 107. llliaterhoen
l2/lÍ, 11/11 erote aantallen op weilanden Meerzi-c},t
27/ll + 21O aklaar geteld (A*)
28/Lz 345 eeteld aIàaar (Swart)

(Bo) lJ1. Grutto
8/2 2 1 ex korte tijd op weilanden luieerzicht, wegvliegend over

Nl4 (van Duin). Tevens correctie op eerste aankomstdata,
Iuied. Blad 12e jrg. nr. 2, blz. 3.'

Vorige wng: ,-6-10-1969 (Mec1. Blad f ,4 I L9)

Q17) 2o9._rJ,svogel
FooraE;fr-73/L2 kinderspeelplaats (eaxx) , 3o/t2 Banaan (liars)
Schinkelpolder2 7/12 I ex kanobaan kamp. temein (Straatrrran)
L3/12 1 ex Poeloever (i<ars)
l7/LZ 1 ex SP, roepend langsvliegend (tin8a)
L9/LZ 2 exx vliegend over knuppelpad langs *rv. Poet (Tinga)

(Lt6) 214. Grqene specht

+(fOB) \í3,,, Blitse kleine mantelmeeuw (larus fuscus graellsii)
Berg)l9/to 1 ei Gèm. terreín (v.il.

23/LZ 1 ex Poeloever
(2?a) 212. Bonte kraai

(ttars)

28/12--T ex }toordt<ant (Swant)
(195) 240. Zwarte mees

11/L2 1 ex ómóiicapad (Kars)
(199) 245. Baard.man

lr/I2- -: I5l"x Poeloever (rars)
(f6g) ?65 cehraagd.e roodstaart :

l9/lo I t-TacfiEllavenEos (v.d. Berg)
(150) 299. Gvaspieper

l6/Il-exó. pad (o,ir1 Brander, Reelick)
21/12 2 exx roepend over exc. pad richting ZO (Swart)
28/L2 excr pad; overvliegend (Swart)

( r:r) 29L _!t qterpieper
9lll Jl-4 exx Owt"{ (v,d. Berg)

**'1,*********'t**

Aanvullingen .I974-ïV :



(*sd Bost L975-Í, le bIz.)
Eerste kwartaal 1975

-L7_

3) 5. Fuut Nieuwe l{eer
FlffitweëdE-Eë1Ït-ïan .'ianuerri reeds bartsen
25/L slepend met nestmateriaal, oud,e bt'oedplaatsr'Meerpad W (Al)
L\/l pas op nest aldaar (RG)
Ivi.i.v. 9/3 ook weer telkens een paar bij oud.e broedplaats kÍnder-

speelplaats; niet permanent aanwezig, ei.nd maart nog geen neat.

Grcotste aantallen op NM;
jai,r-r:;::i , L9/L ,O à 40 (van Duin)
.i : :,.'ui;ri , L9r/2 53 ( de Groo.t ) , 22/2 6? , 2r/2 6o '( eA)
ri,..:.r.w, L/3 7o (.rií), ! 56 (swart), t 60 Gt (ua;) - gfi 45 (gut<er)

16/l lt (iii.)
1L/1 meeste exx gepaard.
Schinkelpolder:
i9;-2i;-2677--2 exx Kleine PoeI (Kars)
Lr/Z I paar Arv. Poel - 9/3 2 pr.(de Groot) .

2?/1 I paar Arv. Poel (ttars)
(6) B. Geoorde fuut (4) 6. Roodhalsfuut , zie 7e blz,

25/L 1 ex NM, bij oeverpark Mz (C1. v.d. ïtlie1, Schoevaart, AA)
26/l idem (,Swart; CI" v.d. Wiel, Ari, vDr, RG, mej. van Vliet)
Daarna nog idem, zelfde plaats, 3L/1, t/2, 2/2. (div. waarnemers)
26/2, L/'1r 2/3, 4/3 l ex op NM blj Gem. tem. (dlverse waarnemers)

Q) 9. Dodaars
Regelmatig waargenomen op N1"1, ] - / exx.

( 10 ) 18 . ;\alschoLver
WaWeenex,moge1ijkze1fde,zi-envIiegenbovenNM(Swart)
24/l 1 ex Kleine Poel (Kars)

(11) ?o. l}_auwe reigqr
9/I eérsÈé pàài-: e6/L eerste ei (erox)

(20) 13. víilde eend
197Í íèle honderden op NM,

(21) J4. Lïintqqtaling
vrij veel boereneenden (van Duin)

Regelmatig waargenomen, kleine aantallen, max,
t3/L Baag (aa)

(24) J7. smient
paar boven NI\i (01. v.d. ltjie1)
exx Nirl (diverse waarnemers)
ö slootje Koenenbos (nafx)

2/r
2/2
4/2

L6/2
28/2

1
6
I
11 exx eind exc. pad (4^, de Grpot)
9 exx eind exc. pad (RG)

! exx NM, lO à 4O exx KI. Vijver (v.d. Bergr.R. Damhuis)
l/3 1 6 fouragerend. op'ÈI . triz. (Swart)
22/3 1 ö op NIrÍ bij Gem. terr. (vDr)

rs Nachts herhaaldelijk roepend ovèrvliegefid (nufer)
(25) 18. Pijlstaart

l/t , exx overvliegend richting NO (v. Oostveen, Tinga)
(26) ]9. slobeend

fraArneilÍngen op NM op L9/L, 27/2,
1/l 861q (rn, d.eGroot, DB,
8/3 en 16/l ï- paar op wI. Mz (resp
7J/J en 3O/7 I paar ONM Oost (.resp
27/7 2 paar Atv. poel (i(ars)

26/2, 27/2, Z8/Z nax. ) exx.
Reelick) -662s (EdJ)
. .§wart - ÀA cs) +

. Swart - RG)



(lsd Bos, l9?5-T, 2e bl-z,)
(27) 40. Krooneend

1/3

-14:

, Iater bij Gem. terrein (Swart, ÀÀ,
Ed.J, Cl" v.d. Wie1, 2 x Schoevaart)

2 6 I 9 eind exc. pad
van ooËtveenr Tinga,

(28) 41. Toppeleend
28/2 2 9 àind
,/3 1g-tus

en sloot eind exc. p
Bosbaan ((ars) - 5/

KI. Vijver, v.d. Bergr R.
- Bosbaan (Straatman)

ad.
J LZ exx Bosbaan (Straatman)

exc. pad (RG) 1
sen 12 kuifeend

o
+en

Damhuis )

;iOns

(29)

( lo)

(t2)

$7)

42, Kuifeend I'lieuvue Meer:
sïA;As-ffi'ziel -Ei6l6-ààitarlen o p :
2/l enige honderden (gatcx)

2/2 1 paar balts, kopknikken (vDr)
lvi.i.v. begin maart al- meerdere paren gevormdr maar ook nog in
groepen tot + 70 exx
M.i.v. B/3 t6lkens aI eens 1 o? 2 paar kinderspèelplaatsl eind
maart ook par
3/3 1:ö4qï
43. Tafeleend
Op NM regelmatig waarnemingen van kleine aantallen, max. JO exx.
Uitschieters: Lg/l 75 - ).25 e:;x (van Duin)
2B/2 BO exx eind exc. pad - 2o Meerpad (nc)
Geen waarneming na!
9/1 to exx eind exc. pad (ru\)
t-+>. .ór].lctu].Ker
ÏVÏ-T-&-fr!Í-(cr. v.d. vviel, schoevaart, med. swart)
28/L I 9 Grote Vijver (iCars)
B/l 1 -ö ui3 Gem. terrein (aA, S. Schoevaart, Swart)

lB/L en 26/t L paar brilduiker in sl-oot langs volkstuinpark
Buitenrr (iir. de Boer uit Osdorp, med. vDr)

53. Grote zaagbek
Op Nl{ rege}matig aanwezig, in aantal varierend tussen 1 en 41 exx.
Uitschieter: L9/l 60 à 7O exx (van Duin)
tï/t balts (Swart)
LO/Z 1 paar vierwj-ndenbrug, balts (tinga)
Di-verse waarnemingen kanobaan Schinkclpolderr omg. kanrp. terrei-n:
t8/2 2 a
21/3 6 6

3g) 54. Nonne
z5n
1-O/2
28/2

(40) 55.
277
tt/t
L/2

( 41)

2o
^+zo

+
tje

I9/2 2 ö 1g; .17, a9; 20,21 maart 3 6 2 g. -
24 en 2r/3 2'6 2 g - Z6/1 1 paar (de Groot)'

1o
1+
)o

op NM, eind exc. pad (Cf. v.d.
ö over NM richting W (iaem)
I q eind '€xco pad op NM (v.d.

+

vïiel,

Berg,

med. Swart)

R. D.amhuis)

Bergeend
J exx op NM (C1. v.d, Wie1, med. Swart)
1 ex op Nl,] bij oeverpark Mz (Ar.)
4 exx op NIvl bij Gem. terrein (ar,)

ërVo tl rauwe entt
e.v. Trekwaar ngen op

nog If exx - 22/2 respt
en )6 exx riehting N - 2
en lO richting O - t/3 ,
L2/, ! 35 grauwe ganzen

24 exx - 2/2 ! 17 exx - 2L/2 29 exx, later
45 en 16 exx rÍchting. NO - 26/2 resp. + 20
B/2 resp.2O exx richting NO en 7 richtlng Zliri

esp. 11 en 5 exx richting N/NO. (div. wnrrs)
over Atv. PoeI (Ka,rs)



(Asd Bos, 1979-Í, }e bIz.)
(t+g> 14. Buizerd Enige waarneming in eerste kwartaal:

B/2 hertàn\amp (la)
(5r) ZZ: srSIggI

Regelmatig + I exx aanwezig hele Boe,

1à2

boven bos van de Haan (Kars)
Vogeleiland (de Groot, At )

aÉ

waarvaí 2 in Schinkelpolder
(eulser)

exx.Diverse waarnemingen N oordkant t

Elders:
297i.*-t
3l/.L 1
- / /^IC ,,' .L

ex Grote Speelweide (tiars)
o
+ex

(62) 94.
Iíjaar

(61) 98.

- c i.r :.:iiíc-1no lder I
"..- - à r - -|r-Ia'/ri I-èx-(Aé Groot )

8i2 1 ex kwekerij, jagend. achter musseh
L2/2 I ex (de Groot)
7/1 1 ex kamp. terrein (xars)

(de Groot)

Kleine Poel, Arv. Poel.
Torenvalk
nemingen Noordkant r hertenkamp,

PatrÍ- js
167V--T exÍ weilanden Mz (Ài' 2 x.§choevaart)

-Ei . Kraal( )l9/3 idem, langs slootrand (

(67) 102. rïaterral
Hele kwarta.àI diverse waarnemingen ONMr gehoordr maar meerdere
malen ook gezien, ondanks zachte winterr soms 2 exx tegeli.ikr soms

, 23/, (Swart)
regelmatig 1 ex aanwezig

Kleine Poel: 21, 24, 25/, 1 ex (Kars)
(74) 112. Scholekster Na 27/1O/L974 pas weer:

lE/\ 1 ói óp-ioae boei NM (Swart - Buker, RG)
Daarna regelmatig waargenomen, .

26/L 1 ex fouragerend 9! g1._U3:
\Àleer meerdere waarnemingen van exx op de rode ton bij het Meerpad,
max. 25/2 24 exx + 1 zilvermeeuw (Swart) - 25 exx (ati)
Voorts op de beechoeiing langs oeverstrook Meerpad N.
M.j-.v, 23/2 echter ook balts op wl , Mz. .:

Oil 114. Itievit
l9/l 21 exx over wI. Mz (,.h). Enige januarÍ-waerrneming, ondanks

. zachte winter. '

5/2 + 120 exx w1. Mz (natx)
Dagelijks exx aanwezig in wisselend aantal.
M.i.v. l5/2 balts wI. Mz (Brander) - 22/2 balts oNM (aa)
Eind maart ook nog exx rand Gem. terrein"
22/" 1 ex koe§ggp (Swart)

ze:--fs 7.
J exx op 7/2 (Ola.enziel), L4/l (8. Kraak)
Vogeleiland: 4aanden januari en februari
(i'6pEïo6iiï mea. vDr).

+(?8) 115 ._Bontbekpleviqr

2/3
22il

25/2 l ex midïeí op wI. Mzr.'ci.j een volgelope4 greppel (Swart)
Eerste februari-waarneming. Tweede waarneming \ran een ex aan de grond
sedert 1962 (eerste: 11-]-19?2), .

Q7) Llg. -Qoudplevierti3 exx richting Oost (§wart) - ] exx (C1. v.d. viiiel, Schoevaart)
exx wI. Mz (EdJ)
ex over Meerpad (,.r1 - de Groot)
exx op wl, Mz (C1. v.d. lí1,e1, 2 x Schoevaart, ned. Swart)

7
2
1
tt



(lrsd Bos , l9?5-T, 4e blz.)
(82) L23. ita\qtq4rp

Diverse flaarnemingen kleine aantal]-en ONM en wl.
26/2 + 2O exx vu1. Mz (mevr. Brinkers - vor/RG -
\/1 ídem (de Groot, ,iA)
Z6/1 1 ex Kleine Poel (lCars)

(84) 125. Bokje
57V--2-éxx - met 10 watersnippen - opgestoten ONM (de Groot)

126. Hou snl_

o1)

L6

Mz, max.
de Groot)

( 8rl
exx chinkelpolder - 29/l 2 exx Oeverland Poel (de Groot)

I ex over exc. pad (.,{:*)
januari februariVogeleiland: maanden regelmatig I ex aanwezig

(Topsvoort, med, vDr)
(86) 128. [q1p

l/3 I ex naar wI. Mz,
A"i c.S.)

later 2 exx van wI. Mz ríchting NO (Swart,

(88) t3L. Grutto
Z-tTeéhooid op wI. uz (itolk). I exx ald.aar gezien (E. t<raat<)
Vroege datum (iaem ín t969 en 197o)

(90) t31. iilj-tscuiq
1 ex kamp.

Tureluur
terrein (Straatman)2/'

t16
2172
B/t
t6/l
25/7

(ro2) 148.

3 exx Fieerzicht
I ex over ONI'1 -
2 exx op w1 . l4z.
I ex K1eine Poel

(rars). Daarna pas
9/3 L over w. 24t 2

( t<ars )

weer:
Meerpad ( itr.)

Kemphaan
26/2 1 ex fouragerend w1. Mz (vDr, RG de Groot)

(rol) 149. Kluut
71/;6x over kamp. terr. richting NC

ZB/l 10 exx laag over heuvel- richting O

29/3 ! exx over kamp; terr. richting N

3l/3 1 ex roepend over ONM richting NO

(106) l-62. Grote mantelmeeuw

(Straatman)
(lrrestra)

(Straatman)
(vDr, RG)

t\/l 2 adult + 2 juv. (Swart c.s.)

(Aen Swart)

Regelmatig aanwezig, max.

(1oB) 16J. Kleine mantelmeeu!Íï9ffiK4ËT
(112) 17I. Kokmeeuur

ll/l + 400 exx op wL. Mz

Qïil 209.-IJsvogel Noordkant:
tL/L
23/L
24/2
2/'
B/t
e/3
L5/3
t8/l
3/t

2
ï
1
1
2
ï
I
?
1

exx Jo11 ;n6;s- (Sfrart )
ex over sloot liïestzi jde Koenenbos (gal(x)
exr voorbijvliegend, eind exc. pad (fotf)
ex Banaan, Later weg richting Mus (Dg, Reelich)
exx Banaan (vDr, RG)
ex bij Jachthaven De Schinkel (ar.)
ex Banaan (Panlsson/M, med. vDr)
exx over sloot tussen zand.terrein en Jachthavenbos (E.en tí.B1ok)
ex hertenkam P (Kars)

Vo eleiland: maanden januari, februari, eerste helft maart, regel-
ma een ex aanwezig (Topsvoort', med.. vDr)
23/2 (de Groot)- 2B/2 mogelijk 2 exx (vDr, RG)
I/3, 2/3, 16/l (a/r c.s.)



(Asa Bos, t9?5-I, 5e b1z.)

I{eyqggl, vervo}g:

_u-
Schinkelpolder:
227T én-2571-T ae Groot thuis )
9, \5, 20, 23t ]1 maart idem.
21 en 24 maart: I ex K1eine Poel- (t<ars)

(t36) *!- Gqqe-4s spec_ht L6/2 L ex van Koenenbos NM over naar Jaagpad (aSr)
Rer:...: l-rii:tig waargenomen hele Noordkant.
21r .i ;.n 24/l blauwe brug (Kars)
'3li'-'. .,alletje Perzische bereklauw (vDr/RG)
L5;,,. Vr>.;eleiland (de Groot)
2.'i'.:, ,r- ex hrvr PoeI (D. Kars)
i{elgeirlatig waargenomen Schinkelpolder (d.e Groot)

(tlZ) 216. Grote bonte specht
Lgn-EéFs te-waàineming ro f f e1en, 6 Koenenbos (al)

( 138) 21 KI ine bonte s cht
l,"l . .V. oenen S1 ) regelmatig waargenomen Noordkant'
max.
z/l 1e

IO
(ae

xx oir lO/2 en 16/2,
gezien en horen roffelen trschiereilandrt Grote Víjver
Groot, AA)

+(141) ?21 t goomleeuwglfh
8/l 1 ex overvliegend richting N

(221) 2J2. Bonte kraai
1L/1 en l/3 t ex overvliegend

+(222) 233. Roek
L/1 een troep van 11 exx roepend

Oost (Swart)

Zwarte mees(r9r) 24o.
Zrn--T ex Brug van Broerse

(tgg) 245. gaardmannetje
(t<ars)

( Swart )

(C1. v.d. !'ilj.e1, med. Swart)

over Jachthavenweg. richting

(nA)t/2
(2Oo) 247.

Zangwaarnemingen m.i . v.
(160) 251,- Grote lijster

I exx ter hoogte van schuilhut OI{M lÀ/

Boomkruiper
26/L.

8/Z---1-ei-geZIén tussen Meerzicht en laatste bos
l/3 2 exx hertenkamp (/r,,. c.s.)
22/3 1 ex zang Vogeleilandpad, zijde Vogeleiland

( 161) 2l2.,Kraqpv,o_gel Eni.ge wng. in dit
terrein (EdJ)l/1 1 ex Gem.

(L61) ?54._[eperqrgE

zang oever

(r'À)

(RG)

kwartaal

Hele kwartaal aanwezig. 16/1 ttgeneurierr (rt,t) - 1O/7 íd.en (RG)

( 1q6) 288, r ifr af Eerste waarneming:
park Mz (C1. v.d. f,ie1, daarna idem RG, vDr, Swart,

4à, S. Sc'roevaart)
9/3 heel kort, JoJ-lenpad (ir.l)
L2/3 kamp. terrein (Straatman) t3/3, t4/3 taen (Kars - Straatman)
2L/1 Kleine Poel (Kars)
3l/3 verlengde Jan Tooroplaan (nC, vDr)
Pas toename m.i.v.
l/4 + 8 zingende exx hele Bos (Buker)



(l'sd Bos, L9?5-T, 6e bl-z,)
(rB8) 292. Goudhaantje

-18;

Diverse waarnemingen, kleine aantallen.
21/3 1 ex zang Ringvaart Noord (Swart)

( 189) lpl2 \tuutgouqhe4qlje
26/1 1 ex kindeispèe1plaats Noordkant (Aa)
4/2 1 ex orngeving sluiswachter Mus (nakx)

(r:q) ?98. Heeeemus
/t (Swart - ÀA)

( 151a) lof_, wqterpieper
L9/t 1 ei oNM (v.d. eerg)
16/2 ] exx ONM (v.d. Ber59, Buker)

(152) z04. Witte kwikstaart
1 ex Smeenklaan, bij Katerstraat, ri.rveen (finga)
idem, roepend (Sa.i)
exr op dó grond, bÍj Oostelijk viaduct (v.d. Berg, R. Darahuis)

2o/3 1 ex kamp. terrein (Kars)
ex bij Radar (de Groot)
ex kwekerij SP (de Groot)
ex bij Westelijk viaduct (RG)

EeisïE=EIE-TB

(:-55) JoB. Klapekster
rlrlaarnemingen m.i.v. 12-10-1974 (zie vorig Blad) ín l-975 voortgezetl
steeds zelfde ex ?
2/l weiland Mz. (natx)
4/t Noordkant (Cl. v.d. ;íiel, med. Swart)
Lt/t oNM (EdJ)
l9/1 ONM, bij exc. pad (van Duinr AÀ)
2/2 ONM (C1. v.d. Wie1, H, Mankor, med. Swart)
?8/z oNM, bij excr pad (nc)
8/l rand kinderspeelplaats, zijde w. 24 (Cf. v.d. Wj.e1, med. Swart)

(2o51 )\J. croenling
L5/2 bij sI[iswachter Mus (rtA)
2/3 Veba parkeerterrein (vDr)

(206) ]16. Putter
Hele kwartaal waarnemingen Noordkant, vn1. blj q1zen, grootstg
aantal + exx.
24/2 /-exx Rartar (Xars)
21/2t 23/2, 24/2 6 exx, 9/3 en u/J Z exx, bij huis d.e Grootn

fouragerend op kaardebollen (de Groot)
2r/3 1 ex Kleine PoeI (Kars)

(2o71 3t?. sijs
Hele kwartaal waarnemingen Noordkant, vn}. bij e1zen, meestal
klej.ne aantallen, uitg. :
l)/2 opvallend vee1, meer dan 1OO exx, Jachthavenbos (qr.eyr. Bfinkers,
l4/2 een troepje poelpad (de crobt) RG)

(zo8) 3:8. Kneu

2/t
5i2

2B/2 1
7/3 en
2o/3 1
2t/3 1
,o/3 1

l9/I--2ó exx OM'I, slaapplaats (v.d. Berg)
(2r5) j29. vink

19/I 1 ex korte zang (van Duin)
2/2 kinderspeelplaats, idem (vDr, RG)
Daarna pas ïveer m.i.v. 4/3 (gakx)

zVT eun groepje, roepend over Vop;e1ei1and (vDr)
ZB/l 1 exx de Groot thuis (de Groot)

(209) 519. tr'rarer



tg-
(Asd Bos, l9?5/f t 7e blz.)

(216) Jro. Keep
idaarnemingen Noordkant
4/t, ?/1, L8/t, L9/L,
Max. 4 exx, op 1!/1 en

(za?) )4J. ntetgqlg in januriri slechts
2it
L9/t

geen
Lll
zy"Ë.

(218) 34?.B/3- 2 cxx ui
eind maart exx

, meest maar I of 2 exxr oP
L/2, 22/2, t6/1.
t6/l (ii.,r)

IoONM+
t o ONIIÍ

I(.v"d.. be

(Cf. v.d. itrÍie1, med. §wart)
(r*-'). 1 ex gehoord ONM O en Ïí, mogelijk zelfd.e
r8)

j nestkast eerste bos (Swart)
bij huis àe Groot (de Groot)

winterkleed, op NM bij Gem. terrein
op Nivl bij ej-nd exc. pad (UA;)
op NM (AA, Buker - de Groot)

(v.d. Berg, R. Damhuj-s)

t ebruari-waarneming.
,'r ö Meerpad (AA); viermaal 1 ex overvliegend eind exco pad
rrlar smaI1e oeverstrook (Swart)
iirni-.v. 2/1 t ex eind exc. pad (mevr. Brinkers)

Rlngmus

!t ik,* *:i *i.:f :i * * * r. * * *,* !*,t *:t * *** * + +* * * tr * * ** ** tt * * * ** * * * * * i"* * i"È * * * *,' * 't 'f * *'f ** i( d"l'* '* ** * l

Gebruils.te afkortingen namen waarnemers:

iiA - I'le j. Arntzen EdJ - ' Erik de Jong
Bakx - Hr. en Mevr. Bakx vOo - Kees van Oostveen
DB - Mei. Beckers
vDr - l4e j. van Drooge

,f:t***:f**,f*:t*,i,1*************:t:t*,t*****t(*,1***,i*,t**,i,t*,t*,i*:F:t,1.,*************'Itk*)t*'t

Samengesteld door: Ivle j . Iilr. J .H .U .' van Drooge
naarl :.975 Corn. Dopperkaae B Vt

Amsterdam - 1OO9vDrlíDr -

Ilvg ese g-9P-1222:L-19-!]=: :

(4) 6. Roodhalsfuut
28/2
t/7
e/3

1ex,
1 ex,
I ex,



eo

tÍJa?rneTin8gg in en_gg Am§terdam, excl. het Amsterdaurse Bos
Eerste ksJarta@nige aanvulli-ngen op het vorige krlrartaal.
Interessante waarnemingen buiten het gebied, als aangegeven'in Med. Blad
9e jrg., nr. Ir worden inspringend vermeld.
o kan ook o -kleed betekenen.
ilu *.t"rremifigen, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de verant-
woordelijkheid van de waarnemer.
Bij zeldzame soorten dient een veldbeschrijving te worden Segeven.
**i***i,r.**!********!ts,i,ti.'1.{(***trt,x**********,k**'}*'t'l'**)i'**'+*'t****{'*'}*'È**'t{'*i"È*'t

De leden van de V!ÍG worden bij deze wederom aangespoord hun min of meer
interessante waarnemingen op te sturen, liefst schriftelijk per kwar-
taal. Voor het volgend Blad dienen ze uiterliik 2Z iuni in het be-
zít te zijn van org.l eventuele aanvullí"g"" óvei ae laatste juni-
dagen telefoaisch.

,t'**,í*:h*!rt{.****,t,i*****,**:l****'}'ti,t'*,i***:I't*,t*,8*,i!t*****)*!í'}:t!t*)ttt}***:È'**{"N***t*

Roodkeelduiker
G'TT efil-Ïouragerend, Zuj.dpier lJmuiden (8. Kraak)

Dodaars
$ffi exx,, kanaal Sloterdijk (Krabben)
9/2 20 exx, Sloterplas(J. de Vries)

Stopmyo_geltiC

Ill&X o

BIad 12e
6/9/L974

jrg., Dr. 3, p. 14:

IJmuiden (Krabben, v. Oostveen)

Zuidpier IJmuiden (v. Oostveen,

Correctie op waarneming in },led.
datum moet zijn 6/W19?4 i.p.v.
Noordse Stormvogel
25/14--1. ét; i; nóord,
Kuifaalscholver

2O exx Sloterdiik
(mevr. Visser)

pont Buiksloterweg

Zuidpier

2t/to

5/L

I ex., min. afstand 15 m,

t6/2
z/t

Roerdomp
1/3 f-àx, opgespoten veld bij PEN-centrale Diemen, IJsselmeerkust

(van Duin, Sjouken, Vogelzang)
Krakeend
l8r/t 2 óxx, Sloterdljk (de Roever, Y. §amwel)

Snient
ffi ca.2!o exx, Sloterdijk (Krabben, Lammers, v. oostveen)
Pi lstaart

Cà. exx, Sloterdljk (de Roever, Y

erplas (J. de Vries)

Samwel)

Tinga)
minstens 2 exx, mogei-ijk meerr Zuidpier ÏJmuiden (Hirschler,
Oreel, de Roever, Veling)
2 exxt 22/2 ) exx, Zuidpier Umuiden (8. Kraak)
I ex, Pampushaven, Zuidelijk Flevoland (de Roever)

Toorereend
tZ/L | 9 Slot
7/1 2 '66, I

S jouken,

BrilduÍker

o
r , IJsselmeer, t.h"v. PEN-centrale Diemen (van Duin,

ogelzang)

Sloterplas (J. de Vries)
sloot langs Volkstuinpark rrons Buitenrt, Jaagpad
orlr med. mej. van Drooge)

(J, de vries)

te/I;26/Í, 2/2 1
rï/t, 26/1, r paar

(Hr. de Boer,
Eidereend
8/2 1 g, Sloterplas

9tgt"_leqe!s4

t,l-n
Osd

2/2
,/2

9 öö, Il gg, Sloterplas
1 paartje i 'invallend ca.
(van lJaveren Hogervorst)

(,r. de vries)
I7.OO h, Het IJ,



L/12
3/L2
,/L
,t/tl
2/3
t7/2
tsruine

-2!-
(Groot Asd, 2e b1'z.)

Nonnetje
7/2 2 66, 2e Diemerpolder (van Duin, van leeuwen)
8/Z 1 3, Riekerweg, bij Jaagpaa (Swart)

Grauwe Gans
67reÍouragerend,strand'Zuidp1erIJmuiden(E.Kraak)

&qte!eqlbuizqqd
,l/3 1 ex, biddena,
Buizerd

Zuidbljlmer (v.d. Berg)

lg/f- l--ex, overvliegend Pieter Calandlaan, Asd lilest (J. de vrles)
Sperwer
24/LO 1 ex, Sloterdijk (Krabben, Lammers)

2/ll 4 exx, over zee, r'r Zuid, Zuj-dpier IJmuiden (Krabben)
1 ex, jagend in bosjes bij Sloterparkbad (J. de Vries)
idem (Blekendaal)
1 ex, Botshol (Krabben, Lammers, E. de Jong)
t4/2 L ex, Volkstuinen Over Amstel (F, de Jong)
1 q, Overdiemerpolder (van Duin)
1 èx, langs studentenflat Diemen (van Duin)
kiekend.ief

23/LZ 1 ex, S1óIerdijk
Blauwe Kiekendief

(Krabben, Lammers, van Oostveen)

21/12 t
LB/t, L9

o

7t-, 25/t, t/2 t
Sloteiaijk (Krabben, Lammersr van Oostveen)

groot rietveld IJsclub Asd Noord (van
!ïaveren Hogervorst

Qr+
$,
g,
an

r o NN!ï

ï'
B/
e/
/3

1
2
-

Sloterdijk (de Roever, Y. Samwel)
Diemerpolder, richting NN!ï (van Duin)
opgespoten veld bij PEN-centrale Diemen, IJsselmeerkust
Duin, Sjouken, Vogelzang)

Valk spec. (SIechtvalk ?)
-+l4/3 1 ex, 17,OO h., groter d.an torenvalk; staart t.o.v. torenvalk

relatief veel korter, deze indruk werd waarschijnlijk versterkt
door breed arm- en handgedeelte vleugels; vlucht snel en re65e1-
matig; cirkelde een keer rond boven 7 duiven en vloog verder r.west; vlleghoogte 4O-lO m; geen veryekijker (van Ouin)

Smelleken

1
1

1
1
1
(v

IZ/z--Íi, spoorwegovergang overdiemerwegl rangs De Diemen,(van Duin, van Leeuwen)
3L/3 1 ö, iagend, Zuidbijlmer (v.d. Berg)
Torenvalk
25/l 2 exx, ongeuroon donkere fase, onderzijde zeer bruin, naast E1o,

Srens bebouwde kom Amsterdam Noord (v. !ïaveren Hogervorst)
Kraanvogel
22/2-7 oT

Lijnf
hoord
geen
terwi

8 exx, r. noord, ca. t?.3O ht t.h.v. De poe1, Amstelveen.ormatier gestrekte haLs, kwamen recht over, geen geluid ge-
, gé6n reÍgers, Iepelaars of ooievaarsl cle vógels hadden
moeite om hun koers te houden (er stond een hard.e oostrnwind),jI ganzen daar wél moeite mee hadden (A.8. v.d. Ree-, med. Svrart)

ïlÍaterralö/3 r ex, sportpark Riekerhaven; fourageergedrag u/aargenomen:'ïrormen wer-den in het.water schoonBespoeld, terwijl witte larven (*""r""rriJ"iu:t
maden) ni-et werden afgespoddi vogel was zo tam, dat hij a" *r""iu-"-mers tot op een f m benaderde (,1. Ae Vries, Tichelaar)



(Groot Asd, 3e bl-z.)
I{eerkoet
1A-11/V nachttrek over ï'lestlandgracht, Asd. ïilest (Swart)

Bon!bqkp!e,v1er
(scholten)
Po1der (v.d. Berg)

22

Vogelzang)

met
de

23/1 aanwezig, Zuidbijlmer
1l/1 2 exx, Duivendrechtse
Houtsnip
z7T-
Bokj efrT
ilu1o
1L/1

l ext Volkstuinen Over Amstel- (F. de JonB)

1 ex, Ie Diemerpolder (van Duin)

5OO-95O exx, Zuid.bi jlmer (v 'd . Berg)

Grutto
&[B exx,
26/2 ) exx,
Tureluur
9C'

Kemph4a4

aanwezig op Sloterdijkt
Dri e teens trandloper
7T6exx-uiïfiier

Sloterdijk (Mevr. Visser)
Overdiemerpolder (van Duinr van Leeuv'ien,

max. l? exx (Mevr. Vi-sser)

IJmuiden (Swart)

13/1
tL/3

ca. 20 exx,
4oo-5oo exx,

station Abcoude (veting)
Zuidbi jl-mer (v.d. Berg)

Kluut
5T 1 exx, 'ffeer op sloterdijk (mevr, Visser)
3l/3 9 exx, optpuitterrein Duivendrechtse Polder (v.d. Berg)

Middelste_ J_q.ger
25/lO twee keer 1 ex, r. noord, Zuidpier ïJmuiden. Eerste vogel:
enkele honderden meters verl indruk jager met erg lange middel-ste
staartpennen; toen de vogel echter plotseling omhoog stoof en zijn
staart even spreidde, konden d.e afgeronde mi-ddelste staartpennen
duidelijk worcien waargenomen; tevens de donkere borstband gezien.
Tweede vogel: afstand ca. 2JO n; de lange afgeronde middelste
staartpennen waren goed te zíeni de draaiing kon echter niet wor-
den waargenomen, we1 de donkere borstband (Krabben, vo Oostveen)

Meeuw spec.
5/L 1 éx; westkant Sloterplas bij het zwembad, 14;3O h.; postuur

slanker dan zilvermeeuw, geheel wit verenkleed zonderr cr6me- of
lichtbruine tekeningr oog donker, gnavel zwarte punt tot de he1ft,
verder blauwgrijs, rose poten, vleugelpunten niet duidelijk uit-
stekend voorbi j staart (,f . de Vries )

Mogelijk kleine burgemeester, waarschijnlijk echter een albi-
nistische zilvermeeuw, gezien de zeer lichte veren zonder tekening,
het donkere oog en de glgggg.1jze snavel (xleurverdeling snavel zou
wijzen op le igars vogel.; hiervoor. echter veel te licht).

Ïndien meef waarnemers deze vogel hebben gezien, dan gaarne een
beschrijving aan sarnenstel-ler van deze rubriek.

Turkse Tortel
AgfI llpaarïje, Zandpad, Vondelpark (Swart)
t6/l 1 paartje op dak Elandsgracht hoek Hazenstraat, Jordaan

med. Swart)
Bosuil
jf-l ex, 23.OO h., Alexander Boersstraat, Amsterdam-Zuid., I

sende merel in de poten; vloog bij straatlantaarn over
nemer (v.d, Schot)

(de I(ruijf,

krij-
W&aT-



23:
(Groot Asd, 4e blz.)
Ransuil
87fi. ex,, jagend,

IJsvogel

sportpark Riekerhavea (J, de Vries)

Velduil
ï6fï5ï ex, over zee, aehterna gezeten door stormmeeuwent

Zuidpier lJmuiclen (Krabben)
|L/LO 1 ex, vloog op van de pier, Zuiilpier lJmuiden (vau

Oostveen, Tinga)

,7T T
L6/2 I
L7/2 1
+t9/3 t

exr
exr
exr
exr

Botshol (E. de Jong, Krabben
grens 1e en 2e Diemerpolder
Omval, Amstel (Hinloopen, me

ï'1oriade, t.h.v. Amstelrust

, Lammers)
(v, Duin, Vogelzang)
d. de Roever)
(G.J. van Bladeren)

Groene Specht
Í{-Wioolwaterzuivering Over Amstel (de Gier' van lJken'

med. F. de Jong)

Kleine Bonte Spech!
4/T
LL/2
vJitte

1 ex, roepend,
I ex, roepend,
Kwikstaart

Vondelpark (van Waveren Hogervorst)
Vondelpark (ïilestra, med. van Duin)

Gehele wi-nter tot 2o/2 2
(r. de Jong)

23/2 I ex, Oud Diemerlaan
Grote GeLe Kwikstagrt
Gehele winter, van 2)/lO af, tot

Over Amstel (F. de Jong)
Gehele winter, van l4/LO af, tot

( de Roever)

Gele Kwikstaart

exx, Rioolwaterzuivering Over Amstel

(van Duin, van Leeuwen)

2o/2 1

1/3, I
exr Rioolwaterzuivering

ex op dak Amstelbrouwerij

21/3 6 exx, Horstermeerpolder
Klapekster

(8. Kraak)

L/2 1ex,
8/a I ex,
1O/2 1 ex,

(R.D.
26/2 1 ex,
9/1 1 ex,
Pe_stvogel
ll/l Z-exx, Gi-jsbrecht van Amstelpark; de vogels gaven elkaar besjes

en takjes (8. de Jong)

Befli j s ter
2VIO--I-óX, overvliegend r. Oost, Zuidpier IJmuiden

(van Oostveen, Tinga)
MereI

lL/3 1 ex, volop zingend on ZJ.JO h., ilrlestlandgracht (Swart/

Eogdborsttapuit
8/2 -2-exx, omgeving Ruigoord (Krabben)

Tjif t jaf
d.ec.embert januari 1 ex rrMeerlenhofft, Arnsteldijk 316 (G.J. v. Bladeren)
\4./z 1ex, tuin van huis in d"e l,laasstraat, Àsd Zuid (v.d.. schot)
1/3 1 ex, donkere poten, vorkstuinen over Amstel (F, de Jong)15/3 I ex, zang, Abcoude (Veting)
3O/3 1 ex, zang, Beatrix Park (àe;. van Drooge)

Flevopark (de Roever, Y. Samwel)
groot rietveld IJsclub Amsterdam Noord (v. íÍ. Hogervorst)
sportvelden achter Amstels.tation, Watergraafsmeer
Gil-I , me cl . de Ro ever )
zwembad bij Schellingwouderbrug (de Gier, med. F.d.Jong)
Ringdijk tussen P. Calandlaan en Slotervaart (,f. de Vries)



1n boom t.o. Warmondstraat Il4,
raam waargenomen (van Duln, Ar

-24-

Asd West, druk roepend;
Heeres )

í

(Groot Asd, le b1z.)
Vuurgqudbeeql;ie
december, januarÍ, februabi, I ex irMeerlenhof[, Amsteldiik 316

(O.,f . van Bl-aderen)
L1/2 1. ex, Volkstuinen Over Amste1 ,(f . .ae Jong)
24/2 1 ex, gehoord, centrum Abcoude.(Veling)
I(ui-f mees

28/3 I ex, Abcoude

S taartmees

(vet:-ng:)

2O/2 2 exx, Sloterdijk (mevr. Visser)

T6/z 1 ex,
vanuit

Glanskop

,1/1

Baardmannetie
5/lO 12 exx; Sloterdijk (exc
21/12 enkele exx, Sloterdijk
Sneeuwgors
W 1 ex, Karfjeslaan

deitse laan (Kromsigt,

Èr t§i

24/t
Frater
Va.naf ,

ursie Jongerengroep)
(Krabben, Lammers, van Oostveen)

tussen nmstelveeuse weg. en Buitenvel--
Íned.. van Duin)

56 exx, Sloterplaspark, Oostkant (J. de Vries)

24/lO (t ex) aanwezig op Sloterdijk in flinke aantallen
(Krabben, Lammers, vqn Oostveen; de Roever, Y.'SàmweL1
mevr. Visser)

8O-90 exx, Diemen Zuid, ru:'g terreintje (van Duin)
Keen
TË L4/2, resp. 2t ] exx, Volkstuinen Over Amstel (F. de Jong)
Bonte Kraai
??? aanwezig op Sloterdijk met ca, 25 exx (mevr. Visser)
Kauw
D6-8e"" Swart meldde het volgende:

"Op 23/1 voerden J. v.d. Kam en G. fiijk de mussen op het trottoir van-
af het barkon 1e étage Jan van Duivenvoordestraat 16, Asd rïest.
Een kau.w'streek er bij neer om mee te ete'n, en liet een op goud lij-
kende oorhanger met een op diamant gelijkénde steen uit de snavel
va11en.

De verliezer kan te1. l]1854 bellen, indien zij de andere han-
ger kan tonen.

rk heb vaak gelezent dat kraaiachtigen dieven zijn, maar nog nooit
iemand ontmoet, die dit met eigen ogen had gezien. rk heb de heren
v.d. Kam en v{ijk zelf.over dit geval.gesproken !il
*,*,t,t,i,t rt r* rt,f:t *,t rt !t * * **,t * **,1 !t * *,t,t + *,| *,* * * )t,t * )t * * !t *,i * *,+ * * + * * + ir * *,t * i(,* **:t *,t *,t,t *:f !t

samengestel* d.oor: E.J.M. veling, u'Íi1lem van Abcouderaan 14
Abcoude. Te1. Ae946 - L??6 (weekends)

E'rle/vDr 5-4-lg|5
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$iaarneminqen Amstelveense Parken uli t/n d cember 1974.'l

Blauwe relger, continu aanwezig, niet in Broerse Park.
Torenvalkr 2l/ll Thtjesepark (Kontngen)
Fazant I LO/12 ThiJssepark (Stritter)
Houtsnip, 29/lO de Braak , àVLJ. Íhi jssepark (Koningen)
Bosui-} , 3/L2 en 5/12, de Braak (Koni-ngen)
ïrIsvogel, geregeild Thijssepark, ook in cle Braak, vanaf 3Q/7

Groene specht, vanaf sept. geqegeld Thijssepark, ook 1n de Braak
en van Leer Park (Koningenl Stritter)

Grote bonte specht, Broefse Park, L/tzt 2il2 (Stritter; Warendorf)
Kramsvogel, geregeJ-d in october, ?/Ll thíissepark (Koningen)
Zanglijster, 7/? en L5/LZ de Braak (§tritter)
Kopàrwiekl z/LO, 9,/L0 4O exx, lO/tO 15 exx Thijssepark (Koningen),

t/12 en LAIL? Broerse Park (stritter, Warendorf)
Gekraagde roodstaarts 9/1O TbiJssepark (Koningen)
Zwartkop, 7/7 Thijssepark (Strltter)
Fitis, 7/7 ook in de Braak (stritter) 

.

Tjiftjaf, 7/7 Thijssepark (Stritter)
lviatkop , LL/9 Thi jesepark (KonÍngen)
staarlmees, Thijàsepàrk r?/Lo 12 exx | zB/lL 8 exx | ,o/\L 8 exx

(Konlngen), L/12 (strltter, Warendorf)
Boomkruiper, Broersepark, L|/IOt 2/L2, LO/12 (Kon5.ngen,

Stritter, ltrlarendorf) l/LA Thíjssepark (Stritter, lVarendorf )
Groenling, Zl/Ll ThiJssepark (Koningen)
Putter | 3L/lO Thijssepark, t4/Lt van Leer park (Koningen)
Sijsr rn.i.v. 29/lO geregeld Thljssepark en Broerse park
Vinkl ffi.i.v. 7/? geregeld Thijssepark
Keep, 26/lL ThiJssepark (Koningen)
Ringmus I lo/Lz Thijssepark (stritter)
Zwarte kraai, lO/12 Broerse park (Stritter)
Gaai, Thijssepark, geregeld (Stritter)
Eerste kwartaal !9?5 (aIIe waar.nemlngen Koaingen c.s.)
@, paartje terug
Blauvre reiger, continu, ook in de Braak
Kuifeend, 9/L Thijssepark
Torenvalk, LO/3 ttrÍ-jssepark
Bosuil, continu de Braak
IJsvogel, jan. en febr. ook in de Braak aanwezig, toen weg tot

2L/3 (ook Stritter en 'rlrlarendorf )
Groene specht, 2/l en 22/L Thljssepark.
Grote bonte specht, steede aanwezig, de nestkasten moesten alle

met gaas worden verstevigd.
I(leine bonte specht, ll/, en lZ/1 Thijssepark.
Koperwieken, geregeld ook in de Braak.
Goudhaantje, geheel januari, Thijssepark.
Vuurgoudhaantje, 27 /l Thijssepark
Matkop, tA/3, L9/t (ook §tritter), Thijssepark.
Staartmees, Thijssepark, veel in januari,
Boomkruiper, geregeld Thijssepark, 6/3 groerse park
Putter, geregeld Thijssepark en de Braak
Sijs, geregeld Thijssepark en de Braak,

§Cgggggg!:19_9ggr tU. Stritter, de Ruyschlaan 18/, Amsrelveen.
Tel. 4:..3253

WS/vDr
waast- l9?5
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3 gl9:glrir ye l- ycl-Y Ig-Ie gr9!gllelgl e-UeergslSser!lgl'
Betlgft: wii3iging JÀCHTríET

Zoa1s U weI]icht heeft vernomen, is door de Minister van Landbouw en
Visserij eind, november 1974 een voorstel bij de Tweede Kamer der
Staten-Generaal ingediend tot wijziging van de Jachtwet,
In dit wetsontwerp werd ruimschoots aanrJacht besteed, aan de onclerdelen:
genot van de jacht, jachtakte, uitoefening van de jacht e.d. De in-
druk wordt echter gewekt, dat in dit wetsontwerp weinig rekening
wordt gehouden met vogels (aIIeen onze Bonte Kraai wordt bescherming
gegeven). Bovend.ien kwamen in het voorontwerp van de Jachtraad de wen-
sen van de jagers sterk naar voren, terwijl de vertegenwoordigers van
de natuurbescherming slechts op een enkel punt een andere mening heb-
ben laten horen.
Onze vereni-ging echter heeft gemeend het initiatief te moeten nemen om

met gelijkgezinde verenigingen in Noord:Hol1and te proberen d.e Jacht-
wet daadwerkelijk aan te pakken. fn verband hiermede zijn op zaterdag'
22 maart, j.l. de vogelwerkgroepen en vogelbeschermingswachten van
Noord-Ho1land in r.lkmaar bijeen gerí/eest en hebben ziJ 11 punten ge-
formuleerd, die kenbaar gemaakt zuLlen worden aan de leden van d.e Twee-
de Kamer. Het idee werd geopperd, orn a1le organisatiesr die zich bij
onze avifauna betrokken voelen; in gelegenheid te stellen hun mening
te geven over de genoemde 11 punten.
Wij zouden het dan ook zeer op prijs ste11en, a1s Uw bestuur d.e aan-
gehechte bijlage zou wiIlen bespreken. Indien U op- of aanmerkingen
heeft betreffende deze 11 punten, zoud.en wij deze gaarne v6ór IJ april
í1.s. in ons bezit hebben, d.aar eind april / begin mei het-voorlopfte -
verslag van de Tweede Kamer commissie van Landbouw en Visserij: zal wor-
den vastgesteld. lvlochten wij nà d.eze datum nog geen'Uerictrt van U heb-
ben ontvangen, dan nemen wij aan, dat U het met'de formulering varn de
11 punten eens bent.

Hoogachtend,
Peter Boer - Jan Kattens - Harm Niessen

Corr. adres: Boksdoornplantsoen !., Schoorl
*,1.**,8***:i*******,t*,f****:s***********+******:i,r***+d.*,*,t:t,*+,t,t*,È*****+******l

In Nederland wordt op vogels gejaagd:
l. vanwege het sportiève element van de Jacht
2. van$rege de exclusieve smaak van het Jachtgevogelte.
J. uit zuiver economische bverwegingen.'
4. a) omdat bepaalde soorten schad.e aanrichten aan de randbouw

b) omdat bepaalde soorten het broedbestand van soorten die öf
onder de Vogelwet, öf onder de Jachtwet;va1len, negatief be-
invloeden.

1. Uit het oogpunt van o.a. fauna-vervalsing dient verboden te worden:
het uitzetten van gefokte vogels en de invoer van eieron v-tn, vogels
met het doel deze - nadat ze uitgebroed en opgefokt zijn - uÍt te
zetten. 'del- dient de mogelijkheid opengelaten te Èli5ven, dat be-
paalde soorten her-ingevoerd kunnen worden, die vröeger in Nederland
hebben gebroed en die thans niet meer in ons land voorkomen.

2. Het is duideliik, dat om zuiver sportieve redenen in natuurgebieden
piet mag worden gejaagd.

]. Geen enkele inheemse vogelsoort vertegenwoordigt zo'n economische
waarde, dat er om die red.en op gejaagd zou moeten word.en.

27-3-\9
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4. Het is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelljk d.oor vogels ver-

oorzaakte overlast te verminderen door normale bejaging. Ïn die uit-
zond.erlijke gevallen moeten onafhankelijke deskundigen advies geven
en toezictrt u:-toefenen op de te nemen maatregelen. Een voofbeeld. van
een.uitzonderingsgeval is het feit, dat ijsvogels we1 eens schade
aanrichten in forellen-kwekerijen. Door middel van normale bejagÍng
is de ijsvogel spoedig geölimineerd.

5. De jager mag niet aansprakelijk gesteld word.en voor wildschade.

6. Da1- jagen een gunstige invloed heeft op de vogelstand is onjuist;
het tegendeel is ,rtr, jacht heeft veela1 een ongunstige invloed
hierop.

7. Jacht kan in ons land. niet worden getolereerd zolang de noodzaak
tot jacht niet is aangetoond-

8. Indien de noodzaak wéI aantoonbaar is, dan dienen er kriteria te
wordr"-n vtrstgcl-egd, die een vogel kenrderken als jachtwild.

!. Kriteri:r", ,,r ie een jachtvogel zouden kunnen kenmerken, zíjnt
ào d': í;(ili:r mag niet kwetsbaar zíini
b, de so.r;:t moet het gehele jaar gemakkelijk in het veld zijn te

herkennen I
c. d.e soort rnoet in ons land èn daarbuiten talriik ziin;
d. jacht op de soort mag geen storende gevolgen hebben voor het

eco-systeem, waarin de soort 1eeft.
10. AIs de kriteria van punt ! bepalend zouden zLjn, dan zou geen enkele

soort voor jacht in aanmerking komen, omda.t:
a) . iedere soort kwetsbaar is;
b). tal-rijkheid een zeer betrekkelijk gegeven isl
c). jacht altijd storende gevolgen heeft voor het eco-systeem'

waarin de soort leeft.
11. Uit het voorgaand,e kan worden geconcludeerd, dat beschermi-ng van

vogels in Nederland. binnen het kader van é6n wet dient te worden
geregeld.

***************,i***********,k****r(*,t<**********r<***+****************,k*{<,t***

Iggrlgp:e commentaar:

Het Bestuur van onze Vr,rlG heeft nog geen gelegenheid gehad diepgaand
op deze brief in te gaan; hij is slechts even ter sprake gekomen i-n
een bijeenkomst van het Dagetijks Bestuur.
Een voorlopige indruk is, d.at de voorstellen te ingrijpend zíjn en
daardoor i.n deze vorm een onhaalbare kaart zLjn, Zie bijv. de punten
7en1O. ,

}È_pgg!_!i Volgens Voorzitter dienen i-j-svogels in het geheel niet te
wóiAéí-Eejaagd, noch op ander" qijze geölimineerd. Landelijk zijn
fondsen aanwezig, waaruit in dergelijke uitzonderingsgevallen de be-
nadeelden schadeloosstelling kunnen krijgen.

De brief za\ ter sprake worden gebracht op de Contactavond, op
vrijdag, 11 april. Lezers van het Blad, die de c,:ntactavond niet
bijwonen, wordt verzocht desgewenst rechtstreeks commentaar te zen-
den naar het opgegeven correspondentie-adres.

i+Íl/vDr, ?-4-19?5
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In tarisat Noordkant I

li.lummering d.er geinventarieeerde soorten overeenkomstig Vogelgid.s 3èe-d-ruk

19U

4

1974

Bà9
(1 pr. net 21 I pI. ,o:t J .broetLsels )
oB - min. l0 pr. in 0L
0

2 vermoedeLijk; in 0L

J minstens; in 0l
1, 2 iuv. uitgevlogen

1

2 op weil . \lIzo

og - mino í! hanen in 0Ï.,

en op.weil . Mz.
1

og - min. 20 pr,- (excl. weil. )
og - min. 1J pr.

(exol. wei1.)
4 weil n MB.

33.

39.

42,
89"

94,

98.
t 00.

102.

1 0?.

108"

112 "

114,

192 "

195.

2 03.

204,

216.

217,

226.

229.

232.

235.
237.
238.

239.

l. Fuut

ïfild.e eend.

3r. ZomertalÍng
Sloleend.

Kuifeend
Boomvalk

Torenvalk

Patri js
Tazant

\i[aterral
ïf aterhoen

It[eerkoet

Scholekster (zie noot ï)

Kievit ( zie noot 1 )

1 91 . Hol entluif
Houtduif

193. Tortelduif
Koekoek

Bosuil
Ransuil

214. Groene specht

Groto bonte specht

Kleine bonte specht

Boerenzïraluvl

lÍielewaal

Zwarte kraai
Ekster
Gaai
Koolmees (zie noot J)

Pimpelmees (zie noot l)

frd"ë
1

1 minstens

J minstens

1 verstoord.

1

1

ng

0

ng

ng

12J. 'lÍatersnip

131. Grutto (zie noot 1)
136. Tureluur (zie noot 'l e' 2)

weil . I\{2.

I'fiz. 6 weil. l,llzo

50L
1?g in 0L

4 weil . lllz.
') -2,

weil. Mz.
weil o It[2.
0t

O 1?; I zangwn" miclden moi

ng o8 - mín" 24

10
2 vt, cào 3 mann. iilom als in f 73

2 2l slechts 1 broed.sel

2 (rt 111grt 1 ) 1

1?0
5à6 T+1

1?2
o8 ng

21
ng og - min. 2

ng og - min. 4

ng oB - min. 2

ng o8 - min. 10

ng og - min. 4

5
1

5
B

n

6

?

1

1

OL

weil
OL



2{1. $atkop

ZQQ, Staartmees

247, Boomkruiper

1973
8

9 ("Nkn 1)

?àB
(rr1,tr5rr 5 . 6)

2? (rNk't 23)

1

oB - min. 10

ng

5 (ryilrr 2)

cao 1ï

7

6

4

9 (''Nk'n 6)

Í6à19
("Nk" 14 - 1r)

0

18 (tt51n tl)
17 ('tNkl 12)

,1"

14 (rtPirt 1O)

2

ng

1?

0

4

7

1

29.
197 4

8 +'t

7+2
4à5

(ngirt 3 - 4)

4) +6 +3r

2à3
o8-min.9+2
og - min. JA +2 +Jr

4+3
og - min. 5

9

7

7

9 +4 +11

16 +3

1

18 +2 +1r

? +3 +1i

0

18 +3 +1t

2 (Meerr. & Sibo)

og - min. 31

1?

1?

og? - min. 6

11

oB - Din. 3

248,

2r1.

253.

259'

267,

269.

275.

276,

277.

2BO.

.282.

2 83.

287,
2BB.

2gB.

304.

312.

31 5.

31 6.

329.

343.

347.

ï{interkoning ( zie noot {)
Grote lijster
Zanglijster (zíe noot l)
llerel ( zie noot .3)

l{achtegaeuL

Rood.borst

Kleine karekÍet
Bosrietzanger
Rietzanger

Zwartkop

Tuinfluiter

Grasmus

tr'itis
Tjiftjaf ( zie noot {)
294. Grauwe v1 iegenvanger

Ileggemue (zie noot 4)

fvitte kwikstaart
Spreeuvl

Groenling
Putter
Vink'(zie noot 3)
Rietgors
Ringmus

ng = niet geteld . onvolled'ig geteld' = oB

OL = Oeverland.en [ieuwe Meer weiln Mz. = weiland.en van Meerzicht
Begrenzingen Noordkant c

-zg. begpenzLng Frieswijk c.s. = as van roeibaan verlengen tot Ringvaart en

d.an tot en met zg" E§P of Kintlerspeelplaats,
Dit gebied. is in het verslag over 1973 aan-
ged.uid oet illÍkrr, voorzover alt[an§ de getal-
1en bij de d.iverse soorten afwijken van het
totaal voor het geïnventariseerde gebietl.
volgens d.e 2d.e begrenzing"
!e eerste getallen uit d.e eventuele series
var 19?4 eelden voor d.it beperkte gebietl.

-zg. begrenzLng Ilartog c.so $ vana.f Jachthavenbos tot en met Ringvaart-
mid.den of lvel autoweg volgen tot deze na d.e

ifrï:;ï:;':: ï; i:ff#rïeË'3ï1"13ï3fft-
de eerste getallen; in 19?4 steed.B *.r t
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*..r uit verslag 1974g d.'ie territoria d.ie gelegen waren bij parkeerplae.te---'
t'o' Bibo en d'e tuinen tot aan de bnrg-,nrel d'e f,'Ïseloot'

Inventarisatie 1973 - voorna,melijk mej. AoC. Arntzenr meio lllxo .i.H.U. ran
Drooge en mevr. l,[.C.J. Geers.

Inventarisatio 1974 - wederom mej. A.C. Arntzen, mei. mro J.H.U. van Drooge
en mevr. I,{.G.Jn Geerg; tevens echtors
heren d.J.U. And.riese, \ï. Haver, Ao de Jong, F. d.e

Jong, J. Reijnd.er§, 1'1i. van der §chot or K.A.
Straatman.

lioot .1 s

Zoals reeds vermeld stond- op blz. 19 van nr.2 van d.e vorige (tede) jaargang

zijn d.e weilanden ín 1974 eerst gerold in de vieek van B april; de verschillen
zÍjn d.an ook mogelijk te vrijten aan d.eze hand"elwijze.

Noot 2s
Hoewel op d.ezelfd.e blz. 1! vermeld. staatgtrbroed.vogel weiLand.en en ONM (=

0everland.en Nieuwe X[eer)tt, is uit d.e mij ter belrorking aangebod.en d.agrap-
porten niets gebleken over een evontueel temitorium vaï d.e turoluur ind.e
0ever1 anden.

Noot l:
f er ondersteuning van d"e opmerking t ogt volgen hier d.e territoria van bed.oel-
d.e soorten uit d.e laatst bekend.e volled.ige inventarisaties van de Noord.kant
uit d.o jaren 1967 tfn 19692 koolmees 17 -

pimpelmees 11 -
zanglijster 15 -
merel 63 -
vink 10 -

Noot {a
Iía een eerste uitwerking van d.e inventarisatie-gegevens over 1974 zr.in deze
vergeleken met die van 1973. iIíaar grote verschillen bleken, is d.e uitwerking
opnieuw en veel grond,iger aangepakt. 0nd.artks d.it blijven deze grote verschil-
1en bestaan. Een passende verklaring heeft o.g. hiervoor nog niet kunnor
vind.en. 1973 1974

24
12
1B

66
13 (begrenzing Frieswi jk)

aantal soorten broedvogel
aantal soorten d-ubieuze broed.vogel
aantal soorten mst tvolled.iger inventarisatie
aantal soorten met tonvolledige? inventarisatio

april 1974g AIï/AH.

6ö

5

Jo
?

À.Hartog

51

4
35
14
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Ontvangen Ut!.qatuur, laatste kwartaal L9?4 + eerste'kwartaal 1975
nd-Uëdétte Iíngénb 1àd I975-r,
VWG gpstricup, dq-tligter5onins ' ignuari 1975 , 5e irg o I 

. rlr . 1
Vogeltuin bij Heemskerk - voorstel- uitbreiding aantal metingen bij
ringen - uitzr trek Hondsbossche Zeeweringr 27-10-1974 - liftend door
Denemarken en Noorwegen - landgoed Marquette, natuurgebied bij IIeems-
kerk - inventarisatie Vennewater, ten uilesten van Bergen binnen

lwacht Franeker & Omstreken, 1974Vo

3L bl,z.

5L blz.

en 1l bIz.
tB utz.

e een-

Overzicht getelde paren weidevogels en aantallen nesten op bouw- en
weiland - aantal getelde ï;aren gedurende f Jaar - vergelijking aantal
nes;ten op bouw- en weiland - overzícht, per soort.. Opmerkingen vogel-
wachters o.a. wat betreft verkorting raaptijd kievitseieren en jacht
op vogels - activiteiten Ringgroep.

VI,JG hgt GOoIr ÈgJ9Eëlè§, novi/dg..c-. ,, ire. Br nr. 6 .- _^_, 22 blz.
Eer;Eë-Eíevltsei -JnventaiïsaEíe-Eroedvogels rrDe Limitentr 1974,
een gebied tussen Naarden en Huizen, zuidelijk van Ou<l-Naarden -
terugneldingen uit het Gooi, o.àr van een 11 jaar oude roerdomp -
veld.uaarrr*rirrg"r, I o.a.o een reuzenzwartkop*""rr,r, Zuid. Flevoland, 1-B-t?4 -
Inventarisatie Gouimeerkust tussen Oud-Naarden en Huizen haven -
inveritarisatie kwekerij trGooi- en Eemlustrr 1974.

De-KC-Ril.iri:I 7 ia*,/-Lgbl.tlr2?5, irg.9, nr. I B blz'
roÏ6frïËÏËEasffi1meerpo1ders,resu1tatenL9?4:2lbroedgeva1-
1en met I1O jongen, alsmede 2 paeir ransuil met 4 jongen - Resultaten
Attas Project ín L9?3 en l9?4. O.a. werden in L9?4 de volgende soorten
in het Gool als broedvogel vastgesteld: geoorde fuut, woudaapje' roerdompt
krakeend, krooneend, sperwer, porseleinhoen, kerkull, ijsvogelr draaihalst
nachtegaal, blauwborst, roodborsttapuit, tapuitr vuurgoudhaantje' appel-
vink, putter, sijs, europese kanarie, grauïve gors - Broed.vogelinventa-
risatie Vuntus ín L974, resultaten van I weekend; de inventarisatie
geschi-edde op verzoek van Natuurmonumenten. Excursieverslagen -
terugmeldingen.
De KORHAAN
-?-:-i( r- J zr-gl- ng ,

Veq4llapr1_I L)ll, jrg.91 Ílrr 2 24 btz,
art. 12 Vogelwet, raaptijd kievitseieren. De fuut, a1 broe-

dend van af 25/1. Een nestkast voor de gierzwqluw: de VilG-leden worden
geanÍmeerd over te gaan tob bouw van kasten overeenkomstj-g een schets
en om deze op geschikte plaatsen aan te brengenl voor'ts om te zoeken
naar andere nodellen kasten, welke voor verschillende typen daken ge-
schikt zouden zíjn. Ringen van knobbelzwanen met gekleurde hals- en
voetri-ngen. !'rlaarnemingen door te geven aan het RIN, Arnhem.

VfilG het GOOï , herfsttrektellingen L3l3 en :.973r resp. 11

V:,'/q H.IARLëM, de FITIS r lovember 1974, jrg. 10 I nr . 5
Àankomstdate zomervogels L974 - neStlcastverslag Elswout L974 - d
den en neeri<oet als broedvoe;eI in de Avï-duinen, 1972 - roofvo.Selstand
AW-duinen 1972 - veldwaarnemingen, vnI. Àt:i-duinen efr Zuidpier - inven-
tarisatie rrPietjes Zwarteveld'r, AW-duinen, t9??. Broedgeval rouwkwik-
star,rtr samen uet witte kwikstaart, in Duin en-Kruidberg - terugmeldingen.

9e FITIS, dgcember 1974, jrg. 10, nr, 6 ZO bJ,z.
Breedbekstrandlopeis bij het vogelmeer - herfsttrek Lg?4 - nijlganzen
in Bennebroek, afkomstig uit Engeland ? - activiteiten Natuurbeschermings-
commissie - inventarisatie Leijduin 1973 - veldwaarnemingen, o.a. m.i.v.
7/tO een groot aantal uraarnemingen ,an klapekster in ae ,*;u-óuinen; Z1/LI
met als prooJ- een klein vogeltje, opgeprlkt in meidoorn. Litteratuur-
onderzoek t.b.v. rivifauna i;íest Nederland.

9g_!J§q, februari 19221 11e jrg. rrïr I 14 bLz.
Doelstellingen etc. VIG Haar]-em. InventarisatÍe 1pl4 lvianpad, Hartekamp
en de Krakeling, een terrein,gedeeltelijk in Heemstedergedeeltelijk in
Bennebroek gelegen. Terugmelàingen - adhesie Stichting Mondiaal Alterna-tief, tegen Italiaanse vogelvangst.



-32- :(ontvangen litteratuur, 2e b1z.)
Voeelwerksroep-NdN, éILEIi, sept. t/T,$e c--12?4, 1]e jrg', nt' 5/6 81 b1z' I
f!;scËifJ-ng-ï974-- inventarisatie R'ijksweg 15 in Twente - wadvogeJ-s

langs de OostelÍjke Oosterschelde, herfstkanp 1974, verslag - avifauna
polàers Achttienhoven en uíestbroek - hoogwatertellingen juli en augustus
op Schiermonnikoog, Àrneland en V1ieland.

Dit is de laatste -ythya, die we ontvangen, i,v.m. de steeds hoger
wordende porti, en het geringe belang dat NJN landelijk heeft bij
een uitwisseling met ons Bl-ad. Getracht zal worden te komen tot uit-
wisseling met V1rÏGts NJN en CJN afdelingen Amsterdam.

VIVG Noordhollandrs l\oorde artier de PïEPER december 19?4 12 bl-z.
rg. ÍIf .

,, U" **"inge aanwas bij Eiders en Bergeenden op V1ieland.Zilvermeeuwen e

De PTEPER, fsulqari 1975, 1!" jrg., Rrr 1/2 ó,^ 16 b1z.

omgeving Enkhuizen. Scholeksters (duizenden) doodgeschoten in Engeland.
2l/2 Lezing A.J. Binsbergen over de VOGELWETT evt. ook de JÀCHTitiET.
Terugmeldingen.
De PIEPIIR, maarl L9?2, 14e jrg. nr. 3 20 bl.z.
Discussir: oïffi-Eórrt, 22/3, Alkmaar: B ste]lingen.
Atlas-projekt in NH Noord, 1974; resulta.len 1973 en L974, voortzetting
i.n L9?5. Coördi-natie nestkastwerk t.b.v. stootvogels en uilèn. In de pro-
vinciale commissie wordt Amsterdam vertegenwoordigd door J.B. Buker.

BOTSHOL, I september 1972 t/m ]1- auguslts 1973, uitgebreid verslag
fr-eï-ïE[e kaartjes. VgI. de verkorte editie aIs gepubliceerd in ons B1ad,
12e jrg. rrr r 2, juli 1974, blz, 11, 12 , 13 .

Amsterdamse Wateqleiding Duinen, 61 blz.
:-974Planten-inventarisatie van enige delen van de duinwaterwinplaats,

nëËEËïerder werd ons een dergàrijr. verslag over L9?1 toegàzonden.
Aangezien deze verslagen vooral van belang zíjn voor de Plantengroep
van KNNV Amsterdam, zullen zij worden afgestaan aan mevrr L. Freese,
1id van d.eze groep, die aan genoemde inventarisaties medewerkte,

Recreatie Natuurwaarde en Beheer in het ter e Bos 50 bLz.
een gave van het ïnst voor euvraags en aan de Vrije
Universi-teit, juli 1974 (werknota nr. 3?), l'/. i,lolenaar en L. Pri.ns.

VogeIs fotograferen , overdruk uit het Med. blad van Natuur- en Vogel-
wacht De Vijheerenlanden, 9e jrg. rlo. 1. Ons toegezonden door d.e se-
cretaris van het KNNV Contactorgaan voor Vogelstudie. 2 b7-z.

naart L975
vDr/iii

Samengesteld door:
Mej. Ivir. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B VI, .Àsd 10O9
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DOORGEVEN VAN WA,I,RNEMI}{GEN:

Amsterdamse Bos 4an: Mej. van Drooge, adres zie boven.
Bij voorkeur zo spoedig
mogelijk na datum waarneming

Groot Amsterdam aans E.J .M. Veling
Willem van irbcoudelaan
Tf. a2946 - L776

14, Abcoude

Concept-ARTIKEIEN
bij voorkeur in DUPLO

aag: Mej. van Drooge, ad.res zie boven

Zie verder voor termi-jnen van inlevering
uiterste data met het oog op publicati-e in het l"lededelingenblad:
ReEelinee n van Huishoudeli.ike Aard , b}z. 7.
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Voorzitter
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aan:
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qerl .

K.A. Straatman, tf. 4f6868
J.H.C. de Groot, tf.4L4O14
Mej. van Drooge, tf. 73037,
E.J.M. Veling, 02946 - 1??6
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EXCURSIE-commissie :

A. Hartog, Admiralengracht ZO5h", Àsd-IOl!
Mevr" J. Alberts, Andries Snoekstraat 75, Asd-IO18, tel. l-51442.
Gemeentegiro (Lt.5oo) fr-92o6, t.n.v. Excursie Commissie KNNV VWG
Amsterdam, p/a nevr. Alberts.
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JONGEREN GROEP

OrganÍsatie excursies: G. Krabben en E. Lammers.
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vDr/vDr, 1975

Contactlid VIVG Bestuur: W. Haver, Dr. de Visserlaan 2,
Amstelveen. Tf. 4LB3?1.




