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I,IEDEDELïNGENBLII,D KI\INV VirlG Amsterdam
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juli 1975

219974

?L4517

4»gae

verhuisd naar:
Noordereinde 60, rs-Graveland Te1. O2150-62004

AanvulIj-nqen:#

ten BERGE, J.J.M., Wagenaarstraat 34-^, Asd-10O5

§g$lg en Elggglgl rgg, zie vorig Medi BJ.ad, blz. 1

§3g9gg' zie vorig Meil. BIad.
SíJHOEVÀART, R. , Reguliersgracht 112b', iisd-1OO2

vrlestra , zLe vorig Med, BIad

vaLde IIIIEL, C1., RuysdaelstraaÈ 5gIfI, esd-loof

Mutaties I

van Duin , telefoonnummer, zie vorig Med. Blad
HAVER, k'í. verhuisd naar Uilenstede t9-5t Amstelveent

de JONG, Hr. A. e
verhuiÈd nEËÏ-Filh.

o rlrÈvr. M. de J-onÉ!-rlqQpbs,
v.d. Veenstraat 18, Castricum

ffi'r:,';"ï;;r":"::::',ïl,",.rrerstraar 44h", Àsd-ror.? tw?Bs

NaïUURII0NUIIENTE§,

'3;frË'Ë-;-E[iEEï,

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
§ecretaresse KNNV VWG Àmsterdam

vDr/vDr

I,IUTATïES ÀDRESLIJST d.d. februarl L9752
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Terlskeer ZOMERVqG-EL§4BR9EPIIoGELS limsterdamse Bog ' 2 -

t9?4 l9Z5 Vloeeste B,psrdata

zomertalÍng t2/4i ---- 4/l-tgSZ
boomv3.lk 2?/4 2a/4 L7/3-t972

srutto 28/2 2t/2 21/2-169, ',?O, ',?5

visdief 24/4* t9/4, 4/4-1966
rortelduif to/5 8/s 20/4-1968
koekoek 2t/4 2r/4 to/4-1966

sierzwaruw 22/4* (lt/il* L5/4-r963*
boerenzwaluw 2?/3 t4/4 26/3-t958
huiszwaluw 2?/4* tL/4* lL/t+-1964 en t?5.

wielewaal :[/S lo/5 29/4-'66 en '68
gekr. roodstaart l/5* 26/4* 28/1-1964 (gezien)"

nachtegaal 22/4 2o/4 7/4-t96? (gezien)"rl
grote karekiet 3O/5 2t+/4-t968
kleine karekiet L4/5 9/5 76/4-1966
bosrietzanser L3/5 5/5 2/5-1973
ri.etzanger l5/4 2o/4 3/4-L96o
spotvoger L?/5' t9l5 3/5-t96o
zwartkop 3/4 5/4 3/4-19?4
tuinf luiter 26/t+ 29/4 t?/4-L964
srasmus 25/4 B/> L3/4-L959
braamsluiper 2t/4 28/4 l2/4-Lg65
fitis 29/3 2/4 4/1-7959 en 173

tjiftjaf 3/3 8/l 2?/2-l-96t
f luiter 28/5?z) 21/4-L96?*

Br. vli-egenvanger I2/5 t?/5 25/4-L968
bonte vliegenvanger 2/5" 2O/4-t968*
witte kwikstaart 7/3 2\/2trnrr lo/L-1-9?a,,nrr
gele kwikstaart 27/4* L9/4* LL/1-L96L
rietsors 23/2 2/l tL/2-L971 (zang)

O9/L) Q/t) (L/t-, 6? , '68, | ?3 t gezien)
de vroegste zang-waarneming v/d gekr. roodstaart wasz 2/4-1959
de vroegste gggg-waarneming v/d nachtegaal wasr 9/4-t6? en t60
de witte kwikstaart werd net buiten het Bos in ]-975 a\ op 2/l
waargenomen.

avG.2

35

8g

1}1

t79
L9t
t95
207

226

227

229

265

26?

274

2?5

276

277

279

280

282

287

284

287

288

289

294

295

104

,o6
343

il.
ti tt .

r?rilI .

\|G,3 = nummering volgens Vogelgids Jde d.ruk.
* = deze soort had in het genoemde jaar geen territorium in het Asd Bos

(?*)= territorÍum dubieus in genoemd jaar.
cijfers tussen haakjes (../.) ui; de rj-etgors geven aan, dat de soort
toen reeds gezie! werd, maar nog niet zong.

juli 1975 , vDr/trDr



D De volgend.e soorten zijn landerijk trjaarvop5eytl maar ziin-ti -

het Àmster,àamse Bos in de wintèrmaanden meestal gedurende korte of
langere tijd afwezig.

YG.3
I12 Scholekster

overvliegend
op weilanden lieerzicht

114 Kievit
overvliegend
op weiland.en Meerzicht

l.16 Tureluur
overvliege nd
op weilanden ioÍeerzicht

L974
)/)

t9?5ffi
26/t
23/2

1 ex op rode boei NI"I

1 ex fouragerend wl.lllz
balts wl Mz

+ I2O exx wl. Mz

6egin bal-ts

3 exx op w1, Mz, daarna
g.v. il ?r tr

t2/2

L2/1
t?/2

e/t
2a/,

2/t
5/2

L5/2

27/2
t6/1

juli 1975r vDr/vDr

Sameneesteld door:

Me j. Mr. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkaae 8 Vt
omsterderm - 1009
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Ai'ISTERDAMSE BOS, tweede kwartaal 1975.
De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeldr blijven voor de
verantwoordelijkheid van de waarnemers.
Nummering volgens Vogelgids ]e druk.
De nummers tussen haakjes (..) verwijzen naar ItDe Vogelwereld
van het Amsterdamse Bostr, verder te noemen frBos-Avifaunarr.
+(..) betekent: aanvulLing op deze Avifauna.
i{et teken o kan ook o-kleed betekenen.++

a

G) 5. Fuut
Minstens

NÏEUV|,E MEER
1ö-Ë;Aïffi6n aan de Noordkant:

1. Kinderspeelplaat,s. 24/l ] jongen, 15/6 nc:e alledrie in leven.
2. Hoornsloot bij Kleine Sluis. 24/S 4 jongen, 5/6 nog in leven.
3. Banaan. M.i.v. LO/4 aI een paar aanwezig. Blijkbaar echter maar I

aanvaardbare broedplaats, een half in, half over het water han-
gende tak, waarop toen een meerkoet broedde, die steeds door de
futen benaderd werd. 3/5 ae meerkoet met jongen van het nest,
de fuut er op. Vermoedelijk later in mei verstoord door een aI-
daar geparkeerd.e waterski-springschans, die eerst aan de zijde
van het lange schiereiland Iag, naast de overhangende tak.
5/6 opnieuw I fuut aldaar aanwezig, 4/7 en 6/? een paar.

4. Roeibaan. Omstreet s 5/6 een geà1-aagd broedsel (med. Wieringa)
5. §1oot loodrecht op excursiepad, zijde NM. Z6/> I jongen.
- M.i.r. I l/6 opníeuw broedende fuut aldaar.
6. Sloot evenwijdig exc. pad, Oostzijde. Ondanks veel storing door

fotografen kwamen 2 van de J eieren ult I 12/6,
/. Hoek Koenenbos. Waarnemingen m.i.v. l9/4, daarna 3O/4i

24/J op nest. Vrijwel dagelijks waargenomen. Begin juli toestand
nog onveranderd: 1 op nest, I in de directe omgeving.

8. Noord.-Oosthoek Meerpad , ?/6 minstens I jong, 8/6 nog jongen in
het nest, 9/6 op rug oud.e. Daarna geen jongen meer waargenomen.
23/6 ïi/eer een fuut op dit nest, tweed.e ex sleept nestmateriaal
aan. l7/? no1 op nest, vermoedelijk met jongen op de rug,

9. Sloot l.leerpad !ïest. Eind april 2 jongen, die doodgingen, + 1
onbevrucht ei (med. van een fotograaf va.n Artis, die er vrijwel
dagelijks bij zat).
- 

l-i/J opníeuw op zelfde nest. J/6 nog op nest net 3 jongen op de
rug; lO/l nog alledrie in leven.

-o Evenals in 1974 ook hier een tweede paar, dat soms met het eerste
paar om deze zeLfde nestplaats streed.

10. fn sloot oeverpark IvÍeerz.icht, eerste broedsel eind mei verstoord..
2L/6 op zelfde plaats een paar, slepend met nestmateriaat. 28/6
op nest, 4/? nest leeg. Dit kan hei tweed.e paar zijn onder p
genoemd.

11. Ringvaart bij stoepje . 27/5 een paar met 2 juveniel. 2L/6 en
28/6 nog 1 juveni"l-orr"r. Vermoeàe1ijk gebroed rand oeverpark,
zijde Ringvaart.

-. Voorts nog waarnemingen op NM bij Gem. terreÍn, ooào
L5/6 I paar met 2 kleine jongen erbij, later paar met J- jong,
die een broedgeval zoud.en kunnen betreffen van oNM, zijde NM,
doch ook afkomstig kunnen zijn geweest van een broedgeval aIs
bovenvermeld.
Tegelijk met de waarnemingen op de Banaan ook waarnemingen van
een ander paar i-n de haven buiten de Grote S1uis.

ANDERE GEBÏEDEN 1 Zoo CZo



-5-(Asd Bos, L9?5-Iï, 2e bIz.)
Egg!t AUDERE GEBI§DEN, buiten de Noordkant:vervo

(7)

l9/4 1 paar met 4 jongen, kanobaan Schlnkel-poldei, omgevine bru1 555(troge brug) (nuter) . 8/5 (vDr) en tL/5 (straatman) nog allell d.e jongen yraargenomen.
Broedgeval Landscheidingsvaart! bij KLM, 1 jongen (de Groot)
Broedgeval Emmakade, 2 jongen (de Groot)
Broedgeval Schinkelpolder, omgeving vmo Íneeuwenej.landen, J jongen

(de Groot)
Broedgeval Arv. PoeIl 3 jongen (ae Croot)
9. Dodaars
No
6/

I uraarnemingen van I ex op NM, op
4 (vDr, RG, mej. v. Vliet), l1/4 (8. Kraak), L5/4 (verhoeve)

(ro1 18. Aarscholver
ffi(s.Schoevaart,vDr).Enigemei.waarneming2
In juni regelmatig waarnemingen van overvliegende c.q. fouragerende exx.

(11) 2Q. Blauwe Reiger
Eerste broedgeval rlNoordkant Frieswijk
3O/5 kekkerende jongen op nest in eers

(Eveneens waargenomen door de Groot
(r8) :o. Lrepelaar

6/?-T ex op weilanden Meerzicht (van Duynhoven; d.aarna ook resp,
vDr en mej. van Vliet) ..

(2o) Jr. 'rrïilde eend.
ll/4 eend met pullir exc. pad. (empj-. dienst pW, med. vDr)

(21) 2l+Llintertaling
[ussen 6-én-I8-pri1 een aantar waarnemÍngea van meestal J. ö,alle ONM, echter!
6/4 1 paar ONM tV (aA, de Groot)

Lg/4 1 paar ONM C (vDr)
l8/4 l paar sLoot door oNivl o, tegenover de J banken (E. Kraak)
L2/4 1 paar in een pras op weilanden Meerzicht (swart)
Geen mei- of juni-waarnemingen.

(22) 1L zomertaling
Geen etEe1e rilaarneming.

(2)) J6. Krakeend
3ö74-Í-f6vervliegend, landend op NM; later weer weg richting zo(C. v.d.. Wie1, med. Swart)

(z+1 J7. smient

crgrlt!
te bos (vDr, Wieringa)
.)

,/q---Td-oNM trtt (Hirschler)
6/4 1 6 oNM o (.,ia)r 8/4 idem (EdJ)

(26) J9, slobeend
ï7Te:e 7Ttt?/4, t8/4, I
t/5 I ö over
z4/5 2 6 over
L/6 261o
Hierna p.u *"

(atte waarnemj-ngen ONM)
ö, 12/4 2 6, t1/4--3ö L a,

9/4, 25/4, 26/4, z?/4 steeds+I 6
exc. pad naar ONM 0 (vDr, RG)
exc. pad (aa)

weilanden Meerzicht

ONM O.

5/7 I 9 over CNM (§wart)
9/? l.Ë :, poeltje begin Meerpad; er hing iets, vermoedelijk vislijn,uit haar snavel; vloog weg richting schuÍlhut (vDr)l2/7 íaen, nu echter geen ii.ufijr, meer te zi_en (vorj



(irsd Bos I L975-TÍ, 3e bLz.)
(29) 42. Kuifeend Noordkant:

rz76
L5/6
z/z
5/7
8/z

tt/7

a

o
+
?
o
+
o
+
o
+
z

rnet mins lEfrE-Iö-juv. NM bij NII hoek Meerpad (oIdenzie1, med.
met 4 3uv. in sloot eind exc. pad westzijde (AA) vDr)

(]7)

Buiten Noordkant:
2974--1-Faa;-fri;ine vijver (vDr, RG)
2/4 2 g Kleine PoeI (t<ars)

53. Groíe zaagbek
2 9 K1àiné Poel (Kars)
+ ÏO exx NM (Iiirschler)
T A Z g streken neer op NM bij G,rm, terrein (Hirschler)

(40) 55. Bereeend
ver NM (vOo)

24/4 ) exx over oeverpark, richting ONO (C. v.d. litiel, med. Swart)
(r'1) 2?-_Ltauqe_ga4q

me
me
me

e1f
o
à"

me

-vz
5/4

t2/4

t3/4
L9/4

(51) 7!. sperwer
t/4,
3/4

v/4

(61)

(67)

( 78)

t 9 juv. eind exc. pad (Oldenziel, med. RG)
t 2 pu1li, ong. week oud, sLoot midden op w1. Mz (Swart)
t 2 pulli sloot buiten Meerpad, Noordzijde, vermoedelijk
de stel a1s wng, 5/T (nO, vDr)
t 6 puIlir nog kLein maar met grote frequentie zelfstandíg

ikend, op NM bij Meerpad N (vDr, RG, mej. van Vliet)

;r 41ex, B/4 t ö, Arv. Poel (Kars)
over Gem. terrein richting NW (C. v.d. tïiel), later

x boven ONM (S. Schoevaart, med. vDr)
x ci-rkelend boven NIut (Scholten)

17 ganzen (grauwe ? vlogen hoog, geen geluid) over NM (Sctrolten)
6 u 1! a.m. 6O a ?O grauvee ganzen over Noordkant richting NO,
determinati-e op geluid (C. v.d. Wie1, med. Swart)

274
1o
1Ë
1e

(61) 89. Boomvalk
2A/4 L pàar-exc. pad (Lammers; RG, Desjardijn)
Tot + half rnei regelmatig waargenomen. Daarna weer m.i.v. 8/6.
2L/6-verjaagt duii (nA)
30/6 verjaagt kraai (vDr)
l/7 prooiovergave (aa)

98._ Patri5s
1 paar, mogelijk 2 paar, weil-anden Meerzicht.
102. Watemal
IJfaarnemingen in oNl{ oost, van 1 ex, soms aIIeen gehoord., soms ook
gezi.en, op T/4t tz/4, t3/4, L6/4.
26/4 I ex bij schuilhut ONM West (8. Kraak)
B/4 I ex roepend Vogeleiland (EdJ)
2415 ia"m (de croot). 1 temitorium aldaar aannemelijk (de Groot)
115. Bontbekplevier

( 82)

25/5-T.x vIIege-nd-over exc. pad richting lÍ: borstband, vleugelstreep,
donkere staart met witte randen, staarteinde ook wit.(C. v.d. tíIiel, med. Swart)

123r-!!qtersnip
Waarnómingen ONir4 op 5r 12, L6, l?, l9r ZOr 26 apri1, maxr, exx.
l/4 L ex Kleine Poel, E/4 2 exx A'v, poel (Karsi

( Bf ) 12_6 . Houtsnip
t3/4 1 ex horen overvlj-egen bij Vogeleiland, richting Z,

1 ex opvliegend uit oever tussen Kl. vijver en brug !40 (E. xraak)

6



-7-(Asd. Bos I L9?5-IT, 4e blz.)
( 86) r28. u,utB

29/4 1 of meer exx roepen d over Poelpad, hoek Kfeine Noordd.ijlc
(de Groot, RGr vDr)

5/7 1 ex over exc. paa (nA)

( 87) L29 . Resenurulp
ffiq1exroependover.,Landscheidingsvaart1r.'rItlest(rao)
3L/5 en L/6 roepend over kwekerij Schinkelpold.er (de Groot)

(9o) t31. 'íJiteat je
filTffier kamp. terrein, roepend (Straatman)
24/5 2 exx oeverpark Meerzicht (ne)

{le).ffigsrandNMop1,3,1o,L5,24,27,}1mei,L/6,
max. 4 exx eind exc. pad op lO/J (C. v.d. WíeI, med. Swart)
L6/5 1 ex bij Banaan (C. v.d. Wie1, med. Swart)
B/S 1 ex Schlnkelpolder, roepend onder brug 555 door naar een

bagger-slikrand (vDr)
(Io2) 148. Kemphaan Aanvull i.ng eerste kwartaal:

-f/T-Z exx over ONM richting Z (C. v,d.rrtJiel, H. Mankor, med. Swart)
5/5 f 6 6 g, 8/S e exx gemengd 6 eu o over exc. pad richting No

(C. v.d. \ttlie1, med. Swart)
20/6 1 6 over exc. pad richting W (de Croot)

(rO6) \§2, crqte. maptelmeeuw
Geen waàríórniig nà-9/r,

( 109) 4. Zilvermeeuw
I sc er I l9/4 (swart)

(}11) 165. stormmeeuru
L2/4 (Hirschtei ), 3/5 (Swart)

(ffl) 174. Zwarte stern 26/5 8 exx Arv. poel (Koningen)
rïmWboveóNMfouragerend,zichver:p1aatsendrichtingo.

Later nog J exx aldaar, mogelijk van zelfde groep (C. v.d.illliel, med. Swart)
Z6/S I ex fouragerend laag boven NM bij Gem. temein, steed,s tegen

de wind in, bijna op dezelfde plaats; bij enige. vooruitgang
met een bochtje terugkerend naar uitgangspunt.(vDr)

(rr5) 17_9r visdief Eerste wng.:
Ï9-14-Ï-f6'vervliegend Gem, terein, alsmed.e 1 ex gver w. 24(v.d, Berg, Scholten)
Verdere waarnemingen vnl. boven NM, uitgezondérd:
2V4 3 exx A'v. poel (ae Groot)

(121) 191. Holenduif Enige urng! eerste halfjaar:
f6ET-- "p"lieseia bij exc. pad (8. Kraak)

oa31 r91. Torteldui-f Eerste wng .':
ö/5 1 è-, zang, K1eine Noorddijk (vDr)

l5/5 Arv. Poel (de Groot) -

(re+) 194. Turkse tortel
waarnemingen,als gebruikelljk vnl. langs oostelijke Bósrand. Uitz.:
ZJ/J 2 exx, B/4 t ex, I(leine Poel (Kars)
Hele eerste kwartaal een paar blJ huis de Groot,bij lrerhaling tweede 6erbij. vermoedelijk eind maart ar nesteÍend (de croot)
\9_/,! 1ex erf Meerzicht, gezien en zang gehoord (AA, RG, vDr)
*?/,1 1 ex gmgeving reigereilanden K1. Vijver (ttc, vDr)24/6 t ex bij brug 144, oostzijde KI. Vijver (C.'v.d. Wiel)



(asd Bos | 1975-LÍ, Je blz.)
8

(:.a51 tg'. Kqqksek Eerste wng.:
25/4 f-eílfiegend door middelste bos (Buk,rr, d,e Groot, Hartog)
Regelmatig waarnemingen Noordkant, max. :
L6/6 4 exx over exc. pad. + nog een roepend ex. weiland, Mz (al)
Vermoedelijk 2 g Noordkant,
1 paar Vo5re1eilànd. 2)/6 vLiegvlugge jonge koekoek aldaar,
die gevoerd. werd door kl. karekiet (ae Groot)
Schinkelpolder o.a. B/5 en ?/6 roepende ö (vDr)

QZ71 2O2. Steenuil
L5/4 - 18/4 ioepend. ex Schinkelpolder 3uid (Verhoeve)

?07. Gierzwqlqry Eerste doorgegeven wng.:
,V5-ffiilï-;rmoedelijk wei eerd"er aanwezis.
209. lJsvoge1
6/4 bij Jachthaven de Schinkel, Jachthavenïueg (ÀA)

ll/4 roepend. ex Vogeleiland (EdJ)
L3/4 1 ex hertenkamp (8, Kraak)
1, 5, 19, 2O april (de Groot thuis). Hierna weer:
4/Z i ex in azijnboom bij huis de Groot (mevr. de Groot)

1L!. Qroene specht
Noordkànt : --
1274--ééFste bos, horen lachen en gezien (sat<x)
2r/4 horen lachen, vermoedelijk in laatste bos (vDr, ifc)
Vogeleiland:
fi74'-n6i6i-facfren VoE:e1eiland, daarna bij

parkeerplaats begin Boswandeling 5, zelfde ? (vDr)
Schinkclpolder:à-----2/4 en J/4 Arnstelveense Poel (Kars)
Bij Kwekerij regelmati6 uraËirgenomen t/n 2a/4,, daarna niet meer

(de Groot)
Qt?) Grote bonte s ec

(132)

Q31)

(t36)

5 1 ex met
bleef a1s

(1rB) 2t . Kleine bo tes cht
aarnem ngen mee espa

roffelend en/of roepend
6t lz, L1, 19, 20 april
Op kinderspee lplaats No
had, op 17r 19 , 21, 27,
L9/4 I paar aIdaar.
25/4 roep Jachthavenbos , vermo
Na 23/3 geen waarneming meer i

juvenielen op afgeknapte boom,
verstijfd van schri.k zitten (CI.

boek Koenenbosl
v.d. Wiel, med.Swart)

hier.

r c.e. bovenbos, c.q. sluiswachterspad
I dan wel fouragerend, op
,lr5enpmei.
ordkant, waar hij een vaste roffelplaats
28, 30 apri1, 2 en J meí,

6/4 1ö begin Meerpad (LA, de

edelijk 'ran zelfde paar.
n het Koenenbos.
Groot met exc. ) Enige wng.

Noordkant,Vermoede lijk dus 2 territoria
Geen waarneming meer na -ri ex roepend, bovenbos, vDr)

- L2/? en 26/4 [*rlssS]Eeee!.
(140) 22o. Draaihals

29/4
e/5

(145) 226.

1 ex kamp, terej-n (Straatman)

14 41ei Landsche
Ook dit jaar pas we
Grote S1uis.

1 ex heuvel,
Boerenzwaluw

jong beukenbos tegenover Sitka-vak (Kars)
Eerste u/ng. :
idingsvaart t.h.v. KLM-gebouw (vO, EdJ)er m.i.v. juli broedgeval onder klep Klapbrug



9(.q,sd Bos I t97r-IÍ, 6e b1z.)
( 146) 227. ltuíszwaluw

lL/4 roepend ove

(147) 228, oeverzwaluw'

Eerste rring. :

r NM (Verhoeve)

1-9/T-Z eix raàg over qxc. pad
7/6 1 ex langs ONM richting ONO

(22O) 22). Wíe1ewaal Eerste urng.3
uchttheater, zijde Itqchiereilandtt (Topsvoort)lO/5 1 ex Openl

,r/r, 2 ö Vogeleiland, gingen hevig te keer, verrvijderden zich
richting kinderband (de Groot)

Noordkant 2 territoria:
Zàiai6i;ëï[7ËinAËiEiEËrplaats - Koenenbos (vDr, AA, Rc)

(22L) ?-J2. Bonte kraai Na L/3 nog slechts:
L8/4 1 ex over ONM richting ZO (u. Kraak)

(ZZ+) 2]!. Ekster
2E/6

(22r) 2r7. Vlaamse gaai
1774-erL-f7\ slert<e trek,

ítgl) 218. Koolmees
Geslaàgd EroeCgeval in brandstoftankje van een'bromfiets, die
geparkeerd stond tegen een knotvrilg, Meerpad \Iti. De, eigenaar ge-
bruikte de bromfiets - met afgez-ette motor - om'driter te halen.
Zodra hij merkte van het broedgeval liet hij de bromfiets staan,
en orgari-seercle een andere fiets voor het water haIen.
B/6 jongen uitgevlogen; begin juli tweede broedsel, dat ver-
moedelijk mislukt, aangezien een kind er met een stokje in stond
te roeren. (med. vDr)

Q97) 24]. Matkop
DíE-jaar opvallend weinig waarnemin6en van z.g. rrbaltsroepr.,
en ook weinig gezien (vDr)

(2oo) . Boomkrui
Minstens rritoria Noordkant:
Tribunebos ïr, kinderspeelplaats, Grote sluis, clalletje achterparkeerterrein start (vDr)
Zangwaatnemin6Sen elders o.a. :
Openluchttheater over duboele brug links, dalletje Perzische bere-
krauw, Bosrand bij Karselaan, langs Ringvaart ten z. van aanleg-pJ-aats, Zuídzíjde Roeibaan, langs,vbetpad, t.h.v. de 5OO m,
Karnemelksgat.

(160) 2 1. Grote Ii ter

(c.

een ekster Liet een kikker vallen (+a)

v. d. 'rïie1, med . Swart )
(Swart )

groepjes van j 5 exx bijeen (vDr)

Enige waariremingen 2de kwartaal:
end langs Ri-ngvaart t.h.v. Vogeleiland (vOo, EdJ)
paddestoel' 18 (E. Kraak)t6/s 1 ex bij schuilhut ONM (8. Kraak)

(161) 252._Kramsvogel

ourager
t5/4 1 zang bij

ex
ex

Aanvul_1ing Ie kwartaal:
!5/2 t 10 exx over Ba1kan richting !ï (na.l)
trnige waarnemj-ng 2e kwartaal3
ll/4 1 ex over hertenkamp (fa,f)

Q6l) !54. Koperqiek
ï::1"@n=ffiïp 3, 4, 5t 6, rr, 12 en 1! apriI.. Max.:LL/! 4O exx op hertenkamp (nal )l2/4 4O exx ten rt,/. van Bànaan (eatx)
Laatste waarneming; LZ/4, c.eo
l9/4 mísschien nog 1 ex ten 'iIJ. van Grote Sluis (Swart)
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Noordkant (C. v.d. l'Jie1, med. Swart)

Zijde Schinkelpolder, omgeving

ex. oeverpark l'leerzicht (Scho1ten)

(,tsd Bos, L9?5-IJ, fe bt-2.)
(164) 258. Beflijster

ffirspeelplaats
(166) 261. Tapuit

3O/4 1 ex berm rijksweg 6,
Ringvaart (voo, EdJ)

(169) 26L Gel-gqagde roodstaart.

Ook voor 1974 werd slechts 1. voorjaars-/zomerwaarnemÍ.ng vermeld,n.1. l/5 (ziË I',leo. Blad 1924-ïï, brz. 'az)
Aangeaien echter later (Med. Brad L9?5-1, btzr 11) bij de in-ventarisatie van de §chinkelpolder voor deze soort wordt opgegevenals aantar territoriar min. o, fiàxr L, zijn er kennelijt-Àeàr
waarnemtngen geweest.

(170) ?66. Zwarte roodstaart
?@fitje w. 24 (resp. om Z uur Jo C. v.d. !ïie1+en'om 4 uur )O FI. van Straaten, med.. Swart)

( 171) 26? , Ne9_h!qgaa1 Eerste wng.:
terrein (Straatman)2o/4 1 ót raàmp.

G7?) 275. Kleine karekiet Eerste wng. 3

9i5 Vogeleiland (Topsvoort, Iater ook Brander
Bracht daar in juni een koekoeksjong groot.

(rZB) 2?6. Bosrietzanger Eerste wng.:
(C. v.d. Wie1, med. vDr),/5 N§;ft§str-ffserpafl

(179) ?7_Z: Ríetzanset Eerste wng.3

"O/4 
I ex zang bij schuilhut ONM W (RG)

(1Bo) 279. Spqlveggl Eerste wngrs
Ï97fËÏïEu-ïE de Groot ( de cróot).

Nog wekenlang al-daar gehoord
Tweede tem. in Asd Bos: terrein politiehonden, hoek Jachthaven-yeq/Jollenpad. (i.4, vDr, Swart,'C.* v.d. Wiel)8/5 1 zingend ex ,""uirr,iingspaö tusïen o. en íÍ. viaduct doorSchinkelpolder (vDr, mej. Beckers)

(181) 2BO. Zwartkop Eerste wnc-:
57--=a-Ï;-het Bos aàngetroii;; dood g d.oor onbekende op het

Bosmuseum gebracht. Determinatie allaar voo/EdJ.

)

(182) 282. Tuinfluiter Eerste v,ns.:297f-ï-fisdE-cx Balkan ( vor , 
"nc 

)
(É3) 28]. Grasmus 'Eerste wng.:

K1eine Noor.d{i jk (vDr)5lr-T-zI:ryend. ex
Ander tem.: lange spoorlijn Jollenpad, bij terrein politiehonden.
Twee losstaande waarnemingenS ;

31./5 1 slecht zingend ex eind exc. pad, 'destzijde (swart,)
5/7 druk zingend. ex vogeleilaíd; niet eerder àaar gehoord,

en ook niet op de dagen volgend op 5/? (ae Croót)
(r84) 284_. Eraamsluiper

28/4
30/4

kamp. terrein,
bij huis de.Gr
gehoord. Ook

Eerste wng.:
vraargenonen t/n 5/5 (Straatman)

oot; daarnà een tljdlang vrÍj regelmatig
nog even zang op l, 6, I 3uff (de Groot)



(185)

(191)

2a/5

Z7q en-374 t ex Arv. Poel
lioordkant pas m.i.v. t5/4.

(r:èa nos, l9?5-TÍ, 8e b1z.)

287. ritis Eerste ulng. !

-11 -

(t<ars)

(na;, Tinga)

eslaagd broedsel (de Groot)
huis de Groot I broedsel tot twee keer

laamse gaai (de Groot)

(186) 288. Tjiftjaf Eerste wng. :
8/l zingende ö oeverpark I'íeerr,ícht (eerst C. v.cl' Víie11 daarna

ook RG., vDr, ÀAr Swart, S. Schoevaart).
Zie verder vor:ig Med. Blad, blz. 17.

( r8Z) 289. tr'1uite'r
Ín 1975=66n u;aarneming .

(r88) ?9?, Goudhaantje

L2/

5/i
6/4

7/
7/
B/

Tribunebos (Hirschler)
ex kinderspeelplaats Noordkant (vDr)

en troepje ten oosten van Koenenbos (Hirschler)

I
2
2

4

4
4
5

I
e
1
2
1
2

ex zelfde gebied (Rat<x)
exx zang eerste bos tegenover exc. pad (vDr)
ex begin exc. paa (E. Kraak)
exx omgeving Kll'{-gebouw, Landscheidingsvaart

(f8g) 293, Vuurgoudhaantjq
2VT1-éx zàí[-trovent,os, in larj-x; ook gezien ( vDr)

( 190) 2 4. Grauwe vli en er Eerste wng, I
ij huis de Groo ;g

e.v. tweede paar bij
toe ve::stoord door V

Derde territorium: ten Westen van Grote Sluis bij Banaan:
LB/6 L ex gezien (vDr, RG), 6/7 iaen (vDr, mej.van Vl-iet)
B/Z een paar met 1 juveni-eIn da.t gevoerd werd (vDr, ifG)

20/6 1 ex gezien Vogeleilandl enige wng. aldaar (de Groot)
?-95, Bonte vliegenvanger
275--t
1/5 I
L3/5 1

ö-Eïíderspe e-I-pf aàts No ordk;rnt \ rlli ,)

ö Zuidzijde Roeibaan, op eileind omg. Karnemelksgat (Swart)
ex bij huis de Groot (de Croot)

( 150) 299. Graspiepeq Enige wng. in tweede kwartaal:
ffix over exc. pad, trekkers (syiart)

(l-52) 04. Witte kwiks aart Eerste wng.3
(EdJ) I ex Smeenklaan, naast KlM-kantoor.
0ostelijk viaduct (v.cl. Bergr..Damhuis)28/2 I ex, z

nga
itten

en
d, bij

/2

(r:l+) Jo6. Gele kwikstaart

(219)

SlechtÉ -2 waainemfiEen:
19/+ 1 ex over exc. pad richting wei-landen Meerzicht (swart)
3O/4 1 ex over oNM C; richting ZO (C. v.d. Vïiel)

212. Ëpfeeuw
,/5, ö/5, 9/5 bi-i balletjesbrug Openluchttheater, een spreeuïr

die voortreffelijk de wielewaal irniteerde, nj.et arleen d.ejodel, maar ook het z.gt gemauw (vDr)
J15. Groenlinp+ * v
?3/4 en volgende zang bij huis de Groot; begin juli jongen

(de Groot). Verder slechts:
A9/4 Noordkant (Swart)
1/.5 kínd.erepeelplaats Noordkant (vDr)
3/5 Zuídzijde Roeibaan, bij eiland met wilgen (Swart)

(ao51



(206)

(207)

(208)

+ ( 210)

(2L6)

(lsa gos, Lg?r-Í.Ï, 9e blz.)
3],6. Putter

L2

Vrij veel aprii.-waarne mingen, waaruit echter geen territorium
kan worderr vastgesteld.
G66n mei-lvaarnemj-ng,
24/6 ] exx rondvliegend oeverland Ppel; I juveniel in e1s

iangs voetpad (voorrnalig d.ood)-opend exc. Pad) door Oever-
land; zingend ex langs zuidelijk deel knuppelpad
(C. v.d. iÍieI)

M.i.v. begin ju1Í weer exx fouragerend langs exc. pad ONM'

f17. Sijs
Srebegin exc. pad (scholten)
6/4 gehoord, o.a. Jollenpad (Ai)
26/6 1 ex kamp. terein (Straatman)

J18. Kneu
begin mei: territorium jonge aanplant Schinkelpolder (de Groot)
J2O. Barmsi.is--29/4 1 ex oeverpark Meerzicht; van zeer nabij gezien: rood

voorhoofd, zwarte kin, gevorkte staart (H. Schwertzel
en G. Mazura, med. Swart via C. v.d. WieI)

11/6 1 ex op kamp. terrein, gehoord en gezien (straatman)
Aanvulling Bos- Avifauna (waarnemingen tot in april)

))O. Keep
15/4 1 ex fouragerend kinderspeelplaats Noordkant

(2I8) J4Z._ Rinemus
Sterker dan tevoren overheersend in de nestkasten

(8. Kraak)

(de Groot)

Mej. Arntzen
Hr. en mevr. Bakx
Mej. van Drooge.
Mevr. Geers
Erik de Jong
Kees van Oostveen

!t :t * ,i * ,f + '* ,t * * + ,È * !* ,r * ,* :l * :t !t ,t ,t ,* * * * * * * * * * * + * * !t ,i + * * !t * * * ,Í * * * * * * * * * * * * *. * ,È * :i * * ;l * * * t *

Same e§ 1d door:

ÀA
Bakx
vDr
RG
EdJ
vOo

juli 1975, vDr, vDr

Mej, Mr. J.H.U. van Drooge
Corn, Dopperkaae B VI
Àmsterdam - 1OO9



L3

Waarnemingen in en gm Amsterdam, exclo het Amsterdamse Bost
Twe.gde kwartg3l 1975 !
De waarnemingen, hoewel crj-tisch beoordeeld, blijven voor de verant-
woordelijkheid van de lvaarnemers.
llo
_+
-81

ir kan ook o-k1eed betekenen.-+j zeldzame vogels dient een velobeschrijving te w;rden gegeven.
l.***{.**

Onder Groot-Amsterd.amrr worclt het vo Igende gebied verstaan:
- Noordelijk:

Landsmeer,
- Oostelijk:

Nigtevecht,
- :-- zuideJ-1 JK:

- !ïesteltjrai/
kanaal (E6o

Noordzeekanaal vanaf zijkanaal F, Tuindorp Oostzaant
Broek in',tlater1and, Monnickendam, I'iarkanr'ríaterland.
ïJmeer tot Muiderberg, westrand Naardermeer, Vecht tot
Gein, Abcoude, 1filinkeL. (Hoofddorp.

WinkeL, Botshol, Oude iilaver, Amstel, Uithocrn, Aalsmeer,)
Lijnden, Zwanenburg, Halfweg, Zijkanaal F tot Noordzee-
fddorp,

a

In principe word.en a1leen *""i;à;iiËurr, gedaan binnen bovenstaande
grenzen, opgenomen.' Opvallende waarnemingen van buiten dit gebied,
zoals van de Pieren van lJmulden, worden inspringend vermeld..
ltlaarnemingen buiten deze grenzen kunnen worden doorgegeven aan de
volgende personens
Vogelwerkgroep het Gooj- en omstreken: A. Bode, Coehoornstraat 64,
Hilversum.
Vogelwerkgroep Haarlem: H. Vad.er, Borskistraat 28, Haarlem-Noord.
Vogelwerkgroep Noordhollandfs Noorderkwartier ( ten Noorden van het
I'ioordzeekanaal): H. Niesen, Stierop 12, Bergen, te1 . OZZOB-5288.
Trekwaarnemingen van zeevogels langs de kust:
Club van zeetrekwaarnemers: i. van Dijk, J. de Veerstraat 42,
Noordwijk, te1. Of]l9-?Ll-4.
Landelijke adressen:
Nederlandse Ornithologische unie: G. den Uil, !ïilhelminastraat zB,
Hardinxveld/Giessendam 3290 .
Het Vogeljaar: J. Taapken, Utrechtsweg 43, Hilversum.
VtfiiG Noordhollandrs Noorderkwartier, Club van Zeetrekwaarnemers en
de Ned. Ornithologische Unie werken met speciale waarnemingskaarten.
rnlichtingen bij bovengenoemde waarnemingssecretarissen,

f'uut
fffiweI-dagelijkse waarnemingen op het noordelijke ged.eelte van desloterplas van T/L tot en met 16/4 geven het roÍg"ràe b'ee.Id:
van l/2 (t ex) tot en met 16/4 (] eix) steed.s futen aanwezig met als
rnaximum op 4 en j/3 tO exx; uitgez. op 2?/2, ZB/2, L/32. een gro.ep vancirca 2! exx (lirevr. Kamp)
v-anaf B/3 ! paar op de Amstel- tussen Ringspoordijk en ouderkerk;
{iy9r1e malen paren.met, 2, 3. jongen; begin juli nàg aanwezig;27/4 B paar aldaar (anariese).
Dodaars
Ï8/f-2 exx, Zandput Nieuwe Meer (Kraak)

Noordse Stormvogel
8/5 -fux, dood7uidpier ïJmuiden (Krabben, Lammers)

Aalscholver
:..4/6 minstens IOOO

Meyer, Swart)
exx, fouragerend fJsselmeer bij Marken (Bonten,



(Groot Asd, 2e blz.)
Lepelaar2Ëm

-l-4-

lammings-verschi jnseLen ; tlla'd.r-
van Oostveen)

27/5
t4/6
L9/6
27/6

Wintertaling
6/z

€xr t. OZO, Pakketpostr, Oosterdokskade, Asd-Centrum (Swart)
1 ex, r. ZO, SloterdiJk (van 0ostveen)
I ex, plasje Sl-oterd.ijk (mevr.. Visser)
1 ex, r. Wl Pakketpost, 0osterdokskade, Asd-Centrum (Swart)
1 ex, overvliegend, Botshol (Kraak)

1 ex, Sloterdijk' vertoonde ver
schijnli;lc totutisme (Krabben,

Krakeend
TrfTpaar, Zuigerplas Drj-ernond (vettng)
14/6 1 gr Marken (Bonten, Meyer, §wart)
Krooneend
Wm, tussen stad.seenden, olympiakade; r,vas schuwer (Kraak)

vermoedel"ijk ontsnapt ex, mogelijk Beatrj-x park.
Kuifeend
Eroffie1 op Sloterdijk, minstens 2 paar; jongen ïuaargenomen (r€vrr

Visser)
VilaarschijnlÍjk broedvogel Zandput Nieuwe Meer, 1 paar (8. de Jong,

Krabben, Lammers, van Oostveen)

Taf el-eend
14/6 -I-g met 2 jongen, Gouwmeer, Marken (Bonten, Meyer, Swart)
Brilduiker
ÍT'ffi bij Di-emen rv.d. weÍjden)

Sfote zaqglqk
Vrijwel dagelijkse waarnemingen op het noordelijke gedeelte van de
Sloterplas van 7/t tot en met L6/4 geven het volgende beeld:
aanwezig van 7/t (B exx, 4 66, 4 gg) tot en net, t6/4 (5 exx, 2 ö6,
, gg) met als minimum 2?11 (r g) éí lO/t (I ö) en als maximum
t67L (11 exx, B 66, j qq) en
tL/3 (11 exx, 4 66, 7 ii) (mevr. Kamp)

Bergeend
Broedvogel Zandput NLeuwe Meer, I paar (U. de Jong, Krabben, Lammers,

van Oostveen)

Buizerd
ff'Fzl/t 1 ex, Aalsmeer-oost (Verhoeve) 

,

Sperwer
!8/3 I ex, Amstelveen (van Oostveen)
Bruine kiekendief
3/5 , -7/5,-8/5;-E/5
Visarend

t ?, Sloterdiik (Krabben, .Lammers, van Oostveea)

6/4/?! 1 ex, vllegend boven Sloterplas; vergelijk l,Íed. Bladjaargang, nr. 2: waarneming 5/4/?4 van 1 visarend bove
Dlemer Polder (Mevr. Kamp)

Slechtvalk

12
)a

,
4

e

L1/ +

2?/4

1 ex,
circa
1 ex,
Polder

16.3O h., zeer hoog, rustig vliegendr r. N.r langs Amstel,2 km ten N. van Ouderkerk (O.,f . vo Bladeren, v.di Schot)zittend op hek, vloog daarna r. Abcoude, Aetsveld.sche
, ten ZO van U[eesp (Teunissen, J. v.,1. fiiel)



t5
(Groot Àsd, )e btz.)
Boomvalk
5/4
L/5

t7/5
t8/5
B/6

Torenvalk
jo/{-Í-Aood. ex, verkeersslachtoffer, Parnassusweg bij Ringdijk

( mevr. Poel, med. me j . varr D::ooge )

Meerkoet
9-167tr-iachttrek boven'íríestlandgracht (Swart)

GoudBlevier
2/5 2 exx, over Montferlandstraat, Amsterdam Zuid (v.d. Schot)
Strandplevier
14/6 cà.-6-exx, iuÍarken (Bontenl Meyer, Swart)

1 ex, boven rijksweg Amsterdam-Utreeht,
balts, Wester-Amstel (A. Blok)
I territorium, Golfterrein Duivendrecht
I ex, Holendrecht (v.d. Wei.jden)
1 ex, laag over Vondelpark (ïrlestra)

t.h.v. Abcoude (1. gloir)

( Andriese )

eilandjes in Bijlmerpark, Hageveld

2 paar (U. de Jong, Krabben, Lammers,

B_ok je
27/4 1 exl Zandput Nieuwe Meer (van Oostveen)
Bosruiter
1776--T ext Sloterdijk (Krabben)

Zwatte ruiter
24/4;2ó76-1 ex, Sloterdijk (mevr. Visser)
2l/6 1 ex, Sloterdijk (Kraak)

Groenpootqultqr
Gedurende mei-waarnemingen van 1 en 2 exx, Sloterdijk (mevr. Visser;

van Oostveen).
5/5 1 ex, roepend boven Aalsmeer (Verhoeve)

K1uut
9E: rc/f 2-J exx, op kreizne

(Boonstra)
Broedvogel Zandput Nieuwe Meer,

van Oostveen)

Irtiddqlste jager ?
De volgende mededeling van de Hr. Swart betreft een waarnemipg van
de Hr. C.F. Marijnissen:

rrZondag 1 junir I 16.00 uur, boven Prinsengracht tussen Amster en
Utrechtsestraatl laag vliegend, kortste afstand + 10 m. Uitstekend.e
staartveren, geclraaid, ongeveer B à lO cm buiten eigenlijke staart
uitstekend. Lj-chte fase. Vloog uit richting Amstel naar de LeÍdse-straat. Er vlogen andere meeuuren, die een schrikbeweging maakten.
De Hr. Marijnissen r,verd. op de vogel opmerkzaam gemaakt door iemand.uit het publiek (er werd een of andere show op het water gegeven),
die riep: ttKijk, clie meeuw heeft een pijl- ín zf n kontrr.
De Hr. Marijnissen heeft'wer eens met *ij g"ro6,;e1d en heeft eengoede opiirerkingsgave, maar hij is geen vogèIkenner.il
K1eÍne mantelme W

exx, lverbrandJ-ng, Amsterrlam-Noord. (p. de Jong)
Kokmeeuw
BffiEv%e1 Zandput Nieurre Meer,
Lammers, van Oostveen).

1-OO-1§O paar (p. de Jong, Krabben,



(Groot Asd, 4e b1z.)
Tortelduif

16

l?/5 2 territoria Amstelpark (Andriese)

Koekoek
íffi. ex, rossige fase, Amsterdam-Bijlmermeer (Teunissen)
Vanaf L5/5 I ex, Golfterrein Duivendrecht (Andriese)
9/6, LL/6, 1 ex, roepend, Ring<iijk tussen van Lei.jenberghlaan en

Buitenveldertse laan (mej. van Drooge)
Steenuil
T5m8/4 I ex, roepend, schinkeJ-polder Zuid (Verhoeve)

Bosuil
9TW - S/1, I ex, in kast Golfterrein Duivendrecht, geringd (Andriese)
Broedgeval Zorgvl-ied, I juveniel (Anariese)

Ransuil
àEffiatts , Amstelnrst ( Andriese )
2l./4 paar bij oud. kraaiennest, Amstelpark; geen reaultaten (Andriese)
24/4 4 territoria zorgvliedl resultaten onbékend (Andriese)
Gierzwaluw
T2i2rexx,Ri-ngspoorbaanbijvanLeijenbergh1aan,Amsterdam.Buiten-

veldert (C. v.d.. Wi.el, med. Swart)
?7/.! I ex, Almstraat, Amsterdam-zuid (me3. Pelt, med. mej. van Drooge)29/4 1 ex, Watergraafsmeer (de Kruljf)
!{sv9ge1
2l/6-1-ex, Golfterrein Duivendrecht (Andriese)
Groene specht
27/6 1 ex, ióepend, Botshol (Kraak)
Grote bgqte specht
vanaf 26/6 ween gehoord, Golftemein Duivendrecht (Andriese)
KIe e bonte s ch

1 ex, roepend, Amstelmst (Anariese)
Draaihals
Í: ,ffix, wilgenbos je, Sloterdi jk (Krabben)

Boerenzwaluw
fq74-Ï-;Tandscheidingsvaart bij KlM-gebouw, Amstelveen (E. de Jong,

van Oostveen)
\5/,! 1 ex, Rioolwaterzuivering Over-Amstel (F. de Jong)2c/4 r exr, Muj-derberg (ae rruijr) - r ex, Grote ïJpo1àer (Kraak)
Huiszwaluw
22/4 I ei, Rokin (de Kruijf)
Beethovenstraat: nog minstens I paar. '

Prinses Marijkestraat: geen. Geve1s aldaar zijn/word,en geschilderd,
waarbij de door de zwaluwen in vorige jaren tegen de kunstnesten
aangebouwde nesten zLin/worden verwijderd (Mevr. Poelr mej. v. Drooge)
'nlatteaustraat: wel waargenomen, maar niet tot broeden gekoàen(mevr. Poel, med. Mej. .trrn Drooge)
Witte kwikstaart
2/L 1 ex;-Bmeenklaan, terrein bejaarden-wönj-ngen en -f1ats naast

6l,lt{-gebouwl Amstelveen (Tinga)
1 ex, roepend aldaar (8. de Jong)5/2

Klanekster
3afi 1 ex , Halfweg (F. de Jong, F. Berkelaar)



_t7_
(Groot Asd, Je b].'z.)

Grote lljster
l5/3 f èxrni3k rond Zandput I'Íieuwe Meer (E. de Jong, v. Oostveen)
Tapuit
29/4 2 paar,

2 exxr' zingend langs Ringdijk, tussen van Leijenberghlaan en
Buitenveldertse laan (Hirschler)
1 ex., zingend. achter Koningin Wilhelninaplein (Swàrt)

Ringspoorbaan, Amsterdam-Buitenveldert (C. v..d. rr/ieI,
med. Swart)

3/5 1öald.aar(ioem)
Zwarte roods aart
1 exx Rioolwaterzuivering Over-Amste1 (f'. de 

"Tong)22/4, 2 /4 I ö, zingend. op Ni-euwe Kerk, Mozes en Aàronstraat,

21/4
Amsterdam-Centrum (de Kruijf)
1 ö, zingend op Koninklijk Paleis, Dam (ae fru:.jf)
op 2 en t mei L971 d,oor J. Tàapken gehoord op ruim 1OO m van
vorige-plaatsen, hoek N.Z. Voorburgwal - i,rlijdesteeg, Vogeljaar
Ztz 448, rrr. 4, augustus t9?3)

28/4 tot juni, 1 ex, zingend startbaan Schiphol, tegenover Schj-nkel-
polder (Verhoeve)

L9/4 tot juni, I ex, zingend Schiphol-Oost (Verhoeve)
lvi.i.v. 19/4 regelmatig zang-r,vaarnemingen op diverse gebouwen rangs
PrÍnses Irenestraat: rlrr 33, 79, 59, van Beinumstraat 2 (Nï"lB),
Parnassusv,reg 22o (Kantongerecht). Eind juni'nog; zeker 2, vermoedelijk
1 terríLoria (lte;. van Drooge).
2l/,4 1 ex zingend op flatgàbouw corn. Dopperkade (mej. van Drooge)
L7/5, 3t/5, 1 ex zingend op sporthal in aànbouw, de Boele1aan bij

AFC-terrein (Andriese)
Nachtegaal
10/4 2-territoria,

( Andriese )

Grote karekietfr7?--ffigend,
Kleine karekiet

9/5 3 territoria, Rhododendronvallei Amstelpar.k

Marken (Bonten, Meyer, Swart)

exr z ngend, achter Koningin iïilhelminallein(Swart)
Bosrletzanger
t9/5

6/6
Spotvogel
79/5 3 öö, zingend Prinses Irenestraat, zoom begraafplaats Buiten-veldert (Hirschler)
4/6, 9/6 I 6 zingend Hunneschans, Amsterd.am-Buitenveldert (tae5. van

Drooge). oot daarna nog ter plaatse u/aargenomen (BranaerÍ
2L/5;1, 2t 4/?,I ö zingena, t.lsbàanpad (me3. Àrntzenj, 5/? íden.
Zwglrtkop
7r 8r-q/4 1 6, zingend, tuin Lornanstraat, 91, Asd-Zuid (Mej, Arntzen)
Grasmus
ï7fi. a, zingend, achter Koningin !ïilhelminaplein (Swart)
Braamsluiper
,'rae.rnemingen van steeds 1 zingende 6 op28/! v.d. Boechorststraat, tussen Herinhave en Twikkel,29/4 hoek Prinses ïrenestraat bij z.o. punt Minervalaan,
9/.2 Pornpstation Amstelveenseweg, bushalte tegenover vU-ziekenhuisr6/6 Minervaraan 102, hoek MÍnervapad (tie;. van Drooge)
?2/,\ 1 ö, zi.ngend, Bovenkerk (Vàrrràeve)
l5/5 tot juni, 1 ó, zingend, Hoofddorp (Verhoeve)

(

I



-18-
(Groot Asd, 6e b1z.)
Vuurgoudhaantje
2.oJ4--Ï-x' Fï."gend, Abc.oude (vettng)
Grauwe vliegenvanger
l9/5 1 e.xr Oosterpark
Territorium Ri jksmuseum

\(v.ct. r{e}Jden/
( Andriese )

Temitorium Keizersgracht, hoek Leidsegracht (Andriese)

!on!e yliegenvangqr
I4/r- 16, amsEéïpartc ( Andriese )
Baardmannetje
8/1 4 6ö, Zandput Nieuwe Meer (van Oostveen)
L9/5r 2L/5 1 ex aldaar (8. de Jong, Krabben, Lammero)
8/? 1 ex, Sloterdijk (Krabben)

Boomkruiper

Barmsi-is
3O/4 J exx, begraafplaats Zorgvlied (Kraak)

Broedgeval Oosterpark j in muur Koninklijk Instituut voor de Tropen
( v. d. V{el jden)

Geelgors
t6/5
Putter

I B, verkeersslachtoffer Hornweg, Sloterdijk (Krabben)

*iFt O, zingend., Stadionkade hoek Miche1 Angelostraat (Hlrschler)
25/5 1 6, zingend., irlestlandgracht (Swart)
Mlnstens ] territoria KareI Lotsylaan ten li. van Buitenveldertsel-aan,

Bultenveldert (me3. van Drooge)

Goud.vink
frim6, Rhodod.endronvallei, Amstelpark, mogerijk Noordelijke

vorm r

WielewaaI
M.ï:n:-44/6 enige weken roepend, Golftemein Duivendrecht (Andriese)
Roek
frrt J exx, ,/5 1 ex, Pontanusstraat, .A,msterdam-Oost (v.d. Vrleijdàn)
Vlaamse gaai
24/4

De vogel was zeer tam (Andriese)

I ex, cirkelend boven Dam en l{oofdpostkantoor, ten N.O.
(de Kruijf)

Samengesteld door: E.J.M. Veling,
f{i1lem van Abcoudelaan 14,
Abcoude.
TeI. 02946 - L??6.

EVfvDr
tt-7-7975
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Waarnemi n Ams lveense Park en twee-de kwartaal

r C.Q .DeIhi jss
Fuut - Z/5 met 2 jongen.
Kui.feend _ tT/4, LB/4.
Torenvalk - 4/!t 22/4; geregeld bij nestkast, van broeden niets
visdief - ,oÏïniÏË:i*rtie, ook in De Braak.Grote bonte specht _ Z4/r, Z2/4.Kleine bonte specht _ ZZ/1, Z/4.
Boerenzwaluw, ZA/5,
Grote lijster - Zl/4 (zang)
Il!i" - tB/4,., d.aarna reseimatigfjiftjaf - Z/4, daarna iegelmafig.
Bonte vliegenvanger _ ?/j:Staartmees - m.i:y. A/4'íegelmatig, ook in De Braak.
Ë::ÏÏïïi:u": ;u)?/.', 

tt/4, àa/q, zö)u- ii"iti" r»à à'""r., kwekeri.j)
Putter - A6/1, 2/4 geregeld.

zo/4 - 6 kramsvogers or"rur"f,******
:?/,1 - paartje. bàomkruip". iirascheidinsskade.éo/n - ) paar kuj-feend, ringsloot langs Bankrasweg.7/5 - torenvalk boven'viadict Keizer Karelweg, Meand.er.2615 - B zwarte sterns, Amstelveense poe1.
l/6 - t3/6, 1-] leperaars in weiland achter boerderijBovenkerkseweg 6/, *mstelveen.

AIIe waarnemingen van Hr. Koningerr c.s.
Opgave: W. Stritter, de Ruyschlaan lgJ, Amstelveen.

WS/vDr
@,



Ontvangen l-itteratuur, -.20 - I
tweede kwartaal l9?5,

Ad Mededelingenblad L975-lL.
V!1IG Castrigum, @, ,illli_f!!2, 5e Jrg. rrr. 2
Cp het Vinketouw in L974.
Leeftijd,sbepaling van zangvogeJ-s aan de hand van het verenkleed"

2O b1z.

- YïJ9_het GOOI, de KOBH;!4N, mei-ju4l_19?I, jrg. 9, nr. 3
Schoenmaker blijf bij je leest: vei§cEillende gevaren, waard.oor

?2 blz.
de vogeLs worden bedreigd
Verslag A1g. Ledenvergadering op 27.maart l9?5.
Jacht in Nederland. Een memorandum over standpunt het Oooi, samen
met een aantal andere VL,;|Grs, opgesteld op een vergadering d.d. 22/3.
Dit memorandum zal aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
Enkele aspecten over de oecologie van de Oeverzwaluw. ïn het Lear-
der !ïasmeer werd door het Gooisch Natuurreservaat een oeverzwaluw-
wand gecreëerd, .

',irlintervuaarnemingen van de tjlftjaf , 9 en 15 februari L9?5.. subspecj.es
fulvescens ?
Veldwaarnemingen - Futen van Naarden, a1 op 14rl1 nestbouw
Terugmeldingen geringde vogels. Telling waterwiLd. in november Lg?4,
Hoorneboeg 1974 - nestkasten - broedseizoen.

- De KOBFAAI{, ontvangen ?7-6-1975 (geen datuml geen nummering)
Eeí ulEge5reid gedetatïf3EiÉ-Eppórt over:
Twee jaar Eempolder-tel1ingen. veLe grafieken en taberleno ,34 btz,

- V!ïG HAARI,T'_gg=I'I1IS, gpril_I9?5, jaarganB 11, noo Z 18 blz.
Jaarversrag 197/ iw-auinen'. EfE6op voor leden vrïG Haarlem(ook andere ? vDr) voor Í 2.5O, nièt leden Í 3.5O. Verzend,kosten
f 3.5O.
Ervaringen uit ïsraël , Z/9 - t5/lZ/tg?4.
Nijlgans rrr - stookolieramp december l9?4, bij rJmuiden -Enige resultaten inventarlsatie t.b.v. de Avifauna ,uilest Nederland.
VeldwaarnemÍ-ngen.

Nestkastverslag 1974 NMN-V;I|G IJmuiden - Verwerking vern voed.sel-
gegevens bij ul1en en stootvogele.(vg1. De pieper, mei/juni)
Verdere inventarisatieresultaten ïnfiltratiegebied", .1,'f,fldrinen Lg?4.verdwaarnemingen, o.a. aantal waarnemin6en uit zwanenburg.

I'loo I s Noorderkwartier de PIEPERT april L9?5,

de K1eine Karekiet.
e x8. rlo r 12 blz.I nventari satie -merkwaardi gheden bij

Drieteenstrandloper met k leurr ing.
24-l-Lg?5Verslag A1g, Ledenver gadering Veldwaarnemingen.

De PÏEPER rfi€ juni L975 , 14e jrg. rro r 5 8 brz.
Verwerking
(vgI. de Fi

varr voedselgegevens bij uilen en stootvogels
tis, juni 1975).

De Knobbelzwaan in NHrs Noorderkwartier, verzoek on gegevens.- }AEIEEEE, eind .iuni L975, 14e irg. no.'6 12 blz.AI1e ganzen in Neàerlana beschermd ! Ditzelfde artikel_ werd op1 novernber l9?4 aangeboden aan het tijdschrift Het vogerjaar, en Ísonlangs in vrijwel riezelfde vorm a1s in de piepe" opgónoàen inhet tijdschrift Natura. Veldwaarnemingen.
- §INI-Y{9 tllge?nigrg3, Mededelinsenblad, vooriaar-}9?2, 15e jrs. noo I

32 blz. + ledenliist.Jaarverslag 1!f4 r idem, vogelsoorten: ín t9?4 werd.en r9J soortenwaargsnqrngn Tevens worden de eerste data terugkeer zomervogelsvermeld., en a1le terrÍtoria, die bekend zijn.Verslag Noordberg L9?4, aanial soorten 14O.Van een aantal soorten de hoogste aantallen per maand, tabe1.Tellingen tijdens excursie Flevopolders op ]ó-rr-rg?4.



2l-Ontvangen litteratuur, 3g_!I3.
Ad Mededelingenblad 1975-Iï.

t

t

Ge vens

Ontvangen van de Hr. Sj.
Ontvangen van het R.f.N.:

de fauna. van het leLnd ed ?rMensi rfinl
jden + overz 8Íl .

Braaksma, Staatsbosbeheer, Utrecht.

t

van Haaften en Koeman, l,tercury and selenium in Marine Mamrnals
and Birds.
Reprinted from The §cience of the Total Environmentil, ] (tgZS)
Jaarverslag R.I.N. T9?3. RIN-mededeling. nr. 112.
J. Rooth, De ontwikkelingen in het Framingoreservaat op Bonaire.
Natuur en Landschap 28 (f924), p. ZOO-2A2.
RïN-mededeling nr. 92.
H. Nijland, Het gebruik van verdovingsapparatuur.
De Nederlandse Jager ?9 (1924), p. eg4_6óe.
RlN-bericht nr. 61.
H. Schuilenburg, Ín t9l4 vloi,;en 2] jonge ooj.evaans uit.Het Vogeljaar 22 (t974;, ,. gl3_gtg-, -
RIN-bericht nr. 64.

) b1z,

66 bl'z.

O bLZ.

J blz.

7 blz.

Ontv
Der Zug Eur
ein litlas d

en van lij .G.P.

er ',rïiederfunde ber

ts Zwl ndrecht
op scher Singv oge 1,1973.

ingter Vöge1.
Bearbeitet von Gerhardt Zi,nk.
Herausgegeben von der Vogelwarte Radolfzell
am i"iax-Plack-fnstitut fiir Verhaltensphysiologie.
Een map rnet kaarten en toelichting per vogelsoort.

Samengesteld, juli 1975,
door Mej r v&rl Drooge

vDr/vDr
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****:i******'t*****,k**,È*r.******,i*,1.**-.,f:t**********+:1.,1.**:*,t*+,t*,t*i.:X**rl't*t+rÈ*

EXCURSIE-commissie :
hs.Éi. Hartog, Àdmiralengracht 205 , Àsd-1015

Mevr. J. Alberts, Àndries Snoekstraat 75, Asd-1018, te1
Gemeentegiro (1l.5Oo) E-92o6, t.n.v. Excursie Commissie
Amsterd^am, p/a mevr. Alberts .
+*1.*ri*********,f**:i*)t**+***********+**********)i,t***********,t***r(*r.)k****

JONGEREN GROEP Contactlid VWG Bestuur:
Amstelveen. Tf. 4t81?t.

de Visserlaan 2,

Organisatie excursies: G. Krabben en E.
,6****!È**'t!x****,t**!t!t,t***,f,**,t***,r********,t*********+*1.*,t**,i*********:**,t,**

vDr/vDr, L975


