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MEDEDELII{GENBLAD . KNNV VIïG AM§TERDÀM It+e jaargangr nllr 2

.'iu1i 1976
B e s tuursmededeL j-ngen :

PERSONALIA:

Verhuisd:
DN

Gem.

Nieuw

zou gaarne,
bieden' met

] . De desti

aan zijn ad.res, gegevens ontvangen over
goede plaatsaanduidingen, etc.:

jÈg_Zgeebele-3_ZUtÈ=Eijlger, van af tg?o,

Meijer, naar Koningin Julianalaan 18, Slootdorp, N,H.1
WieringerÍneer.
lid:

M.R. Sjouken, Rode Kruislaan 1051, Diemen.

**,í,t:l**,*,1.*,1**'t,t********,f)t****,8***f)fti.,i*******)r*****'l*)t:f:i+****,t't***!iti**:t

9e:gge=!9!=E9ggrgrIlgc !

Guus van Duin
de volgende ge-

dit i .v.m. het

Mededelingen Blad,
verschijnen van een verslag over dit gebied.
Voorzover de v,'aarnemingen zijn gepubllceerd in ons
zijn deze reeds d.oor hem daaruit overgenomen.

2. Dien:er en Overdierner Pold-er
(i.vi ià[ie-'il6§ï -fr e a6rÍ ànA; -A;25 

)

2. fn verband met een wulpglglqgp
Eewegingen, rnet exacte-!IJ.à-ts;-EÏ
van af 19?6.

Voor het komende,najaar, en het voorjaar L977, zou d.e groep, die ,aan
dit onderzoek ,terktr no6 over +.J mensen meer willen beschikken, die
af en toe will-en helpen met een slmultaantelling.
Opgave voor med.ewerkingr c.e. verzoek om nadere inlichtingen, eveneens

lte richten aan:

Guus van Duin, Rod.e Kruislaan 1a43, Diemen
,È,t,1**,t*:t:|ii*,i**,t*:t****)t*{<+***,t*******+**í.+*****;È*{.,t****r.**,f**,t*,f*,1.*'*tf:t,t*

REGELINGEN Vl.l{ HUISHOUDELïJKE Àl.RD - juni 1976

rils bijlage van dit Blad ontvangen de leden en abonnees van KNNV ViïG
Amsterdam een nieuwe uitgave van bovengenoemde Regelingen. Hierin zijn
de veranderingen, waarover werd. beslist in de Algemene Ledenvergadering
van 21 november t9?5 en de Jaarvergadering d.d. JI januari- 1976 verwerkt.

.-Zíj pretenderen niet compleet te zijn, doch geven t.a.v. een bepaald.
aantal facetten de gemaakte afspraken §.íeer, en bevatten in het by-
zond.er voor nieuwe leden de nodige informatie.

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
Sec:eta- esse KNNV VI1IG iemsterdam

vDr/vDr

trek-onderzoek, alle wulpen-
ja;-íicEEÍíEï-aanta1,
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vG.7

15

8g

l-3t
t7g
l-91

t9,
20?

zz6

227

229

265

z6?

274

275

276

2?7

279

z8o

z8z

281

a84

zB?

288

289

294

295

304

306

343

t9?6
24/4*

t/5
29/2

21/4*
15/5

5/5
2/5*

29/3
28/5*
to/5

2t/4
8/5*
8/5

L5/5
L5/'
22/>

3/4
L/5
B/Y

2t/4
3/4

29/3
g/5*

tt/5

Ut
L7/4

2

Terugkeer zoMunvocws / BROEDVOGELS Amsterdamse Bos

!975 Vroegste Bos-data

20/4
2t/2
tg/4*
B/5

25/4

Gt/5)*
t4/4
tt/4*
to/5
26/4*
?o/4

e/5
5/5

20/4
L9/5

5/4
29/4

B/5

28/4
2/4
8/t

L7/5
2/5*

28/2

tg/4"
2/3

(2/1)

rr: de vroegste ggg-víaarnemíng v/d,gekr. roodstaart was ?, 2/4-itg5g
rrrr' de vroe[ste @-ïuaarnemíng v/d, nachtegaal wasz 9/4-167 en t60.

YG.J = nurnmering volgens Vogelgids Jde druk.
'r - deze soort had in het genoemde jaar geen territorium in het Asd Bos.

Cijfers tussen haakjes (../ ,) Ui3 de rietgors Seven aan, dat de soort
toen reeds Sgr.ign werd, maar nog niet zong.

juli 1Pl6, vDr/vDr

zomertaling
boomvalk

grutto
visdief
tortelduif
koekoek

gierzwaluw
boerenzwaluw

huiszwaluw
wielewaal
gekr. roodstaart
nachtegaal
grote karekiet
kleine karekiet
bosrietzanger
rietzanger
spotvogel
zwartkop

tuinfluiter
grasmus

braamslui-per

fitis
tjift jaf
fluiter
gr. vliegenvanger
bonte vliegenvanger

'witte kwikstaart
gele kwikstaart
rietgors

t+/3 -':967
a7/1-L972
2t/2-169, tTot t?5

4/4-t966*
20/4-t968
to/4-1966
L5/4-t968*
26/3-l-958
tt/4-t964 en '75*
29/4-166 en ,68

z\/l-tg64 (gezien)"

7/4-L96? (gezien)Irr

24/4-t968
t6/4-Lg66
2/r-L973

3/4-L960
t/5-L960
3/4-t9?4 en'76

t?/4-L964
11/4-t959
t2/4-1965
23/3-t959 en '73
2?/2-t96L
21/4-t967*
25/4-]-968*
20/4-L968

7/t-t976
" tl/3-Lg6r

LL/?-1971 (zang)
t6B, '?3, t?6 gezíen)

20/1
(L/t-,67 ,
Q/L)
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De volgende soorten zj-jn land.elijl ttjaarvogelrr, maar zijn in het
Amsterdamse Bos- in.dd wintermaand.en meestal gedurende korte of
Iangere tijd afwezig.

overvli-egend
op weilanden Meerz:-c.lrit

balts aldaar

7/2

2/1

Kievit
6ffiïfiesend. 2/t to/L
op weilanden Meerzíchl 5/2' 9/2

begin balts aldaar lr/2 l9/2 balts

t8/t
26/L
21/2

r14

I op 5/2-1975 bevonden zich + 12O exx op rvI. Meerzi-cht.

L'6 Tur eluur
overvliegend 9/2
1975r 27/2 3 exx op weilanden Meerzicht' daarna

L5'/J e.v. regelmatig aldaar.
f9?6_t )/2 overvliegend

lL/1 I ex op weil-anden Meerzichtr daarna
2?/1 e.v. regelmatig aldaar.

Samengesleld door:

juli 1976, vDr/vDr

I,Íe j . Mr . J .H .U' van Drooge
Corn. Dopperkaae B VI
Amsterdam - 1OO9



1 en de nazo
4

Kievits Leren ra de sluit datum in a

Dit gebruik is nogal in discussie geweest in verband met de sluitÍngs-
datum (l april of 12 april) voor Friesland, waarbij tenslotte is be-
paaldr dat de Friezen tot 12 april mochten blijven zoeken. De meningen
van de deskundigen blijven verdeeld, een werkgroep kon het over het
advies niet eens worden. rn 1975 verscheen hi-erover een rapport van
Drs. Beintema.
Tijdens onze vacantie op Ameland heb ik nogal uitvoerig over dit onder-
werp kunnen spreken met een uitnemend kenner van hetbberenbedrijf in
Friesland, van het gedrag van weidevogels en van deze bij uitstek
Fri-ese eierzoeksport
Om te beginnen had hij
waarvan de inhoud niet
op Ameland.

veel kritiek op het rapport van Drs. Beintema,
overeenstemde met de werkelijke stand van'zaken

Zoa}s reeds bij onze d.iscussies in de V!r/G vermeld, valt het niet te
ontkennenr dat het voorjaar in Frj-esland en op de lïaddeneilanden zijn
intrede later doet dan in de rest van ons land.. Medio mei kornt hier
bij ons de meidoorn tot bloei-, maar begin juni kan men in het Noord.en'
nogeens hetzeLfde beleven, terwijl het weerbericht dagelijks duidelijk
aan-geeft, dat de temperaturen bij de tiïaddenzee lager liggen. De tem-
peraturen in maart zijn uiteraard belangrijk voor de IegàctÍviteit
van de kievit, en het j-s aan te nemen, dat het eerste ei en ook de vo1-
gende in Midden-Nederland eerder in het nest worden gedeponeerd dan in
onae Neptdelijke provincies. Er bestaan weI statistieken met tempe-
raturen en vinddata op dit gebied, maar !t1un zegsman had. een d.uiàe]ijk
praktijk-voorbeeld. Een Amelandse vader, die óp het eiLand zochtr "àad
einde maart slechts 2 eieren kunnen rapen, terwijl bij telefonisch con-
tact met zijn zoon in Utrecht bleek, ciat die er op dat tijdstip reeds
l-2 had gevonden

Hij was van mening, dat er jaarlijks - uitzonderingen daargelaten -
een ver§chil bestaat van gemiddeld 7 tot 10 dagen in het'begin van de
broedactiviteiten van de kievit tussen het Noorden en andere provincies.
Dit verklaart ook het feit, dat er we1 eens autobussen met Friese eier-
zoekers naar zuidelijker streken rijden om te rapen, dus als het ware rlhet
voorjaar tegemoetrr. Deze excursies keurde hij overigens af, maar we1
vond hij het redelijk, dat men in Friesland een vreek extra de tijd krijgt
om deze zoekerij te beoefenen, te meer waar het hier om een zeer oud ge-
bruik gaat. Wij moesten ook niet vergeten, dat door het eierenzoeken de
Friese vogelbescherming een grote stimulans gekregen heeft, waarbij iederjaar opnieuw jonge krachten worden ingeschakeld.
Mijn zegsman - reeds 2o jaren ringdeskundige - zou het ten zeerste
betreuren, indien ook voor Friesland de datum zou worden vervroegd tot
! aprilr dan wel het zoeken geheel zou worden verbod.en, omdat in beidegevallen de anj-mo en de ínzet voor de nazorg zouflsn verdwijnen.
Deze nazorg 5-s bij ons minder bekend, maar wordt in Friesland. en op de
[Íaddeneilanden intensj-ef bed.reverr, d.oor eierzoekers, vogelwachters,
vogelliefhebbers en boeren. Dit i-s vaak een vrij omvangrijke organisatie,
waaraan jaarlijks duizenden in het veld deelnemen. Staatssecretaris Meyer
van C"R.M. heeft zich dit jaar i-n de buurt van Grouw persoonlijk op de
hoogte gesteld van dit werk en bleek zeer onder de indruk van deze vogel-
beschermende maatregelen tijdens de nazorg.
Er bestaat een di4qc! en arantoonbaar verbancl tussen het kievitsei.eren
zoeken en d.eze ;;;;;4, u/aarvan aflg ureidevogels profiteren.
Hieronder wat byzonderheden omtrení de nazorg:



I
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Nazorg . is de bescherming van alle weidevogels na de sluÍtingsdaturn
van de raaptijd, <lus na 12 april1 en bestaat uit een samenwerking van
boeren en vogelLiefhebbers, waaronder de eierenzoekers. Het doel is
zoveel mogelijk nesten te beschermen tijdens de veldvrerkzaamheden,
ook tegen vertrapi-'en Coor paarden €rl veo.

Er worden nestbeschermers van betonijzer geplaatst boven d.e nesten,
di-e gevaar lopen door het vee te worden vertrapt. Nam men vroeger wel
eens aan, d.at dit vee de nesten voorzichtig. mijdt, dit is een fabel
en bescherming tegen dit gevaar is noclig. Tegen paarden en jongvee is
niet veel bestand, omdat deze dieren te veel- d.raven en te onrustig zijn.
Veel nesten gaan dan ook in deze weilanden verloren. i,le1kvee daarentegen
gedraagt zich rusti-ger en i-n dergeJ.ijke weiden helpen nestbeschetrmers
vaak uitstekend. Soms vuordt het ijzer ingesmeerd met verse koemest.
De boeren proberen tijdens het maaien r,ret de maaimachine zoveel mo-
gelijk nesten en jonge vogels te sparen, door in het midden van het
veld te beginnen, vraardoor de nestvl-ieders naar de slootkanten kunnen
uitwijken. Ook vrorden proeverr genomen rnet meterslange ijzeren stangen,
die het gras naast de maaistrook in beweging brengen, zodat broedende
vogels opvlie6en en nesten kunnen worden ontdekt. Deze legsels kunnen
dan bij de volgende ftmaaironderr worden ontvieken.
In veel gevallen worden nesten vóór de aanvang van het maaien reeds
opgespoord en met stokken gemerkt. Zelfs worden nesten rneter voor meter
verplaa.tst - tot zelfs over sLoten - indien dit beslist nodig is.
Na de maaiv'rerkzaar:lheden vertoont zor n kaal grasveld dan een aantal
eilandjes van hoog gras, waarin scholeksters, gruttors, kieviten en
andere weidevogels broeden. Deze graspollen zijn dus gespaard, niet
alleen doordat de plaatsen veln tevoren zijn gemerkt, maar ook doordat
de maaiers tijdens het werk nog menj-gmaaI proberen nesten te localiseren.
Interessant is in dit verband een ontd.ekking van een Friese boer in
het voorjaar van 1976, die had gemerkt dat kraaien wel eens op de stok-
ken rond de nesten afkomen, omdat zij snel veranderingen j-n de omgeving
opmerken. Hij plaatste een flinke stok schuin boven het nest en consta-
teerde, dat kraaien niet onder d.eze schuinstaande stok durven te komen.

Het is een feÍt, d.at Friese o."r"r.i"*",- vaak belangstelling hebben
voor de vogels op hun landerijen, terwijl dit elders helaas minder het
geval is. Zíi zijn dan ook geneigd om contact te zoeken met de Vogel-
wacht, die dan vóór de aanvang van het werk de nesten kan inventari-
sexoÍle Aan dit werk wordt op grote schaal ook d.oor de eierenzoekers
deelgenomen, die tijdens het Bpeuren naar kievitsnesten in het veld
de noodzakelijke ervaring hebben opgedaan in het vogelgedrag en clie
ook de jongere generatie meenemen, dus hun kennis doorgeven.
Op deze wíjze bestaat er een di-rect verband tussen het zoeken en het
beschermen 1àter, na 12 april.
rnkortj-ng van de raaptijd tot ) apriI, of een totaal verbod, zou d.e
animo en de mot,j-vatie voor de beschreven nazorg aanzienlijk verminderen,
omdat de eierzoeker dan niet meer voldoende aan zijn trekken kan konen
en dus aan verdere bescherming weinig waarde hecht. Nà 12 april profi-
teren aIle weidevogels van deze nazorg, d.us ook eend.en, rvatersnippen,
tureluiliE-e.d., zodat d.eze beschermende veldwerkzaamheden een belang-
rijke factor kunnen vrorden genoemd..

!Íordt in Friesland l rnreek minder geraapt, dan is er natuurli-jk winst
voor de kievit. Hierbij valt echter op te merken, dat de kievit minstens
J legsels kan produceren, zodat cle kansen op voortplanting ondanks het
rapen niet ongunstig blijven. Hi-ertegenover staat een verlies, n.1. ver-
minderde interesse voor de nazorg, waarvan aIle weidevogels profiteren.
'uJie zal hier de balans opmaken ?

2

3

4.



Mijn ze'gsman was er we1 voor, de han
omdat fj-nancj-eIe factoren dan geen r
beroep, de combinatie jager - *ri"uur
storven en geen gezin i-s meer van de
verbod zou matigend en remmeird kunne

-6-
I

del- in ki-evitseieren te verbieden,
o1 rneer spelen. Het traditiqnele
- ei-erzoeker, is practisch uitge-

ze rroogstrt afhankelijk. Een handels-
n werken.

Teàslotte: er bestaat een standaardwerk trDe Kievitrr, geschreven door
Ri-nke Tolman, die d.eze weidevogel 70 jaar lang heeft bestudeerd. Een
boek voI details, een vogelportret ten voefen uit. Uitgegeven door
Bosch & Keuning te Baarn, maar helaas na 1969 íiet meer herdrukt.

H. KamP

Amsterd.am - Sloterfl€err
Juli 1976r HKa/vDr TeI. 132460
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AMSTERDAMSE BOS aanvu 1i en waarnemi" en tu,eede kvJ

of deel al walen
ngenblad, jrg. 14, nr. 1.
ds enkele iul:L-vraarneminge

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, .blijven voor de

verantwoordelijkheid van de waarnemers
Nummering volgens Vogelgids ]e druk. '"-a ... .-

De nummers tussen haakjes (..) ver,Wi jzen naar ttDe'Vo§e1'were1
' 'van het Amsterdamse Bo§ll o verder te nOemen rrBo§-Avifaunafl .

+(.,) betekent: aanvulling op deze Avifauna
I{et teken o kan ook o-k1eed betekenen.- + + 'r .:

,. welke voor een gro
het vorig ii{ededeli

In onderstaand overzicht tevens ree

:.Ln

n.

i

3) 5. Fuut Vervolg overzicht gegevens Qr9e4.P9ren. :=-Noordkant:
Jachthavenbos. I'i.i. .v,' 28/5'íraargenomen met jongen, omgeving
[Í;A;isË66Í!iaats, uiteindeliik ] in getaI. ]i.i.v. L2/6 op
NM bij w. 24. Tot en net lL/? familie compleet
Hoornsloot. 16/6 nog 2 juv. aanwezig.
Effiaan:--Nog waarnemi-ngen op 4/6, daarna niet meer.
frölË6Et< oNl,t, bij Koenenbos. L2/6 weer I ex op nest, 

i

277 6- f Aafr i [ - ei--ai Aaai - ; 6fr dzw e mme nd .
Eind excursiepad" 26/? nog steeds op meest oostelijk nest.

---=--14, onder overhangende tak schuin tegenover bank-tjr-nd excursaepadr onoer overl
6ea6ÍenAA-3o;sA; hoorbaar
No-hoek Meerpad.. 4/6 ] ad, bij het nest, 6/6 t ad.op het nest,
1276-ÉAífE6id-iaar bij het nest, 16/6 1 ad. op het nest.
23/6 nest verlaten.
I,leerpad West, geen gegevens over aI dan niet slagen van 2e broedsel -

MAe;Faa-WAEi, bij ingang oeverpark.ll/6 nog aanwezíg met 1 iuv,
öAï;ípa;É,-12/6 paar mct 2 juv
gëygiËíiE, 7/'7 tweede paar nog aanwezíg, mogelijk me't'''5irvj. op rug.

1

2
3
4

5,6

7

8

9
10
I}

-176-
Lt/6

Buiten Noordkant:

Landschei-di vaar ! ' !ii_KLM-kantoor:
met Juv. op rug-(§;à;r)---

n t2/6 paar met 2 juv. (resp. vDr en Swart)
16/6 paar met

over dan
Vanuit KW-kant
wegjoeg uit de
2 jongen (mej.

r.ö
+
e

2 grote jongen, waarvan de één nog moet-zaam. meer
op de rug van de ouoe hangt (vDr, RG) l

oor werd waargenomen, hoe de éne fiiut grote vissen
omgeving van d.e andere fuut. r-net de toen nog kleine
Dorgelo, med. vDr)

Emmakade:
1676-'1-paar met 2 grote \'jongen (vDr, RG.z

Schinkelpolder: ,ll ^'- :

Í6V6'-1-6i-igi ZN en Z exx ten NO van brug 564 = de brug ten NO

van de rtmeeuweneilandenrr. (Cv'J)

6/6 nret 4 grote donsjongen Amstelveense PoeI (Swart)
L2/6 2 ad.. i t 3rv. verbindingssloot van Kleine P.oel naàr

Arv. Poel (Swart)

(10) 18. Aalscholver
ZVq-! exx op-tttpÍ t.h.v. Meerzi
Voorts waarnemingen op J/6, A2/
3/?, ?i?, t4/2.
26/l I ex vleugels drogend op

cht (Reisnders)
6 (tweemaal 1 ex,

paaltje bij Gem.

swart), 16/6,

terrein (AA)

1.,



!

I
(Asd sos; tg?6-Tr., 2'e b}?r)

(r8) 30, Lepelaar
'dïaarnemingen van overvliegende exx op 9r 14, 2t mei en 16 juni.
25/5 1 ex op wë1landen lr{eerzicht (Hr. Schep, med. vDr)
L4/6 1 ex neerstrijkend op weiland.en Meerzicht (RS, SS)
2l/6 1 ex op weilanden Meerzlcht, aan slootkant (ReiSnders)

(21) 24 ? !ïintert4ling
t75 I pàil-ií- oNt',i oost (Swart)

NB:

9/5 I ö sloot weilanden l{eerzicht (Cv;)

Ge-dqr.gpde d.e hittegolf heeft het plasje in ONM West bij de schuil-
hut enige tijd droog gestaan. Later is er door het graven van een
verbinding met een nabijgelegen sloot weer watei toegevoera (dGr)..

(ZZ) 15. Zomertali-ng Na LJ/J nog".
2V7r--A nàài-íí sloot weilancJen Mz (RS, SS)

(26) f9. Slobeend.
-57T-T paai laag over ONM lrïest richting Oost, niet zien invallen

7?/? 1g of ö in eclipskleed heen en weer over exc., pad van ONI'1 [rl

naàr ONM O v.v. (Swart, SS)

(29) 42. Kuifqend l

1j76
20/6
5/7

t4/z
L6/z

1o-+l-o
15
161t

+
1p-676--

met 10 heel kleine jongen e ind 'exc. pad,, 'ífestzi jde (RG)
met 7
net 7
net ?
net 7

juv. sloot tussen Meerpad Oost en ONM llÍ (ÀA, dGr)
pu1li sloot weilanden Nrz, westelijke helft (*ie)
juv. én 1 9 met J juv. eind exc. pad (aCr)
juv. NO-hoèk Meerpad (aCr)

aar in een nj-euw plasje bij knuppelpad Schinkelpolder,
broedgedrag (Swart)

(lo) )1. tgtu_Leqqd Na ZJl\ nog slechts:
a\/S 1 pàar laag over exc. pad richting !V (Cvl)

+(49) /4. Buizerd Na 22/J nog regelmatig vÍaargenomen bij de heuvel,
het laatst op 2/7 (aW)

+(51) 77. sperwer Na 2?/3 nog slechts:
f5/5 1-g over Ar.v PoeI, richting N (SS). Tweede nei-wa.arneming.

$O 85. Bruine kiekendief Na B/! nog:
streek neer in het riet57É--1- g n et;èstmaferiaal in poot,

overzijde Ringvaart (Swart)
L2/6 1 9 invallend. overzijde Ringvaart (Swart)
26/6 I Ë over exc. pad (AÀ)

Ook in juni en juli regelmati-g waargenomen, broedgeval ONM fïest.
Aantal jongen nog niet bekend.

rc?) 102. r,laterra] In tweede kvartaal siechts:-Í74-i-" öm'M (ss)
L9/4 1 ex ONM Oost (cW) -,i

i.:

' t2:
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(Asd Bos, t976-T.I, 1e b].z,)

(?4) tla. sctrgtetster
Broedvogel weiland Meerzicht.
Broedvogel (1 paar) Voge1eiland., vermoedelijk ook Lertenkamp.
8/5 2 paar w1. Mz (AA) - tZ/'6 2 grote jongen wl. Mz (Swart)
5/7 ] bijna volwassen exx (,lrr.) wl. Mz.

30/5
t1/6
3/7

to/7
z6/z

21.OO h, 4I exx Grote Speelweide (nei;naers)
22.OO h, 60 exx Grote Speelweide (nei;naers)
behalve op wl. Mz ook op andere grasvlaktes (r.^)
JB exx - L?/7 J4 exx, tussen midd. en laatste bos (Swart)
6 exx wI. Mz - 15 exx tussen mirld. en laatste bos- (ii:r*)

Qr) 114. Kievit-676_ffi'e Noorddijk (Swart). Vermoedelijk ook broedvogel aldaar.
?6/l t 60 exx vrI. Mz (,r,.)

(?8) tt7. Eontbekptevier
22/4 1 pàài uàfts-uoven parkeerterrein Jachthavenweg ('ídieringa)

09) 116. Kleine levier
1 1ex ren roepen, trekkend over NM richting tií (nS, SS)

(8f) 126. Houlqlip
2 exx weilanden Mz (lVieringa)
21.O0 h - 22.00 h, baltsende houtsnip Zuidzijde Roeibaan,
omgeving rrlusrr Openluchttheater (neiSnaers)

(82) 12!. Regenwulp
LBll-G avonds roepend over Parkeerterrein Vogeleiland, richting [],

aIleen gehoord (vDr, J. van VIiet)
(88) lJ1. Grutto

Iz/T-z-exx ramp. terrein (Kars)
3/7 nog minstens !O exx wI. Mz (Aa)
5/7 en 7/7 50 à 60 exx aldaarj meesf,, in I groep (uÀ)

fO/? troep van J1 exx op weilanden Mz (Swart)
ll/7 minstens 33 exx ald.aar (van Duin)
l7n 

_ 
1I exx (Sr'.rart, sS) - 26/f J exx aldaar (ae)

(90) 113. !\Lgatje
14/6 1 ei-over ONl,i richting !ïest (nS, SS)

(92) 1]5. Oevertoper
Aanvullend.e waarnemingen op lj/5 (zie vorig B1ad, blz. 2r)
l5/5 1 ex neerstrijkend OI{M West (nS)

) exx Gem- terr.l I ex begin Roeibaan, 1 oeverpark, 2 Meerpad(ss)
Na zJ/J 'voorts nog:
lr/7 1 ex rand Gem. terrein (RG)

(roz) 148. Kemphaan Na L/5 nog slechts:
lO/?--T- 6 in ae.rui op weilanden Mz, bÍj een troep van JIgruttots (Swart, SS)
ll/7 1 ö op weilanden Mz, four"agerend tussen gruttor§ (van Duin)

(1o9) 164. Zilvermeeuw Na 22/4 nog sIechts:

LL/4
30/5

l5/5 1 adult ef boven Meerpad !f (Cw, SS)

I



. (,.sd Bos, l9?6-Tf., 4e bIz.)
(111) 165. §lgrmmeeuw Na 9/5 n

l_o

kant

o8
(
t:
c!{)
terrein (C!ï)

l5/5 1 juv. over eXC. pad
2B/, 1 juv. op NM bij Gem.
L?/? 1 ex (Swart, §S)

( rrl) :I?4 , _zwarte 
'stern

5/5 2 exx Àmstelveense Poel
22/6 idem (acr)

(Verhoeve )

( r21) 191. Holenduil
In bovenbos na 8/5 oox nog zingend. waargenomen op 5/6 en
lA/?, ongetwijfeld territorium aldaar (Swart)
>/Z 2 éxx wàilanden Mz (A,i)

ï?/7 zang begin berm laatste bos (Swart)
Kort daarna, toen hij hem niet meer bij het laatste bos
hoorde:
aang eind berm middelste bos, mogelijk zelfde ex (vDr, RG)

(1211 L93. Torteldui! Vroegere datum dan in vorig BIad vermeld:
)L57|z-éixlicttting \i est over exc. pad (ss

Zelter J territoria Schinkelpolder:
3/? zang kwekerij + oeverland PoeI + achter kamp. terrein

(124) 194. Turkse tortel
( asr)

Behal.ve langs -Oostelijke Bosrand ook een aan ta1 waarnemingen bij
heuvelr c.e. voorheuvel, voederplaats, n.1. op:
2?/1, 29/1, 9/5 (Kars - Cïí - Reijnders)
LL/5 zingend ex er,f sluiswachter Mus (vDr)
L?/4 2 exx oprijlaan kwekerij Schinkelpolder, bij huis de Groot,

vlogen een hoge conifeer in (Swart)

(rz51 195. Koekoek
Rege
22/5
t2/5

(tll) 2o9.

lmatig vraarnemingen Noordkant.
en 26/6 Vogeleiland (".-)
Schinkelpolder, Schapenland

IJqyogel-

Voorts:

(Kars )

(fam. Pauls, med. vDr)

nkamp (AÀ) . Enige juni-rvaarneming.
e J banken, Noordkant (i^). Enige juli-vun8.

-r/5 1 éi sloot ten N',i,J van hertenkamp

Ql6) 214. Groene specht
2
2

qT eénóóia-[eite
6/Z gehoord bij d

( 118) 217. Kleine bonte specht t:la L7/5 slechts:
T276--f-pààt; samen in-t i<i;i<erbeeld, in grote wilg water

Bleekerskade t.h.v. Thijssepark, 6 roepend (Swart)
5/? I 6 i:mgeving onderdak wisenthen, gehoord en vervolgens

gezien (rui)

226. BoerenzwaLuw
Ook dit jaar pas m.i.v. begÍn juli broedgev aI onder klep klapbrug
bij grote sluis (RG)

(146) 22?. Huj-szwaluw Eerste voorjaarswaarneming:

( r451

zv5
(r4Z) 228.

3 exx Grote

Oeverzwaluw

speelweide, J exx heuvel (C!,J)

Na ),/5 en L2/5, zie vorig Bladr blz. 232

(Swart)

t5/5
6/6

t2/6
t7/7

2
Z
1
2

exx over ONM richting [J (ns)
exx langs knuppelpad (Swart) vliegend.
ex vliegend begin Jachthavenweg bij Ringdijk
exx verlengde Jollenpaa (Swart)



(Asd Bos, L976-TÍ, Je blz.)
(22o) 229.,Etsf,e_ryccl

11 -

heuvel (CirJ)

(asr)

(cw)

mnste"s Z-T6íritoria'lrioordkant,'n. 1. kinderspeelplaatsr/rand
zandterrein - Koenenbos.
Voorts territoria ten NO van de dubbele brug (brug 5L7),
dalletje P.B. bij gemaal Ringvaart, Omgeving Vogeleiland,
en wat meer.losse waarnemingen Parkeerterrein start, Karnemelksgat,

, Hestar en Schinkelpolder.

(rg:) 240. Zwarte mees Na, 2o/3 nogz
í575 zeer tam ex naaldbos tiij ps. 1r, omgeving voorheuver (cw).

Voorlaatste vuaarneming aldaar was 28/2

Q97) ?!2. Uetkop Na )/J nogz
5/5 zang en biiltsroep Bleekerskade (Swart)
6/6 baltsrcep omgeving hui-s de Groot (Swart)
Ë/q zang kinderspeelplaats Noordkant (Swart)
23/6 baltsroep kind.erspeelplaats Noordkant (vDr)

2)4. ilopelIli_ek
In april slechts 3/4, )/4 en l_O/4 kleine aantallen (resp.

Swart, 'Kars , SS )
l/5 1 ex roepend over Jachthavenbos (Swart)

Q6t)

(rZ4) Z

'1 .: !(;/7t: tT/?

(r79) Z

(r8o) z

6/6
7/6
1i7

(rB4) 284.
-9t5-
12/6
7/7

(r8B) Z Goudhaant

.È nkhaanrietz er
2 zr-nSeTL de , eerst ONI'{ Oost bij de } banken, Iater lang-

duri.g bij het excr-iz.siepad (^^)
zingende ö orïl'{ l/est, bij exc. pad. (v.d.schot, dGr met avondexc.)
idem rs norgens, eerst aI ofi I uur (SS;,(later ook Swart,
J. van V1iet, "/Dr, RG, dGz' + exc,lrsie.).
Om 12 u.ur JO nog (vDr, RG)

(rZB) 226. Bosrletqqngqr
t5/5 I-óil zaÏs, , Vroegere eerste voorjaarswng. dan in vorig BIad.:

l'!ms teLveens.e Poei (SS )

. Rietz + Vroegere eerste voorjaarswng. dan j-n vorig Blad:
rr.mstelveense Poel (SS)I 5 1 ex zang,

S otvo e1

Lo/7

tegelijk 1 ex zang bij zwembad poeloever en 1 ex zang bij
huis de Groot; dus 2 öö (nei5naers)
weer zang kviekerij sP bij huis dGr, weken lang nÍet gehoord
(acr)
zang Jachthavenweg, Uij terrein politiehonden (Swart)
zang voetpad door Jachthavenbos (RG)
zang Jollenpad (r.^)

Braamsluiper
1 ex zang oeverpark Meerzícht, 1 ex zang ZO-kant
zang speelplaats Noordkant (Al.)
weer zang bij kvrekerij Schinkelpolder, huis dGr

zang naaldbos bij rijrvielpad ten IrlO. van ps. 11

2)4. Grauwe vli-egenvanner
5/6 dalletje PB en bij huis dGr (Swart)

12/6 gemaal Ringvaart (Swart)
5/7 en l/l bovenbos (.,nr,)

( 19o)

?
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( r5ra)
(r.sd Bos, 79?6-IJ, 6e b!2.)
1O3. V/aterpieper
De waarnóming van ?/2, van v.d. Berg, R. Danhuis en Oreel
vras vroeger in de middag, dus ni-et tegen de schermering
(med. Oreel)

(r>+) 3o6. eere kwikstaart

Lo/7

1 ex richting Oost over exc. pad - I ex arv. poel (SS)
1 ex schinkel-polder, achterna gezeteri doorwitte kwj.kstaart
(s tritter )
1 ex boven ONM (Swart, SS)

(206. Jr6. Putter
L5/5 1 ei Zang, A'v. poel (SS)
16/6 I ex arv. Poel (Ci,i)

(216) 11g, Ksep
Bl-eekerskade b 1J kanovere Frisia:

tv,
2/7

5/6
6/6

LL/6
t2/6

L6/6
24/6

I ex al-daar gezien (Swart)
I ex zang (Swart)
1 ex roepend (vDr)
1 ex zang, eerst overzijde water bij ruiterpad, parldestoel
11, later terug op oud.e plaats (Swart)
1 ex roepend (vDr, RG)
gezj-en en horen zingen (aOr)

8/6 1 ö opvtiegend No-hoek }Íeerpad; zwarte kap, oranje schoud.ers
en borst, vritte buik (nS,SS) (in ae, overi-gens duidelijk vink-
achtige vlucht, nam ss bovendien de witte stuit waar)

****,1.**,**+d.*+**)t*+**+rt+*******i.*!*******,r***+*+**,t**)t,iri***i***:3,+************

Gebruikte afkortinEen namen rJuaarnemers:

,.À - mej. r{rntzen CW - CI. v.d. tiíie1
vDr - mej. van Drooge RS - R. Schoevaart

dGr - J.H.C. de Groot
:t ,t :t * t iÈ 't * ,È 'I :k * 'i 'È 

* * * * :t * ,f * * ,f :* * * * * ,r * + + + ,* ,* * ,* * * + rt r* * *. * * )t * * * ,i * ,È ,* * * * * ,r + ,f * )t * ,t ,* * * * ,t * * ,t *
NB: O.a. tengevolge van de langdurige hittegolf is er in de behandelde

periode exceptioneel weinig Bos-bezoek van VriïG-leden geweest.
Samengesteld rloor:

juli 1976, vDr/vDr Me j . I,ir. J.H.U. ían Drooge
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t,
T{aarneminge[ in_en om Àmsterdam, exc1. het Amsterdamse Bost
twgede kvraitààI 197É.

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeldl blijven voor de v-qr-
antwoordelijkheid van d.e waarneoer§'

rrorr kan ook g-k1eed betekenen.
foor de greïtzen van het gebied, en hoe te handelen met waarnemin8en
hierbuiten, zie Med. BIad., }}e iaargangr nr. 2, p. Lri insprÍngend
word.en bij uitzondering waarnemingen van buiten dit gebied vermeld.

Bij elke waarneming moet de datum, het aantalr en een nauwkeurige
beschrijving van de plaats worden Segeven
Bij zeldzame vogels dient een veldbeschrijving te worden gegeven.

WCD = Waarnemingsclub Diemen (van Duinr van Bakel, Sjouken, Vogelzang)

Roodkeelduiker
29/5 1' ex, .i.n .voI1edig zomer

(c . v. d. !Íiel, Laks)
ikleedl ri. N1 Zuidpier ÏJmu.iden

Fuut
Eï6Eage'tra1 werf Hinloopen, ÀmsteI, le ei L9/4 ($ínloopen)
Broedgevallen Ie en 2e Diem, 6-l paar (ulCO)

8/6 I paar, nestmateriaal aan het slepen, o.4. een stuk cartont een
stuk plastÍ-c, doosje Mona-v1a, Sloterplas (H. Bakker, ned...Swart)

Lz/l 1 adult nel. 3 juvenielen in Singelgracht bij Nassaukade t.h.v.
de torengarage tegenover het Hoofdbureau van Politie (Oldenzielt
med. mej. van Drooge)

L\/Z aldaar voorbijrijd.end vanuit bus 1 ad.u1t gezien (me3. v. Drooge)

Kuifduiker
W|-TGí, bijna geheel zomerkleed,

(C. v.d. Wie1, mevr. Visser, B

Noordse Stoq4vqgel-

afstand min. 20 m, kanaal Halfweg
Rypkema)

Zql, 1-ói, ri. N, Zuidpíer IJmuiden (c. v.d.. lïie1, Lakx)

Purpgrreigel
{í:n.-54/4 regelmatig 1-2 exx, overvliegend' Gaasperplas (vÍCD)

M.i.v. t6/, regelmatig in polders ten N en ten O van Diement
max. L2/6 3 exx (iJcD)

Rqe_qqonp
(C. v.d. llíÍeI, mevr. Visser, B. RyPkema)-8/5 1 ex, Sloterdijk

Ooievaar
r,Ut (VíCD)T875 1ex,

4/6 1ex,
Lepelaar

cirkelend voor
ri. Zlil , Diemen

M.i.v.4 4 regelmatig in
fouragerend, max. 6/

20/5 1 ex, overvliegendt

l/4 1 paar, Zandput Nieuwe
2?/4 1 paar, Mobil-raffinad
9/, I Paarr rGaasper,las (c

L7/6 minstens 1 broedpaar,

studentenflats Diemenr ri
(uucp)

polders ten N en ten O van Diqment
6 J exx (,irCD)

Àmstelrust, Amstel (H. en G.J. van Bladeren)

Irieei^ (S. Schoevaart)
erij, Sloterdijk (mevr. Visser)
. v,d. r.iie1)
fI pulIi, Gaasperplas (lliCD)

Zomertaling
ffis1oterdijk(mevr.Visser,C.v.d.Ïíie1,B.Rypkema)
Krakeend

i



14-
(Groot itsd , 2e b1z . )'

Pj- j lstaart-TifTFà.r, Zandput Nieuwe Meer (s. Schoevaart)
Regelmatig, tot en net 3O/4, waargenomen, max.,l8r/4

Gaasperplas (WCO)

8/5, i ö, SLoterdi jk (mevr. Visser, C. v.d.. uliel,
[uifeend
?0/6 1 paar net 5 zeer klej-ne puIIÍ, Ringvaart Haarlenrmermeerri' nabij R.';f .4g eerste broedgeval in Ringvaart tussen Sloterbrug

Schipholbrug (neiSnaers)

Grote Zaagbek
2A/4 2 éxil-Sloterplas, Noordel-ijke helft (ttr. en mevr. Kamp)

Grauwe Gans

I 66. 10 oo'++
B. Rypkema)

- Buitenveldert

C. v.d. lrlie1)

zon
29/5

| .exx, invallend, Gaasperplas (,UCO)

6 exx, ri. NO, over VU-zi-ekenhuis, Amsterdam
(n. & S. Schoevaart, J. Hinlc,open)
6 exx, ri. NO, IIalfweg (n. en S. Schoevaart,5/6

Buizerd-jpT. ex, t8.oo h,, ri
Schoevaart)

Rode lljouw

Nil , Jekerstraat, (n. en S.

1/4-- t-ex, rondcirkelend, d.aarna ri . 'ví. , Diernen ( rrrCD)

7/6 1 ex, ri. Nrí, Bergse Pad, nnkeveèn; geknikte v1eugels, diep-
gevorkte staart, donkere handpennen, lichte vlek op ondervleugels,
die voor d.e rest donker waren, lichtere (bruine) buik en borst
(R. Schoevaart)

liiespendief
1 ex, I 8. t5 fr. , ri . NIJï, Jekerstraat, imsterdam Zuid I v1eugels,
kop en staart smaller dan van buizerd (R. en S. Schoevaart)
1 ex, rondcirkelendrdaarna ri. N., Buitenhuizerveerl kenmerkende
staattbandering waargenomen, grauwbruine kopkap (C.- v.d. lï1eI)
2 exx, 19.O0 h. , ri . Z I Rui- jsdaelstraat , r*msterd.am Zuid (C . v. d.
tiiel) . ..-.,.
J exx, l-2.05 h., ri. NO; L3;55 h., ri. rrí; 15.10 h., ri.N0r'.
Rui jsdaéLstraat, amsterd.am Zuld '(C. v,d. lïieI)
Kiekendief

r.msterdam Zuid

14/5

29/'

B/6

e/6

Bruine

tB/4,
20/4

i/4-1örs:io/
tt/6 L*ö, sro

4 1 6ö -'8/S r 6 r 9 - z9/5 r g - 5/6 t ö
terdijk (C. v;d.. ï/i8l)

26/t+t 1o/4, 2o/5, 22/5 steeds 1 ex, Gaasperplas (rÍCD)
I
vrla

o Buiten IJ, . I ö ïJdoorn, 1 o Durgerdarnmergouw, 1 g Baraegat,
Ter'land (C. v.d. vtiel) 't

22/, I p, Haarlemmermeer (C. v.d. iiiel)
1O/5 2 gg, Zandput Nieuwe L1eer (neiSnaers)
,/6 Veltoedelijk broedgeval, Haarlemmermeer

Ll/6 1 ?, Machineweg, Houtrakpolder (C. v.d.
Boomvalk

(Swart)
iiíi eI )

257q
10/4
2/5
4/s
6/5

to/5
t9/5

1 ex, Botshol ( r.. Blok)
2 exx, 2?/5 1 ex, t?/6 1,'ex, 2)/6 2 exx, Gaasperplas (ilCD)
1ex, ri. I\iií, Jekerstraat, Àrnsterdam Zuid (R. en S. Schoevaart)
L5/5 1 ex, Beatrixpark (C. v.d vrliel)
Iex, ri. i{irí - 1?/5 2 "x*r ri. NuJ - 12/6 I ex, ri. N, Diemen (WCp)
1 ex, boven Concertgebouwr amsterdam Zuid (C.,f . van Bl-aderen)
1 ex, ii,mstelrus.tr i.mstel (G.J. en H. van Bladeren)

y§.r.ygJgi z:9:z:



,

(Groot iisd,i 5e b1z.)
vervolg Boomvalk

t5

Rokin (R. Schoevaart)
Koninginneweg, Amsterdam Zuid (S. Schoevaart,

Ruijsdaelstraat, Àrnsterdam Zuid (C. v.d. rrïieI)

l/J 4 exx, ri. N, 1ex, ri. NNW, Gaasperplas (viiCD)

30/5
Torenvalk
g:ilËÀffelende juv. exx, Sportpark ItGoed Genoegrt, de Boelelaan,

Amsterdam - Buitenvel-dert (Reelick)
omgevingDiemen:4broedge.va11en,16juv.exx(uÍCD).]'
Kwartel
3ffi. ex, 02.Oo h, ri. N, roepend., rs nachts overvliegend Holbein-

straat, amsterdam Zuid (HirschLer) , 
-

Kraanvogel
22/5 1 ex, ri. NO, Ilaarlemmermeer; vrij laag rondcirkelend, groter

dan blauwe rei-ger, hoofdkleur grijs, rode vl-ek op kop, witte
streep op zijhals, donkere streep op onderhals, donkere hand-
pennen en uiteinde van armpennen, donker staarteinde, ver- uit-
stekende poten, Iange, rechte nek, horizontaal, niet bol- gehouden
vleugels bij het vliegen (Buker, S. Schoevaart, C. v.d. i'iieI, Wies)

lrlatemal
2/4 1 ex, Gaasperplas

Z!lverplevier
(!ícD)

Z8/S 1 ex, Zomerkleed, Gaasperplas
Kleine Plevier

(\ïcD)

Wtrffio/S 2 paar, Zandput Nieuwe Meer (nei3naers)

Reeenwulp
---M.i.v.ll/4

30/4
, tot en met 28/5, regelmatig waargenomenr.max. 40 - 45 exx,
trek ri. NO, rs ochtends, Gaasperplas (lïCD)

227ï
22/5

Rosse Grutto
3ol4--8-exx;
fllitegt je
3O/4 1 ex,
6/6 1ex,

12/6 1 ex,
23/6 I ex,
23/6 1 ex,

Bosruitcr

1 ex, ri. Nt'Í,
1 ex, ri. NNW,

C , v. d. ïíieI)
1 ex, ri , ZZrO I

ri. NNO

Gaasperplas ( uvCO)

Gaasperplas (C. v.d. [íieI)
Sloterdijk (mevr. Visser)
Botshol (C . v. d.. iVie1)
Diemen (!UcD)

I,1.i.v. 9/5 regelmatig, max.

Zwarte Ruiter
M.i.v . Ll/4 regelrnatig,
5/5 2 exx, 8/5 I ex,

2l/6 4 exx, Gaasperplas (C. v.d. WieJ.; ;''rCD)

max. 2l/6 1l exx, Gaasperplas (WCD)
Sloterdijk (mevr. Visser, C. v.d. Wie1, B. Rypkema)

9/5 1 ex, LL/j J exx, 12/6 1 ex, Sloterdijk (mevr, Visser)
Kanoetstrand.loper
2/5 ca. JO exx, ri.

Kleine Strandloper
N, Gaasperplas (WCD)

L276- 1-éx;-Eaasperplas
Temmincks Strandloper

(wcn)

T9/5-2-exx, daasperptas
Bonte Strandloper

(wco)

2/4
3/4

1 ex,
2 exx,

Gaasperplas (lrtco)
)A/4 J exx, Sloterdijk (C. v1d.. lViel)



I

8/2- I ei, gehavend, IJmuiden (C . v. d. lrríie1)

Zwarte Stern
M.i,v. l/5 tot en met

Visdief

(Groot rrsd, 4e b1z. )

Kleine Burggqeqqter

Éffi. ex,
2o/4 I ex,

Holenduif, ,

L/4 2 exx;" Zandput
Gedurende mei en juni

Zwartkopmeeuï/
--#3/4, 29/5 st,eeds I ad. exr ri, Z.t Zuidpier IJmuiden;

forse rqde snavel, lichte ondervleugels, zwatt'e
zwarte uiteinden handpennen (C. v.d.. iryie11 C.v.d

Drieteenmeeuw-576ruffi.

-16-

kop, geen
. lÍiel, Laks)

C. v.d.
j,rr. u*, Zuidpier IJmuiden (R. en S. Sch.oevaart,
!/ie1; C. v.d. lïie1)

L2/6 reeelmatig 1-4 exx, GaasperpLas (dCD)

werf Hinloopen, Àmstel (Hinloopen)
Gaasperplas (lfCD)

§choevaart),Nieuvre Meer (S.
6 waarneminge n, max.

-e76
to/6

1 ex, 5.'
2 exx, J
over N.Z

2A/5'. ! exx, Gaasperplas (I'JCD)

Tortelduif
1Ó/5 1 ex, 1e waarneming, Gaasperplas

Turkse Tortel
(,ÍCD)

, op asfalt Spuistraat bij
., op stroomdraad tram N.Z.
k (Swart)

Koekoek
fiffÍ ex, 1e waarnemi-ng, Gaasperplas (wcD)

Broedgeval Diemen, minstens 2

Bosuil
juv. exx ('íCD)

8ffL ex, zittend op lantaarnpaal,
( oreel )

tegenover Zorgvlied, rrmstel

45 n.
.45 n
. Ko1

.i:

het Spui (Swart) '

Voorburgwa'I., tegel-

Gierzwaluw
2474 :--ex, boven Muiderpoortstation (de Rbever)' ,'
4/, 2 exx, boven },laasstraat, nmsterdam Zuid (Reelick).
6/S algemeen boven rrmsterd.am

Qfqle Bonte Specht
1416 1 ex, dood gevonden, bij

§choevaart)
NMB gebouw, amsterdam Zuid (R. en S.

Oeverzwaluw
sff-m1en geteld, c3. 16 exx, bouw'viaduct metrolijn Ringdi'ik

baj Beethovenstraat /varr Leijenberghlaan (Reelick)
24/6 no,g aànwezig (Ree1ick)
L5/? L5 bezette nesten aldaar (Hirschler) l

Boompieper-975 I ót, fouragerend overdiemerweg, Diemen

$iitte Kwikstaart

(ulcD)

-V6-E oed&eval tegenover Pakket,postgebouw, Oosterdokskader ".msterd.am-Centrum; vorig jaar waarschijnlijk broedgeval aldaar (Swart)

Gele Kwikstaart-574--16 + t ex, le waarneming, Diemen (ïicD)

1,.



i
,

(Groot ersd I 5e blz . )

Klapekst-er
2/4 I ex, Ringdijk bij

(c. v.d. tltJier)

Grqle lijster
t6/5 1 ei,
Be fli ister
3o/4, t/5

Bui-tenveldert (c. v.d. !ïieI)
9/5 I i, oeverlanden Ie Diem (Wco)

lapuit
Gedurende mei waarnemingen van 1-4 exx,

Ringdijk asd Buitenveldert (rdiCD;

Roodborstt4puit

t7-

Gaasperplas, Diemen, Sloterdijk,
C. v.d. Wiel-)

van Leijenberghlaan, Amsterdam Buitenveldert

uit N0, invà11end, fouragerend, Diemerpolder (lÍCD)

steeds L iö, Ringdijk"bij van Leijenberghlaan, iimsterdam

8/S 1 ö, Sloterdijk (c.
Pg-ap je
9/5 1 ex, Diemen (l',fCn)

9/5 1 ex, Gaasperplas -

z4/s
27/5
30/5

v.d. Vfiel)

1 ex Ringdijk bij
v. d. !ïie1)*sd Buitenveldert (C.

Zwarte Roodstaart

van Leijenberghlaan,

1Í/T-l- % l,,aterzuiveringsinstallatie, Driemond (,/íCD)
L4/4 1 'ö, zingend, 5.55 h,, op dak, 12e étage pakketpostgebouw,

Oosterdokskad.e, 
^msterdam Centrum. Idem LJ/4, 16/4 (Swart)

L5/4 1 ö, zingend op schoolgebouw ETS, Korte ouderkerkerdijk, bij
Àmste1 (Hinloopen)

l?/4 1 ö, zingend op gebouvr NMB, daarna stationsbouw metro, vlak
daara.chter, nogelijk zerfd.e ex, Àmsterdam zui-d (me5. v. Drooge)

2/S 1 ö, zingend op gebouw NIrIB (C. v.d. Wiel) -

?8/.> 1ö, zingend op geuouvr NMB of naaste omgeving (me3. v. Diooge)29/5 I g' op gebouvr lvÍnterthur verzekeringen, Àmsterdaà zuia
(nT sctroevaart)

l?/.9 1 ö, zingend op dak NMB gebouw (me3. van Drooge)
14/6 ider,r (n. en S. Schoevaart)

EqsqrqlZanger
2?/5 minstens I ex zang tussen Europa Boulevard en van Leijenberghlaan,

zuidzijde Ringdijk, en mins.tens J exx zang tussen van Leijenbergh-
laan en Buitenveldertse laan, idem (Hirschler, mej. v. Drooge)

SpotvogeL
23/5 ex zang Prinses yiargrietstraat, van tuin nummer 22 naar 26

mej. van Drooge)
ex zang Pr. ïrenestraat t.h.v. amstel academie (mej. v. Drooge)
ex zang Groene Zoom (I{irschler, mej. van Drooge)
ex zang Pr. Margrietstraab, nr. 26 (mej. van Drooge)

I1e waarnemingen Àmsterd.am Zuid.
Zuiartkop
27/5 1 ex zang Beatrix Park en I ex zang Groene Zoom. Sedert wanneer

broedvogel Beatrix Park ? (Hirschler, mej. van Drooge)
Braamsluiper
ffi,angoosteindeGroeneZoombijparkeerterreinRAI,lrmsterd,am

Zuid (mej. van Drooge)
26/.4 1 ex zingend Zanapui nieuwe Meer (ReiSnaers)
Z/S 1 ex, 1e waarnemingr,Di-emen (hÍCD)
5/5 - 1o/'5 dagelijks 1 ex, zingend, schipholdijk, nabij schiphol

( nei5nders )

I
(r

I
I
I
À



{
t

e/s
tt/5

,r/ r,

tt/6
23/?'

-18-
(Groot Asd, 6e blz.)
Braamsluiper ygryels:

I ex, zingend Karel Lotsylaan, Buitenveldert (c. v;d. !Ïiel)
idem bij entr6e tennispark Goldstar (me;. van Drooge)
1 ex, zingend v.d. Boechorststraat bij Hortus vu (-mej. v. Drooge)
Buitenveldert
I **, zingend Herinkhave bij v.d.. Boechorststraat, Buitenveldert(mej. van Drooge)
1 ex, zingend westzijde Beethovenstra.at, ten noorden'van kruising
met Prinses rrenestraat, amsterd.am zuid (rnej. v. Drooge)

Fitis
T I ex, re waarneming, Diemen (lïCD)

I;[if t jaf
1/4 l--ex, le waarneming, Diemen (WCO)

Fluiter
W'/fi. e*, zingend, bij

Bladeren).
Bont 1i er

B/z
e/5

Putter
TtEt ex parnassusweg bi j

de Mirandabad, imsterdam Zuid (C..f . van

Kahtongerqcht, zang, .rrmsterd.am Zuid

e.nv
1
I
2

exr
oor

I

tuinpar.k langs Amstel ten Zuiden van het Kalfje (de Roever)rrMeerlenhofrt, rimsterdi jk 316, lr.mstel (c.,1. vàn Braderen)
zingend, omgevj-n6 Diemen (WCO)

(me
27/6, 29/
Dit jaar,
: ste

j
6

.'van Drooge)

Spreeuw
8/4 1 ex, zingend,

brouweri- j, Maur
overvrinterde op
maart zong de v,

:--:'-Bonte Kraat - 2/Hoek ;-

1 ö zingend, Westlandgracht, Àmsterdam 'írlest (Swart)
voor het eerst sedert jaren, geen territoria kunnen vast-
len Karel Í,otsylaan (mej. van Drooge)

inniteerde zang grote gele kwj-kstaart, d,ak Amstel
itskade, r.msterdam Oost; de grote gele kwikstaart
dit dak tot en net 3O/3; op zonnige dagen in

ogel soms (VeIinE)
4, I ex uit Z, Gàasperplas (il'CD)

W 1,?*r oostermeer, 2 exx ten r,r.v. de voetangel, Bullewijk (de Roever)Lt/+ .. i "*r, zittend, in bomen bij 1 neÉ., ooste-rpark, later regermatig
. 1'paar aanrvezig (de Roever)

27/4 broedpaar bij nest Oosterpark niet meer aanwezig, waarschijnlijk
verstoord (de Roever)

L/5 1'exn'Iaagvliegend 11. N:, Ringdijk bij van Lej-jenberghlaan,
irmsterdam Buitenveldert (C. v.d. rlíie1)

ffi"
ïliI1em van sbcoudelaan 14, irbcoude.

EYe/vDr, juJ,í t9?6 Tel. weekend: 02946 - t??6. ;

*,k * * * * * * *,i,* :i * * *,t,t * * * *,* * * * d( *,k * * * * * * *

!'uaarnemingen derde kwartaal Aaarne
opzend.en naarïffiàfr'ËtElEïïei van d

+ * + * * * * *,* * + r( * * *,t * * *,* * * * *,f, * {< * * * * * * * *,t i )t

uiterli k in de eerste week van oc tober
eze ru ? ekr aan bovens aand adres.

***********{'*!t'!t*****'{*****,}**.**-ÏY:****,i***l******,r**,i*,****.*****,i*:**,r:r**,r
Volgens het door ,.fd. Beplantingen, dienst Pfí, uitgegeven Bloeibericht,
nummer 12, juli/augustus l-9?6, werd |tin de Bijlmer inmiddels de eerst.e
naghtggaq] .gehoordlr. ir/ie kan dit bevestigeí-?--

E\le/vDr
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Wgalngmers: Hr. Koningen c.s.
Samenges_teld_door: W . Stritter, de Ruyschlaan 187i rrmstelveéh.
2/7/t976, !ils/vDr

*,f,k:3i(**rt,t*,t*****,t,t't'it,t*,È,i*****+*****,*,k**!f***,t*************!t'i***(*'t**'t,l*rt,trl+*ri

Ontyanggn. litteralugl, ad lried. B1,ad 1976-U.

- VIUG Hi"aRLEM de FITIS juni 1976 , jrg.J.2, afl. 1 18 bLz.
Resultaten nestkasten, verslag van Vi/G IJmuiden over 1975
Uittreksel uit rapport rrOnderzoek naar de relatie tussen
vogelstand en de Ruimtelij ke. Strukiurir van Vegetatie en Beplanting in
het natuurm onument Koni.ngs hoft t in 1975.
Veldwaarnemingen ontvangen litteratuur (rfvoor U gelezenrr)
VIqJG Noordhollandrs Noorderkwartier de PIEPER , jrg. 15, no. 6/l 12 blz.
Verslag roofvogelstand AïV-duinen 19
april L9?6, ziè vorig Blad ,' btz. J6

Braak.
de Braak.

75 G Eèt-verslag .i.n de Fitis,
)

Fuut, Thijssepark, L/S t ei (Stritter)
Kuifeend, Thijssepark, geregeld.
Grote bonte specht, l/5 van richting manege in asd Bos naar Thijssepark,
25/5 an 1t/6 ae Braak, 2/4 Broerse park.
visdief, 4/5t 5/5, 6/5, L8/5, t9/5 de Braak

Heggemus, L/5 Thijssepark, 13/4 en l8/5 ae Braak. -- .

9g5:eee99-EggÈ:!33l!r 3/5 Broerse park'

Fitis, geregeld in de ] parken

Tjiftjaf, geregeld in de J parken

Zwatte Mees, geregeld 1i1 Thijssepark, heeft nest.
Matkop, l4/5 de Braak.
Staartmees, 1/5 Thijssepark, L3/4 ae

Groenling, geregeld Thijssepark, 9/6
Putter, l8/5 de Braak.
Sijs, J/6 ae Braak

de Broed-

Broedvogels van het Zwarienwater, Í9?5, '0.a. lepelaar J) paar.
Excursie Mijzenpolder, 2 rnei t9?6 - Oproep tot medewerking Meeuwenonder-
zoek - Bespreki.ng verslag A975 van Vogelbesihejrmingswacht rrZaanstreektr
en van ?rDe Broedvoge)-s van Amelandfr - Veldwaarnenringen.

- Ned. Ver. tot Besche van V , jaarverslag over 1975 20 bl-z.
34 bl-z.de I

NÏ;IilEËII;Iïï uÍtgebr.eid tot tijd.schri!t'1,- met vele medewerkers-
van naam: Prof. dr. J. Hoekstra, Prof. dr. K.H. Voousr Drs. H.J, Mun-
tingh, I"1r. T. Lebret, drs. J. Rooth, P. Nijhof, Jan van de Kam, Th. Rap,
Carla Holzenspies, met byzonder fraaie illustratj-es van Henk SlÍjper.
De prakti-jk zal moeten uitwijzen, of--deze uitgave naast frHet Vogeljaartt
zinvol is.

- Gegevens-q'*rqUe fqqn4 yan het landgoed" rrMensingerr te Roden in l_975,
Staats-39 bl-z. + 6 inventarisatiekààtaen; ónEvaígen van Hr. Braaksma,

bosbeheer.
,i*:f ,È,i:t't:l*rt*:****,t,1 ,t*:tt *1.*rtt *!i*{.***.**!t.*****,*,t*+*.*,},t!i****'È*,È+***'i!È{(,t:}t*,t+***.***

Amsterdam, juli 1976, vDr/vDr

: i't.'
rA

- lv 
-.--,

!ïaarnemingen J;mstelveense Parken, trveede kwartaal- 19?6

.l



tt
BESTUUR KNNV VWG rrmsterdam

A. Hartog
l.{. van den Berg
Me j . Mr. J.H.U. van Dro-oge
Mevr. J.E. Brinkers-Beets
J.H.C. de Groot
G. Oreel
P. Scholten
G. ïh. ,C. van TiI
CORRESPONDEI'ITIE-adres
ook voor correspondentie
over het Mededelingenblad

Voorzi-tter
Vice-Voorzi!-ter, .

Secretaresse
Penningneesteresse

* * * * * * *,t * * * * *,t:t * * * * * 'l i( * *:È * * * * * * * *:f * !t 'l * *,1 * * + * * * *,1:t * * * * * * * *:t * *:f * '| '1.*,** * * * ***

Redactie en uitsave MEDEDELïNGENBLiiD:

Me j . Mr. J.H.U.uan Drooge
Cornelis Dopperkaae B Vt
;rnsterdam - 1O09. Tf . 734371

adres: zie boven

E.J.l'i. Veling
ïíi1Iem van Abcoudelaan 14, rtbcoude

weekenden 02946 - 1776

M. van den Berg
Mevr. J.E. Brinkers
Me j. Mr. J.H.U. van Drooge
Mevr. i,I .G.J . Geers
G.Krabben (voor Jongeren Groep)
K.A. §traatman
E.J.M. Veling
Betaling lidmaatscha ps- en abonnementsgeldent

Geineeategiro (1J.5Oo) Àmsterdam,
V-iO.+OOï-i.rr.r. Vogelwerkgroep KNNV trmsterdam,
prla Mevr. Brinkers, Turnerstr. 24 I, Amsterdam - 1oO9. Tf. 72)5OO.

Illustratie voorpagina: F. Lobel
*****+*****)i********:F't,i*i(***{.******+***,t+*!tri*:f*,t,t*:**:t,t**..*it**+,t,1.***,}**t*t}*

DOORGEVEN VÀN rïI'ÀRNEMIIIGEN I

AMSTERDÀIVISE BOS aan: I,lej. van Drooge, adres zie boven.
Bij voorkeur zo spoedi-g mogelijk
na datum waarneming, uiterlijk
elnd van elke maand.
Groot Àmsterdam gg!:
Bij einde elk kwartaal 

:te1. :

EXCEPTIONELE !ï'r.iRllil{INGEN : ersigqsl]ii5' na uraarneml-

l-n rdamse Bos e!:
of:

(b.g.g.)

in Groot Àmsterdam: E.J .M. Vel,ing, te,I . zie boven
M. v.d. Berg, ,r ir . rr. *
Mej. van Drgoge, adres 'zie boven

M. v.d. Berg, tel , 460?4\?^
K.r.. Straatman, te1. 4f6868
Mej. van Drcoge, tel-. 710373

Concept artikele!
:t * rt :k * !t,f i* *'t *'i * * * * )t r; * * * * * * t * *'i * t rt * *

ffiurrgru."tt eorhu, AsD-ro,5
Mevr. J.-Àlb,erts, Andries Snoekstraat ?5, Àsd-1O18, te1. l-53442
Gemeentegiro (1l.5OO) E-92o6, t.n.v. Excursie Conmissie KNNV VWG

,i)È!t:i*,I)t:t*{.*,i{.:t*)t,t*r}.it+'t*t***:tt:}*.'f*.)t.*,t'l't**:È,t**,**+*)*)t**:È*ti'È:i***'t**'t**:t**'t,t:È*,t

JOIgEREN GEOÈP:,Contactlid V!ïG Bestuur: W. Haver, Uilenstede 79Y,
.imstelveen. TeI. 4>=g62.

Organisatie excursies: G. Krabben en E. Lammers
:È * 't )i *,i * * **r.* ** * )t** !t*,t ,I *,k:t )È* **:i r. * ** * * ** * *,|* )È* {< * * 't * **,t *,f **:È,* **,i,** ti!t:È !t)t * *:}'}*tf*

vDr/vDr, L976'

aan:
(u.tE)

aan:


