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)BroedvoEels van het Go lfterrein Duivendrecht - l9?5
'rÍilde eèng - algemeen voorkomend
,íaterhgen - algemeen in vijvers en sloten

Fazant - enkele broedparen in ruige gedeeltes van het terrein,
dit jaar ook met juv. waà"gànom.rr.

Patri js

l,ieerkoet -
Í6iEiïlïxr-IJOoOvaIK -
Houtduif -
Holenduif

S cholekster

Kievit

KI. plevier
Gruttoffiïï"" -
Kluut
Visdief

Ekster
Vlllai

Pimpelmees
Ma!kop
Boomkruiper
uÍinterkoli.ng
Zanglijster

- 4à5paar
- ,nogeJ.ljk 1 broedpaar

taart

enkele paren in beide vijvere
- 8 paar in nestkasten. Totaal aantal juv. 27r alle geringd

1 paar, minstens 2 juv, :

algemene broedvogel
- 3 paar in nestkasten; 5 juv. góringd

enkele paren in naàste omgeving
1 broedpoging op het terrein, geen juv. waargenomen;
naaste om6eving echter nog, vele broedpareà
nog veel broedparen in naaste omgeving1, zal in de toekomst,
evenals voorgaande soort, wer afnemen-i.v.m. uitbreiding
sportterreinen
nog een enkel paar in naaste omgevingi zíe voorg. soorten
nog enkele parc'n 1n naaste omgeving in weilandencomprex
een enkel paartje in weilandencomplex
mogelijk nog een enkel paar in kleiputten bij tuincomplex
als vorige soort

Koekoek - 1 paar oo het terrej-n ._,n in naaste omgeving
Vel4leeuwglik enkele peren in naaste omgeving
Boerenzwaluw - srechts een enker paartjo bij boerderij
6-ffitr - groot aantal lrosflperen-op tröt teirein- -'---u

Kgolmees - enkele paren in nestkasten; geLan in aantal achteruit door
opdringende rirrgmussen
enkele broedparen; zie vorige soort
mogelijk 2 paar
2àJpaar

- algemene broedvogel, 10 - 15 paar
- vrij algemene broedvogel, j IO paar

Mere] - algemeen
Qekr. Roodstaart niet (meer) in nestkasteni 4 à 5 paar in boomholtes

-

Rqqdbgrst - mogelijk een enkel broedgeval
E"-eiiEïZggggl - 4 à 5 p"..r in ruige gedefttes, u/aar vroeger boerd.e-

rijen stonden
Spotvogel enkel-e broedgevallen
Zwartkop
Tuinfluiter
Grasmus
FTTÏ;-
EïEiier - ongeveer I paar
Grauwe vli_egenvanger - is sterk achteruit gegaan de laatste jaren;

nog àatpaat

- 1à
- 6à
- enke
- 4à

4 paar broedvogeL
8 paar
1e paren langs de spoordijk
5 paar

Heggemug
Graspie oer
fiitte kwlks

I à Io paar
een enkel broedgeval in naaste omgeving
een enkel broedgeval, o.a. in gemaal
algemeen bij boerderijen en in boomholtes
slechts4à5paar
algemeen bij bewonlng
groot deel van het nestkastenbestand d.oor d.eze soort
bezet; neemt steeds meer toe, ten koste van kool- en
PimPelmees 

*r***:r*

Spreeuw
Vink
frEGmus
Ringmus



-
(Golfterrein Dui-vendrecht, 2e bi-z.)

Overige lntelqsselltg vraarnemingen, L97\ / l-975

- enkele .xx gebruiken het terrein a1s roestplaats
- 9/8'75 i.n groepjes trekkend in ,í. richting
- 9/Ll rf4 opvallend veel exx in naastc omgeving
- fn voox- en najaÈr.r honCerden exx van deze soort in

weilanden-complexje in naaste omgeving' o.a. 9/lL'74
en 8/3'75

- 2/8'?5, overtrekkende exx, roepend
- 2/B'?5, opvliegend ex uit naaste omgeving, druk roepend
* LB/9'?5, 1 ex roepend olrervliegend
- 2?/Bt?4t 1 ex op verkeersbord omg. Golfterrein
- g/tl.t?4, 1 ex in nestkastpijp; ZL/LZ 6geringd door

J.B. Buker. tot i.n februari ,75 nog uraargenomen
- lzlï.J4 2 axx, d.aarner steecls 1 ex tot 2J./1'21?4;

op 21/6tf! alweer een ex gezíen1 d.aarna pas weer
25/B'?'

- 1?-/Brf4 1 ex; ook r/! weer 1 ex vanaf eind juli
Berge) tot ei-nd au,iustus t?5 

r

2B/6t f! alweer 1 ei present
- L4/6 en 2l/6/ rf! roepend ex
- S/tOt/4 eerste ex op het temein
- 29/9rf4 eerste ex op het terrein

-- 14/9'74, dj"verse exx fouragerend op vlierbessen
- 6/tO I 74 eerste ex op het terrein
- g/3.:-tt4 veel exx op het terrein

RegenwulE
,rtti teSt ie
Groenpootruiter
Steenuil
9ge:ul]

Groene specht

G:'r bonte specht
,;iielewaal
Kramsvogel
Koperlviek
Zwartkop
Goudlaant je
Vink en keep

op

( ten

,i,i;itil*-ti*:È,i***+***++,t,f,****:i******++*******,t**,È***tir,i*ri****:f*****r!:i***,fr.**

Samengesteld door: J.J,!i. Àndriese
Havikshorst 71
rimsterdam - Buitenveldert
Tei. 4zr864

,riíaarnemers: i.J:M. Andriese
J.J.M. ten Berge

Tlagenaarstriiat 34-§
Àmsterdam - Oost

{4qq1vDr
september 1975
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Blauwe Reiger
S cholekster
frI;frT---
friàïEïEnin

IJsvogg!



4
ïnventarisatie t.b.v. Avifauna vijest I'iederland

Telgebied A lo (Atlasblok 25-44)
Een terrein lieLegen tussen het Nieuwe.ltleg'r^en de Rijksw"eg naar Den Haag,
aan de Oostzijte begreirsd 'd.bor het Volkstuincomplex Ons Buiten"

1. Inleiding:
Door studie-omstandigheden was ik niet.in staat de telling in L9?5
volledig uit te voeren.
Het gebled is tweemaal geheel in de vroege ochtend geteldr eenmaal
globaal rs ochbends (eerste excursie), en tweemaal.gedeeltelljk rs avonds.
Het is dus duidelijkn dat er het komende jear nog aanvullende §e§evens
verzameld moeten word.en.

Het gebied heb ik Íngedeeld in twee teleenheden, n.l. het Jaagpad en
het overige dee1, welke b.eide in ruim twee uur te inventariseren zijn.
Het Jaagpad bestilat uit een wat oudere homogene wLlgenopslag en vrordt
or&. gekenmerkt doc,r het voorkomen van de matkop. IIet andere gedeelte is
wat opener, jonger en rommeliger; in dit gedeelte vinden we vooraL de
grasmus, bosrietzanger en de kneu.

..Excursie-data:

2.

7/3
ï8/
25/
L2/
2a/

en-v3
en 2J/4

verkennende excursie
eerste vo11-edige telling
avondtelling
tweedc volledige telling
kleine middagexcursie

4
4

5
q

en 2O/5

J. Aantallen en enkele_cpmerkingen per soort
Verschillende temj-toria zÍjn slechts op 1 waarneming gebaseerd..
Verschill,ende soorten ulerden n.I. maar ó6nmaal waargenomen
De schattingen víaren vaak erg moeilijk en zíjn voor verschillende soorten
mogelijk te laag; ze berusten vn1. op ervaring.

teII. s.g!: opmerkingen:
!'uut

Knobbelzwaan

vrlilde eend

Kuifeend

Fazant
iïaterhoen

Meerkoet
Koekoek
Houtduif
Zwarte kraai
Kauw
Ekster
Vl. gaai
Koolmees
Fimpelmees

Matkop

Staartmees

10 rO-15
4-l 4-s6 6-ó

CI-3

2

19

o-2

6-B
6-9

o-1
I

5-B
o-2

1g-21
I

o-1

2

L9-21

o-2

6-10
6-tz

o-1
1

,-8
o-2

tg-25
t-3

meerdere malen op dezelfde plaatsen waar-
genomen; langs Jaagpad Iijkt broeden on-
waarschijnlijk i.v.m. betonnen rànd, op
andere plaatsen mogelijk wel
2 nesten, waarvan L 1éeggeroofd, door
een kat ?
Telling aantal ö of g levert niet veel
verschil op
Driemaal op 1 plaats lvaargenomen, maar
steeds I paartje. Op andere plaats eenmaal

niet alleen op roepende, maar ook op vi-
suele waarnemingen gebaseerd
als waterhoen
telling gebaseerd op roepende 6, maar ook
g werrien genoteerd (koekoek)
riiaarschijnlijk niet broedend
zeer ws. broedend op het miI. terrein
slechts 2 nesten gevonden
mogeS.ijk broedend

opvallend is de verhouding koolmees: pimpel-
mees; mogelijk zijn er enkele pimpelmezen
over het hoofd gezi.en
erg moeilijk om een schatting te geven van-
wege het geringe voorkomen
éénmaal een paartje waargenomen

(

2 2-4

o-1 0-1

a



,

Huiszwaluw o-B o-?

4. Overige waargenqmen soorten:
Tó-eívaIk, w@kster,
patri js, rarts rlil I veldleeuglerik .

!'red Stroeve, Delflandlaan 14iI,

Cctobel 1!/!
FSlvDr

5

onmerkineen
-À-...i;-.--r--

uiaÉrrirehomen op 22/41 cius volop Ín de
trekti jd

opvallend weinig

slechts 1 waarneming, maar midden in de
inventarisatietijd

Ín het telgebied niet zj.ngend waargenomen

niet nauwkeurig geteld
ala spreeuw
E6nmaal visuele waarneming, wso niet broe-
dend. vïng. op \fi, buiten 1nv. tijd
exact aantal moeilijk te bepalen, tclling
vooral gebaseerd op de mei-excursie

alleen onder de brug over de Ringvaart,
Been nesten kunnen tel-Ien.
waargenomen boven het militair opslag-
terrein

kievit, oeverloper, bonte strandloper,

lr.msterdam - 1017. TeI . l75ij5?.

(AflN, telgebied A 3O,

te11.
;/interkoning
roodborst
Gekr. roodst.

ivlerel 54-55
Zanglijster 6
Kleine karekiet 1
Bosrietzenger 6
Rietzanger I

13-35
9

o-1

4
9-10

32-37
4-,

t9-20
o-2
3-4

7
2B

0-1

vervolg)
sgh.

33-40
9;11
O-I

54-60
6-ro
1-2
6-B

1

4-S
9-tz

12-18
4-6

t9-24
O-2
3-4
7-15

2B-50
o-1

Zwartkop
Tuinfluiter
Fitis
Tjiftjaf
Heggernus
Graspi eper
!u. kwikstaart
§preeuw
Huismus
Putter

Kneu

Vink
Groenling
Rietgors
Grasmus
Boerenzwaluw

5-6 5-1o

2
o-2

l.5_20
7-10

q

2
0-1

15-16
nI

2-5
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$eincl. enkele octobei-rraarnemlrrgen.
Een aantal juli-waarnemj.ngen réed.s in vori.g Blad.
De waarnemingen, hoewel criti-sch beoordeelà, blijven voor deverantwoordelijkheid van d.e waarnemers.
Nummering volgens Vogelgids ie ,iruk.

a

De nummers tussen
van het ,l,msterdams
*(...) betekent: a
Het teken g kan oo

haakjes (...) verwijzen naar rtDe Vogelwereld
e Boslr, verder te noemen rtBos-Avifaunarr.
anvulling op deze Àvifauna.
k g-k1eed betekenen.

(r) 5. Fuu! Noordkant:
Aanvullingen op ge8evens broerlgevallen als vermeld oncler tweed,ekwartaal, vorig BIad, blz. 4:
1- Ki.nderspeelplaats, tvreed.e broe,dgeval, mogeliJk van zelfde paar.)/8 z ad,. + 2_kreine jonsen op de rus _ ïà7g"; j;;.----
J. Banaan. l/n 26/Z nog waarnerningen r.r, ".r, paar ter plaatse.vermoedelijk niet tot broerlen gekomen, c.q. verstoord; o.Br werder druk gezwommen.
5. en 6. sroot rood.r<;cht op eind,e excursiepad or{i,l; aan wee,rszijdenbroedende futen en latei ook juv. waorgànomen, vermoed.elijk tweede

broedsels pelren I en 6.
7. Hoek Koenenbos / ONiui O: l8/? Ueaelroep juvenielen.
p. Sloot Meerpad'vÏest. Het paar verhuisde naar een overhangende takiets dichter bij het Nieuwe Meer. lL/B met 4 jongen op de rug;2?/9 noe al1e vïer à"í*óris.

10. Oeverpark Meerzichtt A4/? à aa. + 1 juv. bij nest.12. Jachthaven de Koenon, tegenover w.241 c.a.'ti/É beaerende jongern.
In augustus en september zeer veel waarnemlngen van futen met jongenop Ni'ir waarvan de herkomst niet meer kon woràen nage.qaan.
4/to inclusief de juvenielen zJ exx in totaal op hele NM (swart,AA)
Andere cs!1ege3:
3/8

Lr/9
tt/8
L3/8

(?) 9. Dodaars Aanvullingen 2e kwartaal:
*7n- t ex, snel wegduikend sloot paraIlel NM bij oNM u (c!r/)l9/4 1 ex NM (clu)
24/4 1 ex, zeer schuw, op zelfde plaats a].s l?/4 (C,{)
Hiernil pas weer:

paar met 5 kreinc jongenr nog herhaalderijk op de rug, .kanobaan
kamp. temein. Sedertdi"n ,oÀ regelmatig aanwàzig (siraatman)Schinkelpolder operr.-.d.rainage Í aa. + 1 juv. (iars)1 ad, ry/B A ad,., t4/B Z aa. (Kars) x."rr"rliicsgrtI paar landscheidingsvaart bij KI,M_kantoo";1rf1s (vDr)

22/8
28/B
6/g

14/g
-?7/e

1 ex horen roepen en gezien, NM (Xars)
1 ex op l{t"i bij Gt (RG)
I ex op NM, zomerkleed (SS)
1ex op N$ !Íj w. 24, zomerkleed (Ciï, Rs, SS)I ex w. 24 (-A)

rrel- I

h, 1 ex wI. I,le. Bleef + 10 minuten (ïíieringa)

4/to 2 exx vi. 24 (alt) 1ex, nog wat zomerkleed., Nli bij Gt (§wart, AA)
(10) 18. Aalscho lver

He1
mee

e kwartaal waarneningen van overvliegende c.e.stal slechts 1 ex, max, j à. 4 tegelijk.
fouragerende exx,

(re1 21.



(tsd Bos, IïI, 2e b1z.r L975)

(18) 2q. Lqpelaar wa 6/7 nogz
I ex over Bosbaan, richting wI. Mz, (sai(x)20/ 7

ö 1 ex over ONi'i (de Groot)16/
(21) 14 {il:teqtqli4s Aanvulling tweede kwartaal:

8/5 I pàài-ópvliegend ONM íii, invallend c.q. doorvliegend over
oNl4 0 (cu).

Daarna

,728
27/9
30/9

--4/to

(21) ]6.r Krakeend
Correcti e-Vó/4 vliegrichting N(.; (Ci.,')

(26) Slobeend
7 zie vorig BIad.

a

pas wecrS
!'exx ONM rï (Kars)
J exx, )t/B J exx, I4,/9 11 r.xx.
+ 50 exx ONM o (aA)
6o a fo exx exc. paa (Bakx)

en 11/1O 90 à 1OO exx rondvliegend boven ONi,l ,ij,
schuilhut (resp. Swart, AA en Sw4rt, C!í, RS, SS)

omgeving

1ö

1 g ONla ri'l (Kars)
en 11/1O, enkele. (2 à 4 ?) exx mee cirkelend. boven ONII ;, metgrote groep wintertalingen (resp. Swart r ÀA _ Swart,Cl,lrRS,SS)

ï3.,-Kril?ggg 2,5,8, tt/?, zie vori.g Bt-ad.té/ ( en L)/ / o mct 5 juv. in sroot kwekerij sp (de (iroot)
3?/,7, 1 ? I"I ï 3.,r. sioot tussen w.24 en zin,tterrein (c,í, sS)L/ó ,g rirct 2 a} gr.ote jÏr. sloot docr rvl. Mz (vDr)(zelfdc van 5/7 en 8/? Z)
3/B o nret 8 pulli sloot tussen No hoek Koenenbos en eind exc. p,ad;

jongen + 1 week oud (Swart)
9/9 9 met ! rulli Hoornsloot, bij'-Musi- paar dagen latcr nog 4 pu11i26/8 $ rnet J juv. Hoornsloot bij-ttus (Xàrs) " -(;A)

I{insteno 8 broedpaar Noordkant in l9?5; 1 paar Schinlcelpolder
Overigeng in augustus en september op lli,l steeds nog kleine aantallen,
max. 8/8, 9/8, z?/B lo exx

(]o) 43. Tafeleend lrll- \)/5 pas iíeer!
2o/T I g ct (resp. Svrart, AÀ - crí, RS)
Geen andère waarnemingen in derde kwartaal.

t

-_9/B
4/1o

(29)

( 41) Grauwe qIli>

9 exx
(48) 69. Kleine zwaan

Ë/rc 4-A;-+ 1
zichtbaar

LI/LO 1 ex ove

$5) 8e. r;espendief

?/e 1
Lo/B I
z4/g I

(49) ?4, Buizerd 'íJaarnemingen m.i.v.
2417--t-Ex oxtnt, 1 ex hertenkamp (tta)
25/7,27/7,5/8,28/8 l- ex cNI,i (ji.,,., vDr - t(ars)
\/q 2 exx genie.to'rrein (rars)
B/8 Ï "* hàrtenkamp (m) - L?/8 I ex oeverpark Mz (Kraak)
Góén september-vuaarneming.

(51) 77, spqqwer

over Landscheidingskade (f . rie J.ong, Tinga,)

juv. over ONi"{ ri-chting NC.
(CiJ )

Snavel cluidelijk

Eerste najaarswaarncming:
r Ol{lvi eind exc. pad (Swartr C.j, RS, Ss)

llr/? 1 ex VogeleiLand; had víespennest uit elkaar geplukt (Topsvo.rr.t,
med. vDr)

ex Balkan (de Groot)
ex boven bos omg. pil, daarna verrlurijnend ri. Zlï (C,/, RS, SS)
ex Vogeleiland, opvliegend van de grond (Brander)



B

(16)

( 6r)

(nsd tsos, lg?5-ïÍït Je b1z.)
83. Bruine kiekendief
2?/.ö I g boven wl. Mz (Brander, .later + ,iieringa)
l4/9 I i, cirkelend en Slijdend over excr pad, aangevallen door

boomvalk; verdween richting ZÍJ (C,,i,, RS, SS)23/9 I ex Noonckant (natx)
1O/g 1 ex Koenenbos, juvenicl ? (eakx)

25/

Boomvalk Hele krvartaal,,vaargenomen.
EÏq_6fgeïal Olli"Í rrr. M.i.v. t6/8' (óé;i--;"rrnemingen van 2 art. + 2 juv.16/7 valt blauwe reiger aan, die toch neerstrijkt in elzenrijwaar boornvalk broedde (CW;
24/Z verjaagt meeu$, (l*,)

e/
7
a

2 exx vaIlen buizerd aan (aA)
gierzwaluuJ vengend, .d.oor er eerst rustig ond.er door te vliegenen zÍch toen nlotsering om te draaien, waarna fuii, na korteachtervolgingl au giàrï*iiuw-.,ing, *"à"*"à-ti3 rr.r" Koenenbesvloog; na een kwartier met prooi.-- zelfde gierzwaluw ? - vanKoenenbos naar OI{!l Ul (CW)

Veroorzaakten herhaaldelijk alarmtoestand op weiranden v,z;
Laatste waarneming Noordkant: ZL/9 1 ex (Swart)
Elders:
2ö7.i-Ë""en vogeleiland, horen roepen en gezi-en (Brander)
22/7 íden.
3ofi t ex van Kleine Poel richting schiphol (straatman)

4/) tteentr zwaluw pakkend boven tamp. temein (Straatman)
l5/9 I ex schi-nkeIpold.er bij Radar Ïr"rs) - IB/9 juv. u*'*"rr"ge (Kars)
29/9 t ex Kleine Poel (Kars) ' - "

94. Torenvalk
Iloordkàntl-l- juv . ( Clrlcnz j-e-1. meci .. RG )Hertenkamp: 2-ac. i e 3uv. ll/i (i;l-ss)
Zie verdex t.z.t. overàicht Buker.

(61) 9p.. Patri.ig Enige waarneming in derd.e kwartaal:23iT 2 exx wl. i,iz (SS)
(67) 102 . 'rr aterral

2a/9 2V9, 2?/9 eehoord oNM 0 (Swartl aii, CvÍ, Rs, sS)

I/_\9 op 2 plaatsen Ín ONM O l I p1aats ONM.!í gehoord (Swart)ll/Lo roepend ex vog,eleirand (r"si. 'Tàp".roo"tr""ír)- -

Q4) 112. scholekster

rc2)

Q5)

(77)

8/6-;;r ;;"a'(,ia) . (Laarste genoteerd,e waarnemins)
114. KÍevittuÀanvulling le kvrartaal, een tweede januari-waarneming:
Zil 42 exx over exc. pad richting Zril (Cl't)
Grotere aantallen op w1 . ï42, dus aanvulling met niet-broedvo,gels
aldaar, m.Í"v. 20/6 fo exx, ZL/6 140 exx (dGr, vDr)
Max. + ]0O exx op t?/? (RG), ZJ/8 cn jL/B (.,:,1)
o9f ey fouragerend op and.ere graspartijen lioordkant, vnr. Gt.
9/B 80 exx hertenkamp (ur)
rn september aantarlen op w1. IIz niet groter can 1! exx.
IIt. Goudplevier
2/8

(Ba1 tz'.
7;8,
26/g

1 ex over -
N0 (Swart)

!elersnlp
9/8, 21/
4 exx K1

misschien opgevlogen van - .;vI. ivizrover NI{ richting

,^Na 26/4 weer waarnemingen íjt{M op8 (4 exx), 28/B (? exx)i 3o, 3t/'8,
eine Poel (Kars)

2517, 2/8, 6/g (4
]4, 20, ?4/g.

exx) ,

t



(Asd Bos, 1975-Iïï, 4e blz.)
(8:) 126, Houtsnip

B/9- I ex'Tchinkelpolder, Schipholbrug (Kars)
16/g I ex, SchÍnkelpo]-der, c!pen drainage (Kars)
23/9 1 ex, Hoedbrug Q vDr) (Kars)

(86) 12E. ylq1p
ex over exc. pad (nr)
ex OMi ,ï (Kars)
ex kwekerij Schinketrpolder
ex Kleine Poel (i<ars)

(aor)

5/
6/
L/

z

?L8r8r
91

-9-

'/8, 21,L5, rninstens I ex roepend overvli.egend (Kraak)(87 ) V9. Regenwulp ,
lrn--Z-exx Iàag over boomtoppen Koenr,'nkade, vermo

vlogen van rvI. Mzl horen roepen en Sezien (S

( 88) UI . Grutto Laatste v{ng. :
Wfffi exx op wI. Mz (vDr, RG, v. Vliet)

(90) L13, r:Íitgat je

edelijk net wegge-
wart )

J§/1--a-éi-roepend over exc. pad bi j Koenenkade, richting ,,ï 
'

6/8
27/9

ook gezien'(Swart)
J exx ONM ril (Kars)
l- ex boven ONM, tijdie r:ondvli.egend, neerstrijkendr later weg
richtlng O. Ook horqn roepen (Cli, R§)

(92) L15. 0everloper
L9/7 2 exx van Arv. u,eg
E/E (2 exx), 18, 25, )t/8

over botenhuizen richting Bosbaan (Swart)
, L3/9, L4/9 (] exx), 2L/9 waarnemingen

op diverse plaatsen rand Niri, van Jollenpad t,/m eind exc. pad.
(')r) L38. Tureruur

f/n 5/? regelmatig, daarnq nog slechts waerrnemingen van 1 overvliegend
ex op 26/Z (.vDr) , 2/8 (srvart) , z1/E (,,t.), 47to (;*)

(94) Ir?. zwarte ruiter
zzl8--Í ex ctJfiïis)

(rol) 149. Kluut
21i? eerst l ex over l'l,li-hoek I'{eerpad, laler 10 exx over NM bij

eind exc . pad (.0,;, SS )
26/Z J exx over eind exc. pad (ss)

(106) 162. crote mantelmeeuw Na 9/3.pas ïreer:
13/9 I ex Gt, 27/9 1 ex Meerpad (,*.)

(1o8) 16J. Kleine mantelmeeuw
L1/9 1- bi jía vó1wassen ex Gt (^,,)

(ro9) 164. zilvermeeuw
2o/9 (,.+r,1 sw;rit)

+(111) 165: stormmeegw Na 3/5 weer:
L9/7 (swart) r 2/B (Swart), 21/8 (ri:i1 C'uïr sS), alle bij NIvi.
t6/8 bij Kleine Vijver (*r,)
Bos Avifauna: zomerwaarnemingen schaars.

(112) L7t. I(okmeeuw
t/? jntetielen Gt en wI. I,1z (eÀ)
lL/| een groep, waarbij minstens 1 juv., w1. Mz (vDr, RG, v.Vliet)
Van broedkolonj-e Zandput Nieuwe Meer ?

(111) L7\, Zwarte stern
9/E --exx oeverpark Mz (SS)

Na 2L/4 pas ïveer m.i.v. .



10-(t975-ttl, )e blz., Asd Bos)
( rrZ) !§2. owergstern

(rrl)

( 121)

(l'23)

9/8 -, exx ov6r oeverpark I1z; met 2 zwarte sterns (§S)
Eénii:answaarneming van voor Àsd. Bos vrij zeldzame soort.

179. Visdief
In juli regelr,Lati-g waargenonren NM.
9/B Visdief viel boomvalk in de boom aan (la)
Laatste wng.

L91. Holenduif
T9 i-Zàis rralletje PB (swart)
L/B en 2/B zingend ex zelfde omgeving (vDr)
2/8 1 ex zang middelste bos (Swart, Kolk)
9/8 1 ex zang tussen rniddelste en laatste bos (vDr)
Lr/B 1 ex zang eind middelste bos (Brander, Iater + tïieringa)
2/9 1 ex vliegend over wI" Mz naar Bosrand (vïieringa)
Ln :..9?5 dus vermoedelijk wè1 broedvogel asd Bos.

I93. Tortelduif
L9/7 1 ex vanuit Haarlemmermeer over Ringvaart, 1an6s oeverpark Mz,

over NI,i richting NO (Swart)
(r251 Lgr. Koekoek Aanvulling 2de k','rartaal :

257T-5-exx ONM O, waarbij 2 roepende 6ö, I gewoon gekleurde o
+en I g rosse fase, dus zeker 2

.?u].f, was de onLge wng. van een Q rosse
Laatste waarnemingen: Noordkafit LL/?
7/8 1 ex heuvel (Kars)
ÀIleen op het Vogeleiland werden jong
ZOt. Bosuil

Begin juli een w
2ad.+2juv.V
2o/7 en 22/7 1
2B/Z eÀ 3t/T (
2/8 en 1/B (

2/B 1 ad. en I
9/B (;.t)

Eind augustus no
3o/B en 3t/B t
L6/9 1 ex (Brander)
Huis de Groot: I'la 4/7 nos

oo+*I
Noordkant (C'/ )

ase in 1975 (vDr)
, Vogelei)ana 8/7

en waargenomen
( rz81

Bij de eerste contröIe waren 12 kasten bezet, met 44 eieren,
terwijl in 1 kast het broedseL (J eieren) verstoord vuas d.oor een
eekhoorn.
uiteindelijk konden 19 jongen worden geringrl, verdeeld over B
kasten. Zíe verder l.z.t. overzicht Buker.

+(rfo) 205. velduil
ïry&-Eosrandweg bij Ringvaart (Kars)

Q32) ?Q7. G+erzwaruw
Aanvulling tweede kwartaal, vroegere eerste urngr:
1o/4 2 exx over oNlri richting z, r ex over Nleerpad richting z (cil)
Laatste l/vn€§.:
26/8 4 €;xx over kj.nderspeelplaats Noordkant (Kars)

(L33) 2a9 " rJsvogel Ygsglsile$,
aarnem]-n8 van
ogeleiland (Metzger, Gijse, med. Topsvoort)
ex Vogeleiland (Brander)

Topsvoort )
resp. vDr, RG en vDr)
juv. (de Groot)

g regelmatíg 2 exx (Topsvoort)
ex (de Groot)

l7/9 I ex SChinkelpolder,
ZBig I ex over .;rv. PoeI
22/to I ex ,schinËEii6ióËi,

1 ex K1. Speelweide
E?='---7?rl ex ur. vlJver bLJ

op 2/B en 2J/8. Daarna pas weer 2/lO.
open drainage (Kars)

.-------- ---Y-(mevr. Pau1s, med. vDr)
kanobaan Eggp:_!ggg: (Straatman)

bij kiosk (Topsvoort)
kanoverhuur (Topsvoort)

25/8
26i8



(}975-fif , 6e blz., Àsd B.rs)

è99.-IJsvoqel' I:IygIg
I{oordkant:
T6N
1t/3

L/9
e/e

Lï/9
t7/9
27/9
22/9

11 -

Iioornsloot bi-j kinderspe elplaats
langs luÍeerpad ,f (Ari)
09.5() I cx boerderi
eind cxc. pad (Batcx

f,z, 15 .15 tj
)

(a;)

ex CIrIM ií (ltars)

(rne j. van Vliet.)18.]O I ex .faIletje achter start
Hoornsloot (ttars)
exc. p.rd (Bakx)
eind exc. p,rd (Swart)
exc. ped (Brand.er, Ko1k, Oldenziel)

036) !14., Groene specht Góón urng. tussen ?-y/4 en L9/?
Noordkant:
2 in gras tussen midd. c.n laatste bos (SS)
29/? kinderspeelplaats (resp. vDr en ItG)
218 Jachth;rvenbos, later Koenenbos, mogelijk zelfde (:lwart)

LL/8 omgeving start (RG)
L1/Q bovenbos (vDr) - 2iyB exc. pnd (iiir, Cri, iS) - 25/E Jollcnpad (Kars)
2?/8 Tribunebos (i(rLrs) - 29/8,0Nivt ,l (Kars) - 3L/8 exco!:.rd. ("i.,, SS)
é/9 speelplaats (C,;; , 14y'9 Banaan, later bovenbos (,r,,,1 dGr)

L6/g eerste bcs (Er;indcr)
9gcgyile-Ygsel:i13eL -!er!s3E3sp.'.-gpglls g!! !!sl!:ri
L9/7 tussen hertenkamp en Vreil (vDr) - 9il8 bij gemaal Rv (,.A)
IIrz.Q omgeving start (ttC) - L4iB Zuidzijcie rtoeibaan bij start (vDr) -
49/y rodekopjesbruq (vDr) - 3o/8 ,phaalbrug ts openlucht.theater en
Bosbaan (vDr) - z4ig hertcnkamp (i,. a" ,fortà)
EIders:
Lz/B hcuvel, esCocirnbos (t<l.rs )
l3/9 2 exx, i,4/8 3 exx Karn. gat (K.rrs)
25/8 kantoor P:, (kars)
Schinkclpoldcr !

ió79--Aadii-(fr"rs )

( r:8) 2I?_. §1eine b,:ntr specht tla )/5 pas lveer:
19/7
?-6/z
27 /7
2/8

26/8
24/g
B/rc

(r451 226.

horen roepen in oove.rpark Mz (Swart)
2 exx, war:rvern I ö , bi j Meer zíeht ge zi c n
horen ro€jpen j.n Koenenbos (vDr)
horen roepen Zu,j-h':ek terrein ronrl Vo:ielei

" za.ní' t/ogelciland (Swart )
1 e'x kinderspeelplaats irrocrd.kant (ttars)
bij ing;ang hertenkamp, wisenthengebied (;i
horon roeFen in Balken (Tinga)

Boerenawal-uw

\èD/

land (vDr)

de Jong)

Klapbrug Írote s1uis, na jrrli-broed.geverl (z?/? voeren jongen)
nog een tweede broodsel zelfde nest:
l4/.g jongc-n'riorden gevoerd. op het nest (-,.)
l5/9 uitgevlo5i-,n (RG)
26/g + 3, exx KI, poel (Kars)
fn october nog luaarnemingen op 1/10 (mevr. Bakx) en 4/to (..^)
22?. Huiszwaluur
Wssae*1fouragerendtussenmidd,en1aatsteb.:,ls.
verder juli en aug' irf s.', toe waarneminglen klei-ne aantalren.L4ig 20 exx over eind exc. pad ri. ;/, iour;rgerend (c;r-ÀÀl s-,;2o/9 15 cxx hertenkamp (swait, èÀr s;)26/g I Io exx KI. poel (Kars)
4/LO 2 exx hoog over ONM ïri richting Jri.l,í., (Swart)

( r46)



. ... -'1.2'-

(22O) 229. iÏie1ewaa.l-577--fÏËÏËil441 joeg ekster weg over Arv. Poel (dGr)
Behalve aan de Noordkant nog waarnemingen van bedelende jongen op:
L\/l Vogeleilandpad, blj bord begin Bosuran<ieling 4 (vDr)
23/7 Dalletje PB(vDr)
1/8 en l2/B Zuidzijde Roeibaan, vÍaar de autoweg van de Bosbaan

richting Z wegdraaif. (vDr)
Laatste wng.:
16/8 Koenenbos g.ehoord (;1A)

(22L) 212. Bonte kraai Eerste wng. sedert t8/4t
L7/LA 1 ex richtLng Z over ONM rí (c"r;

(222) 211. Roek
L7/LA 1 ex over Jollenpad. richting ,ï/zut (c,v).

(L95) 24O. Zwarte mees
2OT9 u.;at gó[óord Jachthavenvreg bij verlc'ngde Jollenpad (swart),

daarna I ex zang Koenenkade bij mi<ld. bos, hoog in boomtop.
Iviogelijk vlaren er meer exx aanwezig (Swart, AA, SS)

. + 15 cxx Jachthavenbos (Ai-)
4/lO ÏJsbaanpad, gehoord. (.,in). Hoog in populieren N;t-hoek Meerpad, aan-

tal niet vast te ste1len, deterrninatie op gelui.d (Swart, ÀÀ)
1,VLO gehoord kinderspeelplaats Noordkant (Swart)

(199) 245 Baardman4gt,jg
ö/fO-=eno;id eind exc. pad in ONNI"O1 daarna vlogen L5 exx roepend

over naar ONM W (vDr, RG)
LL/rc IO à 12 exx laag boven oNM drl (§wart, RS, SS)
l2/7O 6 exx ONI'I ï'J (CW)
22/tO + 10 exx over exc. pad van west naar Oost (O1denziel, meC. vDr)

2J2. Krannsvogel Na 11124 pas weers
ZTffikerij schinkelporder (dcr)
1/9 6 exx,, 4/9 enkele exx a1<laar (acr)
L4/g 1 ex over excr pad richting o (cl,t, RS, SS)
t6/g 1 ex Schinkelpolder, open drainage (Kars) .

2O/9 3 à 4 exx over ONi'i o richti-ng ,'í (Swart, S§), later nog
7 exx roepend over oNM (Swart)

29/9 + 15 exx over Kl. Poel (i<are) 
.

25r. Zatglijstsq :

[735-zílgiagg 6 omgeving sluiswachter Mus (Swart, ,*1i)

(161) 254. Kopervuiek

&-.. Ë

( 161)

( 1,62)

22/g I exx over manege richtinp; Z,u

2?/9 I ex over exc. pad ri. li (Clu,
(icars )
RS), I ex kindersp.plaats (et) r &...- í#

29/9 + 4O exx Kleine Poel (Kars)
7O;/g Ënke1e exx kwekerij Schinkelpolcler (aer)

(164) 259, Be!1rípter
57Tt 6 Balt<an, zonneweide ( t<ars )

(l6il,2?/g I 6 met 2 vritte veren in staart, bovenbos (,r,r)tz5g. Meref
Tn TgTz-ei T9?, aldaar ook merel net 1 (?) witte veer. Zelfde ?

tn 1974 geen waarnemj-ngen.

168) 264. Paapje(
L9/9
27/9
1/to

1 ex exc
lexGt
IexGt

. pad. (Bat<xi idem friieringa)
(c,l)
(ratx) - r ex exc. pad (Brander)



L1
(lrsd Bos-ïIf, Be b12., Lg?5)

(170) 266, zw odstaar
Corr. v z. 10: daturn waar!,erning noet zijn

en geslacht kunnen vaststel
gr/4
len,27/9 1 ex oeverpark Utz; ge'

donker (C,j, ifs)
( }7l) 167 , Nachtegaal Laatste wng.:

l9/? L ex zíen vliegen over pad 1angs Ringvaart (Swart)
Q77) ??r. lr,.leine karekiet L9/B

§offiAEà;ï-:Ë'6f-1,rn§;- na 9 / B
B/g zingenti ex tuin kiemp.

zacht zingend ex Meerpad (E. Kraak)
eXC r pad r korte zanEï ( r,1.) . Laatste vrng. :
terrein (Straatnan)

(rZB) 2?6. tsosrietzanqer

-

è1/ó 2 exx gezien OliÀ,l i,U (C,u, SS). Op grond
ving opnaine in iried. BIér.d verantwoord.

(tzg) ??L, Rietzanger

van uitvoerige beschrij-
(Swart )

t9/7
2/8 ?

(r8o) a79.

(185) e82._ritis Laatste wng. :
L?/9 1 éx zang, manege (rars)

(186) ?BB, rjiftjaf

ex horen zingen en gezien NO-hoek Meerpad (Swart)
vreemde zang, vermoedelijk rietzanger, l{p Noord (dGr, vDr, RG)

Spo tvogel Enige wng. in derde kwartaal:
l9/?--mooi:z'frgend ex Jachthavenïueg, hoek Boeierspad, ook gezien.

Imiteerde o.a. grote karekiet (vDr)
( 181") eqQ._4g"rtkop

29/9 1 ex ààng, (t<ars)
( I82) eBZ. fui4!Iui!g1 In september slechts:'I4/9 I ex gezien Jachthavenbos (C,r, Rs, S,i)

Hele maand september regelmatig zangr,I/a&rnemingen.
\/tO verschillende plaàtsen zàng Isw.art; ,.;)8/tO korte zang, heuvcl bij Ba.nàan (vDr)'

( 188) 2
2
2
1
D

(r90) 2

. Goudh Na 2B/5
midd. b

aan&ez
daar, I

pas weer m.i.v.:
os (Swart, e;i)í) 9 oenenkade bij

7/9 €.vo ook steeds ig op Voge1eiland.
1/1O meerdere exx al_
iverse oc t ober-','raarnenringen

ex 
-z3nËNoordknn

( vDr)
t

Grauwe vlie nvíi. er
een paar, v e8v troöó e jongen voerend, kj_nderspeelplaatsrand Hoornsloot (Ae Misschien het paar van de Grote Sluis ?)

( 191) 2

2/B
L3/B
Dus :

e/ 1
6ig 1

J

o Ine
+err].

(zie vorig Blad; na B/7 ook LL/? nog aldaar u/aarÉ{enomen, vDr)(Swart) en 11,/8 ( ri,iieringa) I ex b ovenbos.
eind midd, bos, 1 t ] juv., die gevoerd werden (r,lieri n8a).in L975 ninstens 4 t toria lrsd Bos, rvaarvan 2 bij huis rlGr.

. Bonte v 1e nv

( r5o) Z Gras 1e
c 9 t3 exx over
04. ,,,1 tte kwikstaar

Broe voge orlgev ngw.2
bij kruisi ng Rijksweg (vm.
t6/g ? exx Schinkelpolcler

tr vanwege ontbreken wit op voorhoofd,
ód, Rs)

lía l9/4 pas weer:
exco pad (Si4rart, AA). ZI/9 I ex (Swart)

o Jachthavenb
exr mogelijk

achthavenbos (

o§ ss)

4 (Jachthaven Bibo ?), I,leerzicht; Hingvaartmilitair terrein)
, open drainage (icars)
nkelpolder (Aecr)

(L5z)

25 en 28/9 tairijk in Schi



r no8:
ex roepend langs Íioenenbos (mevr. Bakx)
ex Jachthavenbos, 2 exx oeverpark Mz (§wartr ÀA)
over exc. pad (,.A) - 1 weilanden Mz (ga}<x)
verlengde Jollenpad (Swart) - 8/lO 1 ex Meèrpad llr (Bàkx)
over ONi'i (Swart, Cr,í, RS, SS)

(rl4) '3a6. Gele kwikstaart
Na 1914- én- Wl4 nos slechts:
2O/9 I ex vliegend over CNM (Swart, Ss)

(t>>) JO8. Klapekstel
127fr-1-ex-óNM; heen en rneer vliegend van O naar 'r,l v.v.

Zelfde datum als Ie najaarswaarnernine L9?4 (Cllt)
24/lO I ex in oeverstrook tussen Meerpad No-hoek en NM,

(ciï)

in kale boompjes (trakx1 later ook gezien en gefilmd door
01denzÍe1)

(2a9) J12.. spreeuw AanvuLling tweede kwartaal:-f-éÍ-Toenenbos, pogend wielewaal te imiteren, door telkens als
deze riep het gebrekkig na te doen (C1ï)

Putter

(.,tscl Bost 1-975-ÍÍL, %

J04. !4iitte kwlkstaart
b1z. )

'rgryglg:In octobe
L/to I4/to r

1
11/10 I

I
t6/Lo 1

,[/5

1L6,
Hele derde kwartaal , en ook nog in october, steerls
exx-op het Vogeleiland, in wisselend aantal, max.:
3L/8 een groep van + 4O exx (dcr, vDr, Hirschler,

f ouragerend.e

Hund)

Pas m.i.v. tweede
(§ traatman)

viin begin november'töt
ook septeraber- en october-

Ook elders rflaargenomen, o.&. l
2r/8 6 exx hertenkamp (i.À, SS)
Q/9 2 exx over Jol1enpad richting N (Cr)
B/9 en 9/9, resp. 6 en ? exx schinkerpolder bij Jchipholbrug (Kars)
22/9 t 20 exx kamp. terrein BosrandweÀ (Kars)
26/g 1 ex Kleine Poel (Kars)
2l/9 6 exx oeverstrookNM eind exc. pad (swart)

1!?. stis
Na 26/6 (1 ex kamp. terrein)'m.i.v.
3O/7 steeds minstens I ex kamp. terrein.
week october weer in groter aantal aldaar
lL/lO 'een troepje in Jachthavenbos (Swart)

J18. Kneu
Noordkant waarnemingen van overvliegende exx, steed.s klein aantal.
2lB zingend ex ,jachthavenweg, terr. politiehonden (RG)

lO/.? t 2ln exx Jachthavenweg (Swart)
2l/.9 I :,x, a1 zipgend, vliegend over exc. pad. (Swart)
29/9 9 exx Kleine PoeI (xarÀ)

+(21o) azo. Barms aJs
Daturn waarnemi 

"S ry4'i . p. r. 2g/4 .

( 206)

(207)

(208)

( e16)

Correctie vorig Blad., b1z. 12.
Waarnemers: Schwerzel, Massara.
Na L3/6 bok weer op
1O/7 1 ex op kamp. terrein (Straatman)
Eveneens excepti-onele datum. Bos Avifauna:
in april. f tiianvullinS uitgave ,dec. . L9?lt
waarnemingen.

]JO._Keep :

LL/lo minstens L_ex in troepje vinkachtiBen omgevinll hoofdingang(srr,rart). Later I ex àver exc.. pad., horen rbepen en gezien(Swart , (;i, , RS , SS )



t,
(isd Bos, 1975-TïIt 1oe blz.)

(211) 86. Grauwe kiekendief
9/9 1 juveniel ex, eerst ls morgens kort gezien, ,laarn;r rs middags

langdurig, boven ONM, aangevallen door boomvalk.
Kleine. witte stuj-tvl.ek (iJieringa)

Eónmanswaarnerning van voor het :.sd Bos zeet zerdzame soort.
Slechts 6én eerdere ïvaarneming:
22-4-tg?L.
Zie de aanvulling op de Bos ;r,vifauna b1z. 4.
Àvif auna van },iederl-and:ilDoortrekker in klein aantal van harf juli tot in september.rl

Gebruikte afkortingen namen ur aarndmers:
Í,À. - me j. Arntzen
Bakx - hr. en mevr. Bakx

vDr - mej. van Drooge

RG - mevr. Geers

dGr - hr. J.H.C. ,fe Groot
C,;d - C1. v.d. rtiiel
RS - R. Schoevaart
SS - S. §choevaart

,f * t * * * rt f,l tt * *,i tl f,t t:t rÍ,k * *,* *,t !t * 'f * *,* * * *,f,t:È,t * * * {. * *,t *,* 1.,t:t,t,* * * *,1,*,t * *,t * * ** *:i.,t ,t *,i *,t rt* *

Same esteld door:
lïe j . ivir. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B VI
rimstc.rdan - 1OO9

october 1975--ïD?ïDr



t6-
ilJaarn mL n in en om Amsterd.am exc1. het Amsterdamse Bos,t

De waarnemingen, hoewel critissh beoordeeld, blijven voor de
verantvtoordelijkheid van de ulaarnemers.rrorr kan ook o-kIeed betekenen.
Ëli zeld.zame+vogers dient een veldbeschrijving te word.en gegeven.

I?o" de grenzen van het gebied, en hoe te handelen met lr,'aarnemingenhierbuiten, zie Med. Blarl Ue jaargang nr. 2, p. Ij.
Ïnspringend riorden bij uitzonclering waarnemingón van buiten het gebied
vermeld

NB: Bii jJke- r'raarnemiqg dienen datum en aantal exemplaren vermeld te
vlordeh-. '

Correctie op naamaanduiding in vorige Mededelingbladen:
1é, 2e, Je Dj.emerpolder moet zijn: le, 2e, ]e Diemen. Dit zijn
onderdelen van..het nater de Dienen, en wel
Ie: tussen de snelvreg Amsterdam - ft Gooi en de Ëpoorbaant
2e'. tussen de spoorbàan en het Amsterdam-RijnkanaàI,
lez tussen het Amsterd.am-Rijnkanaal en de Diemerzeedijk.
Correctie op waarneming Vlaamse Gaai, med. blad 1)e jrg., nrr 2, p. 18:
rrten N.Otj moet worden richting N.C.

Kuifduiker
17.15 h, noordelijke plas Naardermeer, vanuÍt trein;

geoord.e
, opvqllende.koppluimen gezient
fuut (rJestra)

zlraardere habitus dannek

Dodaars
Ïd/8--T ex, Half.;reg (mevr.
3O/8 I paar met 4 juv.1 p

!ïeB, Houtralcpolder (

Nqqrèqe Pi jlstorrnvogel

T6/5 r é-,
rode

L3/9 I- éx; íóídíIïegend bij Zuidpier IJmuiden
van Oostveen,,soholten)

Noordse Jtormvogel

Visser)
lasje Houtrakpolder bij
R. en S. §choevaart, C.

ilalfvueg; 1 ex i,iachine-
v.d. WieL)

(Kraak, Krabben,

Amsterdam-Bijlmer (Boon-
stra)

22/8 2 exx,
Voge l-zang,

L1/9 1 ex, dood, s trand bij ZuiipÍer IJmuiden (Kraak)

Zwarte ooievaar
10/8-I-èx,-16lOO fr, ten Nrï van Hoofddorp; lange gestrekte hals, geheel

zwart met i,,titte buik, wit driehoekje op ondervleugels bij rorrpr
poten staken buj-ten de ronde staart uit (U,ties, relatie Buurma)

Kui-f aalscholver
tt/'/ I ad. exr Zuidpier ïJmuiden (v.cl. Berg, R. Damhuis)

PurperreiEer--*,---..*.-15/ó I ex over Ruigoord (v.d. Biezenbos, med. mej. van Drooge)
LepeLaar*-21/7 4 exx, van Hoogoord richting Duivendrecht,
l.'Jintertaling
Half septemberl cào

Krakeend
ï'mpaar, L5/5 |

t8/9 Z paar,
iïestra)

6/g cà. 4oo exx,

5O exx, Sloterdijk (mevr. Visser)

paar, 2a/5 I öt t9/8 L ex, aL/B 6 exx,
Zuigerplas Driemond (van Duin, Sjouken,

IJ-meer, i,iuiderberg (van Duin, Vogelzang, íestra)



(Groot Asd, 2e b1z.) _L7
Smient
87Tt paar, ro

(.ran Duin,
Pijlstaart

N.0,, tB/9 5 exx, ro
Vogelzang, .ïestra)

N.,J., Zuigerplas Driemond

l9/9- J§-40 exx, overvliegend ,Studentenflat Diemen (van Duin)
Krooneend
6/g minstens 27

Vogelzang,
exx, IJ-meer, Muiden-i\,íuiderberg (van Duin,

iï e stra )

Kuifeendtz/z 1 o
+

SdA

Brilduiker

met J
r,'gSt.

pu1li, cào 9 dgr\ o.ud, sloot je achter Kon. :iilhelminaplein,
He.ftig alarm voor blauwe reiger: kuikenrover ? (Swart)

(S jouken I rr€d r :/ . Duin)
Driemond (v. Duin, Vogelzang)

9/5
t2/B I

1 ö, Zuigerples Driemond
à^ ,oèZ/ö L öt rui, Zuigerplas

i;-ZuiAíïer ftlmuiden (v.d. Berg, R. Damhuis)
h1d{elIste Zaagbek
L3/? I

Kleine Zwaan
2l/8 6-é""''rl/aarvan J exx 1e jaars, Zuigerplas Driegrond (v. Duin, Heeres)
Buizerd
E78--ï. ex Aalsmeer (verhoeve)
*t espendief
2L/9 I &, 10.OO h' cirkelend boven Beatrix-Park, glijvlucht richtj.ng Zrí;langer smaIle staart, lichter bruin dan de donkerbruin gekleurdà

vogel, staart had geen bandering op het middesdeel, vreugels vi:-5lang en smal en duidelijk gevingerd, de kop was vrij klein en stakver uit (C. v.rJ.. riel)
Bruine ,Ki ekendi e f
trFa.ïEEEïïfïffi-5ïoedgevaJ. omsevins Di_emen (v. Duin)14/ö I^q 1 juv., L21?,, t juv., L?/B L g, L9/B t juv., Zl/g 1uv, ó,

\8/g t juv., ?t/g t-;uv. , z2/g t+ juu-.', xuigerpias briemond(v. Duin c.s.)
2\/Q 1 g, Sloterdijk (Krabben)
2ó/ö 1 '6, I 2 zandput Ringvaarty in nazomer hier geregeld ö of o

waargenorhen (Kraak)
Blauv,re Kiekendiefqz8---T?-föEiffir ( verhoeve )
Visarend
26/8 1-exr l?,3a h,, uit richting ïJsselrneer, vloog over Diemerpolcler,

rangs 1e studentenflat, richting ,J/i,il\I. (s3outrrn, med. v.nuin)
Boomvalk
VeëTïAArnemingen van uit de stad; vorig j
?,1?ldj.],rgen; .auBustus, september bijna dagplel_n, Hugo de Grootstraatr,.eterin[circ.uí
Verder:

aar hetzelfde kvrartaal slechts
elijks in de stad, o.a. Leidse
t, Vijzelgracht (v. Duin).

;ie1)
richting Z0

28/4
29/7
6/8

to/B

Lt/8
1B/B

1
1
1
1

ex Zuigerpla
ex Hoofddorp
exr 15.J0 h,
eXr 20.OO h
. v.d. ,iiel

s_Driemond (sjouken, med. v. Duin)(Verhoeve)
iïeteringcircuit richting lrt . (C. v.cl
Ruysdaelstraat bij v. Baerlestraert,t

)1 ex, daarna nog reselmatig r-2 exx, omgeving zuigerplas Driemond(v. Duin, Vogelàang) a -

1 u"; 16Jo h, boven A*rstelbrou'rerij (de R.ever, veling)
)^"*, 16.-99 !, v, Eaer'lestraat bij Ëuysdaelstraat, richtin zo(c. v.d. rJiel) a9# L?.3o h 1 ex ii"iriing Z; 

-iB:ööh-i";;';ichting
o (C.v.d. ,liel)



(Gr"oot Asd, ]e b1z . )

Boomvalk - vervolg3
Amstclbrouweri'j ('de'Roever)l9/8 I ex, bcven

2a/9

?2/9,

I ex, Hoofcidorp (Verhoove)
1 ex, bciven ileteringcircuit (S. Schoevaart)
en 2J/8 I ex, Aelsmeer (Verhoeve) ZZ/8 1 ex boven Jekerstr,'(n.Sctr.)
2 exx, L7.A5 - 17.l-5:n, boven Hilton hotel aan het fourageren'
op insecten, sarren met kokmeeuwen (v. Duíp)
2 exx, overvli-egend rosari'rm, Vonclelpark (westra)
1 ex, b,rven Amstelbrouv.rerij (de Roever)
2 exx, Keizersgracht bij Vijzelstr. richting IIC (C. v.d. ï{ie1)
I ex, boven van Baerlestr. (C. v.d. lÏiel)
1ex, boven Pr. Irenestr., As,f - Nw Zuid (C. v.d.. ,Iiel)
1 ex, boven MuzenpleÍn, Churchilllaan, Asd Zuid (0. v.d. li/iel)
3 exx, hoek líiddenr;eg, Kruislaan, Asd Oost (iíestra)
1 ex, overvliegend Vo'ndelpark (ïlestra)
1 ex, L7.45, rt Kalfje .(Veling)
L9/9, 2L/9, I ex bcven Ringdijk bij vo Leyenberghlaanr Srens
Asd Nw. Zuid ,/ Buitenveldert (C. v.d. r,ïiel)

?r:*öAràïid 
roepend, boven Oosterbegraafplaats, hoek Kruislaan' ;

46/9 t u*, resp. Jekerstraat, van Hillegaertstraat, Asd Zuid(R. Schoevaart)

2t/B
22/8
24/B
29/8

29/8
2/9
5/e

alz
Lo/g
Lo/9
to/g
ta/g
L7i9,

lïatemal
fr/ff exx, St-oterdijk (Krabben)
e6/g 1 ex, Sloterdíjk (mevr. Visser)
Porseleinhoen
m;ïï-ffÍ.518, z, 4, 6, tL/g I ex Zuiserptas Driemond(v. Duin, ,i' illeyer Ricard, Vogelzang)
25/9 1 ex, Sloterdijk (mevr. visser)
tilaterhoen
Gn 7-Ei6'edparen gelukte slechts 1 broedsel, andere vogels. gestorven,

vergiftiging ?r {ierf Hinloopen, Korte ouderkerkerdijk, langs de
Amstel (ttintoopeà)

Zilverplevier
L+-L1/ö 1 ex, nachttrek, uilestlandgracht, Asd u,jest (Swart)
Goudplevier
23/7 I ex, A,bcoude i,iest (Verhoeve)
6/s 2 exx, Lz/B 1. ex, 2à/8- ] exx, Ruysdaelstr. bi-j v. Baerl.str.(c. v,d. ríie1)
28/q ca. 15 exx, iïeesperzl jde (C. v.d. víie1)
l4/8 - 1 ex, to/9. -1 ex, Zuigerplas Driemgnd (v, Duin, Vogelzang)
Bontbekplevier
3/9 I ex, t9.45 tr, roependl Lei.dseplein (v. Duin)
S teenloner
L7/6 I ex,.ZuigerpLas Driemcnd (v. Duin, Ve1ing)
iilatersnip
tO/9 klein aantal; sept. ca.lOO exx, Sloterdijk (mevr. Visser)24/8 loo - 15o exx, Sloterdljk (KraÉu."j -

Grutto
fiff-t .*, Zuigerplas Driemond (Veling)
IíJitsatie
van Lo/B t/n 8/g dagelijks 1-] exx, zui.gerplas Driemond (v, Duin,Veling, Vo.lelzang)

18-



(Groot Asd, 4e b1z.)
Bosruiter
2171 I ex, Zandput Ringvaart (Krabben,
22/8 2 exx, Halfweg, Sloterrlijk (Kraak)
Eind augustus, begin september, 1-4 exx,

Veling, Vogelznng)
Oeverloper
GeheLe zomer 2 exx, §loterdfjk (Ítevro Visser)
Zwarte ruiter
2q7f-q-6?ïï-s lot errli jk ( Krabben)
ru/8 1ex, plasje Houtrakpolder, Halfr,..reg (n. en S. Schoevaart,

C, v.d. ííie1)
Z4/g 21 exx, Ha1fureg, Sloterdi.jk (mevr. Visser)
Regelmatlg aanwezig Zuigerplas Driemondr o.&, ll./9 34 exx, 2l/9 29 exx,

22/9 25 exx (v. Duin, A. Heeres, Vogelzang, i'Jestra)

Groenpootruiter
Efnfl aug[stu§, begin sei:tember, kleine aantallen Zuigerplas Dr5-emond

(v. Duin, Veling)
22/B 2 exx, Halfv*eg, Sloterdijk (Kraak)

Kanqg!g_t1qn{}oper
15/6 6 éxi, ZuI§erplas Driemond

Kleine Strandloper

(v. Duin, itodd.erman)

Regelmatig 'n'aargenomen Zuigerplas Drienond, rneix. 2/9 9 exx
(v. Duin, Vogelzang)

24/8 ca. 20 exx, Sloterdijk (Krabben)

T emmj-ncks § trandlo_pet
14l8-T;í;67TTëx, zuigerplas Driernr.,nd (v. Duin)

Q eslfggpte S trandloper
*/8 7.C5 a F.lfiiJ-'ex, Zuigerplas Driemond.
afstand 2l-4o m, fouragerend op eilandje, lage begroeiing met slik
Rustige manier van fourageren. Indien verschrikt, aan 1iàt de vogel zich
als een watersnip opnemen in de vegetatie, waar hij ct"an doodstil bleef
staan. Lichaam niet veel kleiner dan clat van vratersnip. Zíg-zag vlucht,
kwam twee keer na vlucht vreer op dezelfde plaats terug. Indien veront-
rust, dan rekte de vogel de ha1s, oie daardc,or nauwelijks slanker yrerdr
Viel in eerste insta.ntie oprtijdens overvlj.egen met watersnippen, doorkortere snavel en afivijkend geluid, Geluid. rrkrrktr of nkirkrr gutturaal ,meestal tvuee keer snel aLchter elkaarl duur van d.eze roep kortei dan de
overeenkomstige roep van de bonte strandloper.
Grootte: groter dan oeverloper, lichaam. niet veer kleiner d.an van
watersnip.
Houding: indien uitgerekte hals, kemphaanachtig
Poten: geelachtig met iets groeni;1e tint.
snavel: zeer donker tot zwart, iets groter d,an of gelijk aan kopgrootte,
recht. Buik. zeer licht tot wit
Bcrst i zeèr fijne en kleine licht-grijsachtige streepjes in de lengte
op beige ondergrond. Rand op scheiding borstr/buik donkèrder, in het rnid-
den het donkerste, vraarschijnlijk veroorzaakt door ho,j'ere boncentratie
van streepjes' Breedte van deze band ca. 1 cm, in het midden punt vormend,
iets smalIer. iils de vogel en face stond, yras het r,uit onder deze b.:rnd. -

net zichtbaar. \

i{op: bovenkop donkerbruin, wang lichter; fletse lichtbruine oogstreep,
vrÍj breedr niet boven of onder het donkergekleurde oog reikendr vgp
snavelbasis af. Kin en i;ee1 lichter d.an andere koppartijen. Vrij lichte
beige-achtige vrenkbrauwstreep ; inclien de vogel en face opvallender dan
en profiel". Bovenkop egaal. Nek fijn, duidelijk gestreept.

_19_

v. Oostveen)

Zuigerplas Driemond (v. Duin,



(Groot Asd, 5e bIz.) -20-
Gestree t!s strand !r vervolg:
Rug: gekleurd a1s watersnip r,ret, van achteren gezien, twee lichtgekleurde
geelachtige V- t s. In andere houilingen hraren deze V-'s niet of nauwelijks
zichtbaar.
Vleugeldekveren: breed, geel omzoomd.
Vlucht: dun vleugelstreepje, van rorptot ca. de vleugelbocht.
Ondervleugel licht en nauvrel-ijks getekend.
V1eugeI in zit vertoonde een verticale tekening, bestaande uit bredere
donkere gedeelten, verticaal doorsneden rnet geel-lichtbruine dunnere
strepen.
Staart en stuit: buitenste pennen lichter dan de zeer donkere binnenste,
de stuit vías zeër licht-wit, in mj-dden gedee)-d door zeer donkere veren.
De voEel maakte een fitte indruk.
Zie ook de waarnc.ming van een gestreepte strandloperr c&. 19! maand
eerder, bijna op dezelfde plaats: 29-30/9/?4, med. BIad 12e jrg., nr. J1p. t5.
'lJaarnemers I \I . Duin, Vo1;eIzang.

Bonte Strandloper
24/ö 2 exx, §loterdijk (Krabben)

erplas Driemond, grootste aantallen 29/B 4 exx, 2/)
v. Duin)
5Loterdijk (mevr. Visser)

tegen duister invallend, Zuigerplas Driemond (v. Duin,

Aanwezip Zuie
6-exx ï

2O/9 2 exx,
Kemphaan
22/g 14 exx,

ÍJ e stra )

Kluutvr-

Visdief
TnA-2! paar, opgespoten zand

R. .Damhuis)

Zwarte zeekoet
Half a.ugustus töt half
o1à. L3/9 (Kr:abben, v.

5 paar, opgespoten zand tegenover station BijLmer (v.d. Berg,
R. Damhuis)

exxAanwezig op opgespoten temeinen rond Hoofddorp, minstens J(ltties, relatie Buurmà)

IiÍeeuuren spqc.
Gedurende augustus, september werd .er een buiten-normale meeuwenstqrfte
geconstateerd in de 'ZuidbÍj1mer en rond de Zuigerplas Driemond: kok-,
storm-, zilver- en grote m.antelmeeuw v,rerden dood of stervend aangetrof-
fen (v. Duin, Veling)
Dw'elgmeeuw
119 -2-onv. eXXl Zuigerplas Dtsiemona (S;ouken, medo vào Duin)

Vorkstaartmeeuw
B/1-1 aA. e& Zuidpier IJmuiden; smal halsbandje, zurarte. gand-
pennen, grijze vleugeldekveren en rug, bred.e witte achte:rrand'se-
condaries, contrasterend met handpennenl afstand ca. 2OO m.(v.d. Berg, R. Damhuj-s)

Reuzenstern
Regelmatig waargenomen in Zuidelij É. Flevoland,
Muiderbe.rg, o.àoi
6/9 ) ad. exx, 1 juv. ex, straniije I'iuiderberg,
Z. FlevoLarid. (v. Duin, iri estra)

ook bij de brug van

bfj r1e brug naar

tegenover station Bijlmer (v.d. Berg,

septerber I juv. ex, Zuidpier fJmuiden,
Oostveen, ,Scholten) (ook gezien door,Kraak)



(Groot Asd, 6e b1z.)
Tortelduif

_2L-

Omgeving Hoofddorp rege'lmatig een troep (,;ies, relatie Buurma)

Koekoek ':'

ÏAàEEË - ontvangen - vraarnemi-ng:
L?/8 I ex, iveespertrekvaart bij Driemond (v. Duin)
Steenuil
Broedgeval omge,ring Diemen
Broedgeval omgevÍng Àbcoude

Bosuil
SL "*, roepend., ingang Amstelpark bij Europa boul-evard (Hirschler)
Rrrnsuil
i§28-T 3rr. exr ts Schellingvrouderbruggen (de Roever, Y. Samwel)

Gierzwalul.r
4/g I ex, Jekerstraat, Asd-Zuid

Alpengier?',ïtlug

(R. Scnoevaart)

24/8 1 ex, 1aag, ricirting N, ::Jaterleidingduinen; grote, bruine
gierzwal-uw, krachtige vlucht (v.d. Berg)

fJqvosel 
-27/8, 2B/B t ex, Zuigerplas Driemond (v. Dui.n, Vogelzang)

7/9 1 ex, achter studentenflat Diemen (Harms, med. v. Duin)

Kui. f leeui,verik
14/g fÓ-15--exx, Sloterdijk (mevr. Visser)
Bgqqpieper
z/LA Uàartemmermeer, Oostzijde (Verhoeve)
jjitte kwikstaart

I ö, zang, daarna I 4/B 2 exx, l5/9, 3o/9 I ex, Pakketpost,
oosterdokskadel v'raarschijnlijk broedgcval, gezicn gedrag (swart)
LL/9 5O-LOO exx, langstrekkend, waarschijnlijk slaaptrek,
Zuigerplas Driemond (v. Duin, Vogelzang)

Gele kwikstaart
í779-- Wg "a; !o exx, SloterdÍjk (mevr. Visser)
]u'terel
L9T ].ör nam een kers weg uit ó6n van de op het trottoir uitgestaldekisten, groentewinkeL Aalsmeerweg, troet l.r,uuenesstraat (slart)al eerder ook gezien d.oor mevr. §v,,art
Tepuit
2a /5 I . ex, Zorgvlied ( And.riese , ten Berge )
Pgapje
lO/9 2-exxr a41? 2 exx, ZO/9 1ex, Zt/) Z exx, 2Z/) Z exx, 2j/9 I ex,Ringdijk bij vo Leijenberghlaan, grens Àsd Z - Buitenverdert.(C. v.d.. iJriel)
l2/B 1 ex, 28/? , .**, 8/9 t *x, Zui6erplas Driemond (v. Duin,

Vogelzang)
2O/9 2 exx, Australiehavenwc.gr 5 exx, Hornwegn Sloterdi jk (C.v.d. lïie1)
Gekraagde loodstaart

?, Sloterdijk (kraaX)
rcodstaart

9/? I ex Schiphol Oost (Verhoeve)
J5/-Z 1. a, bi j' garage in aanbouvi', F1o.ri jn, FlBerrte, Asd-i3ijlmer (Boonstra)l/7, 5/?, 9l?, L?/? noe zangwír.arnemin eà pr. rrenestraat bi3 parnassuswegr
!6/7 - tiilens bouwvakvacantie* zingende 6 hoog in top hijskraan, die ge-bruikt wordt bij heiwerk voor viaduóten-en metrobouw,-ninf,ai;k bij vanLei-jenberghlaan. vern. ex van pr. rrenestraat 31-19 (me3.-v.-Droof,e)

(v. Duin)
(veting)

4/ö

t4/B I

22/8 1

Zwarte



(Groot Asd, ?e bl,z.)
Blauwborst
E/g I ö, fouragerend in noerasandijvÍe,

1v 
ateqrLgtzangql

l4/9 L ex, in lisdodden,
zeer duidelijke oranje-ge
met oranie waas, ondelziiIuid trkukf r, Ie ít6tt znchtó

Zuigerplas Driemond (v. Duin)

§potvogef
Broedgeval werf Hinloopen,

(Hinloopen)
I(orte Ouderkerke.rdl jk, lilngs de Amste1

9raamsluipgrffiedgeffierf Hinloopen. Broedpaar broeclde twee keer (uinI'oopen)
9/7 I ex Koppelland, Abcoude (Verhoc.ve)
lO/7 I ex, v.d. Berglaan, Hoofddorp (Verhoeve) "

Grauwe vliegenvanger
Begin Augustus., ju'.rr exl Oosterpark, Ingang Linnaeusstraatr Asd Oost

(de Roever)

Bgnte vliegenvanger

Zuigerplas Driemo',d. i,iaakte zeer gelige indrukt
Ie kruinstreep, lichtgele oogstreep' 8e19 -stuit
d.e vri j gelig, 1j-cht vleeskleurige potenr Be-r dan de 2e (v. Duin, Vogelzang)

Andriese + ten Berge) (corr. vorig Blad)
'ven, liroeË. ïi-![àTëfiana (Swart)
troffen.op het dak van het Sint fgnatiuscoll-ege,
-Zuid. (R. Schoevaart)

L+/ >
toiS
1/e

2

I
)
1
I{o

o Amstelpark (

exx, aan de Er
Qr dood, aange
bbemakade, Asd

l-eine Vlie nv r
1 , Zorgvlied;
rechtop zittend,
Schoevaart )

duidelijk oranje keel1 witte buik, wit op staart,
geen geluid gehoord, afstarid 25 n (n. en S.

20/9 4 exx, 7.IO hr.Aalsmeerweg hoek Sassenheimstraat,
in populieren (Swart)

Zwarte mees

Staartmees

Asrl iïest,

14/9
?o/9

T exx,
cà. 10

langs iieespertrekvaart (v. Duin, Vog-elzang)
exx, achter .liEN-centrale (v. Duin)

Si is
L4/9 2 exx, achter I,EN-centrale (v. Duin)
Barmgijq
3O/7 tíet< over Haarl-emmefmeer, Oostzi jde (Verhoeve)
Roek
frre 1 ex, Ringdijk bij v. ï,eijenberghlaan, richting Z.O. (C,v.d.ridiel)
Vlqamse gaai
2O/9 t exr troek Plantage }iiddenlaan, Plantage Parkla-an (de Roover,

Swaab, Veling)
!ïie1ewaal
2177--T6, Zandput Rj-ngvaart (Krabben, van oostveen)

Sam esteld door:

EYe/vDr, oct. ,?5

E.J.iJi, Veling
r;ïiI1em van Abcoudelaan 14, Abcoude.
TeI. 02946 - L??6

-22-
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Blauwe reiger - geregeld in Thijssepark
Koekoek - clood ex bij een van de voLières'van het Broerse park

Ssbracht , 28/7
Bosuil - geregeld in De B.raak
lJsvogel - lr/? een ex tegen een ruit van de fa. van Ànde1 op de

Àmstercamse weg gevlogen. In het Broersepark de eerste
dag gevoerd met eivoer en vi-smeel, de tuueede dag ook
met u,itvisjes en oln 8 uur vri,lgelaten bij de grote
vijver in het Jac. P. ThijssePark.

- Big en 9/9 I ex ThijssePark
Grote bonte specht - geregeld Thijssepark, 1/9 Broersepark
r;,itte kwikstaart - 2Ji9 Thijssepark
Kramsvogel- - 3/9, 6/9, l9/9 Thijssepark
Fitis - Thijssepark, 6/7 geregeld; ?1,/B
Tjiftjaf - 30/9 zang pa::k bij Cpenluchttheater (Stritter)
Matkop - L6/7, 74/8, 21/9 »e Braak
B,romkruiper - 26/?, 24/9, 25/9 oe Braak
Groenli-ng - in september veel omgeving Thijssepark
Ringmus - l4/l De Braak

rtlle waarnemingen v.an de .Heer Koningen c.s.
Opgave: rí, Stritter, de Ruyschlaan 18f,
1-10-1975, ï,S/vDr

OnlIangen Litteratuur, derde kwartaal 1975
Ad l{ededelingenbfad 4975-III .

Amstelveen
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- Vrric Castri-cum 1lg_jti.n!er\q4ing, sept./okt. l-975 7 bl-z.
Een vogeltuin bij ileemskerk - II. Op aan te leggen begraafplaats
aan de l,iarquettelaan. O.a. nestkast-onderzoek.
Onderzoek Veldleeuuierlk tn l-974. Op de vinkenbaan werden de vleugel-
lengtes gernetenl conclusies uit verschillen. - Veldwaarnerningen.

- Vl/ïG het GOCI dq- Kor!;ran, *3.!r,gEL. I975r irg. 9, nrr 5 aB utz.
Verslag nachtexcursië Grote Rivieren.
De kleine zwaan op het Gooitneer
Len witwangstern op het Laarder idasmeer
Wist U dat ? een opsom;i,irig van vele menselijke misdragingen
rryat betreft vogelvangs.t c.q. vogelmoord, niet alleen in het buiten-
land, maar ook j-n Nederland. Voorstel .r';ijziging Jachtwet, bevreemdend
standpunt iVed. Ver. tot Bescherming van Vogels in dit opzicht.
!33ll9o,ingen pestvogels, oucl en nieuw, qaarn.e doorgeve,n aan
Ï;F;-Rinle;-fr:F:el-iE-Eazelstraat p, Buisum, .tet. o2l5g - t}?ZL.
Dwergmeeuwen, waarneming Zuicielijk Flevolanrl | 27-LA-L97\ (?)
Resultaten roofvogeltelling, 15-16 februari L9?5.
Terugmelding geringde vogels - Fouragerende goud.vinken, menu.
Dwergmeeuwen op het Laarder uVasmeer , L7-5-L9?r.
ríaarnemingen bonte kraai, blaurve reiger, wu1p, klapekster, tijdens
roofvogeltelling februari l-975.

- V',;'iG H.liriBI,El'í, §_u-gi!i= , qlugustu s l9?5 Jrg. 11, nr. 4
inventarisatie van het Grote Vogelmeer en Spartelmeer j-n de
Kennemerduinen, 1974. Ook waarnemingen niet-broedvogels.
Eerste vuaarnemingsdata zomervogels
Blauwborst voert jonge kramsvogels, Jàmtl-and, miriden-Zweclen.
Hoe zit dat eigenlijk ? koude voeten.
!g jacht in Nederland - veltlwaarnemingen in zui<l-Kennemerrancl.Uit het archief (ontvangen litteratuur)

20 bl_z.

,!aerneminggn ,*mstelygensg Parken, d.erde_Swarta.al 1975



Ont en Litterat 2e b]-z.,

VïiG Noordholland I s Noorderkwartier
Jacht op vogels in discussi-e: Brie f aan de Leden van de Tweede

-24-
, jrg. 14, no. 8/g 20 btz.

7-2 blz.

z58 atz,

de Pieper

Kamer' ! juli lg?5t 10 stellingen. Reactj.es trierop'van aangeschreven
vogelwerkgroepen en vogelwachten: 2 tegen, p gedeelteliJk accoord,
18 accoord, terwijl v*n een kleine 40 (rr.raronder KNNV VuÍG Amsterdam)
nog geen reactie was ontvang;en.
Jagers doden beschermde vogels. Proces verbaal liep uit in triest
verlopende rechtzaak"
Hoe het meerkoetenboek ontvangen werd.
V eldwaarnemingen.

9e- ,Piepel, jrg. 14, Íro. 10.
De b}àuwe reiger kolonie in de gemeente Niedorp.
Het smclleken in I'ïHrs Noord.erkweutier.
Nieuws in vogelvlucht. - Veldwaarncmj.ngen.

Contad to Vo lstudie t
magrt 1975, ontvangen 2
coórdinatie registratie nestkasten voor roofvogels en ui-ren:
Contactadres6en !'" Versluys, J.B. Buker, B. Loo§.
Lijst contactacressen Leiding contactorgaan, technische leden
en aangesloten v,r/Gts en vogelwachten, per 1 februari lg?5.
Verslagen va.n technische leden.
Verslag Contactvergadering cp 14-12-L9?4.
Oproep tot medeuierking aran broedvogel-inventarisaties.
Verslagen van vogelvrerkgroepen en vogelbeschermingswachten over
L974 en plannen voor L9?5. Jl groep€n coq. wachten zonden een
verslag in, vaa de lJ aangesloten organisaties.
Lijst van tijdschriften en publicaties, met korte inhoud
In d.rievoud ontvangen:
1 ex bij A.-ïartogr Voorzitter - 1 ex bij mej. van Drooge, secretaresse -1 ex in Bibliotheek V1JG.

Vo l-inventarisatie van de ebieden rondom de Gaas
Onderzoekverslag over 1
Bijlmermeer, juli 1925.

- Barry Teunissen en Johan van der iíie1
13 blz. + 14 kaarten.

lnleiding - Het verloop van de opspuitwerkzaamhed.en
Beschrijving van het terrein tijdens de inventarisatie -
rïaarnemingen per vogelsoort - Iets over de terreinkeuze van d.e
broedvogels - Conclusies en opmerki.ngen.

Een scha sreservaat n het Recreatie edS arnwb
Rapport uitgebrac oor Th. Belterman, en L. de

verslag 1974
,L975.

subfacurteit der Biologie, .universiteit van Amsterdam, L9?5
Hierin wat de vogels be.treft ! ,

Mr. J.H*U. van Drooge,

b1z' L?5-L1L, bijrage 6: Enige ornithologische aantekeningen over
l.:t Sg!i^"$, yan- Spaarnwoud.e. B. Daemen, 'il. Jongejans, F, Zóiss.
!1q.._L32-144, bijlage Z:'Broedvo3elinventarisàtíe van hetDijkland. G. Oreól.-
S amengesteld door : Fle j .
oetober 1975.
vDr/vDr

lu btz.
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BOTULIS}18

Botulismus is een vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door de
opname van een toxine, dat door de bacterie Clostridium botulinum in
het voedsel (c.q. de kadavers van dode vogels) wordt gevormd.

V6ór 197O werd deze ziekte bij watervogels in Nederland niet vast-
gesteld. De eerste gevallen van botulismus deden zich voor in L97Or
in het Verversingskanaal, onderdeel van het koelcircuit van het Ge-
meentelijk Ene.rgiebedrijf te !s-Gravenhage. Later werd ook botulismus
waargenonen bij watervogels in Hilvarenbeek, ï[armond en Amsterdam. ïn
de d.aarop volgende jaren breidde de ziekte z.ich uit, o.à. naar Groningen
en Zuidelijk tr'Ievo1and. Het massale optreCen van botulismus ln 1971 iuas
aanleiding voor een dlepgaand onderz-rek, uitmondend in ee,,n proefschrift,
van dr. J. Haagsma (1973).

In 1973 is voor het eerst ook een massale sterfte opgetreden onder de
watervogels, welke in grote getalen vertoefden inrrVlietlandr', een recrë&-
tie project in uitvoering tussen Leidschendam en voorschoten.

Onder' voor dezr= in het boriemslib voorkonende bacfierie gunstige
ornstandigheden - dit zijn watertemperaturen van + 2Ov C en hoger, vrel}.e
temperaturen in ondiep en stilstaand water gemakËelijk bereikt worden,
ook buiten de zomermaanden - komt Clostrid.ium botulinum t,ot aanzienlijke
toxine-vorming in een groeisubstraat (Ui3v. kadavers van dode vogels)l
Overdracht van deze ziekte heeft plarrts via de besmette kad.avers van
reeds aan botulismus gestorven watervogels. Daar de populatie-dichtheidvooral van eenden in en nabij de woonbebouwing en bij iecreatieve cón-centratie-gebieden de laatste jaren sterk is ioegeno,ierr, kunner: per tijds-eenheid veel kadaver.rs ontstaan, waardoor de kans op snelIe versprei.Jingvan de ziekte tceneemt

Voor de hierboven beschreven gevallen van vogelsterfte is Clostri-dium botulinum type c verantwoordelijk, een type waarvoor cie mens nau-welijks gevoelig is 6n dat derhalve a1s zodanig geen bedreiging vor.mtvoor de volks'gezondheid. Er dj-ent echter met narlruk op gewezeïr te uror-den, dait uit oncleraoekingsn van kadavers, vemi.cht aoàr-rret-ó"";;";i'ni"r-ggneeskundig Instituut, is gebletren d.at sornmige slachtof f ers ook de spo-ren van clostridium À, B of rl bi.i zi-ch drouguí. rn l9T4 is van zulke ge_va1len geen stijging-gedonstEt.uia ten opzilhte van L9?i; dÍt in tegen-stelling met de jaren ervocr. van ae hieiboven genoemde typen zijn al1eende sporen, die op zíc:hzelf voor de men§ ongevaarlijk zijn, in de kadaversgevonden' niet iret gif zeJ.f, d.at voor de màns wel groot gevaar oplevert.AIs uitzondering hierop kan vermeld word.en, dat van tien onderzochte irou-dere kerdaversrrin één geval type B-toxine,,verd aangetoond, naast groterehoeveelheden type C-toiine.
Na besmetbing van v,ror mènselijke consumptie bestecid voedsel met debacteriesporen van bi,vengenoemd.e ioxine-typ;n kan dit voedsel, indien hetniet juist behandeld ',voràt, gevaar opleveren voor de mehs.Tevens kan intoxicatie. plaatsvind.en via de huid in,lien d.eze beschadi-gdis (wondjes en dergelijku)^oi via d.e slijmvliezen. l{oe verd.er d.e kad.aversin staat van ontbi'ndin[ verkeren, _d.es te gunstiger zijn de omstandighe,ienvoor de ontwikkeling van A-, B"- of .r.r-toxi;;; hetgeen gevaar oplc.vertvoor de mens.

chtli hoe 1g'n ndien doCe vo Is ,riorden troffen
op grond van het vo::enstaande dient,-vooral bij stijging van de tem_peratuur, goed gelet'be worden op het v66rkomen van docle wat"r"og"r*."Bij sterfte onder eendcn of andere r.rratervogels in uw gemeente of recreatie-gebied adviseren wij u het volgende te doei.

TerstonÉ a1le docie vogels uitue personen belast met het ve
-handschoenen te dragen. AIle

1

dienen te worden_getroffen.

het ïuater of van de vraterkant verwij,leren.rvrijderen vqn de kadavers dienen plaÀticnodige hygiËnlsche voorzorgmaatregelen



(Richtlijnen BotuLÍsme, vervolg) - 26 -
2. Enkel-e, zo mogelijk verse, kadavers dienen zorgvuldig verpakt te

worden, eerst wikkelen 1n kranten en ver,,volgeos in plastic . Deze
kadavers dan zo spoedig mo6e1iJk sturen aan het CentraaL Dierge-
neeskundig Instituut, Prof. Poelslaan 15t Rotte:.dam, telefoon OIO-
)53911, om te la.ten nagaari of er s;rrake is van botulismus.

3. Indien na ond.erzoek blijkt, dat.er botul-ismus heerst, dienen aIle
§"*?y"f§' Cegelijk verpalct, rJitsfrlitend i+ geg verlrandinesi+;ïE-
latie ygrnietlsd tg ygrden. AnAere metEoóen öil ÉAaversT;ï8r,i83-
deren (bijv. neerl-eggen op vuilnishopen, begraven) brengen grote
risicors mee voor nieuwe besmettingen.

4. In gebledert, waar botulismus is geconstateerd, is het van belang
geregeld. en zorgvuldig te zoeken naar dode vogels,

t
i

ó

Richtlijnen voor het nemen van maatrege len ter voorkoming van botulisme.
1 rn de. maanden, dat boturismus verwacht kan worden (hogere tempera-

turen), en vooral in die gebieden of plaatsen, *".r rà"ri.s eerder bo-
tulismus is opgetreden, d.ient men extra bedacht te zijn op het vóór-
komen van dode watervogel-s.'Men moet dan een geregeldà contröle uit-voeren.

2 ilet publiek zou gegldviseerd kunnen worden de waterv ls niet te
voederen om te voóikomen, dat veel vogels

fde plaats te sterk geconcentreer,
wo en aange en en zoop eenze d worden, met name op dieplaatsen, waar ::eeds eerder botullsmus is cpgetreden.

J- Watervo§elsterfte op beperkte schaal laat zich verklaren uit hetfeitr dat in het water drijvende kadavers bij hoge temperaturensnel desintegreren, waardoor toxische weefseid*"Ít3.u i."r" de bo-dem zinken. In_gndiePg waterpartijen kunnen deze döertjes-g"À"kk"-lijk door de daffirg"r"nàu *"I."rro!eís woraer, opg*ior"rr.Het is daarom uit een oogpunt van miliàu-hygaene van grogt belang,dat ondiepe waterpartijen worden uitgediepl, voural aàn de kanten,tot een diepte van 40 tot 50 cm.

*ii,t,!****!t**+,1,1****{t******l(**:t*+**,i,t*********r<*****{.**********,t'}*,}********

Overgenomen uit een rondschrijven, No. BI-O246GSL?8/L, .

gedateerd 2 ju}1 1975t verzonden 15 juli 1-9?5,

Van: het ProvinciaaL Bestuur van Zuid-Ho-lland,
Aanl de colreges van B. en vV. der gemeenten in de provincie

Zuid-Holland,
22-?-tg?5, LSB,/vDr j

:*:trlrt,i****i{****:t:t:È,**+**{.*+*f*'t*'trÈ***:Í*{.t**,*,tr**,***,t*,t,Í*,t{..**+******,t,t,t*'}***:È

Naschri ft :

6'Ït-AFEIEeI werd ontvangen toen het vorige nummer van het l,iededelingen-
blad reeds afgedraaid wàs.
Dientengevolge hebben de richtlijnen rroor d.1t jaar weinig zin meer
IÍij hopen dezé voor L9?§, te kunnen aanvullen t]a,.v. ricnIli3n 2
met I of meer adressen waar de kadavers , kunnen worrlen afgeleverd r
die in Amsterdam of naaste omgeving zijn gelegen, ter vermijding i-ngewik-
october L9?5, vDr kelde procedure opzending naar Rotterdam.

'l * * * * * * * * * * *,t* 't,i t,i * * + * * r(*,1 * * rt * * *:t * * * * * + * ï rÈ,t í. rt ** +,t * * * * * '* * !i* * + +:&* rl rt* * *,t,È,t * !Ít
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BESIUUR KNNV VOGELV'JERKGROEP AMSTERDAM

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

CORRESPONDENTIE-adre s
ook voor correspondentie
over het Mededelingenblad.

Voorzitter
Vlce-Voorzitter
Secretaresse
Penningmeesteresse

Me j . ivlr. J.H.U. van Drooge
Cornelis Dopperkaae B Vt
Àmsterdam-}OO9. Tf t ?30373

* i {. Jl * *,i * t J.:t,t,t * * * * * * '3,t * * * * * i. * ,l * * *,t,t,È,* )t !t *:È *,t,},1 * ,t,1. i} * * t *,t,t *,} * * * +:r * * ||:} !i at*

Redactie en Uitgave IvíEDEDELINGENBLÀD:

Mevr. J.E. Brinkers
Me j. Mr. J.H.U. van Drooge
Mevr. M.G.J. Geers
K.A. Straatman
E.J.M. VeLing

ïIlustratie voorpagÍna: F. Lobel
BetalinA lidmaatschapsgelden en

abonnementen Gemeentegiro Q3.5OO) Àmsterdam
v-Io.4oo, t.n,v.
Vogelwerkgroep KNNV Amsterdam, r
p/a Mevr. Brinkers, Turnerstr. 24',

,È,r*,**,i,r+i(,r,,.*,r,,,*,r*,r,r+*,3:r**Ji****--*ï:l:ïiïï;}???;-.ïl; .7117??.*********
DOORGEVEN V WAITRNEMïNGEli:

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

Groot Amsterdam 4ani E.J.M. Veling
tlrlillem van Abcoudelaan
Tf. 02946 - l.7?6

14, Abcoude

9onggg!-ARTIKELEN ggg:_ Mej. van Drooge, ad.res zie boven
bij voorkeur in DUPLO

Zie verder voor termj-jnen van inLevering,
uiterste data met het oog op publicatíe in fret Mededelingenblad:
RegelinEen van Huishoudelijke Aard ,, b}z. .7 .

EXCEPTIONELE WAARNiII,IINGEN :
onmr-ddellijk na waarneming
in nmsterdamse Bos aan:

adres z zie boven

of
b . g.g.

K.A. Straatman, tf. 4f6B6B
J .H ,C . cle Groot , tf .414014
Mej. van Drooge, tf. 730373

11-glgg!_$g=!g:93g geg: E.J.M. veli-ns, 02946 - rT?6
ii * 'l 't * * * 't:*:* * * * * * * * * * *,t * * * * * * * * * * r(:t +.í * *,* *,k {. * *,i * *,i( * * * ** **:t ** * )i** rB** **,t !t**

EXCURS omm].ssl-e:

A. Hartog, Admiralengracht ZO5h", Àsd-1OI5
Mevr. J. Alberts, Àndries snoekstraat, ?5, Asd-lor8, tel. t53442.
Gemeentegiro (1].5O0) E-92O6, t.n.v. Excursie Commissie KNNV VWG
Amsterdam, p/a mevr. Alberts.
:f'Èt'*ti.*.,1í,i*,t*:t**,*,fi*+*)t*,i,k,t************************)*,f,t*****************!**

JONGEREN GROEP Contactlid Vl[G Bestuur: W. Haver, Dr. de Visserlaan 2,
Amstelveen. Tf. 4183?t.

Organisatie excursies: G. Krabben en E. Lammers.
'r'f*;t't*'**rt*'t*tI****,t**'***'r**!**********,t***rt**,t**{.*********,t,i***,t**,***,F*,t*
vDr/vDr, 197,



I
I

l

t

t
e

a

t


