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Dit jaar eindigde voor de Vur'G, althans naar het oordeel van het Bestuur,
enigerrnate in mineur, met de vraag: mogen wij ons eigenlijk nog we1
Vogelu.lERKgroep blijven noemen ?

Inderdaad, §Iggpg-activiteiten waren er zeer weinig. iilèI rverd door een
flink aantal }eàïn op een bepaald eigen gebied hard gewerkt, maar bij
hun vrerk speeJ-de het lidmaatschap van d.e V,;rG niet of nauwelijks een rol.
,dij noemen het uilen-onderzoek in het Ami;terdamse Bos en het torenvalk-
nestkastwerk in Groot Amsterdam, alsnede de voortgezette studie van de
blauwe reiger, a1Ies gepaard gaande met veel ringwerk' De inventarisa-
ties van Golfterrein Duivendrecht, het Amstel Park en Botshol' alsmede
de medewerking aan de Àvifauna van iïest-Nederland. Over een deel van
deze werkzaamheden verschenen publicatÍes in het i,iededeliagenbladt
uaardoor deze een grötere lezerskring bereikten, ter verhoging van
hun vogelkennis, hopelijk ook ter inspiratie voor eigen activiteit.
Pluspunten van ons bestaan blijven voorts de contactlegging tussen
leden, rroud.n en rrjongtr, de stirnulans van de'publicaties in ons BIad
voor het doorgeven van waarnemingen voor de rubri-eken Amsterdamse Bost
Groot Amsterdam, en Amstelveense Parken, alsnede de uitwisseling van
litteratuur met naburige VrilGts en instanties a1s Staatsbosbeheer en
het R.1 .N. .

Voor het leggen van contact waren er o.a. wder een aantal geslaagde
contactavonden , te weten:

L8/L Jaarvergadering (zaterdag-middag, Bosmuseum)
L4/2 A. Blok, over de blauwe reigers
7/3 J.L.L. Steenhart, over Turkije

Lt/4 P.W. Brander, vogelgeluiden in combinatie met enkele diars
1O/1O A. Blok, ditmaal over de gemengde aalscholver-, lepelaar-

er - natuurlijk toch ook weer - blauwe reÍ-ger kolonie in het
llaardermeer. À. de Jong vertoonde enkele korte films
over buitenlandse reizenl o.&. §panje. G. Krabben toonde
ons een serie dia?s, gemaakt 1n de kokmeeuwen-kolonie in de
zandput bij Nieuwe Meer.

1\/rc Nogmàals Hi. steenhart, ditmaal over Scandinaviö.
|L/LI Exira Ledenvergadering, teneinde met de leden te discus-

siëren over mogelijkheden tot vergroting van onze activÍteit.
L1/LZ Je ïërr der'rirllel en B. l'eunissen, verslag met diars en film
. over een Schotse vogelrei§.

Behalve de Jaarvergadering, werden de bi;eenkornsten gehouden in
het $Jijkcentrum De Kamp, Buitenveldert'
Excursies:
2J/2 Ganzen
1 en 4 mei, ï,'iariapeel
6/7 iuní, nachtexcursie Grote Rivieren
LL/IO Zuidpier IJmuiden en Àmsterdamse'lïaterleidingduinen
7/LZ FIevoland.
Geplande excursies naar Zeeland en Texe1 (weekend) gingen niet door
wegens een orlvoldoend. aantal deelnemers.

AIs werkelijke g{qqpq-ec-tiviteiten noemen we de waterwildte}ling
op 12 januari L975 en een puntentelling in het Amsterdamse Bos oP

15 februarí 1975, alsmede de rrschonerijtr in Botshol' waarvoor de
opkomst redelijk goed wa§. De nestkasttimmerdag vindt deze keer pas
in januafi L976 plaats.
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(Jaarvepqlag 1975, 2e bIz.)
öpÈtsrd4qrqe, Bos
Hoewel er dit jaar niet geinventariseerd werdl werd.en er toch heel
wat waarnemingen dcorgegeven, waarvan als gebruikerijk ee,n selectie
in het Mededelingenbtad werd gepubli-ceerd.
In de broedkolonie van d,e Elaqw_e-_Beigqr r,;erd.en 18] juvenieJ.en ge-
ringd. AIs seizoen-n,u.ximum-Gï8ff61-!6/4 ro4 ueretï" nesten geteld.
De fenologische records van 1974 werden nog weer verbeterd:
het eerste. paar was er al op 9/1, het eerste eÍ ! 26/1, het eerste
jong op 26/2. (a. nlok)
Van de fuut
steld (fr-i

werden aan de Noordkant 10 à 12 broedgevallen vastge-
9?42 8), terwijl er minstens 8 paar kuifeenden broedden.

Ook dit jaar bracht een boomvalkqn-paar 2 jongen groot in de oever-
Ie^nden van het Nieuwe ueËilïEïf$Uruikmaking van een kunstnest,
aldaar door HIi. de Groot, tsuker en Hartog gemonteerd, aangezien het
oude nest het slachtoffer was geworden van stormvlagen,
Van de 14 paar Bosuil broed,den er 1} in nestkasten, met tezamen 19
jongen. Van de lansulL werden slechts / broedgevallen vastgesteld,
terwijl er daariilEïÏog 6 territoria bezet waren zonder broedre-
sultaten; mogelijk hing dlt samen met de slechte mui-zenstand ?
(de Groot, Buker, Hartog ). Du nachtegaal bezette 46 territoria (Buker)
De torentalk: I broedgevallen in nestkasten, 17 juv. (Buker c.s.)
In tegenstel-Ling tot in 1!/4 waren de waarnemingen van de kleine

de Eroenebontgl§pgqb! m.i.v. ffi€i gering. Tussen 2J/4 en lg/7 werd
gpecht helemaal niet waargenomerl.

Wat de nj.et-broedvogels betreft noemen we vraarnemi ngen van!
roodhalsfuut, geoorde fuut, kwak, roerdomp; krakeend, pÍ.jIstaart,
krooneend, middelste zaagbek, nonnetje, bergeendl wespendief,
bruine en grau$re kiekendief; bontbekpLevier, goudplevier, bokje;
velduil, ijsvogel, draaihals; boomleeuwerik, waterpieper, klap-
ekster, beflijster; zwarte mees, baardmannetje; frater, barmsijs,
goudvinkl roek.
In totaal werden , evenals in l9?4, 14.5 soorten waargenomen in het
Amsterdamse Bos, waarvan 53 aJ'6 broedvogel, de dubieuse soorten
slobeend, kleine bonte specht_ïl.lïtt"r niet meegerekend.

Een groter aantal leden dan in voorafgaande jaren stuurden bfj-
dragen in voor de rubriek Qrog! Ams-!e4Q.a4, zodat deze ln belang-
rijkheid groeide, ,Í**:t***

2
T

JoneerensroeD
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Door verffiÏIlende ornstandigheden liep de activiteit van deze
groep, in vergelijking tot hun top-jaar Ll9?4, zwaar terug. Twee
van de I contactavond.en glaagden, van de 12 gepl.ande excursies gin-
gen er niet meer dan J door. Oorzaken: studie en ander werkl §orn6
weersomsta.ndigheden, maar helaas ook afnemend enthousiasme. Hope-
lijk komt er in 1976 weer een opleving.
A{qptf aqtli dmaatschap
Hoewel deze inste}lÍng in het verleden aan zijn doel heeft beant,-
woord t.à.v. de bevordérj-ng van de activiteit, de kennismaking tus-
sen rloudererr en nieuwe leden, instructi-e vogelgeluiden en de intro-
ductie in inventarisatÍe-technieken, bleek het ondoenlijk dit voort
te zetten bij gebrek aan begeleiders. I,Íede omdat tegen het adspirant-
lidmaatschap als zodanig toch ook al,op andere gronden door enkele
leden bij herhaling bezwaar werd gemaakt, werd op de Ledenvergadering'
van 21 november besloten tot opheffing.



a (Jaarverslae L9?5, ]e b1z.) - 1 -
irièL w1I]en tiij blijven proberen nieuwe leden te rloen opvangen door
I of meer (aI dan niet bestuurs-) leden, die zÍclr hiervoor beschik-
baar stellen.
Het MedeéeIinSFnbIg4 verscheen viermaal, rÉsp+ in maartr julit
ffiarí 19?6, met resp. 33, 22, 2? en' 2J blz' '
In alle nummers fungeren de kwartaaloverzichten Amsterdamse Bost
Groot Amsterdam, i.mÀtelveense Parkeu en het litteratuur-overzicht.
T.a.v. de verdere inhoud noemen wij:
!ïaterwildtelllnp;en in en rond Arnsterdam, l2-L-197r.
Nestkasten en kunstnesten voor roofvogels en uilen in en om Amster-
dam in l9?4.
Puutente}ling in het Amsterdamse Bos, 15-2'1975,
Inventarisatie Vogeleiland, L9?4
ïnventarisatie Schinkelpolder t t9?4.
Inventarisatie Noordkant, A9?4,
Rondschrijven van Noordhollandrs Noor<lerkwartier inzake de Jachtwet.

Terugkeer zomervogels/broedvogels Amsterd'amse Bos 1975.

Broedirogels GoLfterrein Duivendrecht 1975r en een aantal andere
j-nteressante waarnemingen aldaar.
Inventarisatie van een gebied ten Noorden van het Nieuwe Meert
in het kader van de inventarisatie voor de Avifauna llest Nederland.
Botulisrne.
Jaarverslag ViriG ovet L975.
Àmstelparkl nestkastenverslag en andere v,'aarnemin$eÍIr
Kiekendieven-onderzoek op de tijaddeneilanden.
Vogelwaarnemingen in het Hooggebergte (Vanoíse NationaLe Park) '
Nieuwsbullgtins
verschenen tus§entiids in januari (Nr. 20, gedateerd december 19?4) r

october (Nr. 2l-)r november (Nr. 22) met resp, 2, 2 en 3 blz.
De Jaarvergadering van het KNi'iV Contactorgaan' op 1) december 1975

in Utrecht, werd bijgewoond doór Vice-Voorzitter J'B' Buker, terwijl
op dezelfde datum Voorzitter A. Hartog de VilG vertege nwoordigde bij
de Jaarvergadering van Vo e lbes erlnl- , eveneens in Utrecht.

De Hrr L.H. Blom vertegenwoordigde bij enJ-ge VWG-bestuursvergade-
ringen het bestuur van de KNNV Afd. Amsterdamr van welk bestuur
ook onze Voorzitter, A. Hartog, nog deel uitmaakt.

Bij de afsluiting van het jaar bedroeg het 1e_d9ntg1 !2' alsmede

t htrLsgenootleden en 15 abonnees op het l.{ededelingenblad.

luÍej. Mr. J.H.U. van Drooge
Secretaresse KlillV Vï'lG Amsterdam
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4
Verslag Amstelpark L975

Ap 22 februari l)lJ werden op verzoek van d,e ileer Rademakert botani.sch
hovenier bij de Gemeente Amsterd,am, door Rinke Andriese, lIr. Rademaker
en ondbrgetekende in totaal 4! nestkasten opgehangen voor mezen, rood-
staarten en giauwe vliegerrveog€rso

De verdelÍng was a1s volgtl
2L Houtbetonnen kasten met een vLieggat van 3O mm.

11 Houtbetonnen kasten met een tlieggat van 28 mm.

9 liaLve Houtbetonnen kasten.
1 Boomkruiper Houtbetonkast.
5 z.g, Houtbetonnen kasten voor Roodstaarten.
2 l(unetnesten voor Boerenzwaluwen.

Door Rinke Andriese met zijn neef !,raarten irndriese is er driemqal
gecontroLeerd. De resultaten vraren als volgt:
fn de 21 kasten met een vlieggat van ]O qg kwarnen Ij broedsels
van de koolmeesp 1 van de pimpelmees en 1 van de huismus tot een
geslaagd resultaatl in 2 kasten was aLleen sprake van nestbouw
zon<ler verder resu}taat, en I koolmees verliet het nest met eieren;
tenslotte werd in de laatste kast een 2de broedsel grootgebracbt van
een kooLmëesr

In de 11 kasten met een vli-eggat van 28-*g kwainen 7 broedsels van
de piropelmees en I van een koolmees tót een geslaagd resultaat.
In 1 kast was aLleen sprake van nestbouw, in 1 kast was'niets'
en I kast werd door een pimpelmees verLaten.
In de z.g. roodstaartqn-§asten kwam Seen roodstaart tot broeden;
wé1 kwam in 1-t<ast-een Éóólmees tot goed. resultaat, tertgijJ- in een
and,ere kast al]eea nestbouw plaats vond van een kool- of pimpelmees.
Een volgende kast, met nestbouw van een kool- of pimpelmeee net 1 eí1
werd verlaten; een and.ere kast, waarin een koolmees broedend werd
aangetroffen, werd verlaten, maar later rrerd er toch een tweede
broedsel van de koolmees in grootgebracht. In de laatste kast werd
niets aangetroffen.
In de t halve kaste4 I voor grauwe vliegenvangers of roodstaqrtent
kwam geen van deze soorten tot broeden. In drie kasten was nietst
vier kasten lrerd,en als slaapplaats gebruikt t waaronder met zekerheid
een kOolmees; er vías een kast met slaapnestr van huismus ?r en in de

laatste kast begin nestbouu, van een huisrnusl het nest werd echter
.niet afgemaakt.

In l boomkfUf_pgtkasl kwan niets, evenmin als in d.e 2 kunstnesten
voor boerenzwalulven.

Uit het voorgaande mag wórden geconstateerd dat de kool- en pimpelmees-
kasten een zeer hoge bezettingsg3aad hadden, ir,aar dat in de ove;'ige
kasten t.à.v. de hiervoor bestemde soorten geen resultaat werd geboekt.

*,i,tï*

Verder werden door de samensteller van dj.t verslag de volgende soor-
-ten met vrij grote zekerheid als broedvogel vas €gesteld:

f

liild,e eend, torenvalh (1 paar in nestkast), patri
ringvreg) , fazani-, waterhoen, meerkoet, holenduif
houtduif, tortelduif (enkele paren), Turkse torte
voor kippen en parelhoenders), koekoek (met naast
(broedpoging in rododendronvallei, mislukt) 1 boer
verstoord), zwante kraai, ekster, Vlaamse gaail k
(zie bovenstaand verslag), iiiatkop (op Amstelrust

i
\
s
o

(U:-; toekoi:istige
p Àmstelrust) 1(bij voeaerplaatsI

e omgeving) r ransuil
enzwalu-lr ( L paar,
ool- en pimpelmees
?), staartmees,



(vervoLgAmstelpark) -5'
boornkruiper (op AmsteLrust), winterkoning, zangliJster (veel), merel
(zeer a}gemeen), nachtegaal (3 tot 5 paar, hoofdzakelijk in de rodo-
dendronvallei, tot ver in juni gehoord. lits: gé6n brandnetels !)r
roodborst, bosrl.etzanger (enke1 paar bij Land in wording/, spotvogel
(neemt af) r zwartkopl tuinfluiter, grasmus (op Ringdijk ?), fitisl
tjiftjaf, grauwe vliegenvanger (enkeI paar bij schooltuintjes), heg-
gémus, §preeuïu (bij behui,zing), groenlirigy putter, kneu, vi.nk (enke1
p*ar op Àmstelrust), huisnus (uij uerruizing) | ringmus (vnl. ;imstelrust)i

*'t:i,it

Verdere interessante waarnemingen waren:

22/2 Goudvink ö in rododendronvallei, zeer mak, vraarschiJnlÍik
noordelijke vorm.

23/2 Kleine bonte specht, roepend, op Amstelrust.
t+/5 Bonte vliegenvangerr bij schooltuíntjes,

14/4 idem, bij Land in wording.
ïï/LO Bosuil,, roestend op Amstelrust.
IL/LO SiJsjes op Amstelrustr rí,.o. enkele bart:sijsjes,

ook in de rododendronvalleÍ.
sldaar ook veel putters, fouragerend op berkenzaden.

1/12 lJ.svoge1 op Aurstelrust (wng. van rle Heer Zeegers)

Samensteller: J .,J .i,i . Àndriese ,

Iíavikshorst 71, Buitenveldert.
Te1. 4at864.

!t*rt,i***:l*l:Èltt,1.***:t,i****,i+++****++**+*,t*,l******,*+*+*t****,l:l:lí!t,t*tt:i*:f:l*:t*'tt:I

Kiek ndieven- r ek e iiaddenei anden in 1

In dit jaar werden gedurende vier maanden door twee bio).ogen van de
V.U. dagelijks v,raarnemingen gedaan van de J soorten kie[endievent
met het dgel" meer gegevens te Verkrijgen over de verschillen in ter-
reinkeuze, prooien, gedrag, etc. .

Tijdene onze vacantre ki'ramen wi.j met deze biologen in contact'
waardoor dit intensieve onderzoek - gebundeld Ín een lijvig rapport -
on6 nog vers in het geheugen li-gt.
Vóór al1es. iiwamen rvij zeer onder de inrlruk van d.e zorgvuldige en ge-
deger.* werkwijze van deze jonge studenten, die geen enkel risico na-
ífler1 . Ilesten werden öf f s mor6ens vroeg direct na zonsopkomstr öf

rs avonds bezocht of geinspecteero, zodat de kansen op niet welkome
belangstelling van anderen practisch nihil 'À.rren. Er kviamen dan oök
geen verstorj.ngen door menseLijke oorzaken voor biJ de geobserveerde
21 neéten, waaronder L? van de blauwe, J van de grauwe en 1 van de
bruine kiekendief. Indien schuiltenten moesten worden geplaatstl
werd dit uitsluitead gedaan in practisch ondoordringbaar duinstruweel
Ín afgelegen duj-nvalleien. HÍerbij v,rerd een Erens gesteld van 1O nJLnu-
ten: binnen deze limiet moest de kiekendief op het nest zijn teru6-
gekeerd, an<lers werd. de ochuiJ.hut prompt vervrisOera. Kortóm, Daemen en
de Loorij waren volijverige'vogelstudenten, maar ook vogelbepchermers.
llet was ons een voorrecht nli en dan gegevens voor hen te kunnen aan-
dragen, die voor het onderzoek waa.rdevol- zourien kunnen zijn,.
Zij beechri.jven het baLtsen en de paringsvluchten, vaak op enkele
honderden meters hoogte en ook wij keken ademJoos naar de stelIe duik-
vluchten rnet l.angs het lijf gevouwen v1eugel,s.



i'ierkrvaardig was, dat er slechts s mannetjes op 2J. ,"orr"tJu-"'.;",
en dat enkere mannetjes van de blauwe aan veerwijverij deden:1 mannetje had J nesten en een and.er liefst ? neÀten ónder zijn hoede.Dit kon worden vastgesteld door tijd.naarne-ming,en van meerdere perso-nen, welke de theorie bevestigden.
Zodra de jongen uit waren, moest er heel wat prooi word.en aangevoerd,
hetgeen vclor de mannetJes alleen een te ztilare taak was, zn6at eenaantal vrou'u',rtjes zelf ging ja.gen. Hierbij rlrerd $Jaargenomen, dat devrouwtjes in het algerneen niet verder dan 1 km van nàt nest gingen,terwijl mannetjes tot 1o kin van het nest prooien vingen. De kortereactj-eradius van de vrouwtjes kon niet verhirr.ier*rr, dert desnj-ettemineieren en jongen sor,:s ten prooi vielen aan kraaien, kauwtjes en voor-aI aan stropende zilvermeeu'Ír'en, !ïaarvan een grote kolonie in de bnurtte vinden was. Hoe dichter het nest bij deze meeurrenkolonie wasl deste ;ninder jongen kwamen groot. Daarenboven bevord.er.de de v,ritte kleurvan de eieren van de kiekendief nu niet bepaald een goede camouflagevan du nestplaats.
Soms werden de nesten op zeer gevaarliJ
meters van fietspadenr die begin apriL]
in het seizoen zeer druk bereden d.óor
In het algemeen waren d.e jongen toen a]
broedresultaat gunstig was. Dergelijlq
dacht van d.e jachtopziener, die er op
kr,lram. Overigens had deze jachtopziene]
merring over de stootvogels, die Éij nuterrej.n, dan in vroeger jaren, toèn n]jagers elders veel- nesten van stootvcg]

jke plaatsen gevonden, enkele
nog rustig vraren, maar later

de badgasten en kampeerders.
1 groct, z;d.at uiteindeli jk het
e nesten hadden de speciale aan-
zijn dagelijkse ronde geregeld.
r een totaal andere, positieve
zag a1s noodzakelijk in zijn

ij op last van zijn werkgevexs-
e1s had moeten vernietigen.
t tijdens regenbuien de jongenBij nestcontrö1es werd vïaar Fjenor:ien, dajschuilen onder de ui.tgespre ide staart u.n vleugels van het vrouvrtje.Verder inspecteert het vrouwt je de jongen regelmatig op insecten,maden e.d. Helaas kwam het in één geval voor, dat 2 jongen d.ermatedoor rnaden h/aren aangetast dat zij stierven, ond.anks medicijnen vande veearts. In twee gevallen waren de eieren niet bevruciit en broed.d.ende blauwe vrourvtjes meer dan lO da6en vast inaar vruchteloos, tot debiologen de eieren u,egnamen.

De aangebrachte prooien werden genoteerd en gedetermineerd, vraarbijhet rijkelijk gevarieerd.e menu aan het licht kv.iam: jonge fazanten,halfivas konijnen, jonge weide- en vuatervogels, diverse soorten aang-vogels. Het is een fascinerend. gezicht eàn kiekenclj-ef te zien v1j-e-gen met een flink formaat konijn, dat hiJ met nroeite van de grond. kankrijgen. De gemiddelde statistiek gaf aai, dat het prooigewicht perjong per dag circa 2!O grarm bed.roeg.
In het onrlerzochte gebred rflaren er ninder bruine kiekendieven dan vroe-Eerr terwijl de blaune kiekendieven juist vooruit i,varen gegaan. In hetalgemeen rïaren een aantal temeinen À"og"", iiraarvan d.e blauwe, dic hierzijn biotoop kiest, profiteerd,e. Door hàt verd.r:rÍjnen van vochtige plaat-sen met riet was er daarentegen minder gunstig tàmein voor d.e [rr.irr".-De grauwe kj-ekendief heeft het moeilijk en komt het rninste voor. Zondertrvijfel is hij kieskeuri;,,er in de terreinkeuze, maar is hi-j ook minderagressief dan de blauwer die zijn nest fe11er verdedÍgt. Bij nestcontr6levan de blauwe werd'en niet zeld,en aanvallen gedaan op ónbeschermde hoof-den, terwijl bij rle grauwe kiekend,ief het viouwtje uit het gezi-cht ver-dween' Door dit ontwijkend gedrag za1 het nest vàn de 6rauwe aan grotererisicors blootstaan.
Bovenstaande 8egevens werd.en ontleend aan het rapport van Daemen e,1Loorij van 1970.
J""Hgïi,.197É H. Kamp, Burg. Hogguerstraat Z?1,rlnt/vut Arnsterdam , sloterríeer. Te1 . 13246A



v e 1ïaarnerí n nhetH ber e

Vanaf 22 juni tot en met, 2) juni 197) hebben wij een kortes fiaàr g€-
weldig géslaagde vakantie doorgebracht in het Vanoise l{ationale Park in
Zuíd-Frankrijk. Het park, gelegen aan de ltallaanse gren6, ís 53.OOO ha
groot en ligt, evenals het voorpark, op een hoogte van L2OO tot 3852 n.
Dit bergnatuurreservaat mag ge2ien word.en a1s een vruchtbaar resultaat
van opkomende natuurbescherming in een, land, dat met dit soort dingen
niet voorop loopt in'Europa.
Het land.schap is te verd.elen in een aantal horizoirtaLe biotoopzones.
a'De lagere gedeelten van de valleien, aret agrarische gebiedenr ge-

mengde bossen en bebouwing. lloogte: 1OO0 - ]-5OO meter.
b Een naaldhoutzone, die boven de akkerbouwgebierlen ]igt. Dit zeer

homogeen hegroeid gebied is avifaunistisch gezien niàt zo interessant.
Hoogte 14Oo - 2OoO meter.

c Een gebied datr vaak vrij scherp, overgaat van naaldhout'j.o grasLand
met struikgewas.
Hoogte r8oó - 22oo meter.

d De alpenweiden: op grotendeeLs steile hellingen gelegen grasland.
Veelsoortige schimmels en mossen bewerl<stelligen een schutkleur-

' effekt op de slordig in het rond liggende rotsen en keien. Iiet is
vooral dit gebied uit-de Alpen, dat bekend is geworden vanwege zijn' schitterende flora
Hoogte 20OO - 28O0 meter.

e Een Landschap dat bestaat uit een grillige combinatie van kale rot-
senr sneeuwveLdenr morenen en gLetsjers. De begroeiing verd',rijnt
hier vrijwel; slechts enkele vogelsoorten kunnen zi"clr in deze zone
handhaven.
Hoogte 28OO meter en hoger.

Bovenstaand schema is ontleend aan onze route i'iodane-Termignon-Glaciers
de Ia Vanoise (hoogte tot 15OO meter) - Lanslebourg-i'iod.ane.
De verschillende zones korqen vrijwel overal in de À1pen voor, maar d.e
hoogte uraarop zíj zích bevinden is afhankelijk van d.e rigging van de
hellingen. l,Íet n;rire het noord,-zuid verschil is opvallend. Omdat een zuid-
helJ.ing meer zon krijgt dan een noord-heIIing zal de begroeiing aan de
zuidkant meer kans tot leven krijgen en dus op grotere hoo6te nog voor-
komen. Het behoeft nauwelijks betoog, dat dit verschil zijn weerklank
vindt in de vogelstand van de orrderscheiden hel-lingen.
In l"iodane, waar we vj.er uur op een bus naar ferrnignon moesten waohten
(op zon<lagmorgen vertrekt het rnobiel alleen om 9 iu"), verkend.en we vast
de helling tegenover het etation (fO5O - 1100 rneter). Op een telegraaf-
draad zat een mannetje Rode RotelS.jster te zingen.
Na zotn d.rie kwartier onverantwoord Frans bochten',trerk begonnen ure onze
voettocht.in het dorpje Terrnignon vanaf een hoogte vern 1J00 meter.
0p de akkers was de meest algemene soort het Paapje. De 6enrengde bos-
Sroepen bevatten onder andere Koekoek, Groene §pecht, Groto Bonte Specht,
B'oompieper, Gekraagde Roodstaart, Fluiter, Grauwe vlie6envanger, Koó}-,
Pimper-, zwarter Kulf- en §taartmees, Ivlatkop, Bpomkruipef , Putter, tien-
ta11en Europese Kanaries en als voornaamste attractie de Citroensijs.
De baLts van de Citroensijs doet aan dÍe van de SÍjs denken, maar de
zang is een hoog metaalactrtig gekwetter, dat geproduceerd ,,vord.t tijdens
een bijna dwarrelende vlucht. In het kreupelhout zat een orpheus-
spotvogel te zingen. De zang mist de dissonante tonen van de Spotvoge}
en wordt minder luid voorgedragen. Een andere talrijke soort ià ae val-
lei was de Grauwe Klauvlier.
Naarmate we ho6er kwarten veranderde het landschap. Het gemengde bos
maakte plaats voor een monotoon naaldbos, waardoor we enkele uren om-
hoog klomnen. Vogels van het naaLdbos v{raren o.a. Boompieper, Zwartkop,
Tuinfluitert Goudhaantje en Vuurgoudhaantje, reeds genoemd.e mezensoorten,
Putter, Vink en Goudvink.

-7-
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loen we uj-t het naaldbos ,taren gekoilen, belandden we in struikland-
schap rnet een aanmerkolijk grcrtere vo;,;e1rÍjkdom, waaronder Ëoompieper,
Paapje, Grasmus en Braamslui-per.
Terwijl vle op een steeds hoger niveau kvramen, verclueen het struikge-
was en veranderden de vogelsoor.ten. De eerste Beflijsters v,ierden wa&x-
genomenl boven ons voerden tÍentaIlen Alpenkauwen de vreemdste caprio-
1en uit in hun vlucht. Hier u/aren ook cle eerste r noÉï onschuldige,
sneeuwveldjes, een voor Nederlanders de laatste jaren toch wnt vaag
gei;rorden begrip. De begroeiing vierd. schaars boveR de 2OOO rneter, in
te6enstelling tot de hoeveelheden sneeuw. §neeuwvelden van vaak hon-
derden meters lengte moesten worden overgestoken. Door ondermijnend
smeltwater zakte je d.ikwijls tot eian je middel in d.e sneeuwo

Het voorjaar was hier volgens zeggen laat ingevallen, hetgeen je
duidelijk aan de vogel-s kon merken. idaterpiepers, Alpenheggemussen,
Zwarte Roodstaarten en Beflijsters zongjen zich haast schor boven het
gekolk en gebruis van tientallen beekjes, die zich de laatste v,reken
spontaan hadden gevormd.

Na een kIíimtocht vein zeven uur door aI dit moois, arriveerden wij
vermoeid en (achteraf) voldaan in een berghut op de respectabele
hoogte van 24OO meter. iret deze hut als uitgangspunt werden vijf dagen
lang voettochten in de omringende bergen gemaakt.

Het gebied dat ho6er }ag dan de berghut bestond uit rotsr,vanden,
gletsjers en sneeuwvelden. Op een gLetsjervoet (+ ]2OO meter) zagen
we ons eerste Alpensneeur,vhoen. Voor deze soort moet men in de Àlpen
aanzienlijk meer r:roeite doen dan bijvoorbeeld in Schotla.nd en Scartdi-
navie.Ons exemplaar zat, zich van ons en de sneeu\il niets aantrekkend,
tijclens een kleine Eneeurvstorm te baltsen ! Ook latere waarnemingen
van deze soort werden gedaan op grote hoogten (e9OO - ,1OO meter), waar
het terrein voornamelijk bestond uit sneeuw, ijs en steen. Het lijkt
bijna onvraarschijnlijk, dat de vogels op deze hoogte nog genoeg voed-
sel vj-nden on] in leven te blijven.
De Sneeuwvink'!,ïas een soortl die zich ook bij voorkeur in de buurt van
sneeuvr en ijs ophield. Het was een vrij zwíj'1zame vo'.el, die alleen ge-
zien werd uranneer hij bij toeval vrerd opgejaagd. ln dezelfde omgevÍng
namen wij regelmatig Zwarte Roodstaarten waar. Deze soort was niet kies-
keurig wat betreft zijn biotoop, want we kwa:ren hem in de vallei ook
op truizen in dorpjes tegen.
Beneden de sneeuwveld.en werd de vogelstand. aanmerkelijk groter: tiental-
Ien Alpenheggemussen, irtíaterpiepers en Beflijsters zongen bijna de hele
dag. Niet uitsluitend alpine soorten waren hier vertegenwoordigd, ook
soorten a1s Blonde Tapuit, lapuit en Paapje !va;.en aanrrezig.

Tijdens een van onze rustpauzes op een uitstekende rotspunt kv,ram een
2e jaars Steenarend de hoek orílzhreven en passeerde ons op zo'n 25 meter
afstand. De vraag rest slechts wie meer verrast wa6, de §teenarend of
wii ? De Steenarenden in het Vanoise-park hsbben overigens een uit-
stekend voedselaanbod, lvant hond.erden, zo niet dulzenden, ÀIpenmarmot-
ten hebben de Alpenweiden en hogere gedeclten van het park tot hun
speel- en woonterrein gekozen. Het is haast-ongelooflijk hoe mak en
speels deze dieren door het leven gaan. Dit is mogelijk vuor henr door-
dat ze een buitengewoon vernuftig waarschuwin6ssysteem tegen dreigend
gevaar hebben ontwikkeld. Enkele marmotten fungeren op rotsblokken a1s
uitkijkposten. A1s zij onraad bespeiíren, beginnen deze wachters heel
schel te fluiten. In een fractie van een seconde zijn dan aIle dieren
in hun holen verdrvenen, en hoort men alleen nog de fluitsignalen die
doorgegeven vrorderi aan verderop aanvlezige groel)en. De §teenarend moet
waarschijnlijk we1 enige aanvalstechniek hiertegenover steIlen, wi1
hij een van deze dieren als prooi verschalken.

I
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Plezierig om naar te kijken waren de Alpenkauwen. Deze'vogels
broedden in rotsspleten boven de, berghut op zotn ]O0O meter boogte.'
Op gezette tijden krriamen ze met enorme sneLheid afdalen naar de hut
om voedsel te zoeken. Hun hoge roepen vierren, ïranneer de bewolking te
'laag was, vaak het eerste tgkep dat de vogels onderweg waren.
Een famiLielid van hen, de Àlp-enkraai, was aanaienlijk minder alge-
meen en werd slechts enkele malen FJaargenoruen. Deze soort is in de
nlpen vrij sehaeirs en lang nÍet zo algemeen aLs de Alpenkaulv. Ziin
roep, een vrij 1aa6 en afgebeten tchaffr, is vrij gemakkelijk te
herkennen tussen de hoge kreten van de r.lpenkauw (cf. Englse.naam

i:":::'nr*rnu week boven in de bersen daarden wij weer af naar de
vallei, die we nog J 15 kilometer verder in trokken' Tijtlens d.e

afdaU.ns; hadden we nog een ontmoeting met een troepje AJ-pen-
steenbokken: de beesten d.eden op 10 meter afstand hun uiterste best
om ons te negeren !
In de vallej- zel-f zagen we weer tientall.en Europese Kanaries, Geel-
gorzen, Grauwe Klauvrieren en Paapjes. Langs een laaggelegen rots-
wand. uraren twee Rotszrvailuwen op zoek naar een 6eochÍkte nestplaat§.
Een speurtocht langs d.e oevers van een beek leverde ons drie water-
spreeuwen op.

De avond van ons vertrek zagen wij op een akker een íÍaaierstaart-
rietzanger (in Frankrijk vri; noordelijke plaats voor d.eze soort)
en langs een rotswand boven iviodane vlogen een Steenarendr een Slecht-
valk en een Raaf samen rond.. Een waardi-ger afschej.d van dit park,
dat zeker Land,schappelijk gezien tot één der fraalste in Europa be-
hoort, hadden wij ons niet kunnen ïilensen.

Resi Damhuis Martin .van den Berg

Kinderdiixstraat 8II
Amsterdam - 1O1O
Tel. 460?44

vdBr/vDr
decernber 1975



i.IiSTEBDill,iSE BOS vierde kwart
De waarnemingeni hoewel critisch beoordeerd, blijven voor de
verantwoord.elijhbeid van de waarnemers.
Nummering volgens Vogelgids Je druk,
De nummers tussen haakjes (...) verwijzen naar trDe vogervrereld.
van het Àmsterdamse Bosrr, verd,er te noemen íÍBos-trvifaunar.
*(...) betekent: aanvulling op deze avifauhan
Het teken 3 kan ook g-kleed betekerorrr

(3) 5 -J'ugt Noordkant:
lantaffen 6[-frfr-EiEchts bij uitzondering meer dan 2O exx,
4fiO 2? exxr ulaarvan f8 in de l'l,rv hoek van het NIvl (Svrart, AÀ)
L/lL óïr. bij w. 2+ 3 aci. + I juv., dat nog bedelde.

Ouden ilorrrr-roep (a^)
LO/ll § exx Nrr hoek Nyi bij het mllitaire terrein (rvieringa)
\/tZ nog een juveniel met streephalso bij de Jachthavens (RG)

28/12 1 paar balts (Rc)
Elders:-57Í1- 1ad.. + 2 ju''r. Ringvaart bij Schiphol brug (Xars)
ZO/LO I ex Balkan (ttars)
Z?/IL 4 exx Amstelveense Poel (i., dGr + exc.)
23/LZ 1 ex aldaar (Ci.i)

(4) 6, Roodhalsfuut
11 een u

87n

L3/IL
L5/LI

L6/tL

Iiele kwartaal
van 1 tot max.
rvaarneembaar.

Lt/Lt
22/Lt
25/tt

(dcr, die
, afwijkend van ge!íone fuut, Bosbaan bij ophaalbrug
geen gelegenheid had voor nadere deterrninatie, maar

die OldenzieI waarschuvrrde)
gedetermineerd als roodhalsfuut door Swart, die erheen ver-
wezen vras door OlclenzieL.
nog aanwezÍg Bosbaan, nu dichter bij Tribune (Swart)
vermoedelijk voor roeiers gevueken van Bosbaanr_
nu in sloot langs exc, pad. Olilh, constant duikend.
( separaat : Buker r ,RS r van d er Schot )
nog aldaar (SS)

(6) B. Geoorde fuut
1ÓlI1-- 1 ex overkant NIvr, bij Jaagpad (ri{ieringa)
l3/Ll 2 exx, roepend, hoek Riagvaart bij oeverpark (Swart)

{7) 9. Dgdqars
waarnemingen Ni,l en aangrenzende uraterprrtijen Noordkant,

(op 6/tZ) 7 exx, meest verspreid, íilax. 4 tegelijk

Op .ltingvaart, vnI. Zuidelijk van het Bos, en in aangrenzende
poldervaarten, steeds exx aanv,rezig (Verhoeve)

1 ex sloot bij Hoordkantoor Lili,i (finga)
I ex nrv. Foel (ar., RG, clGr + exc.)
I ex Bosbaan (Kars)

(fO) 2O. Blauwe reiggr Overzicht broedseizoen (À. Blok)
Laatste week december 19
Ivlax. 1O4 nesten bezet (o
t8J ;uvenielen geringd.
Eerste paar:
Eerste ei: +
Eerste jongï

9/t
?6/1. Op \O/t ] vastbebroede
26/2.

74 aI bij
p 1o/4)

de nesten.

nesten.

26/LZ (tweede Kerstdag) alweer baltsend, (r.. B1ok)

-Lo-L975



(r.sd Bos I L975-IV, 2e blz.)
(f+1 ?!, Kwak (aanvulling Jde kwartaal)

11

2lB 1 óx, tegen sche:rrerin6 roepend opvliegend uit ONM; vloog een
rondje, en verd.ween daarna richting ,,v (lt...l' Eigenhuis, med.
zowel R§ als v"d. Iierg)

(f6) 27 " Roerdomp
4/Ií -1-éx t'rO-hoek ONl,l Oost, in slootje hoek Koenenbr:s (naxx).

Daarna, zelfde ex, eind exc. pad., wegvlie6end over ONI,Í ríchting
i (gakx + Oldenzie1, di-e hem tevoren eind exc. pad had zien
invallen) .

22/12 1ex opgestoten bij Rad.ar (dGr c.s.)
(21) l!. _ïuteqlelr4s

October tot eind december, herhaaldelijk exx vliegend ongeving
plas bij schuilhut, ONM u, vari.erend in aantal, a1s regel max. l0t
behalve:
4/tO en 11/1O 90 à 1OO exx (aA, Swart)

29/tt + 1OO exx (Swart) - + 2O0 exx (..À, R§, C:;)
26;/Lz g-80 .x*, z?/tz j 9o-exx | 28/12 + 60 exx.

(21) 2_6. Krakeend
27/ta 1ö2o Kleine Vijver (de Roeveri ïr §amweIl)

(24) Jf . srnlgrnt Eerste waarneming sederi 8/4t
5/Ll onbekend aantal, roepend over Landscheidingskaciet richting

'J (U. de dongi
B/tl 4 exx over ONM richting O, I ervan 6ónmaa1 roepend (Swart,

AAr R§r SSr Cr,!)

l\/Ll gehoord ONIri (§wart)
t3/LZ minstens 2 exx Ntt bij Ge'i. terrein (ar.)
L4/LZ

27/L2
(26) J9. §1obeend. Noordl<arnt:

gem. terrein, op Mi (v.d.. i3erg, R. Damhuis)
2 o aLdaar (RG)
aIàaar, tussen honderden kuifeenden (fatx)

en roepen en J exx zien vliegen boven Niri (Swart)

IO
10
6ö
hor

471ó én rrlro
grote gr
SS, C,l)

ï-EiEEi6-exx (2 à 4) ' mee
oep wintertalingen (resp.

cirkelend boven OllM ,í met
Swart, At - oïíart, RS t

groep wintertalingenr ONli iri

Aí, dGr exc. - CÍJ, SS)
d.aarna weg (Swart)

t5/tt
29/LL

5/12
20/L2
27/t2
Elders:

1o^+le
(ae
+o
IO
1l-

sloot wI. l,ieerzisht (a^)
xx meevliegend boven grote
, Cví, SS)
J q I'il"i (CJ,j)

i§ir+bij Gem. temein (resp.
exx rondvliegend boven ONiui t

-i711- I paar Oeverland Loel, bii nieuw
L\/LZ 1 6 Grote Vijver (t<ars)

(zg) !?r- Kqideend, Noordkant:

opgespoten stuk land (Tinga)

October tot rnaxï-ëiÉEiË-tientallen NM, m.i,v. november herhaaldelijk
meer dan 10O exx, tot 2OO à 2JO exx.
Bosbaan:
277Íó-'+ z5
Hoornsloot
24/t2 7 s
Elders: r
Gi6EE-vijver, 23/LL, Jo exx (c,,)
22/ll ruim 2O €xx lrtv. PoeI (àÀr RG, dGr + exc.)

exx (Kars), t/lL t9 exx (....), 29/72 I 6 2 9 (lcars)
bi j bovenbos: l'tiz i'ö 4 e 

'(nai<x) -' +

itoórnsloot, I paar sloot 6i3 i<:.naerspeeLplaats (Cur)



(irsd Bos I i.;g?}-I:V, ,e blz,L) - LZ -
4J. Tafelèend Noordkant:
ffi 973 p"" -"* 2ó791-ZiE vorig Blad. Daarna pas weer:
4/La 1 paar. Gem. terrein (§wart), ! exx, waaronder 2 ö (,.À)
B/tO rninstens 2 paar Gem. terein (vDr, BG)

l,i.i.v. z?/LO regelmatig exx aanv,rezig op Ni,i, meest kleine aantallen,
rltÉlx o 1O exx

EIders:
2Í711- B exx Grote Vijver bij brug van Broerse (vDr)
21/tL I ex Grote Vijver (Clí)
22/lt 2O exx Atvi Poel (*1, RG, dGr + exc.)
45. nrit4urEer

(ro)

(12)
rÉ7r:_
22/LL

1o
?8
2e.
1o
1+

op f,iieuwe },teer bij oeverpark
xxr vnI. ggr neerstriJkend op
xx over l,lëërpad N richting Zlil
over lili bij Càm. terrein, ric

(D. Beckers)
NM (crrr)
(C',rí, S§)
hting O (Ctr'l)7/L2

L'/L2 6 op NIvi eind exc. pad (ria)

52. Mid.delste Zaaebek :
4
ffiem.terrein,duide1ijkeha1sband('ilieringa)

(Eerste waarneming sedert 24-12-i.96?r I g ruu) ''.
5J. Grote Zaagbek Eerste waarriemi ng sedert l2/42

o
+

Grote Vijver
Regelmatig waarnemingen rti.i.v.

(E. de Jong, Tinga). Daarna pas weers

: j. i,.r.. ::

r"-..-ri I,

+(rB)

G7)

(40)

(41 e.v. )

?/LL I
Noordkant
227Í1--t-

6
Vrijwel s
29/tt 14
24/t2 10
26/L2 14
ELd.ers r'?711- I 9 Grote Vijver (zie boven)
28/tZ 2 ërx K1eine Vijver (E. de Jong, Tinga)
29/L? I ö bij aesbunderbos (tcars)

55. Bgrgeend
WTm. op NM bij ivreerpad (v,.d. Berg, R. Damhuis)
2O/L2 I ex op NI/i (Kraak, E. B1aas)
22/tZ I ex op NM bij Gem. terein (RS, SS)

56, Casarca
zwemmend, in kanobaan bij kamp, terrein (Straatman)
1 en L5/L? nog herhaaldelijk waarBenomen in kanobanen

§chinkelpolder (employees F|v, o.a. Hr. Ley, med. de Groot)
L5/LZ doodgereden aangetroffen op CoJ-ijnweg; toen kunnen vast-
stellen dat het een geleewiekt ex was. ,il meerdere maLen was §e-
constateerd, dat de vogeL niet kon vliegen (tle Groot)

57 erv. Gqnzen

ö 1 q over exc. pad (AAs Cï, SS)
9 Me8rpad (;À, RG, dGr)
feeds minder dan IO exxr behalve:
exx (Swart) - 15 exx (C!/) - 8 6 7 $ (^e, S§)
ö I o (c'v)

"**r*g"*engd 
ö ", g (nc, vDr)

20/lL 1 o
Tussen 21/1

?/La
22/tL
2r/tL
22/Lt
?1/LL

I brandgans op Ringv
I ]O kolgans over 0e
JO grauwe gans over

aart biJ SchÍpholbrug (

verlanöen Poel richting
kamp. temein richting

Verhoeve)
NO (E. de Jong, Tinga)

N (Straatrnan)
,, (§traatman)L9 j-dem * , il

9 rgrauwe ganzenr over kamp. terr. richting Z (Straatman)
20 idem rr * ,, tichting N (Straatman)

1/t2
9/L2
vt2
o/L2

I
lt

+10-43 
,

4
2

5
4

ganzen (grauwe ?) over vijvers, richting N (C!,)
kolFans ríchting Zrv (nuXer)
kóIsgBg richting Z (Buker, dGr, Hartog)ïgiàffiE ganzenr-over Nlii (Kiaat<r'8. Blaàs)

. i :Li t



(Àsd Bos, L975*ÍV, 4e b1z.)

+(48) 69. Kleine qwaqn
Tz.ltO---fàauIt +

zichtbaar
f4. Buizerd Aanvul

t7

1 juv. over ONM richting N01 snavel duidelijk
(cri )

ling op Jde kwartaal, wéI 2 6ept.-lnng.en:
nijn ,v1. I,lz (Kraak) 4/g t ex overvL. (Wieringa)L9/9 3- ex op d.ood ko

!1.j-.vr october regelmatig waarnemingen Noordkantr vnl. ONI'1t

hertenkamp en omgeving (Vogej-eiland, Grote §peelwej.de, kinderbad),
Schinkelpolder (o.a. Oeverland. PoeI, Raoar, Westelijk viaduct).
In december herhaaldelijk jagend boven ONM, met als vaste roestplaats
bornenrij ONM W. ' \?/LZ 2 exx hertenkamp (ruierlnga)
1/12 3 ** oNl,i bij Èxcr pad - l bii kinderbad (írieringa)

Aannemelijk 4 à I exx Àsd Bos in dit kwartaal.

(:r) 77. §perwer t:ta l3/4 eerste waarneming niet 1],/1O, a).s ín
vorig Blad vermeldr maari 4/g t ex jagend boven NM (fuieringa)

SrzfO 1 ex doorwaadbare plaats paardenpad S.P. (xars)
Pas regeimatig rvaargenomàn m.i.v. f/ffr 1 ex, conflict met buizerd (aA)
ONM: herhaaldelijk 1 ex waargenomen.

( 4g)

( 641

(67)

-87u
r8l11
22/Lt
27ILL
Eld,ers:

?
I
z
z

exx (CtrÍ)

Qr
fexx

waarvan 1 aangevallen door J eksters (CWt RS, S§)
Gt, I achter ekster aan (AÀ)

23711' (vDr) en r/L2 (1 gr Kars) vogeleiland.
L\/Lz hertenkamp (t<ars)
24/L2 zesbunderbos (rars)
SchinkeLpolder:
87Íö'-'Ai6-66ien. ook waarnemingen Poelpad, Kleine Poel,
karopeerterrein G5/LO tweemaal 1 ex, Buker), opslagterrein bi j
Radar, Àmerika.
In november, december dus vermoedelijk ninstens 4 exx ssd Bos.

94. Torenvalk
/rantal broedgevaLlen: 5 - Aantal jongen; 17 (Bulcer)

102 Waterral
roepend ex Vogeleiland (resp. Topsvoort, vDr)

ONM: 4/tO op , pLaatsen gehoord (Swart)
Íi.-november en december niet aLl"een regelmatig gehoordl or8.o
29/Ll minstens 2 exx (Swart) , 4 à 5 exx (C,v) , maar ook herhaaldelijk
ssgEs:-47fr- begin exc. paa (naxx)
8/tt bij oeverpark Mz, vloog onder verbindingsbrug met Meerpad_

vandaan (§wartr AAr C!,ir R§, §S); daarna zien overzwemmen (S§)
L5/Ll Oosthoek lieerpad, zwom sloot over (ÀÀ) + I ex four. Meerpad.
24/ttt Tz/LL, 5/t2, ?/L2, L4/L2, L6/t2.
LI/LZ en 20/12 I ex op het ijs rand oNM (c!ï)
\O/LZ J. ex op bet ijs Koenenkade bij ONIvi lï, 1ex bij exc. pad,

overstekend over het iis, daarna van Oost naar Ïdest over-
vliegend (AA, dGr)

,,/u ! exi fouragerend op het ijs (Kraakr.SS, E. Blaas)
22/12 f ex op het ijs blj het exc. paa (Àe)
§chLnkelpolder '.

Í§711-'f7À-2ö7tt geregeld een ex gehoord c.q. gezS-en, kanobaan
bij kamp. terrei.nr soms ook tuin Straatman (§traatman)

l,l.i.v. half october, eind december nog aanwezigl I ex sloot
kwekerij bij huis de Groot (de Groot)

exx over ONM eind. exc. pad, achtervolgd door ekster ( vDr 
'RG)

ex horen roepen, KI. PoeI (8. de Jong, Tinga)
5/tL I ex roepend Kleine'Vijver (8. de Jong, Tinga)

22/tt 1
Elders 2



7+ 1.oo uur,
Na 8/ö nog slechts:
B/tL J- ex roepend over Vogeleiland (Swart,

Q5) 114. Kievit
In october max. 40 exx op wI. Mz (t6/lo, Bakx)

Q6) 8. Zí ver
1 ex roepend over Nieuvre Meerdijk

Watersnip

(Verhoeve )

(82) l^23.
Zes october-r f ,november-, 7 december-wa,ar[emingen vnl . ONM,
soms ook wL. Mz, meestal slechts l" à 2 exx.
6/tZ een groep van 12 exx viel in, ONM O (CW, §S)

(B:) 126.. Hqqtsnip

(?4)

( E6)

o3)

(ro6)

2Z/1o
9/tt

t8/tt
2?/tL
24/tt
rc/12
B/tz

t3/L2
t4/t2
22/12

128.

in november 36 exx (11/fJ-, srrart) d.ecember, meest overvl, €xxluitg.:
l9/tZ tijdens vorst 6 exx 93 wI. Mz (a,ir) I

lg/LA 1 ex ONM O, later wegíliegend (Cw)
\O/LZ 1 ex 93 wI. Mz (Cl'1, SS, Kraak)

(Àsd Bos, L975-IV, Je b:-,z.)

112. cho Aanvulli-ng derde kwartaal:
41 exx op slaapplaats gr.

-14-

speelweid.e (neijnaers)

AA, Cii, RSr SS)

ex:

7/1_o
30/Lo
23/to
B/tt
9/L2

21/t2

éíToZto 1 ex Radar (ttars)
I ex bosje omgeving Gr. Speelweide (nei5naers)
1 ex parkeerterr. naast opslagterr. bij Radar (Kars)
L ex langsvli-egend kamp. terrein (Straatman)
1 ex hertenka.mp (fars)
1 ex bij Grote speelweide / kinderbad (nafx)
4 à 5 exx opgestoten (med. d1r / Straatman)
en t5/t2 1 ex hertenkamp (t<ars)
1 ex kamp. terrein (§traatman)
I ex Schinkelpolder, open drainage (med. dGr)

[íuIp
exx over Àrv. Poel (Verhoeve)
exx op wI. Mz (Oldenziel, med. vDr)
ex Rad.ar (i<ars)
ex over l{eerpa<l (Swart, ÀA, Cr'J, RS, SS)
e(x over kj-n,Jerbad richting NO (Butrer)
exx over Kl. Noorddijk, richting ii/l'lïV (C,,V)

6
4
1
1

I4
5

(BZ) Resenwulp aanvulling derde kwartaal:
exx roepend over rrsd Bos (nei5nders)28/z ! 5

(go) Ilf,. 4ltsqtie
29/9 I ex roepend over Kl. PoeI (Verhoeve )

B/If-(§waiíï; -7/ É -(swar t ; Bakx) | 26/).2 (vor,/nc)

tO/lO 2, exx, IZ/LO 3 exx, over Zui.d.. Bosr.rnrl. (Verhoeve)

J.J6. Tureruur Na 2)/8 nog slechts: r.epend
-Ercf-Ï-x cehoord., Gem. terrein (a,,)

162. Grote iuantelmeeuw Slechts J waarnemingen, steeds.l

(1oB) 16

( ro9)

Kleine mantelrneeuw
exx w. , 1 ervan erg grijs,

B/tt 1 ex over exc. pad (eerst Cv! c.s

"9/LL 
1 ex, vaal Lichtgrijs, van zijde
en daar invallend tussen andere

2?/12 1 ex vliegend boven NM (Swart)

164. Zilvermeeuw
Twee october-, ] november-,

Britse vorm (Cvl)
. , daarna Swart c.s. )
NIvi naar Gem. terrein

meeuwen (Swart)

decernber-wa&pnèmingen, meest I ex.
(ÀÀ, dGr + exc.)

4
22/ll J exx Grote §peelweide



_L5_
(Asd nos I t9?5-Tv, 6e bIz.)

( rz8) 2o] , Bosui_l
I4-EoéAgevalLen, rvaarvan 1] in nestkasten.
19 jongen geringtt, verdeeld over B kasten (guker, d,Gr, Hartog)
g/tO I dood ex, verkeersslachdoffer, kwekerij S.P. (Xars)

(r291 204. Rsnsqi!
/ broedgevallen vastgesteldr me t 12 jongen.
Daarnaast nog 6 territoria, geen broedgevallen, mogelijk
verband houdend met slecht muizenjaar (Buker)

fi13) 2O9. llqvosql

Qt6)

Coprectie vorig B3-adr b1z. l-O:
Bij waarneming Vogeleiland, 2 ad. + 2 juv., iuli 1975r ilGii§err
schrappen a1s medewaarnemer.
Vogeleiland:
-971ó-- 66Ë6ord ( Topsvoort )
26/Ll I ex van hertenkamp naar Vogeleiland (Kars)
IO/LI J- ex roepend Vogeleiland (fi-nga)
ïn october en november meerdere waarnemin6enr niet op datum

genoteerd (Topsvoort, med. vDr)
lglil5e]Pelgs::Ï;-64[öEëi-i6ge1matj"g bij huis de Groot, daarna aldaar nog s]echts
1,/11 en 6/LL (aG")
22/LO I ex kanobaan bij kamp. temein (Straatman)
Nor:rd.kant:
GE6í-6EE6b er-waarneming .
B/tt eind exco pad,1 langsvliegend richting O (CW)

Lo/lL oeverpark Mz (ae lv:-t, med. Wierlnga)
L6/lL sloot bij boerderij t'iz (Hr. en loievr. Kamp)
24ltl I ex Grote Sluis (ss)
z?/Ll regelmatig bij huis sluiswachter Mus; indien daar weg

vllegend meesial over Hoornsloot ri.chting O (llue, med' vDr)
?/12 eind exc. pad.(cw)

*/V sloot langà Koenenkade t.h.v. scbuilhut ONU ,íf (mevr. Bakx)
l?/12 over sloot langs Meerpad W (Bakx, RG)
19/12 en 2All2 Grote §Iuis (CtiJ)

20/12 over sloot langs exc. pad (.rr.)
27/12 van Grote sluis naar Banaan (hI. i{und., C. I'leltzer)
214. Groene sp-e_qht
Noordkant:
VÍË;46-Efiartaa1 regelmattig waargenomen hele Noordkantr maar voor-
al- f ouragerend in berrn exc. pad.
26/Lo, t/Lt, t.5/ll f exx tegelijk.
t5/lt 1 ex over oNM-bij Koenenbos, werd achterna gezeten door

grote zwarte vogel (kraai ? roofvogel ?, door mist niet te
onderscheiden); maakte aI vli-egend een afgrijselijk angst*
geschreeuw (Swart, Àtr)

Omgeving Voge1eiland, hertenkampr Openluchttheater:
- -!<- - - -:d - - -= - - - - -- - - é - ---971ó- -G;68 E-iï 3rëí- (EAËi) - --
Zl/Ll park. terrein naast opslagterrein Ringvaart (Kars)
1/L2 en 4/tz nertenkamp (Kars)
5/12 (vDr) en t6/t2 (itars) bij brug van Broerse.
81tZ Vrrgeleiland (rars)

Ll/tZ 1 ex, L1/12 2 exx, kinderbad (Kars)
L?/\2, tg/12, 22/tz Grote-Vijver (irars)
Schinkelpolder: rn.i.v. L6/Ll regelmati-g waargenomen (agr)
22711-'FEEï$àE (u, dGr + exc.)
5t/lL en 2L/lL opslagterrein omgeving Radar (t<ars)



(1r8) 2t
(Àsa. Bos t L9?5-Írl, le blz.) T6

. Kleine bonte s cht Enige waarneming Ade kwartaal:

1 ex kwekerij §chinkelpolder (t<ars)
1 ex over ONli tt richting'Z (Cir)
7 exx over wI. l"lz richting h (CtÍi)
1 exx opslagtemein bij Radar (Kars)
2 exx ONM (AÀ, dGr + exc.)
4 exx park. terrein naast opslagterr. Ringvaart (t<ars)
1 ex over ONM richtlng lÍ (Swart)

(222) 41. Roek
Lz/lO I ex over Jollenpad richting $t/Zii (crï )

(re3) Koolmees
lex . terrein, met ring uit Lithauen (guker)

( 195)

26/12 1 ex drieslag, Veba papkeerterrein (vDr)

24O. Zwarte mees
4/to

Lvto
9/to

t4/to

ex roepend., B (Tinsa)
(r+51 226. Boerenzwaluw

L/lO 3 exx oíer ONM bij Koenenbos (nevr. Bakx)

( 146)

11 ex doorwaadbare pLaats paardenpad S.P. (Kars)
t/lo 5 exx Àrv. Poel (Kars)

26/Lo 2 exx Gern. terrein (l(ars)
3L/LO 1 ex omgeving K1eine ,Sltris (O1denzie1, med.. vDr)

Laatste waarnening:
l/n I ex bij voormaLige MolensLoot (vDr)

22f. Huiszwaluw
4 exx doorwaadbare p1-aats paardenpad S.F'. (t<ars )
ï.aatste waarneming;
2 exx hoog over ONM iif richting !ï/Nrí (Swart)

Bonte kraai. Vóór l1ltO - zíe vorig BIad - nogs

vLa
4/Lo

(22L) 231.
wfr
t2/to
t/LL
4/tt
9/tt

L2/LL
27/L2

Hoog in populleren Niï-hoek lieerpad, aantal niet vast te
steIlen, determinatie op geLuirt (Swart, ÀA)
gehoord kinderspeeJ.plaats Noordkant (Swart)
4 exx, LOrll0 9 exx, kwekerij S.P., erg mak (ttars)
2 exx in coniferen oprijlaan naar kwekerij §F (aOr)

( 197) 24]. Matkop
Sleclits 1 óctober-, 2 november- eÍl J decembèr-ïraarrlemingen.

(199) ?\1, lqqqd.mq44qtje
I;-12, e2 octSUer, zie voríg Blad, bIz. 12.
o L ex roepend over exc. pad (ÀA)
1 gehoord, begin en eind exc. pad (r..r, vDr, SS)

LL/LL gehoord NW-zijde, Meerpad (nafx)
(200) ?\?r!_ggmkrqipqr

HeLe kwartaa] waarnemingen op diverse plaatsen in tl.sd Bos.
28/tZ 1 ex zang, kinderspeelplaats Noordkant (vDr)

(160) 251. Grote Lijster trni ge waarneming na 16/52
L\/LA 1 ex, àanvliegend vanult Nïí over Gem. terreinl neerstrijkend

i-n hoge boom Koenenlrade, Later doorvliegend'richting ZO
(r\À, C!ïr SS)

(r.61) ?5?. Kqqssvosel
Weinig waarnemÍngenr kleine aantallen, dikwijls maar I ex. Max,!
27/lO 14 exx kwekerij §chínkelpolder (finga)
l/11 7 exx kamp. temein (Buker, E. cie Jong)
8/tt tientallen (Swart)

8r1
27/t
L/t



(Àsd Bos, Lg?l-ÍV, 8e b1z,) - 17 '
(162) 251. za',eli.ister

@*,onrgevinghuiss1uiswachterMus(Swart,loÀ)
(f6l) 254. KoperwieE

Hele kwartaal aanwezi.g, groter in aantal dan kramsvogel.s, Ínaar
toch naar schatting zelden neer dan 1OO exx aan de Noordkant.

( r-68) 26lr . Paap je
J/tO-- 3.-eí- exc, pad (Brand.er)

1 ex Gem. temein (gakx)
( uI) ?6? . Nachtesaal a.anvulling tweede kwartaal:

f6-IeiifEoiià-Ee1e iisd Bos 1975 (guxer) QgZt+: 54 ioem)
(r8r) 2Bo Zw c

ein (Bul,;er)
chinkelpolder (dGr,

(186) 288. r ift af

1 I}I
g geringd, kamp. terr
'ö gezien, kwekerij S 1rr. Hund.

C. Meltàer)

ver6c
in.october nog:

illende plaratsen zang (Swart AA)
8/LO korte zangt heuvel. biJ Banaan (vDr

(f8B) 2p2. Goudhaantje
HeIe kwartaaL vrij talrijk.
lL/lO meerdere exx Vogeleiland, ïuaarvan I ex gang (vDr)

(f8g) Q!]q Vuurgoudlaa4tje

( 15o)

-ïlI1--ICx ongeííng Vop;e1eiland (ae)
L5/lt 1 ex, laag zittend, omgevi.ng ] banken Noordkanl (aA)
L?/LI 3 exx, pa.rk. temein naast opslagterrein (Kars)
4/L2 1 ex omgeving hertenkamp (gatx)

499_._ Qfaspleper
VooíàI-ín novemUer en december geregeld trekkende exx over
exc. pad., aantallen kleine ilexo3
29/lL LI exx ONI'I O (Swart)

JO4. wittg kwikstaglt
ffingen, zie vorig Bladr.blz. 14.
l/ll 1 ex bij bovenbos (ÀÀ)

I ex roepend over Koenenkade bij Meerzicht (vDr)

)QB. KLapekster ' 
,

t
)

( 152)

(rr5)
Lz/lA en 24/Lö, zíe vorig B1ad, blz. 14.

(eo6) ,16_._Eutler
Hele kriiaffàaI waargenomen, o.&, Noordkant, langs Ringvaart,
Vogeleiland, Radarr aantallen k1ein, meestal .r4alc. 1O exx, uitg.
LB/LL + 4O exx richting Z* over opelagterrein (Kars)
4/tZ I 20 exx omgeving huis sluiswachter Mus (RG)

(2o7) 2!1,_._Si js I,1 .i.v. half october steeds waargenomen,
varierend in aantal van enkele exx tot enkele tientalLen.
13/tO I 40 exx kwekèrij Schi.nkelpolder (Kars)
L5/LL 20 exx JoLlenpad, 2O exx Ie bos bij exc. pad. (Swart, à*)

+(r85) a8?, Fitis
fr-à-ï779:t6e:
23/LO en 28/LOt zingend ex Radar (ttars)
4/tt zingend ex kinderspeelplaats Noord.kant, vijfmaal

volledige zangstrophe (vDr)
Ll/lL idem, nu driemaal zangstrophe (vDr)
(dercle en vierde novemb€r-waarreming. Vorige 6-LL-L959

en 19-11-1960)



(Àsd Bos, Lg?5-Iv, $e b1z,)
(2oB) JlB. Kneu

ld/lo -í]o exx Radar (Kars)
(210) l_1O Batmsi js Opvallend veel waarneningen Noordkant: .

ijk a} gehoord (Swart)
. pad (a*.)
1 ex roepend over exc. pad (Swart)
r exc. pad. (Ui, Clv, §S)
1 ex, eenmaal J exx, eenmaal 7 exx, over ONM;
tie op geluid (Swart; SS)
rpark Mz (natx) - B exx aldaar (v.d. Berg, Damhuis)
n oeverpark I,ïz (natx) I?/LZ 4 exx (Bakx, RG)
erpart (Ctrj) 20/12 enkele exx aldaar (Kraak, SS)
verlengde Jollenpad. bij Jachtiravenweg;
over exco pad (Swart)

AA)
CW)

18

L5/1Í-
22/rt
29/Lt

6/tz

t4/t2
16/L2
L9/t2
27/L2

27/t2
l,l,i.v.

Oc tober

vermoed.el
begS-n exc
driemaal
2 exx ove,
tweemaal
determina
1 ex oeve,
tientalle,
6 exx oev
B+2exx
1+2exx

Elders:
267tP' 2 exx fouragerend op ingezaaJ-d grasveld met plassen, af en

toe opvli.egend naar bomen, speelweide bij pds. 9 (C'fil)
6 exx wegvliegend. van vogeleiland (Swart)
2211.L, hele verdere kwartaal, vrijwel dagelijks waargenomen,
iramp. terrein, overvliegend, tot een 1o-tal exx (§traatman)
tot december: steeds + 2O - 40 roepende exx omgev5-ng Asd. Bos,

meest in groepjes (verËoeve)

+( 211) J21 . :/vitstuitba:'msi js

(2t )

l/12--f=x-6lj-NIeuwe Meer. !íitte stuit meer d.an 1 cm, ongestreept,
geheel witte onderstaartdekveren, rug en schouders lichtgrijs,
id.en wangel:.1 buih en borst wit met geringe flankstrepering,
snavel korter dan van barmsijs (Eigenhuis) (overgenomen uit

rrDe Fitistt , jrg . 11, rlo e 6, bIz. L22)
Tweede waarneming voor asd Bos.

1?3. _[gydvink
1/fi I

(2t5) l2)_. Yínk
IllI-fex op kamp. terrein, d.ert op 22-J-19?3 op Ilelgoland. was

geringd (suxer)
(216) 1lo, Ke.ep

11/10' minstens 1 in troepje vinkachtigen (Swart). Later 1 ex over
exc" pad. horen roepen en gezien (§wart, C'n[, RS, §S)

- 27/lO herhaaldelijk roepende exx over Arv. Poel (Verhoeve)
gehoord kinderspeelpl;:rats, 1 exx gezien Jachthavenbos (aa)
2 exx Jachth. bos (,rÀ) tweemaal 1 roepend over ONM (Swart)
enkele exx over kanp. terrein (§traatman)
eenmaal 1 ex (Swart)

Rietgors(202)

$/La
B/tt

tr/tt
22/L\
2?/t2

341.

ö 2 o Radar
+

(Kars) zz/tI 4 ö 2 g bij Pw (aor)

1ex ONl,l O bij Koenenbos, 1ex bij exc. pad (Swart,
2?/1O, l/l'tt 2)/11 steeds 1 ex oNM (afw. §wart, AA,
minstens 4 maal roepend ex bij exc. pad (Sv.rart, CW)
enkele malen een ex gehoord en gezien (Swart, SS)

-47IC-
Lt/La,
29/Lt
6/tz

Gebruikte afkortingen namq4_lqsq{4eqre_r§ :

iA - mej. rlrntzen
Bakx - hr. en mevr. Bakx
vDr - mej. van Drooge
RG - fi€vr. Geers

dGr -
C1Íï

RS
sg

ir J.Ií.C . de Groot
van de ïliel

Schoevaart
§choevaart

UI
R.

Sa..,engeqteld door: lvle j . Iuir. J.H.U. van Drooge.
jànuàíi 1916, vw/v»r



_L9_
rlïagr*.eqingen,i{r.en om lrmsterdàq, exe1. het Amsterdanse Bosr
tlg.iae -qwqíf33l--E2t+-ènËeIé ilaarnemÍngen j anuari L976.

De waarnemÍngen, hoewel critisch beoordeeld, bJ.ijven voor d,e

verantwoordelijkheid van de waarnemersi
Itorr kan ook o-kleed betekenen.
nïi zeldzame+vogels dient een veldbeschri-jving te word.en gegeven.

Voor de grenzen van het gebied, en hoe te hanclelen met waarnemiogen
hierbuiten, zie Med. Blad I]e jaargangr nr. 2, p. 11.
Inspringend worden bij uitzondering waarnemingen van bulten het
gebied vermeld.

NB! Bij elke waarnemj.ng moet de datum, het aantal en een nauwkeurige
beschrijving van de plaats gegeven word.en.

11p! = waarnemingsclub Diemen (van Duin, Vermeulen, Vogelaang, IrÍestra)

Fuut
ffitgZï minstens J)a exx, Vijfhoek (,ïCD)

Ii,i§Eoek = een buitendijks stuk land bij electriciteitscentrale
Diemen.

Geoorde fuut
lE/lO I ei, ïJmeer, t.h.v. Kruitfabriek Muiden (rïCD)

Dodaars-VÏ6-f paar met 4 3uv., nog steeds aanwezig plasJe Houtrakpolder,
Halfweg (cf. v.d. WieI)

Jranwezig op De Diemen, maximale aantallen 2O/L2 16 exx, 
"L/12 

11 exx
( iÍCD)

In december geregeld enkele exx, tot tweemaal 6 exx, op de rmsteL.
L/l-L9?6 6 exx ri.mstel t.h.v. trmstelpark (Straatrnan)

Àalscholver
2/t-L976 exx boven de Je Diemen (,yCO)

Blauwe Reiger
ZÍffi--de hengelaars J. en C, §pruit zagen hoe een bLauwe reiger van

af een hoge kade (ca. 5O cm boven waterpeil) met een snoeksprong
(kop en hals gestrekt) tret water indook en met een vis wegvloog,
Angstel bij Baanibrugge (med. Swart)

Kwak
f75/LO 1 ex, Oosteinderpoel begenover Fokker fabriek (Verhoeve)
27/LO 1 juv. €x1 tuin rrMeerlenhofrr, langs AmsteL bij Amstelrust

(H. en G.J. van Bladeren)
Rgerdomp
l4/Lo-i75, z/l-t76t I ex, rietveld De }e Diemen (rrcD)
2e/12 I ex, Spieringhorner binnenpolder (FrieswÍjk)
!ïinlqr!4]tng
16/10 160-àxx, Sloterdijk, plasje bij Halfweg (mevr. Visser)
Krakeend
iEfiËEÏE Vijfhoek: r8,/ro 6 exxr 3L/1c 1 6 5 ??, B/t1 It exx, 2/t-t?6
9 exx (,l'c D)
L6/ll i exx, 2I/l? 1O exx, Marken (S. Schoevaart, Cl. v.d. iir,iel)
23/12 a g? , Sloterd.ijk, plasje Halfweg (mevr. Visser)
Kuifeend
1OO-15O exx op de le en 2e Diemen.
2/l-L9?6, tijdens storrn, 4o2 exx (wCD)



(Groot Ísd, 2e bl,z.) 20

Tafe Ieend
Aanwezig op De le en 2e Diemen, max. 2L/12 28 exx: (lrlCD)

Eeftinkr Gerenstein,2.9/LZ 1 ö, tussen flats, amsterdam-Bijlmermeer'
Gliphoeve (Boonstra)

Zwarte Zeeöend
Zó"112--Íl;-Tíjrhoek (licD)

juv. 6, IJsselmeer t.h.V, Kinselneer (S. Schoevaartr CI. v.d.
Eidereend2W

flieI )

Grauwe Gans
41:19?6 1 ex,

Rie.tgans

neerstrijkend, Diernerpolcler (iiCD)

?o/Lz 1r.6. exx, Vljfhoekr r
L/L-\9?6 ca. 70 exx' zeer w

Ronde Hoepl c&r 1.5
LL/L-i76, ca. 20O exx Ronde

K_Ielne Rietgatls
TLTI:176, ca. ! exx Ronde Hoept a.d.. grond (de Roever, v.d. Schot)

. NO (IJ\,CD)

aarschijnlijk deze soort, aan
km van de dijk (Veting)
IIoep, a.d. grond (de Roeverl

de grondt

v.d. §chot)

K1eine Zwaan
d6lÏ:-ffiï-Lad LJe irg., nr. J, p. L?. 2L/9 moet zijn 2L/2.

?/LL ca. l+o exx, overvliegend Àbcoude, r. .ZïÏ (veting)
i/tt 1ex, I"ronenburg, amstelveen, r..No ('t,iCD)

B/tt 29 + 2O + 2 exx, r. tríNiÍi 2l + 14 exx, r. lijr Vijfhoekr tussen
l.4J en 8.55 rr ('dco)

?/LA $ exxr Diemerpolderl !. §.J (*,iCO)

Lí/V i? u** (w.o. irinstens 5 iuv. exx) Diemerzeedijk r. N't[ (,ïCD)

BuÍzerd
3Vïö-1 ex, oosteinderpoel (Verhoeve)

Sperwer&26/Lo I Q,
ïvlo, z/lt

Overdiemerpolder, r. ZW (WCO)

9r Vijfhoek (ilCD)
$. N (i'rÍcD)

op een groep van ca. 15O

, p t?: rtwaarschiinli jk . broedgevaLrf

v.d. lï1eI, Vrolijk)
v.d, Wiel)
t, C1 . v. d. líie1)

er: I - 3 exx (i,tcD)
e , Sloterdijkr Halfweg (mevr, Visser)
Swijk)
v.d. lVie1)
)
CI. v.d. v,liel)

(cr. v.d. liJier)
Diemerzeedijkr rr Zl'{t

Drienond | 27/Lo I
, 8/tt, 15/11 stee

Q;
aËr

2/L-t 76
2/t-t 76

2 exx,
I ext

sijsjes

Ouddiemerpolder 'De le Diemen, stotend
(riiCD)

Bruine Kiekendief
Correctie }ied. Blad lJe irg.r nr. 1
moet zi jn lfbroedgevalrr.
g/lL I ex, Gaasperdammerplas (CI.

23;,/Ll L ex, Gaasperdammerplas (J.
2L/L2 2 exx, ïJdoorn (s. gchoevaar

Bl.auwe Kiekendief
#
Ààíwezie Vijf,hoek van af eind octob
g/Lt, 28/t!, 6/tz, 18/Lz steeds I
?2/l'2, 7o/LZ 1 9, §loterdijk (rr:.e
23/LL I ex, GaaEperdammerplas (J.
L4/La I g, Ruigoord (C3-. v.d. lliel
2l/12 I ir lJdoorn (s. Schoevaart,

§melIeken
9/tL

15/LL
I
1
1

6r opspuitgebied Duivendrocht
exr Nieuwe Diepr f,, Zr\it 1 ext
ex Vijfhoet< (dJcO)



(Groot rsd, 3e blz.)
Patrijs
7/L2 9 exx fouragerend in gemeentetuin tussen Dikninge

Buitenveldert. + een hal:f uur kunnen waarnement
dictrt bij de huïzen gezien (familie r*ndriese)

2t-

en Havj.kshorst t
nooit eerder zo

Bokie
21/tL 1 ex, Halfweg (R. en S. Schoevaart)

Diemerpolder, r. 0 (r,CD)

Legmeerdijk, Uithoorn (Tin6a)

l4/LZ 2 exx, langs luiachineweg, Houtrakpolder
v.d, frlie1, Camphuyzen)

Houtsnip
22/lO I ex,

Reeenwulr
?/tt 1 ex,

!Vitgat j e

w8"
2/9

VWtt 1 ex
(c1.

Oeverloper
E/lL 1 ex, Vijfhoek (ïilCD)

Tureluur
ï{/Ï2-f e*, langs lvtachineweg, Houtrakpolder (Cl. v.ti. 'uïieI)
Zwarte Ruiter
217fr-. T ex, Diemerpolder
Bon!e Strandloper

(ïrcD)

I8lIï-rc-xí, TZ/tz
Lachstern

2 exx, Sloterdijk, Halfweg (rnevr, Visser)

2 exx, adult in overgangskleed, over iïeespertrekvaart
(Sjouken, med. v. Duin)
1 ad ex, met rnogelijk 1 juv. €x1 Gaasperd.amrnerplas (rïCD)

*1k Zeekoet
I honderden exx, Zuidpier ïJmuiden, r. N. (R en S.

Schoevaart )
23/LL ]71 exxl r. N, 11 exx r. zt tussen o8lo - L1.15 hl

Hondsbosse Zeewering ('rICD)

Turkse Tortel
T'/Tffi l|+.15 h, spiegergracht, op brugreuning en trottsir,

bij interrsief verkeer (§wart. Dit is de derde keer dat de Hr.
Swart de Turkse Tortel binnen de strook Herengracht - lvetering-
schans waarneemt).

Bosuil
fïtr 1 ex, bij Halfweg, tegen schemering (R. en S. Schoevaart)

Ransuil
VËf6 1 ex, Hegeraatstraat, rr,msterdam - Osdorp (Boonstra)

Velduil-íNt ex, Gaasperd.ammerplas (ct. v.d. ',rilie1, Vrolijk)
IJsvogel22/LO I ex volkstuinen rrArnstel Glorie", Ouderkerkerdijk bij Utrechtse

brug (Frieswi;k §r, + kleindochter Saskia Frieswijk)
\O/LI 1 ex, 13.15 ht slootje Betondorp, Nieuwe Oosterbegraafplaats

(de Kruijf , med. Svrart)
3/L2, |/LZ 1 ex, Golfterrein Duivendrecht (F'. de Jong)
1/12 1 ex bij vijver trÀmstelrustrt (Hr. Zeegers, med. Àndriese)
l4/!2 I ex, langs luiachineweg, Houtrakpolder (Cf . v.d. uïieI)



(Groot Àsd, 4e bIz,)
eine bonte s

-éè-

€xr
'(c1. vo

Strandleeuwerik
4/tt 76

Huiszwaluw
l/ll 1éÍ, Grote lJpo1der (Kraak, E. Blaas)

GeIe kwikstaart
77fr -Tey;r.fr weiland l iltrleuwemeerdi jk (Verhoeve)

'íIitte kvrikstaart
14/12 I ex;-ufj uaffweg (C1. v.d. lïieI)
Grote le kvrikstaart

7 éxx, ten NW van rrllendelaan, tegenover §loterparkbad.
(mevr. Steenhart)

aarlemmerweg, Halfweg, in vriJ hoge bomengroep
d. irlieL)

re6elmaM.i.v.
dagelij
dak Ams
La/tt

ks november, de
teLbrouwerij, M

1 ex, langs rims

Br bijna dage$ks tot eind october,
cember, ] ext 4/lt, T/J.tt tg/Lz ! exx,
auritskade, Àmsterdam - Oost (de Roever, Veling)
teI, J00 m ten Zuiden van Utrechtse brug (r,ïCD)

25/to
8/D

1O/Lt

Klapekoter
ZV/fl-a ex, GaasperdammerpLas (J. v.d. WieI)
2L/L2t 22/L2 1 ex, nabij dorp §Ioterd.ijk (Frieswijk)
Pestvoee-}
7/1I -r ex, overvliegend Àbcoude, gezien en karakteristlek ge]-uid
, gehoord (Vetins)

18r/11 I ex, Twentestraat, $rnsterd,am - Buitenveldert (v.d. schot)
Zwarte roodstaart
2I/fr een nog zingend ex PrÍnses rrenestraat bij van Leyenberghlaan

(vDr)
1 ex van Ringdijk naar gebouw NMB (Rypkema)
I ex, langs Muidertrekvaart (*CD)
1 g, rulg terreintje bij krutsing .Iaagpad met Rijksweg
(ilÏeringa)

Zwartkop
23/tt I g, tuin Jac. Obrechtstraat, amsterdam Zuid (v.d. Schot)
Vuurgou{lqaa4t je
2/1f. mÍnsEen§ 2 exx, Zorgvlied (CL. v.d.. !ïie1)

Zwarte rnees
Ï67Ï6--fEÏ oostelijke tïand.elskade (r. de Jong)
VLL I ex Beatrixpark (Cl. v.d. WieI)

20/12 J exx, Vijfhoek (ïiCD)

Sneeuwgors
?L/LZ 2) exx, Marken

Putter
(S. Schoevaart, C1. v.d. Vïie1)

I87ÏÏ- grote gemengde gboep'(met sijsjes en barmsijsjes), Rododendron-
vallei, Àmstelpark (índriese)

26/.12 2o exx (ad. en juv.), Àalsmeerderdijk, Haarlemmermeer-oosi
(Verhoeve)



(Groot risd, 5e blz.) - 21

Barmsi js
Opvallend veel waarnemingenr waarschijnlijk steeds de subspecies
flammea (grote barmsijs),
29/9 1 ex roepend. over huis, àalsmeerderdijk 126, Orrde I'leer

(Verhoeve )
l|/Ll grote groep, Kalfjeslaan; L1/LL verdwenen (Andriese)
18/11 grote gemen6de groep (met putters en sijsjes), rododendron-

valIei, Amstelpark (Àndriese)
23/tt 2! exx, rimstelveen (Verhoeve)
?/12 ! exx. Overdiemeriryeg, Diemen (,lCp)

24/L2 enige exx, tussen sijsjes en putters, rododendronvallei,
Amstelpark (Frieswi jk)

3/l-l-9?6 7 exx, Tuinperk v.A"f., Sloten (F
7/L-19?6 2 exx, Oosterpark, arnsterdam-Oost

,iit"lqitberySlj"

Roek
ïífro

de,Jong)
(de Roever)

Bij het recreatiegebied trNaarderbosrr b:.j de brug van MuÍderberg
naar Zuidelijk Flevol.and. was een grote groep (ca. 1O0 exx) barm-
sijzen aanwezig, waaronder ca. t exx opvielen door hun lichte
verenkLeed; ringvangsten (\O/fi") hebben uitgewezen, dat 2 exx
als witstuitbarmsijs opgevat moeten worden, en de andere lichte
exx niet; determinatj-e geschiedde met behulp van d.e hand-
kenmerken uit het gidsje voor ringers van Lars Svensson:
Identification Guide to European Passerines, Stockho}m' j-97O
(osieck)

!1 exx, over studentenflat Diemen, r. lvNlÍ, tussen
11.10-11.15h(WCD)

Sarnengesteld door: E.J.M. Veling
rijillem van Àbcoudelaan 14r r.bcoude.
Tel. 02946 - L776 (weekenden)
Tel, rveekdagen: tzgr7\EVelvDr, jan. 19?6



al+
Waarnemingen Amstelveense Parken 'gi@
BLauwe Reiger - geregeJ.d Thijssepark en de Braak
Kul.feend - \O/LO Thijssepark
Ganzen, soorten niet gespecificeerd, over Thijsseparks

6/La r.' zuid', t:o/Lz:richting ïll, 11, r.3t L4/12 vliegrichtiag
niet gecoastateerd'

Torenvalk: Thijssàpark 9/LZ, L\/LA 2 exx - De Braak ZJ/LO en JVIO.
§perwer z j/LL et L6/12 De Braak - 21/12 van Leer .
Fazant z 21/LO De Braak .
Iloutsnip z Lï/tZ Thijesepark . .

Bosuil: 8/to, zB/Lo 2 exx, l/Lt. l9/Lz De Braak - 2o/8 ÍhiJssepark
UsvogeJ.r SVlot 4/tl, '10,/LL, Lg/Ll De tsraak - L6/Lo van Leer -

2/12 ea 4/12 Ihijssepark .
Groene §pechtz L?/tL, t4/Lz De Braak - l6/tot L7/1o, 29/Lo

Thijseepark - L6/lO van Leer.
Grote Bonte Specht z 5/lL de Braak - 10-11 en 4/tZ ThiJesepark - l4/LO

Overburg
Ileggemus z 4/it en tO/f:- de Braak , '

Kransvogel: l4/Lo de Braak - ,/LO Overburg - L6/Lat l?lLa van Leer.
Koperwiek: */ttt 26/LL, 27/lL invaeie Thijssepark .
Goudhaantjel vanaf 26/ll veel geregeld in de Braak, vanaf L3/ll

ook veeL in Thiissepark, op ?/12 vrerden er JO geteld'
Op L7/LO Oe Braak) een versuft ex na vlucht tegen-.raam

Matkopr L6/Lo| 1o/Lo en 4/Lz Íhíisse$31r.ï""""s 
ttbijgewerktrt

Staartmeesz."?/Ll, 29/!2 de Braak - L7/LO van Leer, t exx -
,O/LO Thijssepark .

Boomkruiper: 6/tt ae Braak .
Groenling: )O/LZ de Braak.
Putter: 10r/11 en 29/12 in groepen de Braak en Overburg.
Sijs: geregeld in groepen de Braak en ThiJesepark.
Keep t 4/tZ 7 exx Thijssepark .

**tr'til

Voora1 in october kramsvogeLs in Amstelveen.

l6/LO ijsvogel sloot Westzijde Beneluxbaan / vara Heuven Goedhartlaan.
6ltt iJsvogel liiddenpoLder.

àVLL watersnip oeverland Anstelveense Poel bij spoorlijn.
3Vl2 fouragerend,e lepelaars tusseu Uithoorn en de Soef (mede-

cieling Hr. Spijker, p).antsoenendienst)

Tree broedgevallen awarte roodstaart in parkeergarage Prof, MeiJers-
1aan, Amstelveen (mededeling Hr. Thiry, plantsoenendienst)

A1le yraarnemingen verder van de lleer Koningen c.s,
Samengesteld door; 'trí . Stritter t

de Ruyschlaan l8f, AmsteLveen.

t6-l-L9'l6t wS/vDr

a

I



O4tveIrgglr' ï/i t ! eratuur , vierde kwartaal 1975.
Ad lviededelingenblad 1975-rV.

- Vi{G CJN'_4e TJI{TJAF aecember L975 2Oe jrg. noo 3

25

t 20 blz.

1O b1a.

§ociaal fouragerende nonnetJes op de Gouwzee, 11-1-L975.
Jachtmethode, visroethode, Jan de Vrj.es.
tsiotoopskeuze en ekologische isolatie: wat kunnen lye er in de
praktijk mee doen, Rob BijIsma.
Vvr'G CÀSTRICUM ' 4e-{ip!9rE9!!ng' novernber 1!/)
Onderzoek Veld.leeuweií.k in-L9?4r-vervolg: bouw van het vliegapparaat,
conditie van de bij Castricum d.oortrekkende vogels, onderlinge
relaties 1 Rienk Slj.ngs .

- Vlilg het GOOï de [qlhaqp, november/decembe r 1975
B roedvogel-onderzoek gedeelte Spanderswoud, Hilversumt ín L974
Een Kuifduiker op het Laarder lVasmeer, 24 mei L97r, in de omgevinS3

en o &.r Cettits
aaT ermeer.

L9 Excursie Gooimeerkus

van broedplaats geoorde fuut. Veldwaar
Baden, droogzwemmen en schijngevechten),
Midwintertelling L9?5t vergelijking met
op t8-to-L975.

(

Organisatie wintervoedering en revalidatÍe in het Gooi.
Is de Jacht werkelljk zofn beestenbende ? Critiek op een artikel
Ín de vorige Korhaan. Reactie op rrDe Kleine Zwaan in het Gooimeerrl
Zie vorige Korhaan.
Een kuifmees-smid.so' .
V'-lG HAAEIEM, dg Fitis, gctobe.r 1975, jrg, 111 afI. 5 24 b)z.
Nestkastenonderzoek Elswout. L975.'rtíaarnemingen van (grote)
Burgemeester, Waarnemlngen rond een Zandwinningsplas in de Haar-
lemmermeer, tussen Spieringrïeg en IJweg. Broedvogel-inventarisaties
j-n de Kennemerduinen: de tr'rïieringenrt en het trHoutgloprr; rrKlein Doornenrr.
Infiltreren is nivelleren: bezwaren tegen het plan inlaat Lekwater in
het rrKlein Doornentt. De Jacht in }Iederland.
Veldwaarnemingen, waaronder ook enkele in Hoofddorp, alsmede
bruine kiekendief geregeld op Sloterdijk (Eigenhuis)

De Fitis december 1975 , jrg. 111 afI. 6 22 bl-z.
Rectificatie vanweg Bestuur Vr,,,G Haarleml rroE.v. protest dire.ctie
Kennemerduinen, over uitlatingen in artikel vorj.ge Fitj-s.
Vogels rond en op de Zuidpier van IJmuiden, een aanbeveling om er meer
naar toe te gaan, met tabellen, gespecificeerd per maand, van d.e
waargenomen soorten in de jaren l97L t/n L975.
Verslag wxcursie Flevopolders, L9-}O-L975.
Veldwaarnemingen, inc1. enkele Sloterdijk en Hoofddorp. Waarnemingen
van een kwair (2/8) en een v,ritstuttbarmsi js, G/Lz) in het Amsterdamse
Bos, ook opgenomen in kwartaaloverzicht VWG Amsterdam (vDr)

- VlrG Noordhollandrs Noorderkwartier de Pieper november 1975 12 blz.
jrg. 14, n!r 1I.
Nestkastaktie voor Torenvalken in Oostelijk rïest-Friesland,
.u'. Versl-uÍ js.
De Piener
Politiek

4eceqbcr l-97_5 , jr6. 14, Ílrr 12 16 blz.
en Jacht. Het grootste deel van de tekst is letterlijk

overgenomen uit het rrVoor'lopig verslag (5 juni 1975) van de Tweede
Kamer, zj-tting L974-1975, 1J IB81 BÍ. 4tt.
Ganzen-informatie. Critiek van T. Lebret, Middelburg, op artÍke1 van
N. van Swelm in Natura en in de Pieper. O.a. is de Hr. Lebret van
mening, dat het wèI zin heeft grauwe ganzen uit te zetten; op deze
wijze zijn reeds 4 broedplaatsen tot stand. gekonien.
Veldwaarnemingen.

Samengesteld doorr i"iej. Ivlr. J.H.Ur van Dr,:oge
januari L976, vDr, vDr

Ankeveen I

a
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BESTUUR KNNV VOGELWERKGROEP

A. Hartog
,J .8. Buker
Me j . Mr. J .H .U . van Drooge
ivlevr. J.E. Brinkers-Beets
P.W. Brander
A. de Jong

CORRESPONDENTIE-adres Me j . I"lr. J .H.U. van Drooge
öfÏ66; correspEffitie cornelis Doppeikaae B vt
over het Mededelingenblad Amsterdam-IO09. ff. 770173
* * * t ri,l. * !t !i * rl :t * * * * * * 'i :l * * ,l ,f * * * * * * * * !t * rt,t * * ,t !È ,i * ,t,l * 'Í * * * !t,1.:* *:i * ,* 'li:| * {. * ll *,1 * tl.:t* a

Redactie en Uiteave MEDEDELINGENBLAD:

Mevr. J.E. Brinkers
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
I'1evr. IUI .G.J. Geers
K.A,. Straatman
E.J.M. Veling
Illustratie voorpagina: F. Lobel

adres: zi-e boven

BetalinF 1Ídmaatschapsgelden en
abonnementen Gemeentegiro 117.!OO) Àmsterdam

v-1O.4Oo, tril.v.
Vogelwerkgroep KNNV Amsterdam, r
p/a Mevr. Brinkers, Turnerstr. 24-,

,i,Ë***,n*,i,r,i**:r**!r**,*,Í**!r,**,i,r,r,i,*.-*ï:::I1iï;1???;--ïí;.7.115*?o*.,r*,I,í*,r:|**
DOORGEVEN VAN WA,AiiNEMÏNGEN:

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

Groot Amsterdam aans E.J .M. Veling
Wi1lem van rr.bcoudelaan
Tf. 02946 - r?76

14, Abcoude

Concgpt-ABTI.KELEN
bij voorkeur in DUPLO

ggri Mej. van Drooge, adres zie boven

voor t nen van inLeveri
ata met het oog op pu e in het Mededelingenblad:ca
van Huíshoudeli.ike Aard bl.zt 7:

Zie verder
uiterste d
RegelinEen I

EXCEPTIONELE \ÍIAARN}IMINGEN ::-onmr-cldelli jI( na waarneming
in Amsterdamse Bos K.A. §traatman, tf. 4f6868

J .H .C . rle Groot , tf .414014
Mej. van Drooge, tf. 730171
E.J.M. Ve1j.ng, 02946 - L?26in Groot Amsterdam

ggg:
of

b.g.g.

339:
***{t****************:t***,*****,t*<d.ír*..******,f******,f***,t**+:}****{.***!È:t:irt,t

EXC,IJRS ïE-c ommi s sie :

A. Hartog, AdmLralengracht ZO5hu, Asd-1O15
Mevr. J. Àlberts, Andries snoekstraat Tj, Asd-ro18, te1. l5l.44z.
Gemeentegiro (1l.5OO) E-9ZO6r t.n.v. Excursie Commissie KNNV VWG
Amsterd.am, p/a mevr. Àlberts .
!* * * * rl *,f,i *,t * * !t*,* * * i* *,t *,** * * **,r * * *,f* !t:f,*,t * * rt * * *,t* * * !i,t,t * * * ** * * * *,t*,È:t*;t :t* ***

JONGEREN GROEP Contactlid Vlijc Bestuur: Vll. Haver, Dr. de Visserlaan 2,
Amstelveen. Tf. 4l8r?1.

Organisatie excursies: G. Krabben en E. Lammers.
'r***'*'l****,t,t't,i,i**,ttttt,t***,t,t't**,*****:t*:**t't:l*,*ri,i+*,3,t*,x***,8*,i+*,**d.*;**:I***,Í,t
vDr/vDr, t9?5

r.ysTEEPAM

Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaresse
Pennihgme esteresse



, i4 '

I
l

.l'


