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YIEDEDELII{GEI'IBLÀD - KI{NV V'íJG d,ISTI]RDÀM 14e jaargangr 4rr 1

meí l-976

9gg!""rs*ede d"linsgn :

Hier dan eindelijk het eerste Blad van dit jaar,
Vertraagd doordat o.Bo vàR begin maart tot half mei niet in staat
was typewerk te verrichten.
De waarnemingenrubriek Ar,'rsterdamse Bos bevat dientengevolge, naast
het eerste kwartaal, reeds een groot aantal waarnemingen uit april
en mei.
De rubriek Groot ttmsterdan, d.aarentegen, is beperkt gebleven tot
het eerste kwartaal.
Volgens schema zou er in de eerste helft van juli alweer een Blad
moeten verschi-jnen; Dit zal dan we1 een wat mager nummer worden,
met de restanten van het Zde kv'rartaal rimsterdamse Bos, overzicht
Terugkeer zomervogels/broedvogels Àmsterd.amse Bos voor laar 19?6t
het tvreede kwartaal" van de rubriek Groot Àmsterdam, en de ontvangen
Litteratuur. Hopelijk heeft een lid nog een bijdrage ter opfleu:'ing
Ínportefeuille?l? 

..

Bibliotheek:
Sedert dat we begonnen met de uitgave van een Mededelingenblad, nu
dus reeds 1] jaar gefeden, ontvingen we ook regelmatig z,g. frlitte-
ratuurrr i aan het eind van elk Blad werd een overzicht gegeven van
de nieuwe aanwinsten.
iot àp'freaun-bàrustte deze litteratuur bij mevro vàn Kelckhoven.
SLechts 

-€€rr 
- te - kleln aantal leden nam daad.werkelijk kennis van

de inhoud. Bovendien is aan de leden uit de latere.jaren onbekend,
wat werd ontvangen vóórdat zij a1s 1Íd" toetraden"
Mej. D. Beckers heeft nu aangeboden te trachten een soort inhouds-
opgave samen te stellen, o.a. op vogelsoort. T,z.t. hopen wij deze
te kunnen publicerenr zodat een lid eenvoudiger zal kunnen naslaan
of er iets van zijn gading in onze rrbibliotheekrr aanwezig is, bijv.
!ïanneer híj/ztj een artikeL wil samenstellen.
E6n dezer dagen verhuist daarom de verzarnelde litteratuur naar
Mej. Beckers. U kunt zich dan dus tot haar wenden, indien U ergens
inzage van wenst te krijgen (Nj-3enburg 21, ttmsterdam Buitenveldert,
tet. 4zz6o8;,
Het Bestuur dankt, mede narnens de Ieden, mevrr vàn Kelckhoven voor
het onderdak, dat zij aI die jaren aan deze documenten heeft verschaft.
Personalia:
Op 18 juni trouwt ons Bestuurs- oÍr Redactielid Iio vàrr den Berg met
mej. R. Danhuis. Toekomstig adres: van Reigersbergenstraat 70 III,
jlrlnsterdam - tO14
Àangezien hij niet metóón de beschikking zal hebben over een telefoon,
vindt U op de achterpagina nog het numrner in de Kinderdijkstraat, zij
het me't een vraagteken. De praktijk zal nog moeten uitwijzen, hoe be-
richten over exceptionele waarnemÍngen hem het beste'kunnen bereiken:
via de Kinderclijkstraat (mevr. vàn den Berg) t - per briefkaart ? maar
dan vrel goed gedocunnenteerd - ,door een persoonlijk bezoek aan het nieuwo
adres ? In ieder geva)- is hij van half lul,í t,/n half augustus onbereik-
baar !ïegens vacantie; Ín die periode dus voor irsd Bos Hr" Straatman,
b.g.g ondergetekende.
Nieuvr lid: R.iul . Texeira , Rode Kruislaan 959, .Diemen.Correctie op Nieuwsbulletin nr. 25; de naam van het nieuwe lid is" '

M. Oort. Hebt U alle mutaties uit de líieuwsbul-Letins 24 en 2§: in Uw
aareslljst verwerkt ?

Pie j r Mr. J.iÍ.U . van Drooge
vDr/vDr Secretaresse

I
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ríat erwiLdt e11ingeor 18 januari 1976

Eve.nals vorig jaar werden er ook nu weer intcrnationale waterwild-
tellingen gehouden, en vrel op 18 januari-. Voor het verslag van 1975
verwijzen wij naar lvied. Bladr l3e irg., nr. 1r blz. 2.

1n Nederland word.en deze tellingen georganiseerd door het R.I.N. .
Vroeger werden ook november-tellingen gehouden, maar voor de komende
jaren wi1 men én in januari ón i-n maart telli-ngen Saan houden. Tot
rnijn spijt heb ik wegens drukke werkzaamheden dit jaar geen kans ge-
zien een telling in maart te organiseren.
Ilr was dit jaar een tekort aan tellers voor de stad, mede
de tellers van de C.J.N. afgevallen zijn; zii tellen nu n
ömsterdam, terwijl voorheen juist zij een groot deel van
voor hun rekening namen.

Dit jaar deden 8 mensen mee, en werden de volgende stadsdelen geteld:
Prinsen-, Keizers- en Herengracht, Singel + tussengrachten, Nieuwe
i{eer, Schinke}, 'íÍest}andgracht , rri esteli jk Have'ngebied, Noordzeekanaal t

i'iidden Havengebied (f.f ), Rembrandtpark, van Tienhovengracht' Sloterplast
Oranjesluizen en omgeving, Oosterdok en de ltiarkthallengrachten.
Tot slot de totaallijst van dit jaar. Doordat zoveel minder stads-
delen geteld. zijn, is een vergelijking met, L975 weínig zinvol. Zo'
a]s reeds bovenvermeld, vindt U deze laatste in Med. BIad 1].1.p.2.

totaal ö g
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18 januari
bewolking.
Rest mij de volgende personen te bedanken voor hun medewerking:
Gerard. Krabben, Ed Lammers, Niko Wijker, Jos van Til' Leo Jansent
Hans Vïessels en J.G. Verhuis

Frits de Jong a1T
Schinkelkade, 26"'
,rmsterdam - 1OO7

FdJ/vDr , naart 19?6 TeI. ?32$8
,t**********:f***x,k*,t**************,k*****)t(*)t*)t**********,t*****'k*'t****'t**'it'****+

Naschrift van de Redacti.e:

Dat slechts zo ,,ueinig VulG-Ied.en meetelden, is o.i. voor een groot
deel- het gevolg van het feit, dat geen oproep voor deze telling werd
geplaatst in een lrlieuwsbulletin, zodat de datum onbekend was, ook bij
Bestuur en Redacti-e. Hopelijk volgend jaar beter ! iíie wil, kan reeds
nu zijn medewerking toezeggen aan f". de Jong; zti/ll:r,i-i ontvangt dan in
ieder geval tijdig een oproep. vD.
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Verslag VWG-fiets-excursie naar l,larl<en, 29-2-L976

De arrimo voor deze excursie was niet overweldigend groot. Om ! u 45
vertrokken f deelnemers, te weten M. v.d. Berg, E. VeIinBr R, Danhuist
E. Kraak, J,,uii" <ie Roever, Y. Samtel en schrijver dezes richting
Schellinguor'-derbrug. Daar voegde §. Schoevaart zich nog bij het gezel-
schap en heiieken we het eerste raterwild: 4 futenr 1 6O kuifeenden etr
+ 110 tafeleendea,
Het weer was Ln het begin nlet zo bests boven het Buitea IJ hing nist
met een zicht van hoogetene lO0 n. Later trok d.e mist op en brak
uel.fs de zon d.oor: rs mLdclags nam de bèwolklag weer toe en werd de
aanv,,,:rkelijk r:iat:ge wind krachtig
Nadat we irit:t r:rrze fietsen de brug afgeklauterd rarenl keken we bij
Durgerdarn or het Buiten LI rnct als recultaat ? cldcfceadcn en ?
UriÍauii<er. ïn een naast de re6 gelsg€B rletvcldlc rerd raeracbl
een baardnannetJe gehoordr

§lt'r
Vervolgeus reden we door Durgcrdar Dqar Iildoorar éón van de natuur-
mo&uoerrten van Groot Àastcrda!. Eot ls roa bultcadlJka ctuk landl
bestean-ql,e ui.t wellanöcal ecr r*.ttrrl{ l.t .oB plqtJq ca eG! bocje.
!ïe lialen over de diJk uLddeadoor hrt 3cblGd c! !a6en bct volgotdas
5 druk roopende gruttorcl 2 laa6srllcgcE0a rat rlaLppeal rc! rl,ettotr
€tr .;-n geudplevier. Do KleLar Poldcr'Íàl laldootr Etond ScdrclteltÍL
onder $ratot, betgoea ör gaaruí'6be1l yED bontc rtsaDöloper €a boDtbGk-
plevier tot grrofC frft ccl verèocÍd€n bier 2 riltcrtrllajoa G! coa
grote tsoiD alieatca. Op bet ldlrarlrnter blÍ ee nrurtotcl vao tir0oos!
rr@èr ) brlldutkerc ct .ar e Gl,acleosd. lladat rc Bog eaB rlatcrtella3
oD lr 6ruttots naast do tcg llryr tíöooru, BB 2 torcavalIsl l,u iet
bosje in i.Ícoorn haddca llàrtotorill 

"crvoltdeD 
tc oato toutc laagc

de fJsselnecrdijk.
Het Kl.nselmee8' b,ad ro1a16 te bledeaa cGa groepJe anl.catca on kulÍ-
eendon en 4 opvil,egcade elobeendeu. Op bot lJrtcllecr aate& JO Íutcar
! i5O brildrriitors er t 5OO lrullecràclr' t.arltl la dr rcllardea trrsssu
het Klnselnecr en bet Barlcaat con gfoepJc van t 3ouiplevlrrea Íoutr-
geerde. ook bior bevonden sr.ah enlele gruttoral rttrÍaa sooolgc Bog
ni.et gelrce1 in pracf,tiklös0 reroa. ?alrlJlr rafea oyeral rocpoaöo kla-
!1t98 en eahol,eltstels; terrlJl verachtl.leade veldleeuwerlklccn at Íana-
tleL goDge[o

BIJ bat Barnegat rerd halt gehouden ou de öaarln aanwezlge SroGp
eenden aaB eer nader otdoruooh te oaderverppen. Dlt leverde I 5OO kuif-
eendenl lO tefel,eenöcu, I 6 + 2 gg piJletaart en |t aear hetlJsaclncer
uregvliegende topl)oroe[den opo Aöilere blor aangetroff,eu soorten taren
een, met rhaa6ender poot overvliegende rrrlp e[ GeD roadvllegqld paartJe
baerdmannetJes.
In het mec..rtJe ten l{oorden van Ultdao zaten uiet zoyeel eolentea alg
gerircouiijk; -r 2OO exx, te6en aoroaal ln deze tl.$d van bet Jaar ! IOOO oÍfr
ïn de '*eà,lander. zat de eerste wat grotere groep.goudplevleren, oag€yeÈr
§O atuksi cok irier enkele gruttota €a tuneluurg.
Verval;iens seden we ovor de diJk naar ons ultetndelijk excursledoclt
Mar!:en" ivi;.rrkelr wÉre vooral deze dag lntereoeant vanwege het ratelrild.
Qn not ei"-i:nd, zelf bevonden zich 2 groep€B snLenten van reap. g lO ea
80 exx, en ) kr*kc.r$d,en, dtre opvloseno Road bet eÍland zroumen groepea
kuif- en tafeleeaden, brildrrÍ.kers, grote taagbekkeD eu aelfE e€a g
toppcreend. Bij de vuurtoren aan dc ll.Ookant van l{arkea dreef nog'het
laatst,e ijs van de achter ons liggende kouflg-psriodc. Van de !an6-
vogels zijn enkele rietgorzen en 2 bonte kraaien vermeldenswaard.

t
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De terugtocht verlidp-minder soepel oap de heenweg. De oorzaken
hiervoor'$/a:ren, ..dat wè'' eeh sterke ' tegenwind" Èregent :" .d: route
Iangs zuid.erwguà" *r, de poppendairnËeréouw (rireï beer slecirte wegen)

volf,aen. Deze route door d.e polder leverde wbifii6; op: slechts enkele
vrij gr.ot,e groepen,Soud.plqvieren c.en een aantal kramsvogelst

' .!.:.t

i,Ëffixr 3iËi:rjË''E'iË

t
15

obr'lichte motregen'6droikt werd.

Aan hat;,qind Yan de Poljpendammorgou-w splitsten v'ie ons op in een groep
di-e via Noord terugging, en een Brggp.die via Ransdorp terugging'

aar ik deel van uitmaakte Tegd u

e1l{-ng*voud6r .oo h'
dËr ina u,'edrr. ,r àagd'e excursie, hoewel het deel-
Ï''uest wat;. ft-o d ntcrg en Ii§gen. i{oPeli jk heeft niet

het fietsen sommlge VuïG- varr''cleelname ;af gehqgden.
*'Eí.{fit'"n;:

v'j&'. f,teIrirEuysdae
ri1.'

^sd-IClO7i Te1,,,' ?\4llZ

A.er ha
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!vee.
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I i.e,zlt
park.

Th,.

{$*;}:tr.x-t**f
stelV e'ns Dan nj en

* *,* *'l *'*4,i x * * + + * * * * * *'r {< * *ï'r * * * * l"*
'P.*f l-e kwartaal r 76;
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Stcrmm&"rfuf, al1een i nde ilraàà< r' oP -}z8lL* 25/1,
,.irote bonte spechtt tir. ' pàrt
irleine snecht.

$ii ." itl+r.
Th. park ZJ/J, z6/1.
t8/t'r,i?/tr; Broerse p.1.:r?§rSy ''hgnt8$e+ Í

park 3'/3- 'dood: ei{r.ln. de Br aak gevb+rdan.

)/2, 1', ,?, "17, '21, 25/1. Broerse P.

t i'.
' e/3, ry./l

L5:/2

1/2i d.e Braak 4/2
Zarngld-§st eïr in Brbers€ pr',,zang. oP L6',/L.
!(operurigk 

'
januari en maagfi in.,a1le Parken.

Gouehaantj .'park'iB/L, zL/L, 25/1, 4/2
Zwi'.rte mee s, Th.park tL/Lt 3/2

4/1, LL/1. Broerse Park

t/4/tg?6, ,rrrs,

Tjiftjaf, Thijsse park, 3i/1.?an8'
e, Th

rl .,(r

iviaLKop, th. part< 9/2, L5/2 :, " 4i' ., .- . -st**"i*"es, 16, 18,'Zr/L, 9/2, \, 9b r:n.parF. ?9t 1.9/L.de-Braak'
Bqomkruiper, Th.-park-13, 2.5,'z\/:,r' 4/2; 1t,' tz, 25/1' Óe Braak l?/3'
;bburvlnio, ón..p.rW tt/Z, trlz,, l9/2 (Iir.. en mevr. Stritter)
,jïb'ó'iiring, ?4/?-, gedeelte Overburg. 

-

Futt'er, ' " de Bràak 25/L,, Th.pari< 6/1; 4/J ge'd' Overburg''
'SÍ js, continu j-n. alle Parken. :

tsarrnsi js Th. park 3/Lr'L5/L, LB/l (c.abaret),
L?/.Lt lU/t,.172. De Braak: L3/1, ZB/t.
Keep; rde-,I3raaÏ<, 6lL
Àl-Ie t0b.ar:*er4ingen Koningerl c .s o

1B/I ook r,,i arenÀorf .

ÈafrySej.,B,..L8/,+ (cabaret): ,Ïarendorf , Hr' erI I11t:vr' Stritter'
sr*"Pel!ÍËtu d'oor: rï' stritter,

3 '."",- 
L de Ruyschlaan 187, ímstelveen.
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Nestkasten en kunstnesten voor roofvogels en uilen in en om Amsterdam

Ln t9?j
Ook in l)lJ werden weer een groot aantal nestkasten en kunstnesten
voor roofvogels en uj.len op bewoning en voortplantingssucces gecon-
troleerd. fn dit verslag zullen de reeultaten kort worden weergegeven.
Naast de broedgevallen in kunstmatige nestgelegenheden werden ook
broedgeva.l.len geconstateerd en jongen geringd in rtnatuurlijken nest-
plaatsenr maar die blljven grotendoels buiten beschouwing.
L975 'sas in vergelijking met 1974 een slecht broedjaar. De productie
rvas gemiddeld lager dan in het voorafgaande jaarl hetgeen waarschijn-
lijk zijn oorzaak vindt in de lage veldmuizenstand. Vooral [orenvalk
en Ransuil zijn erg van dit prooidier afhankeliJk.
Dit jaar werden in totaal 283 nestkasten en ! 25 kunstnesten gecon-
troleerd. BiJna a1le kasten waren aanwezig in het gebied, dat begrensd.
wordt door: Noordzeekanaal, oostrand bebouwde kom van Santpoort en
Haarlemr westelijk deel van de ringvaart van de Haarlemmermeer, de
denkbeeldige lijn van de zuidpunt van de llaarlemmermeerpolder naar
Loenersloöt en het Amsterdam-Rijnkanaal. Buiten dit gebied. waren er
nog kasten in Amsterdam Noord en óén j.n Landsmeer. Naast de door ons
zelf geplaatste kasten werden er ook weer de kasten van het ,recreatie-
gebied Spaarnwoude, de Amsterdamse sportvelden, en de Amsterdamse
stadoparken in de controle b,etrokken. Ni-euwe kasten !ïaren dÍt jaar
vooral aanvrezÍg op de sportvelden, de begraafpLaatsen (Ooster en !íest-
gaarde), Spaarnwoud.e en in de regiors Diemen en Uithoorn.
Ook dit jaar nam het aantal personen, dat regelmatig bij de controles
betrokken wasr weer toe. De groep bestoad uit de heren: Andriese, ten
Berge, Buker Sr., Buurma, van Duin, de Groot, Hartog, Hulsebos"r.:yan
Leeuwen, Poirpe, Rademaker, Sandee, Stroeve, Veling, Vogelzitng, de
Vriest tialtersr van ltlaveren, v.d. ,iJiel, de rlit, van Zuilen en schrijver
dezesr terwijl ook de CJN, afd. Zonnedauw en V,r,íG Ve1sen meewerkten.
Bollilr

!a_.n de 16 dit jaar vastgestelde legsels werden er 1! in eeq.kast e4
één in een kunstnest gevonden. Hoewel er dit jaar meer legoels dan
ooit ter.oren in de kunstmatÍge broedplaatsen waren, kwamen er maar in
de hel,ft (8) ook jongen groot. Al1e succesvolle broedgevalLen waren
in het Amsterdamse Bos en zij leverden in totaal 19 jongen op. Vreemd
was dat een overigens niet succesvol broedgeval op een kunstnest
plaats vond, terwijl op een afstand van + 15O m een kast ongebruikt
bleefr die toch ook in het territorium van dit paar hing.

Bs§§gI!
Dit jaar werden er 6 legsels waargenomen op kunstmatige broedplaatsen,
één ervan vlas in een balkonkast, de rest op kunst[esten. Ze1fs in het
Amste::<iamse Bos, waar toch redelijk veel eksternesten aan'írezig ziJn,
prefe,i'eerCen ] paar toch een kunstnest (= mandje). Van de 6 legsels
mislukten er 2; ] succesvolle hadden in totaal 9 jongen (aantal jongen
in de kast is niet bekend). Naast de legsels in kunstnesten e.d. werden
ook nog op verschÍllend.e plaatsen broedsels in oude corvidae nesten .

gevonden.

§,IgEJg-U
fcen in 1974 é'ón paar Steenuilen gebruik maakte van een door ons ge-
plaatste ,kast en daarin ook jongen groot bracht, kregen we hoop, dat
i.n de .f.oekorcst neer steenuilen 1n onze kasten zouden Baan broeden. In
l9?5 bieek riit inderdaad het gevaL. In totaal werden in 4 kasten.
eieren van deze soort gevonden. Twee van d,eze broedgevallen waren in
Amstelland en twee in de HaarLemmermeer.



-6-
(nestkasten, 2e b1z.)
Í{elaas had het paerr dat ons ín ir9?4 de verrassing bereidde, ín t975
ivel eieren maar geen jongen. De andere paren hadden resp. ?, 3 en 1
jongen. lVaarschijnlÍjk is bij één kast het leggen gebeurd door twee
vrouv'utjes, of bestond het 1egsel uit een eerste en een vervolg-Iegse1,
d.:.ar op lO/5 4 eieren, op 31/5 / eieren, en op 28i6 4 eieren en J
kleine jongen v,rerden gevonden.

JJOOIÏVALK

De vemassing van rlit seizoen was dat op 2 kunstnesten boornvalken tot
b::oeden kwamen. Van één paar (Amsterdamse Bos) werd dit wel van te-
voren verivacht, daar het kunstnest r,uerd aangebracht op de plaats, waar
het jaar ervoor Boomvalken hadden gebroed in een oud nest van zwarte
kraaien. Daar dat nest gedurende rle winter uitgewaaid rvas, iverd ter
plaatse in het voorjaar een mandje geplaatst.
Het tweede broedgeval (Haarlemrnerrneerpold.er) was totaal onverwacht,
daar het nrandje eigenlijk voor Ransuilen geplaatst was en maar op 9 m

hoogte zal, terwijl de bomen daar zeker tweemaal deze hoogte hebben.
Omdat Boomvalken een voorkeur hebben voor zo hoog mogelijk gelegen nesten,
is een relatief laag broedgeval weL iets aparts.
Ook werd er nog een broedgeval g.:controleerd op één van de begraaf-
plaatsen in een oud kraaiennest.
Bij a}le drie bestonden de legsels uit J eieren en k!ïamen er 2 jongen
groot.
TORTNVALK

Ook dit jaar was er weer een toename in het aantal door Torenvalken
bezette kasten. riías dit aanta] in t9?4 at ?5t in I9?5 werd.en in 106
kasten één of meer eieren gevonden. In totaal konden J1I jongen wor-
den geringd (incI. I nest; 1 kas't gedeeltelijk, I kast niet geringd).
Tabel

I

- Isr9gligs-y*r-ge-Ue
gYer-ge -Yer:eli]1e39

n van de Torenvalk in nestkast,en
]- eden .

Amsterdam Noord. e.o.
Amsterdam West

( + sportvelden)
Diemen + Bijlmer +

Àbcoude
Rest

egse
ede

va1 e]
6(j

i{aarlemmermeer

Arnstelland

Uithoorn + Aalsmeer

ttrnsterdamse Bos r

Spaarnv,loude e.o.

A
22

26

10

5

23*

t5

T7

22
q

5

L6*

I
1

10

4
z

10

4

1

q

7

A = aantal kasten, vlaarin óón of meer ei-eren gevonden werden.
B = aantal kasten, waaruit zeker of vrijvrel zeker één of meer jongen
* = incl. I broedsel in oud. kraaiennest. -fzijn uitgevlogen,
Bij vergelijking van de tabel met dic van vorig jaar (i,ied. Blad 1} (f ):
3-6) valt op, dat relatiei de grootste toenane in legsels gevonden werd
in Amsterrl.am l{est (+ Sportvelden) 'en in Spararnwoude.'
irterkwaardig was dat zelfs bij.het hoge aantal nesten in Spaarnwoude
toch nog een succesvol broedsel- gevonden werd in een oud kraaienest op

t 15 m van een kast, die eveneens succesvol door Torenvalken beuroond werd.

Het slechte muizenjaar had duidelijk invloed op het succes van de leg-
sels: legdatum eerste ei, mislukken varr.broedgeval, aantal eieren en
aantal jongen



a (nestkasten, 3e blz,)
De geniddelde ee:rste eidatum lag in ]
dagen later dan in 1974. De eerste-ei
i<ena uit de leefti jd van de jongen (v
leeftiid) ' gemiddelde broedduur en Ie
al1een maar succesvol-1e brocd'se1s ïu'of

varn de gegeven§ 1n drie grote reg;iors
polder en Arnstelland + Uithoornr ïrare
nermeerpolder gemiddeld het vroegst e

7

9?5 op t 2 mei, dat !ïas + lO
data ',lerden grotendeels bere-

Ieugellengte is maat voor de
gselgrootte; hisrvoor kunnen dus
den gebruikt. Bij opsPlitsing

n de Torenvalken rn de Haarl"em-
n die van Spaarnwoude het laatst.

liias, rnislukte LO., % van de 1cg-
. 20r5 %. Beide percentages zijn
gevonden vrerd; dit zijn meestal
een naburige kast hun anderc eie-

'fn l9?4, toen de veldmuisstand ho
.sels 1 ín L975 bi- jnei het dubbele n
inclusief legseIs, ,vaarin naar I

rl.,.ergissingenrl van vrouv'rt jes r di-e
ren gelegd hadden.

Dc. gcrniddelde 1egse]-grootte was in L9?5 een stuk kleiner dan ía t9?4t
rcsp. !e_ en 5r21. Voor deze berekening zijn alleen die legsels ge-
bruikt, wíarUiftr6t proces tot het eind van rle 1eg norinaal is verlopen.
A1s de gegevens weeÍ opgespli.tst rvorden, bliikt dat in de Haarlemmermecr
gemiddeld d.e grootste legsels en. in Amstelland + Uithoorn de kleinste
legsels gevond.en li'erden.

Het gemiddelcl aantal jongen per succesvol nest was extreem laag in 1975

?..L. 3rZL, terwijl dit ín L9?4. we1 4,4E rvas. Spaarnvroude had. het hoogste
eemidAeAe aantal jongen en Anistelldilil+ Uithoorn.het laagste.
Opvallend was, dat in een groot aantal kasten resten van vogelprooi-en;

"ào""àinuiiSt p*u uitgevfogón sI,rgeu,rlien, gervondeir vrerd.en. Dit vras in L974t
boen er ouàt veldmuizen waren, veel minder het geva1.
Sarnenvattend kornen.bovenstaand.e Segevens er op neerr dat er in t'otaal-
bijna evenveel jongen uitgevlogen zijn in l9?5 al-s in )-974t hoewel er
ín L9Z5 org"ru"i \ó % ,nu"" I"gàui" ,à"". dan in i.9?4. Of dit enkel en
alleen door cle lagere veldmuizenstand komt is nog de vraagr -

Door het ontbreken van een a;-rntal terugmeldingsgegeven§ irvorden in dit
verslag de terugnleldingen niet uittoerig behandeLd. Vermel<iensuraard,-
is dat er duirleli-jk een grotere sterfte vras in de eerste maanden na het
uitvliegen dan in l-9?li, d.aar eind november aI írvenveel jongen dcod ge-
vonden lvaren als na het voorgaande broedseizoen t/m naart (ringaantal-
len ongeveer gelijk). Ook werden er opvallend veel ouciere Toretrvalken
teruggàrne1d. De cloodgevonden jongen bevonden z-ich op grotere afstand
van de ringplaats dan na zomer L9?4. Zowel cle grotere sterfte als de

grotere diÀpersi-e r,uorden z.ekcr mede veroorzaakt door d.e lage veldmuis-
stand.
Tot slot v,iillen rvij alle rncnsen bed.anken, die neehielpen bij het ntaken

van de nestkasten en/of een geldelijke bijdrage gaven' wararbi-j de gift
van d.e l-eden van de Amsterd.amse Golfclub niet onverme-ld mag blijven.
Ook wi11en ,;.rij Teijgeler B.V. bedanken, daar die ons -regelmatig van hout
voorzag.';íij hopen, drat ook in de toekomst op hun medev,rerking gerekend
mag rrord.en, daar er voor het op peil houden van het nestkastenbestarnd
jaàrlijks zofn 4O à 50 nieuw" Éaàten gerlaakt rnoeten luorden, dooidat een
kast + J jaat mee gatat.

Namens de hele nestkastencontrölegroep
Joop B. Buker
V,Iillem l'{oIl,hof 9' Attsterdam -
Telefoon I L52?66
Postgiro t 2284?64
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]n de periode van 28 januari to| 3 februarj- L976 vtetden we gecon-
fronteerd met de toeh wel jaarlijks in ons I+nd optredende vorstv,icei<.
Dat het dit jaar forser toeging dan het geheugen van de jeugd toeliett
bteek ook al- uit de vele (west-nederlandse) speculaties omtrent een
te houden Elfsted.entocht.
Aangezien een gedeelte van de 1e en 2e Diem openbleefr l-eek het ons
aardig de invloed daarvan op de aantallen vuatervogels bij te houdcrr.
De Jde Diem werd door ons niet geteld, het rlmsterdam-Rijnkanaal
slechts enkele malen voor wat betreft het gcdeelte tussen Ouddiemer-
laan en Overdiemeri.reg.

Zoals aangeg.oven in Med^. BIad., IJe jrg. rlo. 1 (p. 15), splitsten wij
voor het vastleggen van waarnemingen het water de Diernen in drieön.
i,Vij herhalen hier de i-ndeling:
l-e Diem: het gedeelte tussen de snelweg Àmsterdam - r.t Gooi- en'de

spoorbaan.
2e Diem; het gedeelte tussen de spoorbaan en hct Arnsterdam-Rijn-

kanaal
Je Diem: het gedeelte tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Diemer-

zeedijk
Onder de ttVijfhoekít verstaan we het buitendijks stuk land bij de

Het \rueer

De temper,aturen, dic door ons opgemeten werd.en, zíi,n weergegeYen in
t;ibe1 1. De wind waaido,in de be.wuste periode ui-t riq'htingen.variërend
tussen OZO en NO. Over het algemeen was d.e windkracht zwak tot, rnatiS'
mdt,uitzondering ,van Jo/l,, 3l/L en l/2, toen de wind geregeld tot hard
toenam. Neerslag'vi-e1 pas weer op B/Z in cie vorm van motregen

Tabel 1. l'íinimum en maximum tempcraturen 24/1 tot B/2 (i" 
EËt*Ïfi=l

Datum rninimum maximum

?4/t
25/L
26/L
2',7/t
?-B/t
29/L
30/t
1L/t
L/2
2/2
3/2
4/2
5/2
612
7/2
B/2

IJqbedeEkeqe

De }e en 2e Diem bt;slaan een oppervlakte van + 26 ba.
De 1e Diem was aI op 2B/l bevroren, slechts het vernauwde deel in het
Zui-den bleef t,ot 3l/l open. Een deel van de 2e Diem was er/eneens op
28/t aevroren. Naarmate de vorst cloorzette, rirerd de ijsbedekking om-

vangrijker. Maxlmaal was deze op J/2. T.r u/aren toen 4 rhoofdwakkenr an
enkele kleinere met een totale oppervlakte vatn 4 - 5 h:r.'Het grootste
wak (2r5 - t ]na) bevond zich in het oostelijk deel van de 2e Diemr al-
waar dit water aan het Àrnsterdam-Rijnkzinaal grenst. De schuif naar dit
kanaal heeft de phele periode opengestaan.

I

I<.1eine

geschato
?
?
r0
l"p

6

t

-6
2

-o
0
I
2
2
3

boven
boven
boven
boven

o(
o(
o(
o(
2
7

6
7

il
il
il

)
)
)
)

10
10

-B
-6
-2
-2
-1
-1

o
1
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De oorzaken, dat de wakken openbleven, waren: de in het oostelijk delel
v'an de 2e Diern verhoogde temperatuur door het koelwater van de P.E.N.-
centraler eÍl - waarschijnlijk - de hogere stroomsnelheld in dit ge-
deeLte. Deze laatste is vermoedelijk ook de oorzaak van het openblijven
van he't gedeelte, waar de le in de 2e Diem overgaat.
Op I meter afstand van dÍt wak was de ijsdi-kte + 20 cm, er omheen werd

;::1':L:i:":ffi:il'*'r.r."n warcn d.e oorzaken nier aan te seven; mogerijk
vlaren stroomverschÍI1en/-snelheden ook hier van invloed; verschillen
in de golfslag zijn waarschijnlijk ook belangrijk.
iret ingang van 6/2 aringt het r,vater weer op; het zal echter tot on-
geveer 2O/2 duren voor a1 het ijs verdvrenen is.
In het onderstaande verhaal zal vrijwel uitsluitend gcbruik worden
gemaakt van gegevens uj-t de vcrstperiode, i.e. tot 4/2.

Systematische beh"udeling vern de waargenomen vratervggele.
Fuut
lffii5f het aantal futen in januari vrij constant was, steeds 5-B
exx, narn het sterk af met ingang van Zl/L. 3L/1 bevindt zich nog 1 ex
in het oostelijk deel van de 2e Dj.em, doch 2/2 zijn alle futen ver-
trokken en bevinden zij zich op het Amsterdam-Rijnkanaal en de ]e Diem.
Zodrz: het kvrik weer tot O" geste6en was, nam het aanta3- plotseling toe
tot 10 exx.
Dod.aars
,GÏ-?Eltalsverloop van de do<laars was minder schokkend dan bij de fuut.
Er was een scherpe daling van 11 exx op 28/L naar 4 exx op !O/L. Dit
aantal, 4-l exx, bleef gehandhaafd tot J/2, wanneer eriíeer ! exx ge-
teld worden. Het viel op, d.at de dodaars een dag 1,ater in aantal af-
nam en een dag eerder wegr toenam dan de fuut. De temperatuur, die
de grens vormd.e, lvas - 20 c, bij de fuut oo C (zj e tauËl r).
Àalscholver
dp-flZ-eíreek 1 ex neer op het open deel van de 2e Diem en bleef
geruime tijd voedsel zoeken. Dit vras d.e eerste maal- tn 1976, dat een
aalscholver op de Ie of 2e Dj-enn werd t/aargenomen. Ín L973 t/n L975
ïvaren deze eerste data 22/1, l/3, en L6/2. Het feit, dat het IJssel-
meer in het l,Íesten en Zuiden vrijwel geheel dicht lag, za1 de oorzaak
van deze vroege waarneming zijn geweest.

Bleqrye 8er-Ber :

t"an de rand van de wakken waren de gehele periode I - 3 exx aanwezig,
hetgeen duidelijk rninder uras dan normaal , wanneer er concentraties
van 2)-)5 exx aangetroffen vyorden. Er werd I ex in de polder ge-
vonden, dat aan de koude bezweken was. Jammer genoeg vrerd dit ex
niet direct naar het Zoö1. r'.uscun gebracht en bleek het later
onvindbaar.
Roerdomp

77fl vrerclen 2 exx gezien, die korte tijd met elkaar vochten.
2/2, 4/2 en 6/2 werd, slechts 1 ex waargenomen. Vooral bij de laat-
vraarneming ging het om een niet aI te schuvl ex, clat aan de- rand van

een wak plaatsnam.

,/i1de eend
FIet aantal van deze eend nam toe met enige tiental]en exx. IIet totaal-
aantal was 1OO-15O exx. Overigens moet sterk getwijfeld worden aan het
v'oorkomen van echte wilde eenden in Diemen. De toename valt te ver-
klaren d.oor het bevroren raken van de polderslootjes.

Op
Op
ste

i
I

I

t:i..
il.
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Dit eendje houdt- zich meestal in zeer klein aantal op in r1e polder
op drassig weiiland. Iij,lens de vorstp-eriode werden op 1A/L 14 exx
l;iaargenomen op de 2e Dierl . rrlhier werd.en op 4/2 ? exx gezien. i'la
rieac- datum vrerden slechts exx op het la.nd. víaargenornen.

Sr.rient
F.ïfrïJf ín L9?4 en lg?5 slechts driemaal smienten aan de grond werd.èn
aangetroffen in de polcler, verbleef deze eend van 2O/1 - 24/2 op d,e

2e Dlem. Maxir,raal verden 12 exx gezien op 3O/L. Op deze dag werden
overi.gens vele hond.crden rraar Zw vliegende exx gezien. Gerniddeld
!'uaren van 2l/1 tot 6/2 meer dan 6 exx aanwezig

Pillqtqar! '

Op 3O/t en 1L/L verbleef I ö op de 2e Diem. Dit v.;as tevens de eerste
;laa1 , dat de pijlstaart aan de grond werd aangetroffen.
Slobeend
Óp 3ÓT{werd L ö gezien op.de.2e..Diern. .In t9?3 t/n l-9?5 werd. slechts
l- waarneming buiten de broedtijd gedaan (et-ll--L973),
Kuifeend
Íanneer víe de cijfers van l9?3 en L9?4 bekijken, btijkt het totaal
aantal kuifeendur op de 1e en 2e Diem slechis zelden- de 1OO exx te
overschrijden. Van af L5/JO/:.,9?5 komtlhierin plotseling e€r ohvef,-
klaarbare verandering. Ilet aantal daalt niet r,'reer beneden de 10Cl exx
en er word.en aantall,en geteld van zeLfs mecr aan 4OO exx (2/1/L9?6,
tijdens storm). In januari 1976 Uearaagt het gemiddeld aantal.. 

"

+ 2OO exx, wanneer we de 402 exx van 2/l niet rneetellen. Tijdöris ile
vorstperiode daalde het aantal tot IlO exx op 27/L.,Een groot aantal
kuÍfeenden zocht zijn 'boevlucht op de ]e Diem en het ,rmsterdafn-Rijn-
kanaal. Op l5/2 werden op de Ie en 2e Diem qn het kanaal.op het eerder
aangegeven traject slechts 84 .exx geteld.
Tafe 1e end
Deze duikeend narn duidelijk in aantal toe gedurende de periode van
ijsbedekking. Het in het vorig Mededelingenblaa (I]e jrg., nr. 4, p,20)
genocríde,aar.- van 28 exx werd ruimschoots overschred.en op 1O/L en de
vijf c1g.gen daarna, toen rië.x.;: 53 exx,irerden geteld. 0p het Amsterdam-
Rijn-kanaal bevoncten zich teE;elijkeatijd vele tientallen exx. Overi-
gens \lras e r op JO/L sptake van een stevige trek naar Zlol .

Brilduiker
Op-ï/Tén 6/2 urerden resp. I paar en 1 ö gczien op de 2e Diem. ïiit
L9?1 t/rn l)lJ was slechts I waarneming aan de grond bekend. GT/LL/
t9?), I gewonde 6 op de 2e Dieni). Ook op het kanaal werden brÍlduikers

Eidereend
IIóówel-Tïj de Vijfhoek gere'geId eiders word,en aangetroffen, was het
juist in de vorstperi-ode, dat de eerste waarncming voor Diemen gere-
gistreerd kon wordenz L/2 1o naarr NO, laag o.;er de 1e Di.em.

Grote ZaeglgE
Và{217T-qn 6/2 werden dage}ljks zaagbekken fouragerencl op de 2e
Dienr aangetroffen. Het rnaxirnum aantal bedroeg 6 exx op 2?/L en 28/t.
Dat er wel degelijk een verloop plaats vond, bleek uit de steeds wls-
selende geslachtsverhoudingen
I$ijnngtie ' i :

Zeer opvallend was'de toename
dën in de periode'decenrber -
de le en 2e Dien geàien. Het
rverden 4-! nonnetjes gezien,
stegen tot minimattl- 37 exx.

'.-,

I

vaí het'nonnetje , In 1973 t/n 1975 uter'
maart'steèds zo'n 4 à !-maal nonnetjes op
ging dan om maximaal 4 exx. Op 2l-L-tl6
28/L 5 exx, d,och 3O/1 ','ras het aantal ge-
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Opvallend vras, dat er weinig nonnetjes op de ]e Diem'"verden gezient
:evenals op het kemaal. Mogelijk hangt dit-sanen met verstoring door
de scheepvaart, d.och ook moei gedacht word,en aan een voofhour voor de
,,.;akt<err-u!.-dë -6e--a- +Íern-; Uit--de litteratuur (Handbuch der Vöge1 I'Íittel-
ruropas, Band. ], Glutz von Blotzheim) werd. ons bekend, dat het nonnetje
van a1l-e watervogels waarschijnlijk het meest gespecialiseerd is op

het:jagen onder de ijs-oppervlakte. Op de Diemen zagen wij exemplaren
geregeld fgurageren in wakken met een doorsnede van slechts enkele
meters. Het jagen langs de ijsrand, ook al iets v'rat deze za9er graag
doet, lverd eveneens zeer geregeld r,Jaargenomen. Rustend werdcn de nonnen
zoye1 op het 1anc1 als op d.e ijsrand aangetroffen. fn een sloot/inharr,
',raar al jaren lang het water van de éne op de andere minuut een niveau-
verschil kan vertonen van L5-2O cm, werden vaak 1 of meerdere exx fou-
rage.rend gezien, mogeiijk aangetrokken door het door de stroming 5e-
regeld omwoelen van d.e bodem en het daardoor vrijkomen van voedsel.
Overigens waren de nonnetjes sonrs niet erg schu\,v en tot op een tiental
meters te benaderen. Voor de volledigheid geef ik de overige aantallen:
)t/L 24 exx, l/2 26 exx, )/2 een daling tot 9 exx en 4/2 Ll exx. Het
rnaximale aantal öö bedroeg 6 (tegen 20 g?) op L/2

Bergeend
Óí-jÓTTwe.rden 2 groepjes vein 11 resp. ) exx gezien,
vlogen. Op 1/2 streek 1 ex neer in de polder.
Grauwe Gans
Op l/2 werden 4 exx gezien, die uit de polder opstegen. Voor w&àrrle-
mingen van overvliegende Brand, Kol- en Grauwe ganzen zij verwezen naar
de waarnemingenrubriek Groot Anisterdam.

5'ggllpè=sest ;

Formaa Uesprbken verblijven de meeste knobbelzwanen in de polders. 
-

Het aantal ligt omstreeks JO exr met als uitschieLer J6 exx. op 2/l/'7.5'
I{et ingang vern ZB/t trok}:e-n de knobbels naar vooral de 2e »íem en 3O/l
bevonden zicà=,claar,47 exx, lvaarvan slechts 6 exx onvolwassen sraren.
1/2 werd.en 39 exx op de 2e Diem geteld. I',aximaa1 4 exx waren onvol-
u/assen. lriet ingang van tL/Z is de toestand v/eer genormali-seerd en virerden

de knobbelzwanen weer in de polders aaïl.getroffen.

Kleine Zwaan .

dLe naar Z-Z'il

tlan 24/L t/n 2
Zowel op 23/l
terwi ll op 27/
Zodra de vorst
een complete v
2e Diem werden
Slechts enkel-e
schaatsenri jde

;JaterraI
Ë;!-$6rt word.t ieder jaar wel een aantal malen waargenomen buiten
het broed,seizoen. Ín de besproken periode werri driemaal een waarneming
ged.aan. Op 4/2 werden in totaal ] exx gezien op twee plaatsen. De grote
makheid van de weiterral was opvallend, 1 ex was te benaderen tot op
1{ meter.

'tlaterhoen

J/L vetbleven er hleine z,$/anen in de overd,iernerpolder.
als op 24/t werden er 4 adulte en I juvenietre exx gelzienl
1 deze samenstelling was veranderd.in 5 adult + 4 juveniel.
doorzette verdwencn de kleine zuJanen, en het was dan ook

errassing toen op 5/2 in totaal }J exx op het ijs van de
aangetroffen, te weten LO adultLa eïl J onvolw&ss€[ exxo
uren verbleven d.e vogels op deze plaats, lvaarna ze door

rs werden verstoord..

verbleven er in de polders 12O - )-55 exx.
liep dit aantal sterk terug en werd'en de meeste
oostelijk deel van de 2e Diem. IIet aantal kwam

Tot aan de vorstperiode
Tijdens de vorstperiode
exx aangetroffen op het
waarschijnlÍjk niet boven de 5O exx voor de hele polder.



i,ieerkoet l^Íi"=ffioét,' 
die normaliter' arleen.op de 2e Diem komt om te srapen,

verbleef tijoens de vorstperiode ook overdag hier in wisselend aantal'
In cle diverse wàkken rverden dageliik§ 4OO - 6OO exx geteld' In totaal
verbleven er 2.à SgOO exx op ció Diemen, het Amsterdarn-Rijnkanaal en

de Je Diern
Tijdens de vorstperiode en vooral erna vrerd.en veel exx doodgereden

op de rrveg langs iret kanaal , lr*saar het autoverkeer met verschrikkelijke
siietneaei Iangsraast, vooral sin6s er een grootuinkelbed,ijf is ge-

vestigd op' iriuiden' s grondgebied'
De meerkoeten lieten overigens cluidelijk sporen na op de randen van

de .v.rakken. Ettel-ijile loo-en opgecloken schalen van unio spec' en

Aiiodonta spec. ,urd.r, hier geàópcrneerd. Opvallend was, dat dit voor-

"ilfrut 
g".rLt was op de plaats, iaar het waler zich door een vernauwing

van de 2e naar ae ie Diém begeeft. Mogelj'jk komt op deze plaats dooy

u"rr r"ru"hil in stroming een verhoogde ccncentratie van deze dieren voor'

a

:al4

ad'

:i,

S^}iEi'IVÀTTING
Ín dit stukje
bij watervo6e

Ook voor het
aantals fluc tu

werd een beeld gegeven van veranderingen in aantal
Is in Diemen onder invloed van de vorst

gebied zeldzame r,vaarnemi-ngen werd'en verrneld, hoewel
àt:-u" niet of nauwelijks gegeven konden worden'

Ondanks de summiere opzet van dit artikel leek het mij de moeite rifaard

om het te publiceren, ook al omdat vorstverschijnselen in §gdsr]and

tot zeldzaamheden schijnen te gaan behotr'en

Ook over enkele Rall-id:re werden Segevens vermeld' . ..

DetellinSen?menigmaa}onderbittere.gms!'lndighedenuitgevoerd'
wer,den veiricht doór Fred Vogelzang, Rob Sjouken, Àndries ïrlestra

en o.8.
Guus van Duin

Ë:3"-";Ëàiàï"" 
104]' Diemen

I{B

líaarnemj-ngen, vermeld in dit artikel, zijn niet
i" a" ruuiiet< rfr,ïaarnemingen in en om Àmsterdamrr

Ie kwartaal van L9?6.

vD/.vDr, maart 1976

ook nog vermeld
betreffende het

dtÍ

e
iir

t
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ATISTERDAMSE BOS eerste kwartaal 1976 , alsmede een aantal

april- en mei-waaq4emj-rlggq.

De waarnemingcn, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor. de
verantwoordelijkheid van, de ïraarnemers. :

Nuntmerj-ng volgens Vogelgids Je di:uk.
De numme-rs tusseí haakjes (..) verwijzen naar rlDe Vogelurereld
van het Amsterdamse Bosrr, verder te noemen irBos-Avif aunarr .

+(..) betekent: àanvulling op d.eze Avifauna.
Het teken o kan ook o-kleed betekenen.++

G) 5. Fgu!

2

1. Jachthavenbos, sloot rand zandterre'in:
257i'2-}iïlï-f ei. De vraterplantetr rond het nest 2ijn gedeeltelijk

losgetrokken, waren 24/J nog intact. 10/5 nest vernield, van
futen geen spqor m,eer (vDr, vÍi.eringa) '

Iioornsloot bi j sluiswachter I,lus. c)/5 nest verlaten, l
717|'Aé-fàririlie nog compleet op de Hoornsloot.

3. Banaan, herhaaldelijk waarnemingen van futen, baltsr slepen met:'
i6§iilàteriaaI, conflicten met meerkóeten, maar (nog ?) geen broed-
geval geconstateerd'. Soms (9/5, Crï) zelfs 2 paar fuut aanwezig.

4. Hoek Koenenbos, 24/J van nest af, vermoedelijk rnet jong(en) op de ru
i. EÍia-AidiiËÏElaa, 24/4 een dode g fuut gevonden (4. Couenberg, Swart

ai;-6Ij-iàd6i-6iaerzoek met een fiindbuks bleek te zij'n beschoten. In
oogholte werd een diabolokogel teruggevonden, vogef had een wond op
de rug. 6 eerst nerveus rond.zwemrne{ Iater weer'op nest, 1 mei.

6. Tweed.e broedpaar eind excursi-epad, eind mei nog op nest, partner
;6ë;I-nAstfiaf 6iïaal- aan.

?. NO-hoek Ivleerpad, 22/4 nest bezettend, l/5 op nest . 2t/5' nest 1ee6,
;omm61Íel-ï6it6edelijk verstoord., geen fuut te zíen. 3O/5 weer 1 ex
aldaar.

B. Ileerpad. !ïest, begin mei 1 jong en 2 eieren, die niet uitkwamen.
;Ina-m6i;-Ëët óne jon6 nog aanwezig.

o
Ug g:pc9-[ g: !r -9ri-rrcelejong op de rug.

oev §' 24/5 enlo/r, met minstens 1

10. en 11. lros 3_!fg:9e3l93 in 99y9Ip3I!.
tíaarnemers waren o . a. AA, vDr, RG, dGr, §wart , SS , C!Í .

Buiten de Noordkant
Schinkelpolder, kanobaan achter karnp, .terrein:
29/4 1 paar met minstens 1 jong (Straatman),
25/5 1 paar met 2 juv. ((nrs)

Overige 
. 
waarnemingen :

op Ringvaart bij mii. terrein Il exx, waarvan 2 prachtkleed en
baltsend (kopschudd.en, kekkeren), ond.anks ijzige kou (On)
nog )O exx op het NM (§S) i maar ook aI op diverse plaatsen
nestelend, bijv, I paar Banaan, 1 paar Hoornsloot en 1 paar
hoek Koenenbos, slepend met nestmateriaal; eind exc. pad op nest.

Stand broedparen - Noordkan t - eind nne i:

j ongen .

I
)

(cw), L)/4 1 exx

2?/1, 6, ? ,' tl/4,

4/2

r/4

Roeibaan z L/4 I ex (RG) , 22/4 L paar bij
(Rai§)l-lo/5 I paar eind tweedeklasterrej-n
IJssloot bij Jachthaven de SchÍnkel: 6, l1
875,----- , i

de start
(vDr)

I L7, 2Ol

Kleine Vi
rÀE;-ss);

ver 14 cn 2B/2,, 1 ex
1974 (cw;, 1 ex.

)
:

j ( cl't ?/3 l.'exr (cw), 1ol4 I paar
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(.isd Bos, 1976-I, -2e bIz.)
Vervolg waarnemingen fuut:
§g!r$glPelger:

paar balts kanobaan ach,,er kamp. terr. (Kars)(§traatman)
ex tankval (Kars) - Ze/l 2 exr Kleine Poel (Kars)

1 paar meeuweneiland'en (agr) , 29/3 I'ex (6s1s)
ex kanobaan open drainage - 8/4 2 exx Radar - 9/4 I ex Hoedbfug

5 exx Kleine PoeI (Cii) (Kars)

(4) 6... Roodhals.Í'uut

3/3 t
1/l t
L3/3
2/4 L

42/2

Lo/7
24/L
LL/2
L4/2
t7/2

I ex bij oeverpark Mz (Aa, SS)
i-dem (CUt, later ook AA, SS)
1 ex Ringvaart'bij Nieuwemeerdijk (Rei;nders)
1 ex Ringvaart bij Sloterbrug (Reisnders)
idem (Osiect<, med. Veling)

?'; Kuifduiker
lo/l 1 ex bi j oeverpark i,iz op NI.l (Cl{,
Vervolgens idem op 10, 12, l)/I t,n 4r5,
riaarnemers : AA, Blaas , RG , 'dGr , Krir-ak ,

later idem AA, SS, lïieringa)
? tB,L2/2 . "

SS , Swrirt, Verhoeve ' C;i r

exc. pad (^^r RG, dGr eïc.)

(r)

, ieringa)
L5/2 I ex

5. Geoorde

e crst w. 2.4 (r.'r) r daarna eind
l,

fuut - zie ondcraan lle blz.-(6)

Q) 9. Dodaars
Ilele kv'rartaal waarnemi-ngen op NM en aangrcnzende waterpart ijen
Noordkant. Aantallen in januari en februari aanmerkelijk groter dan
in laatste kwartaal L9?5, herhaaldelijk 10 à 20 exx. Uitschieters:
6/2 1O - 50 exx omg. NM-dijk en be6in NM (Verhoeve) Zt+ exx (DB),
7/2 20 exx (AA, SS) .,
in februari vele mal-en 20 à 2, c.xx Ntvi (iïieringa) .

Tweede helft maart max.:
2A/3 14 exx (Swart) :,

L6,/3 dood. ex ONl,i lu (Kars) :

Eerste helft, april max. 3'exx (vrng.en op I, 2, 3, 6, i.2, Y/4)
L?/4 1 ex w. 24 (Swart)
21/4 1 ex, winterkleed, NM bij oeverpark (CW)

25/4 1 ex, Gem. terrein, practisch geheel in zomerkleed (iia)

I{B: 2?/2, 1 ex in sloot bij dubbele brug (brue 517) (vDr)

n: 27/2 wèéi op nest
Roerdomp

( 10 ) 18 . .*ralschclver

(rr)

-/71--1-.i-íóèistri jkend op NM, alwaar hi j een vis ving. Daarna
aangevallen door zilvermeeuw (SS)

20/J, 2?/1, 3/4 2 exx overvliegend (Verhoevei SS; AA,RS,SS,Swart)
14/4 1 ex over zonneweide ri. Z'ut (Kars)
21/4 1 ex, gedurende 2 à J minuten met moeite een grote vis door zijn

hals persend, NIvl brj oeve4lark (Cu,)
24/4, L/5r 4/5, B/5 steeds 1 ex omgeving NM (Kars, dGr, Swart, v. Vliet)
2O. Blauwe reiger :

eerste b'os, t.h.v . de 3 banken (iÍieringa, vDr, CrJ)i'ti . i
(16) zT.

177
s/2
9/2
6/t

ex oPrlliggencl eind exc. pad (v.d. Berg, R. Damhuis, Oreel)
ex ONI'I iil , opgestoten door kraaien en kokmeeuwen (Kars)

weemaal een ex. gezien., ONI{ (dieringa)
. ex Vogeleil-and, in ,.aalstand, Iater ver:dwijnend in het riet
AA, SS)

1
I
t
I
(
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(asd. Bos, 1976-Tt )e blz,)
J4. ïíinlertaling
ffiilhut rolr (clll),i'L?/L en za/3 (swart)
tO/t t 50 exx over exc. padl waars'c'hiJnlijk opgeschrikt door

61auw" kiekendief (SS 
' A'A)

24/L eerst ongeveer 90 exx langs Meerpad (lrA, Ss; 95 à fOO, C!ï)
later zeker lOO exx over exc. pad (AA)

In niaaft en april diverse waarnemi.ngen van l- of meer paar op weiland
I4ecrzicht c.q. in ONI'I.

Buiten Noordkant:'6/t + B exx GroJe Vijver (xars)
6/l f paar bij rodekopjesbru6; (Butcer')
?fi t paar, komend. uit het N., neerstriikend Kleine Vijver (C!í)
26/4 's àvonds, tr- ex roepend over kampi terrein (Straatman)

15. Zomertaling
ar in sloot weilanden irrz (Swart, E. Couenberg)
(aa) t/5 iaen (§wart, ci,J)

invallend weilanden Mz (r*)
(zl) ]6, !!rq§eend

I ex, vliegend achter 2 slobben aan (ss )

( 21)

(22)
zT7tr-
2r/4
L5/'

1 ö, mogc'1ijk .+ I
d.aarna AA, SS). La

27/3 1 paar la'.ag over ONIUI

zien liggen ver weg o
(z+1 J7. Smient

ver weg op NM bij Gem. terrein
1 paar o.rer exc. pad (AÀ' S§)

o (CW, Swart). Later van Gem.
p Ni"i (crf . Swart, E, Couenberg)

nkamp (e*) l

bovón ONNI rÍ, wegvliegend ri- Nlrl (C!í) :

pad (AA, neefick, Cuv) id.em over Ivieerpad-(RSrsS)
I *"r.trru*ingen van exx op Ntvi (max. )/2 60 exx,
herhaling ook zittend op ureilanden lvieerzicht 

'

rpa
idem
lo

2l
6/

2
1

(Svrart;
,,....;

terrei-n af ,

9rt""

frlr
t8/t
1L/L
2 r')
)t (

c.q.

5 exx boven herte
1 ex rondvliegend.
B exx NM bij Meer

, 8, 9, 15 februari
overvliegend, bij .

RG)

(25)

max. !o exx al-daar (9 /2, ïfleringa).
9/2 1 ex horen roepen, rondcirkelend in de mist boven de meeuwen-

eilanden (Kars)
In maart slechts t ?/3 4 exx over I'leerpad ri. O (SS)
in april slechts I l?:/4 1 ö zwemmend verweg op Nl"I bij NW-hoek Mp (Swart)

,8. Pijlstaart
ZVT-T exÍ -ii. uo (Swart, CvÍ, SS, ÀA) over cxc. Pad.

26 exx ri. N!ï (trA, S,3) over oeverpark l"tz-
?/1 12 exx over.eind exc. pad ri. O (SS)
2O/3 1 paar over exc. pad,, ,een groep varl 16 exx en een groep van

8 exx over oeverpark Mz (A.0,, ss)
,O/1 1 o Karnemelksgat (Kars)
ji4 I8xx ri. N. over oeverpark ltz; 6 exx taàgs Arv. Poel (SS)

(26) J9. Slobeend Noordkant:
ffiolrM-,ï-(efr)- 3t/L L ex Meerpad (,,..)
f/2 een'troep van l-8 à 20 exx veriveg op het NM (Swart)
Verder februari t/n ne1 steeds waarnemingen van kleine aantallen,
soms gepaard, overvliegend, d.an weI zitterdop weilanden Mz c,q. in
ONM. OngetwÍ-jfeId broedvogel a/d Noordkant
L2/2 eàn vtàugellam ö eind exc. pad (Criir,)

Schinkelpolder: ,

2472--1-6-4-q- Kleine PoeI (Kars)

Z/l 1ö slobeend,r.parend. met g wilde. eend, v'oortd.urend aIIe öö
wilde eend ver5agend, kan6baan achter kamp" terr'ein (ttars)

3/3 I ö slobeend met I o wilde eend ald.aar (iCars)
{z1j 1 paar kanobaan achter kamp. terrei.n (acr)
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( CiiU , À4, Reelick)

vorstdagen (oB)

( trilieringa)
aldaar (Straatman)

(ns, ss)

Slobeend, vervol 5.

LO/3 2 ö Tankval Schj.nkelpolder (t<ars)
ll/3 1 paar kanobaan bij open d.rainage (aCr)
tt/3 3ö2o +

Gro [e Vi jyg: (ïvi.erinsa)

iar) 42. Kuifeend Noordkant:
irosbàanlo7l I2 eÍi-(I.r), t4/t Ll exx, 2)/t t6 exx (Kars)

(;o )

In januar.i max. 2OO exx NI,r (St/t, Clrl)
in februàri rnax. 1iO exx NM (9/2, RG)
?ijdens vorstdagen concentraties op Ringvaart bij mi]. terrein:
4/z ?3 ö 162 9 = 235 exx at darr (oe) -

ïn maart max. 1öO exx }il,t (L3/3, RG en C,íJ)
Bosbaanz 6/S 'I2 exx (Ànr, SS) - L6/l 20 exx (Kars) - zg/l tt (Kars),
24 (RG) - 1L/3 J exx (Kars)
lti.i.v, 2O/3 weer paarvorming (Swart)
Ongetwijfeld broedvogel Oi{M.

Schinkelpolder:
I4z4--1-!àài-öeverland Foel (Kars) - 21/5 2 paar A,v. poet (dGr)
?-l/4 en 23i4 t paar Kleine.poe1 --28/4 idem it<rr")
+3. Tafeleend Noordkant: 

(cw)

4lt -5-6-Iieè-rpàd- (iÀ) -"
il/l 7 exx NM'bij oeverpark Mz en larigs lvieerpad
Februari: di-verse xaarnemingen, o.a.-472--1.8 exx Ringvaart bi j àj-1. terrein, ti jd.ens
9/2 20 exx Gem. terrein (RG)

Verclere maand. max . . 1O exx IrlM "6/1 1 6 Bosbaan (r.A, SS)
Góén waarneminlj tussen )/j en
3/4 I ö Ni{ bij Gern. terrein (Swart, R§, SS)

lO/4 1 paar aldaar (À1, .S)
L9r 22, 4/4 1 g eind exc. pad op Nï"I (Clu)
Elders:
1472.-- 4
r5/2 1
LO/L 1 o

+
3z) 45. er:.tduiker

o Klcine Vijver (r/ier.inga)
ex Gr. Vijver (SaXx) - \/1 1 ö Gr.
ö kanobaan achter kamp. terrein -

Vi j ver
r1/3 t

t.+e
4o

-l-2ö
I

Lr/2
'E/2

29/t
iL/t
3, 4
{:/2
"//2

8-
L9/"
2!/2
26,/2

I
I

,5/
9 op NM bij eind exc. pad (sS)
paar op NM bij w.24, I juv.. op NI'l bij oeverpark Mz
2 I g Ringvaart bij mil. terrein (DB)
xx o.lkleed aldaar, 1 met gele punt aan ènave1 (DB)

1 ö op NPi bi j Gem. terr. (Kars)
2 à 3 exx Ringvaart (Reisnaers)

1 o NM bij }4eerpad N (RG, vDr)
tweemaal ] ö vliegenrl over NIvl (Swart - Swart, aÀ, Cu,j, SS)
t ? o, NVi bij Gem. terr. (Wieringa)

t a,I 53 t 9royq_zaegbek Noordkant:
;a;uari- Tn-ËÏ?-fe6ifràiÏ-i6germatig aantalten op NI'{, gewoonlijk niet
rneer dan 40 exx, uitgezonderd:
7/2 rui.m 8O exx, waarbij 1 paar balts en copulatie (S.wart)
I'i.j..v. tB/? t/m eind maart max. IB exx. In àpril nog sleóhts:
L/4 3 e, 6 o - Z ö 5 o Ni,i (SS)
7/4 2 o (Sfiart) - f 6lanes Gt, l o langs eind.exc. pad (resp. SS, AA)
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(Asd gos, t9?6-Í, 5e blz.)
Grote za b 95' ygryg]gi
Buiten irloordkant:

ö 3 s Kleine Vijver (TinSa)
ö A à Grote viiier - ?/L 1 ö aldaar (Kars)
ö ,eËUunderbos- - lgiL I ö Karnemelksgat (Kars)
64oBosbaan(rars)
u** t.r"* hertenkamp (Aa, sS)
paar over hertenkantp, 1 paa.r. over heuvcl, ri' 't'ii

ö oru, hertenliamP, ri Nïí (Cli )

t6/t 2
6/t 4'B/t 

1
23iL 9
à1/?- 2

7/3 rt3/3 r
Schinke
1173--t
Lz/l 3
D/t t

]psl9g:'-;àai-Ë"nobaan open drainage (acr)
ó xanobaan bij }<amp. terrein (Kars)
6, ? Schapenland, 2 ö meeuweneilanden

3g) 54. llonnet je
2f.7L eei^st-z a a
2/2 2ö2 gRing:

1 o op-Nl'l bi
vaàrt- (ss )

1/2 lgopRingv
6/2 I '6 op irll.i (
9/3 r ö schinkel

55 r B_,ergeend
-ïrtz-\-exx over Nt'i bi
2O/3 I ex Arv. Poel (

9/5 2 exx over Lreuve

( 4iev)

o ri. ri. daarna 4 ö 2I ri. \,;, bíj Gem.terr' (SS)

laart r;i5 Nr',t (PB) +

j oeverpàrk, gin§ verder NM op; ander ex op Ring-

aart bij mil. terrein (Oe)

polder, over meeuweneilanden ri. kamp' terr' (t<ars)

j eind exc. pad, ri. O (Cït)
Buker )
I, ri. N (cw)

(rars )

NNO .

5? e.v. Grluwe-gans, c.q.-gie! na§qr gesPecificqeld"
Trek ïuaargenomen oP:
L5/L + ]O exx - ru7t 1O exx ri. 'att - 1O/l 2J 'tgtauvíer? ri..NO. -
Z7'Z Z-""x - L6/A 1E exx ri. NO - L?/2 sïerke trek in kleine Sroepen
,:.. 5 - L9/z 6b-"íÍ=ri. afr, 60 à 70 exx ri. No - 2L/.2 ca.-.§. u**
verdeeld over ! groepen ri. No, alsmede LZl ltgraulnjerrri. No -
22/2 + 80 exx ri. I'lO , 27 + 21 exx ri. N -
4/'3 t-+ 35 + 90 over SP ri. O' 15O + )J exx 9Yt'. Noordkant ri' O -
tl/l ZZ exx rj- . 7' - 2A/1 LO exx over oP ri ' NO -
io't+ zo exx ri' N - 1714 La exx over Poelpad' ri' No -
22/4 ? exx oveï I'rtrfjeslaan ri. NO.

-^,, 4i ) >ó. Kolganq

(4c)

(43)

Ii

'I

-WT-\ exx ri.
2L/2 4! exx ri.
5/, + lo exx o

28/4 E cxx ri.
60. Rletgens
lfiz ! ,o
Ni jlgans
T45-oí koekamp J
19/5 I cx bij de

74, Buizerd
Hó1e aerste kwartaal
hertenkamp en Schink
meer dan I ex.
9/l 2 exx zesbunde

21/L 1 ex heuvel (ft
1l/I I ex Noorctkant

(ns, ss)

NO - 1L/1 1 ex ri. NO, 7 exx ti-'
IiO - L?/2 BO + IOO exx ri. N -

ver MeeuY/cneilanden' SP -
N.

lB/2 + 3o exx ri.No -

exx over karnP. terr ri. ll (Straatrnan)

exx (dGr) r 4 exx (Ley, med' dGr) ' !Íaargenomen t/nr
meeu!Íenej-Ianden SP (aCr)

regelmatig waargenomen, zowel I'loordkant als
etpótaer. Ín SP óp diverse Plaatsenr mogelijk

rbos (Kars)
ars )
- f ex hertenkamp - ander ex vrije sportvelden

li

( 4e)

( c,il )
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y9rvg]s:
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exx meeuweneilanclen (Kars)
exx hertenkamp - 2-O/2 2 exx exc. pad (eakx)
ex cirkcleno iroog bor,en Nii (SS, Swart, Cl/)
ex h(irt()nkamp - ].,ex. Grote Vi jver (iiieringa)
exx hertcnkrrmp (ïVieringa)
ex voorheur4r,.l (guk"r)
ex I'ioordi,rant (SS) - 1 ex hertgnkamp (C,ii), 1 ex

Vijver (C,i, RS)r I ex Schinkelpoldgr (de Roever, Y. Samwe1)
exx hortenkarnp (SS - Kars)
ex vliegenil beukenbos, 1 ex zittend kanobaein (JBB,

l voorts nog waarneminge.rr. van I'ex op ], 9, 10, l?;
. In mei: j

e x over NI{ ri. NO (SS, ,Swart, me j . v. V1iet)
ex hertenkamp (aCr)
ex boven Vogele iland (i.a, dGr', excursie)

( 50) ?5_._Eufepqot,buizerd

( .rs d" Bos ,

Buizerd,

1/2 2
t\/z 2
2L/2 l
26/2 I
L/3 26il I
7/3 I
t/4

Ina
en2
B/5

1915
22/5

Kleine

í/

6/1 1 ex overzijde ,

toelichting van
Meer, eveneens

$5) 82. wespendief
l9/4 1 éx ovér kurekerij

(51) 77. sperwer

Ringvaart (SS, M) . Opgenorrren na nadere
SS. VgI. vraarneming l/J zandput Nieuwe

van S§ (zir: overzicht Groot r+msterdam)

Àrv. PoeI (Verhoe.re)

ÀH, dGr)
20, ;21

......'..'..-

:..r.r.1 I .-'" ": ":'-.
(ss, AA)

etspad. langs Rine-

pr

2
ï
i
4
I
I
l-

HeIe eerste kwartaal regelmatig waelrgenomen Noordkant.
Elders:
L/l 1 ex hertenkamp (+ 1 ex Noordkant) (Cri)

LZ/L 1 ex Balkan (8. de Jong)
t/2 en t8/2 1 ex over kamp... terrein.(straatman)

L8/2 1 ex Oeverland Poel (Kars)
l- ex hertenkamp (r'lieririga) (+ I ex Noordkant)

5/1 I ö SP meeurreneilanden (ltars)'
5/l I ex SP (Buker)
7/1 J ëx heuvel (cvÍ, Rs)
8/l 1 ex kamp. terrei-n (Kars)

71/3 1 ex ove:: k,rmp. terrein (Straatman)
2O/3 1 ex Vogeleiland (65)
Na zl/J, i ex bij c.xc.' pad (r.í, SS)
geen waarnenring meer.

$5) Bruine kiekr,nd
La/ + o

+
e exc. pad, zi,revend op thermiek

inloopen jr., SS) l

aarlemmerrneer I gezLdn vanaf fi
r)

aU

( 2t/4 1't-4/4 
1
va

oNM (ri
boven H

t (Srvar

o
+
o
+ar

I
I

$7)
Lo71
L7/t
22/L
9/2

(61) 89. Boomvalk

B/5 1 ö boven oNM (acr)
84. nlauwe kiekendief

1o+1ö-+l_o
t+ö

of juv. ex exc .. pad (r.r., SS)
ONI{ !i, laag .fouragerend boven oeverstrook langs
over oNM (asr)
over ONM richting weilanden Mz (vrlieringa)

I'lM (Swart )

(S,,vart, CWt

'í

Vi I-éi, vermoedeli.jk ö, bij oude broedplaats OirlM ïr

J. van Vliet, E. Coucnberg)
8/, 2 exx aldaar, kikerend (rrir)
Daarna verdere meimaand regelrnatig waargenomen.

ï
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(60) p2. Srnelleken

(o'i';

(?4)

-v7

102.

I ex vanuit iÍ over ONr"i ri. Oost

ríaterral Noordkant:

(SS, RS, Srvart)

:---=---......:::..''-...........-....-
LO/ L gehoord oNlÏ-!ï;-i|7i en 24/l L ex gczien t.o. Koenenbos
L2/2 en L9/2 2 exx gezien, slootje ONM

2L/2 gehoord ONyr rtl, gezien op ijs slootje J banken' ONl'l O

23/2 sloot Koenenkade langs ONI'I O, over het ijs zien lopenr 2de ex
horen roepen.

2O/1 zien fourageren langs exc. pad - 2L/3 gezien oeverstrook lieerpad
27/3 gezien ONI'Í Oost bij Koenenku.de
ïrlaarnemers: AÀ, i]akx, Buker, vDr, RG, Krirak, §wart, SS, CWr,iíieringat
Kromsigt (med. van Duin).
Schinkel lder:-47rge ord Oeverl-and Àrv. Poel (Straatrnan)
4/t en 6/L genoord Oeverland K1. Foel (r.sp. Verhoeve, Straatman)
Ll/\ 1 ex in tuin §traatman, kamp. temein (Straatman)
B/2 e.v., tijclens vorstperiod.e, 2 exx bij huis de Groot (aCr)

LO/Z en t2/2 1 ex doorwaadbare plaats ruiterpad §P (Xars)
2l/2 1 ex'Oeverland Arv. Poe1, gezien (Cort)

II2. Scholekster
l;Íaarnemingen Noordkant m.i.v. ?/2 (roepend over eerste bosr AArSS)
iti.i.v. 2i3 exx op weilanden luleerzicht, broedvogel aldetar.
Vermoedelijk ook broedvogel hertenkamp, meerdere waarnemingen aldaar.
T/n lna1-f ma;rrt ook weer regelmatig cxx op rod.e boei bj-j Nví-hoek Meer."
pedr rrax. 2B/2 J2 exx (ÀA)
lO/3 9 exx Grote Speelvueide (aCr)
29/4 JB exx gemaal Ringvaart (Kars)
l/5 een troep van 15 exx op 6rasveld aan oostzijde Grote Vijver

(Swart, C!,'J, E. Ccruenberg)

Q5) 114. Kievit Na 2O/LZ al-weer lvaarnemingen m.i.v.
(ia, ss )

ers )
Ook nog regelmatig trek, laatstelijk:
?A/3 ondanks ijzige kou heel veel trek ri ONO, in diverse groepjes

van tussen d.e 10 en 100 exx, in totaal t ]OO exx (SvirartrAArss)
B/3, 9/3, to/1, Ll/3 ook exx overal op de grasvel-den door hele Bos

(acr - Kars)
23/3 nog t 20 exx fouragerend. op grasvek} tusscn middelste en

laatste bos (acr)
t/5

i
il

{
I
{

I
i.l

i

I

|Ó/t ! 50 exx over weiland.en Mz ri. o
9/2 2 exx gp ',reilanden lvlz (ïíieringa)

L9/2 ba1ts, weilanden lviz (mevr. Rei jnd

B/Y
22/5

Q9) 116.

2 kleine donsjongen zvlemÍnen slootje over op weilanden Mzt
vraar de ouders op t ?, cm voor de waterkiilt stonden te wachten
tot ze de zeer ongelijke oever opgeklauterd vrilren. Daarna de
familíe ;;ezarnenlijk trlandi-nwaartsrt (Swart)
+ 20 exx weil. Mz - minsliens 9 exx ONIvl, vn1. Oost (ali)
Ip juv. weilanden irlz, ook 1 juv. op excursiepad (ht )

[I.eine plevj-er
pad ri. tiÍ (Swarti RS, SS)

.t

i
i

:
i

ir.].:

:
]
?
1'

:

ï

3/4 1 ex toepena over exc.

(77) !19. Gou4plevier
ó/2

2L/2
6/t

20/t

1 ex over exc. pad ri. O (t..,ers )
I ex roepend, tweeriiaal- 1 ov€r €XC . pad (Swart r C'fl)
en ?/1 roepend ex over kamp. terr. ri. N (Straatman)
1 ex roepend. overvliegend (Swart, Buker)

U

t

:
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(8e) 12J. watersnip
Jaarnemingen op 1,

( 84)

B/t j
2/2 1
4/2 1
'à/2 1

L2/2 1
27/i I

(.io)

b1z.) - 20 _

18 , 28, 3I januari , 2ö f eb:ruari , 6, 7 , 20, 21,
2l maart, overvliegend c.q. o;i weilanden iuiz, meerdere nralen rnaar
I ex. iiax. 2Li1 2J exx weil.rnden ivlz (a-)
,iaarnemers: Ar., Buker, vDr, van Duinr'dGr, Swart, SS, RS, lvalters,
CiJ, l'/ieringa)
li4 I ex exc. pad, aangevailen en verjaagd door. kievit (SS)
3t'4 1 ex weiland.en Mz (+,'.; RS, SS)

L2/4 1 ex exc. ;;ad (íIieringa)
12i. Bokje
!L/L I c-x laaÉj over i{eerpad }i, ri. tiZ'ri (Cri, 

^u,)(3y) .rje ._L-."!gti!
exx, 127'1 1 ex, zcsbund.erbos (f ars )
exr exc. pad (SS)
ex van Karn. gat naar zesbund.erbos (ftars)
ex eerste bos, opgestoten door struinendc hond (Kars)
ex doori,vaadbare plaats ruiterpad SP (Kars)
e.x vliegend van brede rijwielpad ri. heuvel (nuter)

(36) r28. wutp
ll,aarnemj,ngen van steeds slechts 1 overvliegend ex op:
?i2 (i*A, ss), 21,i2 (ss, Braas), 2.6/2 (Kars), ?/, (Gs), 2o/3 (;.ri,ss)
l2i1 ) exx kamp. terrein (Kars)

(ur) 122, Reeenwufp
L7/+ een troep varn LO exx over NI,i ri. NO, bij eind exc. pad

(Swart, Buker) " Gezicn en horen rocpen
24/4 1ex streek neor ONM O, 1ex laag over ONl"l O ri. O (Swart)
9/5 B exx roc,pend over +.tv. PceI (Verhoeve)

l9r/5 4 exx roepend over Nivt (Verhoeve)

+(38) iJ1. Grutto Eerste voor J aarswaarnemLng :
2972- Toepend op weilanden Mz (vDr)
9/1 47 e** op v.reilanden Mz (acr)

LO/, 28 exx op weilanden Mz, l-9 exx Gr. Speelweide (ACr)
L3/3 + 6O exx op weilanden Mz (aOr)
2C/3 óen groep van 5) exx + I apart ex wcilanden Mz (Swart)

40 exx westelijk deel van weilanden I'/rz, erg onrustig (lr,a, RS)
2l/3 75 exx weilanden lviz Ín I groep, plus nog énkele rrlosserr

exx ( r'a)
27/3 ! Li exx verspreid over weilanden MzI balts en poging tot

öopulatie (C,v, Swart)
3/4 ! 25 exx weiland.en lrtz, alsmede een troep van 11 à 1, erboven

(Swart1 Ahl SS)
6 t-ö/5 20 à 25 exx w}. Ytz, moeilijk te tellen door ruzies en opvliegen;

J juvenielen (.ii.)
L5/5 9 paar met in totaal 14 à 1! ;iuv. (1.,.)
22/i minstens 12 paar, met in totaal 2? à 28 Suvenielen (r.".)
iibnormaal groot aantal broedparL.nrr mogelijk med.e te danken aan
hogere waterstand op de v'reilanden dit voorjaar ?

l-13 . -\rr-\geliq26/4 1 ex roepend
(92) lf. oevqrloper

over Bosrand ( t/erhoeve )

? 2i2 I ex gcrn. terrein, van zeer nabi j gezien (SS) " i'iet nadere toe--
vanwege dèlichting d:)orgezonden aan de CN'. ter beoord.eling,

abnorrnale datum (Straatman)
Vroegste Bos-datum was tot nu toe 3O/1 Qg?O)

,ï,
'fq
lr

i

l
I

I
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Qt6)
(^st1 Bos, 19?6-Í, fle blz.)
214. Groene s echt
Noordkant:
l*leàine;iÍngen op 1, 4 (2 exx), fO, l-1, 14 januari, 2l-, 21,
6 rnaart, 2! apriI, 8 mei
(waarncmers: i.rrr vDr, RG, Kags, Reelick, SS, J.. rÍan Vliet,
rÍieringa) '

Zuidzijde Roeibaan (Kar'n. gat, zesbunderbos)
1371;-22h, 23/t, t9/1, 1o/3, 1/4 (Kars, riierinsa)

28 febru.ari,

"valters,

ilertenkamp, Vr:gelciland, Grote Speelweide
j7Í;-1271,, 2872,-'373,- zotT;-31h:-174, Íó/+, tL/4, e/r.
(waarnemers: Aa, Bakx, dGr, Kars, SS, J. van Vliet, irJieringa)
Eind mei nog stqeds regeknatig,hertenkamp c.q. VIe1I. (aOr)
Voorheuvel, heuvel r

2271;-1672;-673;-7.o/1, 23/1 (Buker, dGr, Kars)
16/, I ex Landscheioingskade nchter,Thijssepark
Schinkelpolder-\73;-Í77-ÍàirËï.rr - Lo/1 meeuweneilancien (Kars)
24/i oruk roepend ex Schinkelpolder (acr)

( Verhoever )

(t:'i) 216. Grote bonte s cht Eerste rrzangrl:
I ex ro felend Koenenbos, 1 ex roffelend midd. tos .(RG)

Begin mei: gbs pikt lestholte in van kbs;
nestholte GBS wordt ingépikt'dodr spreeuw. (idie-ri-nga)

( r-:B) 2I? . KJ.eine bo4te-qpec!! Noordkant: " '

3t/t t/n 24/4 waarrremingen ten Oosten van Banaan.
(waarnemers:A,l,vDr,RG,Ko1k,deRoever,Swart,sS,..}.v;V1iet.''
lrieringa) "

L?/1 col,ulatie ge zien (RG)
iot+ r.,"ltnafioenà motelbespad; nest later ingepikt door gbs (wieringa)
iilaarnemingen vnl. kinderspeelplaats en bovenbos, vermoedelijk zelfde
paar, aangezien enige malen ove:'steke.n van.Hoor.nsloot. vrerd waargenomen"
2/1,'2?/3: L/t+ Koenànuos. 5'/5ten'11/5 zachte rqffql 'aldaar,

mogeli jk van kbs. ':

tl/4 1 ex over exc.' pad. (Wieringa) l

,]

Ellgr::'871--t ex roepend., Èalkan (Tinga) ' :

4/2 1 ex kanobaan achter karnp. terrein'(t<ars)
2O/2 1 ex trkikerendtr bij 'rodekopjesbrug (r.:r'ug 923); vloog weg naar

dalletje PB

( r-45) 226. Boerenzwaluw Eerste voorjaarswaarneming:
zen

(r47; 228.

-1 ex-NM-(xars)
Oeverzwaluw

1/5
L2/5

(22c) 229,

exx- trokkend -over heuvel ri. I{rí (Sv.rart, E. Couenberg)
enx SqheLpenland, Schinkelpolder (Kars)

il'ielewaal Eerste voor jaarswaarneming :

1Ol5 kinderspeelplaats Noorrlkant, vermoedelijk 2 exx + over
dubbele brug (brug 5f7) links (vDr)

,,/ ,, Voge Ieiland ( aCr )

2
,

(22t) 212. kraai
oXX :over ONi'Í ri ONO

exx Kl-eine Poel (Kar

Bonte
1171-z
4/2 

'L4/2 1
2o/3 1

3/4 I

(swart)
s)

ex over Gcm.terr. rt ZO - 2L/2 I ex ri. ONO (CrU - Swart'..9i'í)
ex ri. ONO (Svuart) - 1 eï over weilanden l'42 (i;ukër) '" '' 

,

ex over ONI\{ ïí, d.aarna verd.wijnend over middelste bos (Swart)
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(4ed. Bos, 19?6-r, 12e bIz.)

Q22) 213 Roek

(zzl)

ex over excr pad (SS)
ex over Vogeleiland, ri lÀlNW (Cw)

u1/\r

6/t I ex met witte vleugelstreep,, langs Ringvaart (.hii, SS)

(195) z4o te mees

M.i.vo 1/1, in ieder geval t/m 2O/1, 1 exr handtau, voerpl-aats
voorhe:ilvel (Kromsigt, med. vàn Duj-n)

2B/1 2exx eten pindars uii àe hand., voerplaats voorheuvel (dcr)
1/2 2exx al-daar (acr óet exc)
3/2 zingend ex. aldaar (cl,l, s§)

16/.2 (dGr) , 27/2 laor) , 2B/7 (cw1 rro* steerls. zang aldaar., 
i2O/l 'l ex. zang zuidzijde Omoricapad (gut<er) 
i

24J Matkgp

Zeer weinig waarnemingen, baltsroep slechts op:
26/2 en z?/z auabele Érug $1?) (v.Dr, Rc), 9/5 bru§ l1B (cw)
8/5 aattsroep Nieuwe Kalfjeslaan (Dwaat)

2A/4 z.g. rrzang;'r Jachthavenbostt (RG)

251 Grote lj-.ister
Zangwaarnemingen slechts op:
1o/1 | 17 /1 , 24/1 oNM I,l1/ (ira, ss )
31/1 1 exo gezj-en, vliegenà over §éntenkamp, geen Be1uid)

(.riri, sS, Blaas )

(t6l) ?JG ]\ransvogel Eni
4n-1 ex. van Einde
7/2 1 ex gezien ove

162

Waarnemingen hetenkamp op:
14/2t 15/2, i/3,5/3t 6/3, ?/1, 11/3, 1t/7,2O/1, varierend in1
aanlal van ] tot 20 exx.

(Vtraalneners: Ar1, Bakx, ,Swart', SS, Cw, Wieringa)
Daarna nog slechts:

1?/4 ' ex. erg schuw, terrein politiehonden, Jachthavenvueg (Stl'lart)

251 Zane,lif,stqr Eerste zangwaarnening;
@ (wieringa)
25h Kope:wiek
T7Ë=ïïAffit regelmatig waarnemingen, meest kleine aantallent
;'r;s;;;;d;;;- ie1t"*- 1oo [euriencle ui".'dal1. PB. (E' cle Jons)
1?/1 en à4/1 (.14, §s) -

258 Bef]1.ister
red langs westoever Kleine vijver (cw)

26;,/4 1 ö Lefienkamp (wieringa)

259 Merel
ffi*.Bet2wittev1ekjesopzijkinderspee1pI-aatsNoordkant(i,t}
261 Tapuit

264 Paap.ie
tffiintopvaneen.stru:ikha1verwe8eexcrpad.il,
(Swart, S8, J. i"n \tliet)
Z6Z-{aq!!egaa1. Eerste voorjaarswaarnerning:

(1 63)

(164[

ge januaria-waarneming :

ispóelplaats Noordkant naar friburne (Ar\)
r de 3 banken bij Oi{M O (Aq)

6/l t
7/3 1

234 Ka

(197)

(160)

165

(166)

168

171
TT4-Tru*Er)



-29
t.tz6)

(..sd Bos, 19?6-T, Lle
2?4. Grote karekiet
8/l I ex, %arlg,, srnatlIe

J. van Vliet)
QZZ) 2'75, Klp-!4e_\erekie!

/rr;Q\
\J-/.)/

b1z. )

Enj-ge waarneming:
oeverstrook eind. exc. pad (Swart, SS,

(ltl) 3?2: Spg--tggggl Eerste voorjaars',''rerarneming:
2275*fl};ane bij huis de Groot (AOr). Eind mei- nog aanitezig.

(r3f) 2'.3O1 !y!gf!Eg! Eerste voorjaarswaarneming:

{ rsz;

-77T-Zí;isend ex bij huis
282. Tuinfluiter
L/5 zang ok diverse

(r3:) 28). Grasmus

plaatsen (Swart), Jachthavenbos (C,l)

Eerste. voor j aarswaarneming :

Zingende exx Jachthavenweg
Oeverland PoeI (aGr), langs

PP'/ I

2?6. Bosrietzanger Eerste voor.raarsv/aarneming:
275*Aï;€il4ï;-Jachthavenbos : .Eisschien 2 exx (....)

(r7:r) 277. Rietzanger Eerste voor jaarsl'raarnenling :
- -: a:i7/, buitenbosje Iioenenbos (vDr)

rle Grco t ( ACr )

Eerste voor jaarswaarnemi-ng ;

(Swart), Poelpad (Swart.,
Ringva;irt (...n) op B/r.

( f U+) ?84. Braamsluiper Eerste voor jaarsriiraarneiiLing:
7yq*";;g'""d-"ï Kocnenkade bij OliM O (Iiinloopen ir,
3/5 I ex fJssloot (Kars )

5/5 e.v., zang bij huis de Groot (acr)
(185) 287. Fitis Eerste voorjaarswaarneming:-"378--tr;íatant ('r.s., SS, Swart, Rs), itrv. Poel (Swart' RSr sS)

(f86) 2BBr'; Tjiftjad Eer:ste voorjaarswaarneping:
2973 1 ex zatng, Vogeleiland ( Topsvoort )

Ffuiter Iiitsluitend vlaargenotnen oP
je tcrt iio vern ps. 10, Nieuwe:KaIf jeslaan

9 , I r:x z,rngend in bos
bf j afslag naar Plï (Cr;)

,,/,, ] ex zingend bij FiÏ (aCr). Ongetwijfeld hetzelfde ex.

Eerste voor jaarswaarneming :
-V5--2=;i- z ar,A-Vó[ e I e i- t a nd ( dcr, Swart , SS , Àrr + exc . )

§D/

(182) 2

( 1E8 ) ?&.:*gLu-gl}3c!!Jg
;ia;rrnemingen in {gg!!Egy9l!g: oP:
L?/L, 1L/1, l1/3, 20/3 (ar., Svrart, SS,
fn naaldbos bÍj Kleine Vi
3 / 2- TS§,-efr ) ; -2 

B 7 2- 2- 1àíA
7/3 L irort zingend ex voorheuvel (cu)
i',inde
2?73'

ee 1r
D*f

laats Noordk
T- -Í7r-1-.xrsp

Ti;
nluchttheater: 3o;71

1V75 b:-j iruis -dà-oióót (acr
L4/5 1 cx Vogeleilandpad, t

!rater l_e r
exx in

jver op:
ó-friÏg zi-nsend..

ant:
-àànp', (svrart)
l paartje (rVÍclinga)

c!i) l

exx voorheuvel (Ci'í),

( . i, ri 1 291,r_\yyyg_o_44heerrt i e Enige waarneming:
/ J achthaven!ïeg ( Sv,-ar t )W--l-éi- ààl;.s io ttenu os

( ItrO) 294. GqqUryq vl-iegenvanEer Eerste voor jaarswaarneming:
) Eind mui nog aanwezig.
egenover 2de danwand (vDr)

i :.>r . a)

,r/ ,n

1r/2

i4 exx, als
Om 12 uur JO
2 exx in ONM

+ 12 uur, oo
f ourageren<1

ON[i !f, tegen schemerinS; niet schuw (v.d. Berg)
op 6'/zq tegen schemerlng (v.ct. tserg, R. Damhuis'
èn orn )-1 uur 30, dus ni"et tegen schemering'

, \{aar gcmaaicl nerd (Swart)
k nu d.us overd.ag, ) exx'ONM O bij de drie bankent
in gerriaaid riet ( v. d. , Bt,rg)

tiroe 1)
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7/3 1 ex zittend cn vliegend, ONI\I (SS)
l3/3 1 ex opvlJ-egend uit óiriti O, vregvliegend ri. W (C.,{/)

(i52) i,t'itt*- kwiks taart
1 ex Oeverlàí eI ( ]']nga,

(,rsd Bos ,, l9?6-t, l4e blz. )

vlaterpieper, vervo

1 ex over Gen.
1 ex, vliegend,

pj

7,

t7/t
7/3

terrein (..r..SS) . Hierna pars .ileer:
Schinkelpolder (de Roevcr, y. Samwel)

( rlt+) GeLe kwikstaar t
I
i/5
B/5

ri))) B. Kla kster
lex
boom

1 ex roepenri--óver l\ilri bij lvleerpeid,
I ex over ONI'I ri. !ï (Swart, J . van
l- ex bclven v,.eilanden l,iz (Swart)
1 ex boven ONi'i 'lii (swart)

ri. NO (Swart)
Vliet )

en vli,egend naar ander2 n boornpje buiten Meerpad,
è aldaar (à., SS)

2t/2

27/2
29/3

(206) !fu_I$lsr

(zo?)

(210)

1 ex bij Atv. Poe1, zeer mak
een andere (oort)
I ex oeverpark Mz (RC)

V}'oog van ene boom naar

1 ex oeverstrook Nlï hoek lileerpad (Rel_5nac-rs)

In januarj- 6 waarnemingen, a1le irJoordkant, max" 5, exx(waarnemers: è&r vDr, RGr-Swart, !ïieringaj ---
4/2 1 ex meeuweneilanden, Sp (x*rs)---a-''
5/2 1 ex d.oorwaad.bare plaats ruiterpad, Sp (Kars) 

:.3O/3 2 exx jollenpad (Xàrs)

'{lï ? 3ï,ïïË; nff"Ífl;*r'], G# ""Ë;rt: §ïi,Bï*Ët"ï;;Ë,?g;"}ti
\/5 2 exx Jollenbos, ,laóntnavenweg (Swart - C,j)
Q/5 I ex lJss1oot (f*rs) -"'
9/.5 gehoord rand .Iachthavenbos bij w. 24 (Swart)22/5 2 exx Vogeleiland (*r,r, dGr) .

f17.-Sijs
Eerste kwartaal vrij regelmatig waarnerningen van kleine aantallen,alleen 10/1 (*.a, SS) en l?/l (§wart) "r..uf,rt, alsmede2l/2 20 exx (Swart) ' ,

\3_/.3 1 paar in spar zuidgrens naar-dbos aan noord.kant heuvel (clt)27/.? zingend ex ioIIer,.pu.à (*-)
l/4 I ö Jachthavenbos (SS)
9/.! J exx open drainage (Kars)

:2/,! speelplaats I'ioordkant (....) - f + 2 ovcr exc. pad (SS)t(/+ , a ) exx, zan'l i-n boom ten iiesteÍr víirr Grote Sluis,
waar ook een putter zat te zj-ngen (Swart) 

"

J2O. Barmsljs
VT
4/t
B/t

25/t

3L/t
4/z

15/2
t6i2

eerst een groep van.2O exx, later nogeens 15 exx, overhertenkamp (lialters) : 
:

1 ex gezien speelplaats Noordkant (Reelick).
een - onbekend - aantal over heuvel, 1 ex over eerste bosen ] ex over grote speelweide (guker)
nog steeds geregel-d exx kamp. terrein. r.l-daar waargenomensedert 22/Ll, ,í?. vorig Blaà, bl,z, 18 (Straatman) ïei. aiZ,J exx oeverpark Mz (r..ri, C!ï, Reelick)
15 exx kanobaan achter kamp. terrein (Kars)
3 exx Jachthavenbos (1,^; i

enkele exx (dilr, Àà, Buker, jandee)

?/1,tt/1.



(trsd Bos,

E*rs:r;:r
1976-T, l5e blz.)

?-/.1 en l.L/1 + 1! exx kamp. ter.rei4 (rars).
2o/) 2 exx BaÏkan oost (Bukcr) '
22/l een troepje in coniferen kwekerii (aCr)
L/4 + exx oeverpark Mz (SS)

123. Gottdvink

2?-

,/11

L7i4

\ ci_o l 30.
à112
27/3
1/4

22/4
4/4
',rln

J exx, o-kleed,
I cx horen roepe
naCerbij gelokt

Keep

vervo

I ö keep bij 1

(?L3)

i{B:

(6)

1ö2
2'exx

speelpl

1 ex overtrekkend (Slv,:rt )
1 ex JaclithavenvueE bij viaduct Rijksweg (Swart)

, l?/4, 24/4, 25/4, steeds I ex lioordkant (Swartl rr...)

Vogeleiland (Brander, Topsvoort)
n ten iu. van Grotc Sluj.s, fluitond
(Swart )

vink, speelplaats I'ioordkant (r*,)
ts i'loordkan'1, groenlingachtige roep

o
+aa (c,; )

+ ldaar 1 zLittg (= 'groenlingachtige geluiden) (RG)
(iaem Brander)

( eoe ) 143 . nielsorq
L/L

2A/?-
2L/ 2

L"/1
20/1

,r/ ,,

lUisqfyfnk amandav':, amandava
LO/5 1 6 Bosbaan restaurant ( r,ars ) '

. J.H.C. de Groot-. ' - .- -

. van de vïieI ' 'i

Schoevaart
Schoevaart

l=f-öIÍM ï, ( ctll ) ,

oNt't, 'f ex ziàn vli.egen en horen roeperl'(Swart).
Daarna pas weer:
en l9/5 1 paar genieterrej-n (Kars)
A(rzien "r, "oup 

gehoord ex,:. pad (Svrart, BJker,
1 ex 3.g3g Iuleerpad (-*, §S) l

íiii

,./r
Bakx -
vDr
RG

rue j. rrrntzen
hr. erj mevr. Bakx
mc. j. var Drooge
mevr. Geers

dG:' -
C\Ï
RS

SS

ilr
CI
r(.

Samengesteld door: l'1e j . !lr. J.H.U o vàÍI Drooge

i:lUI 1975,, vDr/vDr

Toevoe g9!-98-Í9.!J1:. na ilkuifdu i5:rl:
8. Geoorde fuurt
29/+ 1 ex bij oeverpark I{z (SS).;,Vervolgens
), 4, 8i;to, f.2, 14,'15, t6; 18, 19, 20, 2],'
f/aarnemers: i.rr, v.d. Berg, B1aas, Buker, vDr
F,ars, Kraak, Kromsigt (rnecl . viin, Duin), R. en
CiÍ,'lïieringa. Laats.te- v,iaarneming:
28/2 , 1 e4 op NM, eerst bij w. Z4-, later bij

nbg afdaar op'
23, '26, 2?, í28 f ebruari
Gc.ers r dGr, Hartog,

S.. Schoevaart, ':Swarf ,' ''

Gem. terrein (CrU)

vDr

ÈD,/

I

l- 
t,l

I



-28-
'nlaarnemingen in qn om A4qterdam, excL het Amsterdamse Bos,
;erste kv/artaaT197e
De ysaarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de verant-
r,',roordeli jkhei-d van de tvaarnemers 'rrorr kan ook o-klecd betckenr;n.
Vöor d.e grenàen van het gebied, en hoe te handelen met waarnemi-ngen
hierbuiten, zie Med, B1ad, L3e jaaLrgangl 11ïr 2, p. L3; inspringend
rvor<ien bij uitzondering v,raarnerningen van buiten Cit gebied verneld.
Bij elke waarneming moet rie dertum, het aantal , en een nauv,rkeurige
beschrijving van de plaats iryorden Begevcn.
Bij zeldzaine vogels dient een vcldbeschrijving te vrorden Ecgeven.

riVijfhoektr = buÍtendijks stuk l-and bij electriciteitscentrale Diemen.
tlGaasperplastl = 7,ui€5.,rpIas Driemond.

r,,rCD = 'rÍaarnemingsclub Diemen (van Duin, Sjouken, Vermeulen, Vogelzan,:t
\lÍe stra)

Roodke,elduiker
fi71--A er,

tB/L
22/2
23/3

Vijfhoek, r.
1 ex, tu.ssen pieren I,Jmuiden (v.a. Berg, ,

1 ex, tussen pieren IJmuiden (Swart)
totaal 5 exx, laag over Zuidpi-er ïJmuj-den

N (lr0D)
R. Damhuis)

('fitcD)

Fuut
An ca. 7OO exx Noord' en Oostzijde Vijfhoek (IVCD)

27/L 468 exx, Vijfhoek (iíCD)
1À Bf ux*, 4/2 36 exx, 5/2 geen ex' Gaasperpras (,,cD)

l5/2 6O exx, Schellingwouderbrug tot ïJcloorn (BLaas, Kraak)
eanwezig op de Sloterplas, Noordelijke heIft, 2-4 exx,
tijdens.vorstperiode, begin februari 6-8 exx, hoogste aantal:
tt+/) ) exx (echtpaar Kamp)

Roodhalsfuut
Ïf/f-Ï="Tingvaart bij Sloterbrug (Reijnaers)
L7/2 I ex Ringvaart bij Sloterbrug (Osieclc)

Geoorde FuutW
L?/t 1e-,x,

exr over het Nieuwe Diep (wC»)
IJmeer, ten w, van i'íuiden (i{CD)

Dodaars
Eàiilffig op de Sloterplas, Noordelijke he1ft, vanaf, bggin januari.
Nauwkeurige t.elIíng 26/2' 18-exx.
In de loop van maart groepsvorming van 10-20 exx, hoogste aantal:
Z4/l 2J exx (echtpaar Kamp)
2/2 3 + I ex in 2 wakken in de .cverigens dichtgevroren Amstel.

Cverige vrTarnemingen op de Amstel: LB/Z L ex, 2J/2 4 exx, 26/2
1 ex t.h.v. Amstelrust - L9/2 I ex Ouderkerk
9/1 3 exx bi-j hc.t Amstelpark (Straatman) - L5/1 I ex idem (.straatman)

Aalscholvelr '

W2' 1 ex SLoterplas,' Noordelijke helft (echtpaar Kamp)-B;9
L5/2
12/l

1 ex over Uitdam, 1 ex over MarÈen (C. v.cl. rjriiel)
I ex over van Leijenberghlaan, Asd Buitenveldert (C.v.d. 'iíiel)
ri. Oost

Kuifaalscholver
ex Zuidpier ïJmuicien (Kraak, S. Schoevaart)fi/r -1

LB/L 1
25/L I
29/t 1
22/2 I

juv. ex Zuidpier ïJmuiden (v.d. Berg, R. Damhuis)
eXr rustend otrr Zuiclpier lJmuiOen (rïCD);uv. ex.
ëxr ingan6 haven lJmuide.n (,ÍCD)
ex Zuidpier lJmuj.den (Swart)



(Groot Asd - 2)

Blaqqe_Rea&e_t
2"O/3 12 exx,

Roerdomp
L572,
2o/2,
22/2

W3- l-ext o.vervliegend Rr.
(vgl-. litter"ctuuroverzicht, de

r;intertalinE

-29-

,i. van Buskruitfabriek' Ivluiden

hoog, ri. NO, in V-v1ucht, Gaasperplas ("CD)

1B/z I ex, Ie Dj.enr ( :vCO )

"6/2 
1 ex, Gaasperplas (,ïCD)

1 ex, opvliegend uit rietveld t.
(R. Schoevaart, C. v.d. ïíie1)
Ooievaar

IiO, Aniceveense
I(orhaan, jrg :

Flassen
10, nr.

(Blaas, Kraak)
2,)

-471
L5/2
29/2
2/t
4lt
5/3

iraart, 10 - ]O

!o4qq!qling
1/4 1 pàar,

Krakeend

Gein-Noord, Broekzijdse Polder (Vet-ing)

exx, Sch.ellingrvouderbrug tot lJdoorn
exx , Ivlarken ( f j-e tsexc . Vit'G )

2 exx, Vijfhoek ('ilICD)
paarr 2e Diem (ï'lCD)

rninstens J paar, Ten Z.. . .. \
( -t''rt_ e Sïl/I J l( /

van loÍobil raf finaderii ' Sloterdi jk,

Smient .

T7fi-6oo-foo exx, Kinselneer (v.d. Beig, R. Damhuis)
Zg/L cào 35 exx, over Ruysdaelstr., Ascl-Zuid (C.v.d. riiel)
l5/2 minstens JZJO exx, lJdoorn (Blaas, Kraak)

I
ö

2
2

exx, Sloterdijk bij H.rlfweg (mevr' Visser)

2OOO-'exx, Zuigerplas ten '2. v. Oud.erkdrk (Verhoeve)
.. i t..

:,
6/l tB exxi Gaasper'plas (dit waren de grootsto aantallen

eenden, Ruysdaelstraat (C .v.d. tïie1)

aan de grond (lvco)
Lt/z 4 ö 3 o op IJsselmeer t.h.v. Kinselrneer (C.v.r't. ifieL)
L3/1 4 exx r'ov"r Ruysdaelstr:ra.t, Asd-Zuid. (C . v. d. !ïie1)
naart ca,, 1QO-15O exx Sloterdijk, bij Halfweg (mqvr. Visser)

t\/z ;.8/3 ca.
P1jls!àar!
4/t 18 exx,

lT/1- -2oo exx,
2/3 J6B exx,

IJseend

IJsselneerdijk t
veel ba1ts, 4/l

§lobeend
Z9lÍ- L-ö,, tussen troep wilde

1477--ïtínstens J! "exx, Vijfhoek (,,rtCO)

Kuifeend
fi7ï-moo - SooO exx, ïJssermeerdijk t.h.v

R. DamhuÍs)
t4/l ca. 2!OO exx, rond Vijfhoek (iïCD)
Aanvuezig op Sloterplas, Noordelijke helft'
daarna sterk afnemend en niet meer dan cii.
Tafeleend'

Kinselrneer (v.a. Bergr.,

in decernber 5O-1OO exx,
10 exx gerriddeld (echt.Karnp)

.h.v. Kinselm.:er (v.d. Berg, R. Danihuis)
55O cxx, L4/3 241 exx, Vijfhoek (,lCD)

Tijdens de vorstperiode, begin februarir max. IO exx, Sloterplast
noordelijke helft (echtpaar Kamp)

t4/l ca. 11OOO exx, rond, Vijfhoek (filCD) 
:

Brilduiker ':

.i,:r

3 3 ??, viifhoek (i,tlco)



3o(Groot Asd - ])
Xidereend
29/2
4/t

Grote
Aanwezig op
L\/t 6ö6
i'.ronnet j e
2/2

:)L/t
L2/2

// é
t5/2
1 612
25/3

lileine Zwaan
exx,

9/2- 1) exx,
6i2 4 adulte

6 Sloterplas, Noordelijke
9,.2/2 1ö19, 1/2L62
?, Schipholdi jir, Aerlsmeer'ö, t5 g, Gaasperplas (g,
. 75 exx, SctreIIÍngwouder
exx, kanaal bi j ilalfweg,

I
2
4
2
u4

6

1 exx, IJdoorn, op het lJsselmeer (fie'bsexcursie V,ïG)
1 ex, Vijfhoek (líCD)

!qagbek 9i1, L4/3 L 6 | 2e Dier,i (,vco)
de Sl-oterplas, i.loordcl j- jkc helf t, vanaf 6rlI.
o - fc'bruari genriddeld 6 exx, eind maaLrt B exx (echt.Kamp)* 4/t t+ g,, l9/3 I paar, kanaal llalfweg, Sloterdijk (m.Visser)

helft (echtpaar Karnp)' ?,'5/2 2 ö, 7/2 3 ?, 9/2 i ö 1 g en
(Verhoevc )

'ootste aantal) (!,lCD)
brug tot lJdoorn (Blaas, Kraak)
§loterdijk (Hu1ze;bos, med.. rtievr.'Visser)

Roncie Hoep (Hartog)
bi j Graurue ,Gans.

1 ?, Ie Diem (ivco)

Graur,ye Geins
I1/I--2-exx, oever Kinselmeer (v.d. Berg, R. Damhuis)
Li/Z JL exx, I2/2 JJ exx, fouragerend Overdiemer polder (WCD)
Zp/l 9 exx, neerstrijkend Gaasperplas' (llCD), l ex,Iichte btrnd orn nek.
4i4 6 exx, aan de grond, tsroekzijdse Folder, ten N'irr van

Abcoude (Veting)
Verder veeL trekwaarnemingen:
begj-n f ebruari ri . ZW , rond. LO/Z rí. NO.

[.9]ffrs2L/2 ca, 1lO exx, aan cle grond.,
Verder veel trekwaarnemin§en ,, zíe

li-le!ffils"'rf7*j;. 
!O exx, overvliegend, Kind.erdijkstraat, Asd Zuid (v.d.Berg)

L5/2 J2,exx, bij Durgerdair""gor.ur, rB àxx bij ttirrsel*"e" in. en sl'
1-5/z 9qh8*N?"53'iSsÏ'fluHàl*à"", russen scherlinsrvouderbnrs,.:s,n.. :.;

IJdoorn (Blaas, Kraak)
2l/2 ca. JOO exx, aan de grond, Rond.e tioep (Iiartog)
Brandgans :

L5/2 ca. !O exx, ri. ií, Ze Di-em (iïCD)

f
-L

.L

a_

ri. NC
ri. t'lo

exx,
,
4

V-forniatie, boven Rijksmuseum (Svrart)
van Baerlestraat, As§. Zuid (C.v.d, ríieI)
juv. cxx, Diemerpolder (rlCD)

I'iuizerd
ï1'.fr--ï. u", biddend, Oosteinclerpoel (Verhoeve)
i/erder meerdere waarnemin6en uit cle ao-hpek .;an het 6ebi-ed
Diernen en de Gaasperpl as.
lluigpootbui zerd
i72'-fqï!ïr:-"gend van paalI i,tachine.,veg, Iïoutrakpolder
7/3 1 ex, Zdndput llieuvre Meer (S. Schoevaart) -

(c.v.d.iíier)

S llervuer'i.57Í'-Í 
a;

?.b/2 1 ö,
t'7/L, 413,
Z+iL, '7/2 I
L7/t 1 e,(cïv.
t.4/2 1 ex,
:.5/2 1ex,
:7/1 1 ex,

l5/t, 3o/t, t/2, 1i2, Lt/Z, 1?/2, Z4/2 steeds 1.gi
z3/2 t g, t/1 t ö I 9, z5/3 t ? (',;CD)
I q VijfhoeX (rtCD) +' +

o*G*oÀp"rp1as (!rCD) I

rvërd aangevallen door kokrneeuvíen1 1atrg over Buiten IJ
d. lïieI)
polder tussen Muiden en I'{uiderberg (,vCO)
Kinselrneer (C.v.a. Uierl)
Nieuwe Diep (,'ÍCD) z4/l 1 ö, Diemen Zuid (,jCD)

I



(Groot Asd

Rode ';.Jouw

4)

T4/1-1-éx, Buitenhuizer Veerl ri. N0, 9.ro h
Beschrijving: snalle, roodbruine, geknikte,, donke,r gestreepte vleugels
net licirt,e vlek op cle basis van tle donkere handponnen op de onderknnt I

rest vir.n licliaarn roodbruin en gestreept, behalve lichte kopt
staart weínig gestreept c.n diep gevorkt. rïaarnemingsafstand ca. 5O m.
(n, en S. Schoevaart, C.v.d. ,'liel) .,,.':' . '

ijruine Kiekendief

10/L2/t97
L'I/L 1 I
r8l1 I öï
7/2 Iö

7il, t 6, Diemen, ri.
z\/l I 6, Sloterdijk,
ijlau''ire Kiehendief

5, I o i{achi

, Barnegat,
3/2, 6/2,

I g' ilachÍn
, Die.merzeed
,2/3Iö1
, IJdoorn,
, vechtend b
artaal 1 o S

, Broet<zijds

6/2 1ex,
?/2 1ex,

L6/2. ,1 ex,
.L9/2 1:€x1
i)7/Z I ex,
t+/3 r9,

i4/1 r 'ö,
2t/3 r ö,
2B/3 1 s,-l-

iiaterral

29/2
3/3

2L/3

Niï (i/cD)
lii j Halfvueg (mevr. Visscr)

ner,Íeg, Houtral<poloer (C .v.o. ;,tie1)

iJaterland (C.v.d. iriel)
l/2 sleeJs 2 ö, 21/? L ?, GaasPesPlss
eweg, Iloutrakpolder' (C.vlA. i,liel)

Vijfhoek ( ICD)(ó:;:;:-ili;ii-'
Polder, 19/1 L o
j Halfweg"(*.,rtl
ling)

'l-

(!ïcD)

L4/2 I 9L4/2 ] q
Lr/z 1 ö
LB/Z 2 i
Gehe1e kri
4/4 1ö

SmelleI<en

ijk (:iiCD)

Q, L+/7 \ q,
ï ö, uitdafi
oven Diener
loterdijk bi
e 'Po1der (Ve

over Diemen (,,tC»)
stotend op torenvalk met
Gaasperpl.as, (!,iCD)

boven RÀd-cogrplex, Asd Zu
Hoofddorp (Verhoeve)

prooi ( veld.Ieeurverik),
,

id (y.,1: Schot)

Over Diemer Polder
Visse,r) Jiuc»)

(ivc»)
'' .,:.,

ingang ..Bqt-elpark

Amstel bij ingang

i,taàhineweg; :iloutrakpolder (n. én S. Schoevaart, C';v.d.ir]ieI)
over Haarlemmerweg (C.v.d. V,liel)

I g, Botshol (AndrÍese, R. Schoevaart, C.v.d. lïic1)+'

LO/L, I e
exe

L61t I e
Ains

L2/3, L6/
l.1eer}<oe t'
7/2 14 ]O exx, màxir,'raIe aantal dit kwartaal, Gaasperplas (liCO)

oeholekster
1Il2- I--ex;
Kievit

Over. Diener Polder (1,íCD)

Gqudplevigr
j/3 3 exx, o-vervli'ei3erid ri. I{) , Ruysderel-streiat 

-' ll,ta Z (Cv,d:"iíiel)
Bontbekplevier

Tusffi 2?/.1 en,)/2 afu,ezig in de Dieme.r en Ove'r--Diemer Poldet,
verder gehele klvartaal veel- trekverschi jnselen (,vCD) |

2O/3 sierke trek, minstens,SÓo exx overnachtend., 's m9rg91s verder,
ca. 2OOO cxx overvliegend, ri. l{O.r Gaasperpl;is (iïCD)

x, verkeersslachtoffer, langs Amstelr bii
mplaar meegenomen' {oort) .
x, verkeersslachtoffer, vers dood, langs
telpark (Osieck')' i i

1, 1 ex, i,verf iiinloopen, Amstel (Veling)

IJdor:rn ( f ietsexcursle V,;G)
3 exx, ri. O, Vijfhoek (',CD)
]r, exx, . $loterdi jk bi j Half i,reg ( mevr . Visser )

ruatershi!
!ïatersnippen zochten tijdens de
omgeving Diemen (,;CO)

vorstperiode de bebouwing oPr

'3r'



.;fOO U

Bokj e

w1-
L/2
7/3

Lo/3

risd - 5)

I ex,
1 ex,
1 ex,
I ex,

?2 I ex over Stadionv'regr ri
. 10 m hoog, L5.25 h. (ïiCD)
exr t/olksbuinen Over-ÀmsteI
exr Diemen (ittco)

-42-

Gaasperplas (iÍCD)
Ronde Hoep (d.e Roever) :

Zandput, Nieuvre luleer (Kraak)
ijlotàrdi jk, bij tialfweg (mevr. Visser)

Houtsni
ltt), 1g

9e

rc/t 1
4/l I

Grutto
1Tl7-3 exx,
2O/2 12 exx,
29/2 ca. 50
3/3 6, exx,

,, itg4t;ie
io/LZlL9?2
!L/l 1 ex,

Halfvreg (C.v.d. iiief)
( Verhoeve )

Over Diemer Polder (luCD)

Gaasperplas (iCD)
exx, ldaterland (fietsexcursie VrïG)
4/l' 6 exx, overvliegend ri. NO, Ruysdaelstr' (C'vd'friiel)

1 ex, bii
1{oo f ddorp

. (osieek)
ilz 1 ex, oosterpark (J.L-. I'lu1der, med' osieck)
6 exx, Diemcr Foldc'r (;ïCD)

Kluut
iqr- 2) exx, overvliegend Diemer Polder, ri. IJmeer (,JCD) 

,

zoitl 1 ex, é.asperptaÀ (c.v.d- trlier)

-{tz[o.,5oexx,ËaIts,S1oterdijkbijHa1fweg(mevr.Visser)Grote Burseneester (?)
2il1-GlE.n-Zwait aan vleugefs, in zit rug grijzig, borst met

bruine si;ipjes, snavel g"àu* geel/beige met grijsblauwe puntt
poten vteeÀÉteurig, grolo" dan zilvermeeutv, kop en keel ook met

bruine stipjes, lireuiaen, dooi diverse personen §efotografeerd'
o.a . aoor èórstgenoemde waarnemers (Blaas, Kraak; lri6D)"

r8/f- f ex, Gaasperplas

B'on!e_ Strandloper

(,,;co)

v7 L,:97T- Tg7 3,' steeds
l5/2 2 exx, op ijs, tus

[empleen
2il1-- l--ex, fouragerend, tussen kokmeeuwen, vloog goed, OoeterParkt

2/2,
tr/2

Kleine Bur e,-leester

gsyg*gte, ' 
,

ïtt;ï&, tqsseR Muiden en Vijfhoek (ícD)

Tureluur i

o I exr Ie vrinterklee
meër dan de helÍt z
grote burgeneester

Kleine Itiantelmeeuvu
iI/I1 1 ex Àmste}, t.h.v.
Dv.rergmCeuw
2Vi--1 ar.., ex r Iangsvliegend Vi j fhoek ( íCD)

Drieteenmeeuvl
777Í r .;;A

staerrt,

B exx, Sloterdiik bii lIalfweg (mevr. Visser)
sen Schellingwouderbrug en lJdoorn (Blaas,

(

(

\

(
(

(
(

d, miste enkele staartPennen,
',vart, kleiner dan zilvermeeu!ï;
neer. IJmuiden (r{CD)

snavel voor
streek naast

vrerf Hinloopen (A. en J. Hinloopen)

oori gevonden, stookolie
noorddijk Buiten IJ (S

ï""
op borst, kop, vleugels en

. ft""u.t"u, med. C.v.d. lÍiel)

t

. Olympisch Stadion, Asd Z,

' I L"



31(Groot i.sd - 6)

Holenduif
)-Zl2 I--ex,
?7/2 1 ex,
aB/3, 3i4 ,

Kerkuil
februarir'{raarncming van een roestplaats, Duivendrecht (Andriese)
Bosuil
7ilfl ö gehoorrl, ïiesteramstel, ),7.45 h (v.tt. Berg) ;

Rir-nsui1
7Ëff2A12, resp. orrr2.15h. en 21.00 h, o;rr balkon van stud.entenflat,

8e etage, Dieinen; toonde veel bel-angstellin; voor parkieten,
die in een voliàre op dat balkon huizen (f. Ruhee, rned. vi Duin)

Velduil-QT-Í e*,
tLt/l 1ex,
2O/3 1ex,
IJsvogel

ri. ZZi:i, Gaasperplas (lrtCD)
itesteramstel- (v.d. Berg)
1 paar, Gein-l.loord, Broekaijdse Polder (Vef:-ne)

ten ri. van I{ornweg, Sloterdi jk (Friesvri jk)
Houtrakpolder (n. en S. Schoevaart, C .v.cl. i,liel)
mogelijk 2 exx, Gaasperplas (C.v.d. rïiel)

, 2L, 22/l steeds 1 ex, Volkstuinen Over-Amstel'(F..d, Jong)
exr' langs 2e Diem (;;CO) i

?', t6/i., .to"Ju r';;;'Gaasperplas (ïiCD)
€xt bij r'.rak Vrije Universite.Ít (R. de rriíijs, med.. Osiec!)
ex v.ralc A.J. Ernststraat t.h.v. ordenalrer, achter vu-gebourv.

as ilaar a1 on65eveer een maand !ïaargenorren door mensen van

1, ei(,r zingend, Basislveg, Sloterdijk (Sv,rart)
1 ex" zingend, Gelderlandplein, bij de EDAIIT j IO uur,
teriidden '.ran reeds drul< boodschappen doend pu61iek. (vDr)
1 ex, GelcLdandplein, op het trottoir bij DetermeJ-jer,
tussen de mensen (vDr)

larrgs

2, g,
21/t
3, 4,
29/L,
10/L,

10
l-
6
1
1
ilÍ

bou''rlbureau Nelisr die een bouwkeet aan d.e vraterkantihadden.
(ncd. tcn Iioonte, clie hcm' d.aar zelf zag op JO/L)E/2 1 ex, aldaerr duikend (D. Beckers)

Verr:roedelijh zelfde exr dat bij de Hoornsloot, sluisvuachter 'lrius, inhet Asd Bos vrerd.vraargenomen, en die volgens lttus herhaaldelijk oost-
vraarts wegvloog (vDr)
Groene Specht,
Februari, maart, steeds 1 ex, Oosterbegraafpler;its (,,CD)

liuifLeeuvrerik
IgIT
27/2

5/3

S traindleeur,rrer j-k
ryï_Wr1"uurverb1j-jvendbijecn8rooti.tÍnke}beclrijf,

dnelweg, tussen DÍemen en l"luiderberg (rJCD)

Ocverpi,epqr_-;-7<*._T--'//è 1 ex, op i js, sloot Iviachineweg, Houtrakpolder; zat
graspi.eper, groter, grauó/e buitenste staartpennen

i;itte kwikstaart
9/L

t5/L,
t2/ z
à3/2

€xr
2)
exr
ex

I
c,/

1
1

roepend, Ri jsenhout , Ilaarlemrnerrileer ( Verhoeve )
steeds I .exr Diemen Zuid (r.tCO)
Liergauw, víerterland. (n. en S. Schoevaart, C.v.rL.

iangs Amsterdarn-Rijnkanaal (rjCD)

na-ast een
(c .v. a. l"rie1)

l,rle1,

Grote Gele KwÍkstaart
@mati-g 1 exl dak amstel brouinrerij, l)/2 2 exx,
Iaatste datum 3o/3. Dit Is de àerde acliteree""àrso"Ë; ;í;1.", vraar-
in deze soort hier overwintert (de Roever, Veli-ng)
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(v.a. §chot).
,,jrïl-e1/

7/2,
7/2

2-o/3

Grote

22/2 steeds i ex, ten lï. veln Hornvreg, Stoterdijk
I ex Halfl,reg (C . v . d. iij-e1)
1 ex, Iangs ïíeespertrekvaart (WCD).

Lijster
zingend, langs iteespertrekvaart (.iCD)
Overdiemer'fleg (,{CD)\ 2212 1 ex,

!r/i 1 ex,

Kopervuiek
Z|h-"^. IOOO *xx, enke] op sportterreincn geteld, Diemen (WCO)

Paap i e
2o/3 I ?, Gaasperplas (;itCD)

Zwartk:p
Í572--1-ö; in tuin Jac. obrechtstraat, .rrsd-Zuid (v.d. Schot)

lgqqgoudhaantje
2/2 I ex, tuin Abcoude

Zwarte Mees

( vc ting )

rt7t L
Ld/z I
2L/2 1
t9/3 1

exr
exr
€Xr
exr

Tuinpark V.A.T., Sloten (1r. de Jong)
Herman Heijermansweg, in denneboom, Asd Zuid
zingend, Beatrix Park (S, Scnoevaart, C.v.d.
Frankend.aal, rimsterdam Oost (,;CO)

MatkopNT 1 ex, langs le Diem (!,lCD)

Baardmannetje
29/2--Texx, Barnegat,
2/3 minstens JJ exx,

Geelgors
4/2, 5t/2, I

Rietgors
paar, Gi:.asperplas ('lCD)

4ll ca. 50

Sne_eqwgolq

exxr Vijfhoei,, (!ïCD)

€xr roepend overvliegend., Gaasperplas (,ïCD)
exr noorddi jk Buiten IJ, 2J exx, I"iarken (C.v.d. Wiel)
ex, .Ringdijk, bij van Leijenberghlaan, Asd Buitenveldert

c .v. d. 'uJie1)

Frater
1Effz+7t, ?/2, steeds aanwezig, kleine aantallen, tussen ringmussen,

barmsijzen en kneuen, Gaasperplirs (ríCD)
2/3 3 exx, roepend overvliegend., Vijfhoek (f,lCD)

Barmsijs
Z?7TZ7$?2, 16 exx, Rhododendronvallei, Arnstelpark (c.v.d. liiliel-)
?/2 ca. lO exx, Gaasperplas (!JCD)

Europese 'Kanarie
-6/2--2 exx, aEEtand ca. 15 m, in kale onkruidstengels en op bevrore+..
besneeuwde grond voedsel zoekend, heldergele borst en keel tot snavelt
witte buik, gestreepte flanken, gele stuit, geen of weinlg opvallend
geel op de kop., dikkene,snavel clan sijs, geen gele vlekken op de staart-
pennen, geen opvallende gele strepen op de vleugel, staart licht V-
vormig uitlopend. als bij sijs; de vogels waren even groot als een sijs;
één vogel rnlnder fe1 getekend, waarschijnlijk I ö en I g. Oude Meer,
Haarlemmermeer (C. den Dekker, Vr/G Haarlem, A. Valkenbuig, J.L. Ver-
hoeven, V'lïG I'loordhollandt s Noorderkwartier)

!Íaterland (fietsexcursie VriG)
Vi j fhoek (truCO)

a
24/1
t5/2
5/t

1
1
1
(

I



?

I

2C- )) -
(Groot Asd - B)

Goutl.,rrnk
z4i3

Iss!t)/t

1 g, Ín tuintjes, Iangs
Dienen (riCD)

goederenspoorl.i jn bi j studentenf I;,.ts r

2 exx, ' l5/?- B exx, 4/3 6 exx, 25/3 1 ex, r:mgeving Di<rl.cn

Rinarirus :a+--.-4/l rninstens lOO , exx, Venserkade n Dienien-Zuid
iieg-in febrr-ra;:i, rnaxj_maa1 2OO exx, Gaasperplas

(ivco)
(.;CD)

ttoek ' -:"" '

1 cx, overvlie65end, utrechtse .,'eg, t.h.v. viad.uct naar ouder-
kerk ( v. c1. tserg)
minstens 40 exx, polder tussen Iriuir.lcn cn l,{uider.berg; (r,rcD)
1 ex, lu'eespertrc.kvaart, Gaasperplas (,;CO)
1 ex, ,Gaasperplas, xi;" .ZZ\i (,jCD)
1ex,ri.I'INiij,.28/21eN,ri.Z';:|Dienen(l,co}
I c'x, ri. Oost, '.Vi jfhoek (,rCD) . .; :

1,broedgeval, Oosterpark (de Roever; Vcling)
' .i :-1. _ 

,

'it;L

t4/2
16/2

- 22/2
t8/2
4lt

23/3

§ggggse-ste1d dq.gl E.J.M; Veling
ïriIlem van .iibcoqde.Iaan l-4, ALcoud.cr :
Tel; 02946 - l?76 (weekenden)
Te}. lvreckciagen z L29128EVe/vD:r,' april L926.

**'.'*****'l'**+***.'1.*****.***,í:i,t*******.**,tt(**itr(*r?***++***{.*i*,t****,t*********

\iÍaarnerningen tr,veed.e kwartaal gararne in de. eerste w.eek .yan .juli
opzenden naar de sarmensteller van deze rubriek,'Abc'oude.

EVe

.,i i .'
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-.. .vanBe n litteratuur, ao LÍed' Blad 1976-r.

VUG CJll, de TJIFTJÀF L976, n]' . 1, ontv. 4/?i1976
rr.iiniiondiging aantal onderzoekjes. - Sexratio eenden op het
fJsselmeer - ovelizomerende Knobbelzï/anen op het IJsse}meer,
lesul-taten tellingen en studies tn L9?9.

ll:-iqlglrÀ{, 1 , ontv. 14-4-1976. Biesboschkampen - 20 bLz"
li;dere toelicht ng onderzoekjes: rc Iatie vogelbevolking -stad;
zi,.ngtijd merel onder invloed v.rn ]ret licht.
Verslag wetterwildkanrp L9 t/n 21 februari-, ongevint, Sneekermeer.
.-)c stornmeeuw a]s broedvogel in de 1{.O. Polder. Ontv::.ngen litteratuur.
G;'cepsbalts bij de toppereendi L1-1-19761 l'rlaterland.

L3 bl-z.
broedstand

9 blz.

-tb-
16 b1z.

6 nr. 2

l: .g.g}yeg!! IBeNE§EB_S!_9rnstrekgg, verslas 1975
rr'i-.ttí;ht pei-tàrón; màa veel detail-s. Vergelijkin€; van de
- ;Lir vier soorten steltlopers gedurende ]-965 t/n L9?4.
ir :i.,g-Broep Franerer, l,rerkgroep van bovengenoemde Vogelr,vachtt
'v c;'slag over l9'?5 .
-,i,G-h_g!-g99l-gg O*gtrgken, januagffebr:-19?É, irg. 10, no. I 28 blz.
Jararverslag; over L975 + jaarverslagen van de subgroepen.
ileld.waarnemingen. Is de jacht een beestenbende ? (2) .

Structuurnota ttVogelbeschermingri. Terugmeldin,.,en uit het Gooi.
iL'e11ing langs de Gooimeerkust I lt-12-I97r, kleine zwanen en 1 ooievaar.
Een winternest van de dwergmui s in een nestkast. Ontv. litteratuur.

rnaart ril 1 jrg: I0, ni. 2, z8 utz.oie i(ORHÀ'ill
i;Jr;ï;E:-fïEemene Leclen vergaderins, 25-3-1976.
,:roedvogelinventarisatie :-975 "De Monnikenbergrl , ten 0. van Hilversuh.
Ori:z,,vervingen van een ooievaar: j-n Frankrijk gewond. gevonden en verzorgdt
p;eringd aan linkerpoot, 2?-LL-L9?2 Ln vrijheid gesteld; via Duitsland
('.t9?3i naar Nederlànd, eerst Epe, later het Gooi. 18-12-1975 Aalsmeer,
:,-n januari L976 weer in het Gooi.
rl:]dwaarnemingen. Aasvretende waterral (aoae kramsvogel). Huiszwaluwnesten
)_t Z. en O. Flevola.nd., tellingen jaren L966 t/n L9?5, 15 vestigingen met
[iO] nesten (in L974 rc?8 nesten). ,titkoppige staartmezen. I'logmaals de
jar:ht. Rapport broed,onderzóek weidevogels omgeving Naardermeer. Excursie-
rie::slagen Flevopo1ders, Hilverbeek + Spanderswoud, Texe1.
Voor.jaarsvogelcursus succesvol afgesloten. Ontv. litteratuur.
\rlÍG_HÀÀB!Ei!í, de-FiTrs, f"!."]+,g=._f2ZÉ, iril. L2, afr. 1 15 bl-z.
\iooiltpiir versrà§ treifsttrék 1975. ontvangen litteratuur.
iltikel tegen de jacht, ovorgcnomen uit de Korhaan - Veldwaarnemingen.

,.-:-.§IIrs:jJ{i1 122§' ire. t2, afl. 22 b)-z'
i';pieeuvrcn:s1ààpplàats oprijlaan Noorder begraafplaats .

B::ief van drs. H.P. Gallacher over Vogeliaar en eventueel eigen
';i jdschrif t van irVogelbeschermingrr.
rr,rsfag roofvo5elstand in cle aw-duinen L9?5: REinsuil, met determinatie
1;:.ooidieren - Bosuil (niet gevoelig voor scLtomrnelingen in de veldn,uizen-
stand ?) - Torenvalk - Boomvalk - Bedreigingen.
Volledige beschermi-ng van kraa.iachtigen gevuenst ?

ïnventa:.risatis v.rn het Grotc Vogcl- en Spartelmeer in de Kennemer
dninen, 1975. Verslerg ganzenexcursie naar ',Vest-Brabant en Schouwen
cn DuiveLa-nd. Veldwa.rrnemÍngen. rtsnelverkeer kost veel uilen het levenf',
-\vergenomen uit l{aarlens dagblad. In India gevangen vinken worden 5e-
vlrfcl or:i de verkooppri js op te voercn, ook overgenotnen uit Haarl . dagblad.

S-.ichtinE IiRITISCH FaU1TtrABEHEER, aiiGUii, nr. I, februari 19?6. t6 Atz.
ËÉ._E-

ri e i àfr ïiv o 6 í a- ïe;na6 ; 6eer, rc ae van de voorz itter bij de presentatie van
C.: St. l(rit. Faunabeheer. Vi-if jaar uit het leven van een jager.
P:rpen van kievitseieren, bpief aan het Min. van C.R.M., Dwergbever.
Bewoners van een kraaiennest. Donateurs betalen minstens Í 10.- per jaarr'
e,r ontvangen het blad Argus griitis. Donaties te storten op giro 1522188
i"n.v. de penningrireester, Den Haag. Secretariaat: Postbus 76, rs Graveland.



t

J (ontv. litteratuur, ad, t9?6-Tr vervolg)
\ti,iG NOORDHOLLaND t s NOORDERKfJÀRTIER de PIEPER, 15 jrs " lG
Het r.tIas-project in Noordholland Noord in I9?5.
Koördinatie plaatsen v,.,n nestkasten en kunstnesten voor
stootvogels e-n uilen - 2. Veldvuaarnemingen.

12 bLz.

T2 bLz.

t-6 ul-2.

24 bl-z.

cie Eendracht, À11e ganzen in Nederland beschermd - IV. Vere1ag
.. i g. Ledenvergadering , 23/L/L976 . Vcldvraarnemingen.
!.:-tIgPEB, L5e i"s. go:j, ontv. 2L/4-t976.
iiààinemingen over de gebogc-n trekweg van de Rosse Grutto naar

t hoge noorden. Veldwaarnemingen.
, 15e jrg. nor_5, ontv. 2B-5-L976

De PIEPER , 15e jr
Een waarneming va

cn van he
De PIEPER

g. no: J, ontvangen 2o/1.
n 2-,lfÏEtuj-tbarmsi j zen, L9-L-L976, polder

, af 1 . 1, spe'ciaLe af levering.
rapport 1972
H. van Dongen)

O9?4) en nr. lo G975)

ilunktie van een re€§ ionaal blad , De huiszlrt-tl-uiv op TexeIr i.h. byzonder
in cle jaren l9?L, ]!/4 en L97r, Broedvogelinventarisati-e van het'
Berger Bos, L975. De kuifeend als broedvogel van de westelijke
Beernster, Het Normerven en omgeving'

Ontvangen van l"I . van den Berg:
a6Gë a8 en de terminati e van rÍaterpieper op zijn slaaPPlaats

t58 t/n l-62.
5 blz.

Overdruk uit Limosa, !fu blz.
OntvanEen van he L R,I.N. :
- -----Y--

- u,leidevogels i-n een veranderend landschapr À.J. Beintema.
liatuur en Landschap 29, J Q9?5), p. T'84. RlN-mededeling nr. \Zg.-

- VogeIs van het zuiàw6Etelijk IJsselmeer. Naturrr en Landschap 28,.6_
QgZ>), p. 329440. RIN-mededeting nr. 120, À.J" Beintema' ,vÍ.À. vípyland.

- De vogelÉevolking van enkele open gebieden op de VeLuwel L.J.i.^. van den
Bergh, Het Voge:.jaar Q, 2 (t9?5), p. B5-9o. -dlN-bericht hr. 6o.

- Der Einflusz von Bc-wiilschaftungsmasznahmen auf eine Fasanenpopulationt
.i.J, Doude van Troostwijk. Zeitschrift f. Jagdwissenschaft 2t (1975),
p. 34-49, RÍN-Niitt. nr. 95.

- iiinging data on whi-te-fronted geese in the Netherland, l-951-L968.
v{.J. Doude van Troostwi jk, Àrdea 62 (I9?4), p. 98-110.
RIN-corinmunication nr. 94.

- Veldmuizenplagen konren ook nu nog voor. D,À. Jonkers €Íl tr. van iiiin-
gaarclen. Landbouwkundig tijdschrift gZ, 6 Q975)- RIN-bericht nr, 70.

- Cver terreingebruik, verstoringen en voedsel van Grauwe ganzen in een
brak getijdengebied.. Limosa 4? (t9?4), 3-4, p. 121-141. ivi. Loosjes.

- l,nkel-e gegevens over d.e broedbiologie van de zil-vermeeutrv op Terschelling.
rvl.J. en À.L. Spaans. Limosa !§r l/2, (L975), p. 1-19.
RlN-mededeling nr. 106.

- RIN Jaarverslag 1974, 7O p. Hierin o.a. hoofdstuk 2./' Vogels'
p. 2? - 3L. Hoofdstuk 2.I2, Toxische stoffen in het milieu, met een
tabel van gemiddelde residuhoeveelheden van DDE en PCB I s in eieren
van roofvogels en uilen Q96B-1974)

- Een instructieve heemtuin op natuurlijke basj-s, "Vijftig jaar in Thijssers
Hofrr, p. 28-6?. C. Londo. RIN-mededeling nr. 141.

9s!vs§st-yss-9esee3!ev3!s:1gi 9igse1-lse! gl9gs'
Planteninventarisatj-e van enige delen van de duinwaterwi-nplaats. 58 Atz.

yl!ygrcg1-Y33-yeJ van Droo g9:

Meijendel Mededelingen, irg. 2
pulaties en Vogelringstationt
(Destijds ontvangen van de Hr.
iJaddenbulletin jaar6ang nr. 9

-msterdam, rr.ei- L976, vDr/vDr.

Vogelpo-
65 utz.

.-17-



BESTUUR KNI'IV VïyG iimsterdam

a. Hartog
I.1 . van de n. Berg
Me j . I{r. J.H.U. van Drooge
Mevr. J.E. B,inkers-Beets
J .Ii .C. de Groot.
G. Oreel
F. Scholten
G. Th. C. van Til
CORRESPONDEN'IIE-ad.re s

I,roorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaresse
Penriingnees teresse

E.J.!1. Veling
rïi1lem van Abcoudelaan 14, abcoude
weekdagen (o2o) l.29128
weekenden a2946 - L776

glei9È:1]i NA Tï m].ng lll

rl
I

t
I
t

ook voor correspondentie
Me j . Mr. J.lI.U.nian Drooge
Corneli.s Dopperkaae B VI

Redactie en ui e MEDEDELII\iG,

I'i. van den Berg
Mevr. J.E. Bri-nkers
Me j . !ir. J .H .U . van Drooge
Mevr. l,l .G.J. Geers
G.l(rabben (voor Jongeren Groep)
K.r.. §traatman
E.J .1,1. Veling

adres: zie boven

Betaling lidmaatsch aps- en abonnementsgelden:

Ge.neentegiro (1l.5oo) Àmsterdam,
V-1O.4O0, t.n.v. Vogelv*erkgroep KNNV .rmsterdam' .:

p,/a l{evr. Brinkers, Turno'rstr. 24 Í.t Àmsterdam - 1009. Tf , 7215OO.

Illustratie voorpqslne: F. Lobel
* ** ** + t * ** * )t ** * +,t {. *rt t*,k,i * r; * * 1.*:t *r*:l.,l,t * * * * 1. * tt ** +,t*,t + 't * * * * * + *,} *:* 't * 't* tÈ* 'l'} **!t

DOORGtrVEN .VÀN .i'I,I.ARNEYII}IGEN :

Í.MSTERDi'MSE BOS aan: l,iej. van Drooge,. aCres aie boven.
BÍ'j voorkeur zo spoedig r.roi;elijk
na datum waarnemíng, uiterlijk
eind van eLke maand.
Groot Àmsterdam '*!r
Bij einde elk kwartaal

EXCEPTIONELE 1r{..t,iR}llli'i1 NGEN

in amsterdarnse Bos,.-------

in Groot iimsterdam:

Concept artiEqLen

d. Berg, tel . 460?44 ?
Straatrnan, tel. 4f6868
van Drcoge, tel. 730'571 '

aan:
-óT:

(b.g.g.)

aan:
(b.E;E)

aanS

I,'i. vo
K'r..
Ivle j .

EIiCUR;i IE- c ornmis sie :

-

... Iiartog, ídmiralengracht 2C
I"ievr. J. À1berts, andries Snoekstr
Gemeentegiro (t).7oa) E-92o6, t.n.
amsterdam, p/a mevr. ..lberts.
:t * * :t.*'t * * * * * *,t * r* rr * * * {r *,k * *,{: :*,} :i * :} * * )* r}

JONGEREN GROEP: Contactlid \riïG Bes
rim6telveen. Te1. 4

Organisatie excursiest G. Krabben
* *'*,t :t )fr * * * * {. * :} *, !i *,}'t,1. :1. tt 1. r:'S *,t *,È * *. * * *
vDr/vDr, L9?6'

-hs),

E.J .II. Veling t te1 . zíe boven
Iul . v. d. Berg, , , rr

Ile j. van Drooge, adres zj.e boven

tel. :


