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MEDEDELÏ NGENBLaD - KNNV VldG AMSTERDAM

Bes tuursme dede l-i nge n :

DonÈer9ag, 1l novernber ,
20.O0 uur

in lïijkcentrum rBuitenveldertr,

- Op 28 september i.]. trouwde de Hr. K.A. §traatman met mad
N. Ambroise.

eIIe

*******

- W.TTTERVOGELS, 1e jaargang nummer J, october 1976, 3O bJ-z.
Ontvangen, ter kennismaking, van de Redactie !ïatervogels, Kalman-
straat 21, Alkrnaar, met begeleidend briefje van 29/9 waarin ons
wordt verzocht het BIad onder de aandacht van onze leden te brengen.
Met dit tijclsclrift probeert men de activiteiten van vooral amateur-
ornithologen, die zich bezig houden met het onderzoek van watervogelst
te stimuleren. Het verscltjnt 4 maal per jaar. r*bonnementsprijs
Í 12.-, over te maken op giro 35848?8, t.n.v. Redacteur Watervogelsl
Àlkmaar. Losse nummers worden toegezonden na overmaking van f 1.-
volgens het begeleidend briefje, maar in het BIad zólf wordt hier-
voor f 3.5O opeegeven

- BIJLMEFIIT,TUUR
Op ons verzoek ontvingen wij van de Redactie (drs. A. Littel, Kouwen-
oóra BZ5, LL25 Bijlmermeer, te}. 020-990651) een aantal nummer§ van
dit verenigingsorgaan.
De Ver. Bijlmernatuur heeft behalve een werkgroep Vogels ook een

i::ï3ï:ïï'H:i:"à: ;:"iï:"ï::"i: naruurrijke historie en de waarderins
voor het natuurlijk milieu te vergroten - de natuur te beschermen.
Contributie: minimaal í 5.- per jaar. Leden woonachtig in de Bijlmer-
meer, Holendrecht en Gaasperdam ontvangen het orgaan gratis. Le-den

die elders rirol13n betalen f 3.- voor d.e verzending. Gem. giro B 4415t
t.r.v. Ver. Bijlmernatuur, p/a Kempering 622.

,l .H.U
secr.

. van Drooge
KNNV VIVG amsterdamvDr/vDr

,)

14e jaalgang, nr.J
october 1976

- Hoogstwaarschijnlijk zal de Hr, Steenhart op deze avond de diars
laten zien van zijn vier wexëi-di;6nAe-I6cht door $35gE§g
Van de vele avonden, die de Hr. Steenhart in de voorgaande jaren
reeds voor ons verzorgde, weten wij wat ons te wachten staat:
schitterende diars ter begeleiding van een goed gedocumenteerd
verhaal.

- Dgnderdag, 9 december
Datum gaarne gereserveerd houden. Nadere detai-ls t.z.t. per
Nieuwsbulletin

- Mutalles_adresfiis!
M. van den Berg, telefoon 84raO9

J.J.M. ten Berge, verhuisd naar Kastanjeplein 18III, Asd-1oO!,
tel. %4296
K.À. Straatman, telefoon ts winters op werkdagen (wibauthuis)
596.1608
B. Teunissen, te1. 967200.

Nieuw lid:
D;s:-E;3ï-sctrep, Laanhorn p, Amstelveen. Te1. 96?200
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Excursie- Commissj-e L9?4. t/n. juní tg?6
fn nummer J van de lle jaargang van het Mededelingenblad staat het
laatst,e der geregel-de verslaqen van de Excursie Coynmissie over het
meer of minder geslaagde verloop vaq een excursie.
Ingevolge een beslissing, Benomen op de jaarvergadering van 15 februari
t9?4, hebben op verzoek van de excursieleiding tweemaal deelnemers een
verslag over hun wedervaren geschreven: in de nummers 1 en 4 van d.e
12de jaargang staan van resp.'ni. Haver en A. Àrntzen versragen over
resp. de excursie langs de grote.rivieren in de nacht van I op 8 juni
1974 en de trei-nexcursie naàr Cast,ricum op 12 october l.924. Behalve
deze excursies zijn er in bovenverrnelde periode nog 16 excursies ge-
convoceerdr drie ervan gingen niet door wegens gebrek aan belangstel-
ling. De twee weekend-excursies op l-1 en L2 mei 1974 en op J en 4 meÍ
J-975 naar de Mariapeel v,rorden in een apart verslag behandeld. Daardoor
blijven nog ltsleclitstr Il excursies ter behandeling overl hiervan speel-
den er zich vijf grotendeels af in de onvolprezen Flevopolders. Aller-
eerst worden de resterende 6 excursies ko::t generi:oreerd en vervolgens
worden d.e Flevopolder-excursies samengevat.
21 september 19?4 - 9 deel-nemers.

De gehele dag was het druilerig, vrij somber weer met weinig wind.
Allereerst werd een bezoek gebracht aan d.e
Eén uur de zee afspeuren Ie'.rèrcle o.a. op: 3

van IJmuide!q later vueer
duinen. Ze1fs het 'v,reer -

ondsbossche Zeeweri
ver iYeg langs vliegende

en af en toe stoot-duikende Jan van Centen, tweemaal een vijftal
Iangsvliegende zwarte zeeëend.en; rlichterbij fouragerend.e grote sterns
en 1 dv'rergstern plus ! eidereenden tussen de kleine strekdammen.
Op en tussen deze strekdammen fourageerden wulp en regenwulp en zaten
de gebruikelijke meeuwensoorten in diverse'pluimage: rusti6q konden wij
discussieren over het verschil tussen juveniele kleine mantelmeeuv,ren en
juveniele zilvermeeuwen in hun erjrste, tweed,e en derdejaarskleden.
Der tengevolge van de door de Deltawet verplichte dijkverzwaring ver-
dwenen, oorspronkelijke plasjes aan de voet van de dijk - het restant
van een eerst sinds de Elisabethvloed afgedamde zeearm - zijn gedeel-
tetijk vervangen door nieuw gegraven plasjes; deze leverden o.a. r,vinter-
talingen, 2 zílverplevieren, 2 steenlopers, 4 kanoetstrandl-opers, di-
verse bonte strandlopers en 1 kluut op.
Na een snelle rit zuidwaarts begonnen wij onzcr urandeling door de Am-
s terdamse Waterleioingduinen van af dc parkeerplaats achter Huis te
Vogelenzang.
De bosrijke binnenduinrand aldaar leverde ons o.a. op: groene specht,
grote bonte specht, 8oudhaantje, zwarte mees, boomklever en boomkruiper.
De v,randeling richtte zich vnI. op het Ruige VeId en Witte VeId. De ka-
nalen daar zaten vol met vrintertalingen, wilde, krak-, slob-, kuif-
en tafeleenden, tevens 2 futen en I dodaars. Er lvas een geringe trek
van veldleeuwerik, graspieper en kramsvogell ook 2 boomleeuv,rerikken
vlogen roepend over. De trekpleÍster van de duinen in deze tijd - de
visarend - lverd. driemaal- gezien; het betrof 2 verschill-end getekende
exemplaren. Tot sl-ot werd nog een vrouwtje smellekerl waargenoillen.

l!_qqtober :.975 - 6 deelnemers.
Dit was een soortgeli-jke excursie-opzet als de hierboven beschreven
tocht.'Eerst een blik op eventuele zeetrek - dit keer [,ij de Zuidpier

een b.ezoek aan de Àmsterd.amse Waterlàiaing-
bèhoudens een krachtiger en kouder Nvu-wind -

was min of meer hetzelfde.
De Zuidpier leverd.e een vertrouwd beel-d: grot.e aantallen evenurijdig
aan de kust langsvliegende eidereenden en klei-nere aantall-en vlakbij de
pier fouragerende of slapende eideqeenden - lvij zagen ze veel rode
zeesterren vangen
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0p en tussen de betonblokken aan de voet van de pier fourageerden
paarse, bonte en drieteenstrandlopers en meerdere oeverpiepers.
De excursj-e i-n de AW-duinen had hetzelfde verloop als IJ maanden te-
voren; de visarend en d.e zwarte mees ontbraken echter. In plaats
daarvan werden een buizerd, een vrouwtje blaurJre en een mannetje
grauwe kiekendief waargenomen. Dit keer rleefdent de duinen van de
duÍzenden kramsvogels, koperwj-eken en spreeuwen die er fourageerden
of overtrokken.

! eprr! L9?§ - 12 deelnemers.
De excursie werd die dag begunstJ-gd door zonni-g en vrijwel windstil
weer. Mogelijk dat hierdoor de fitissen en tjiftjaffen rondom het
Quackjeswater uit voll-e borst blijk gaven van hun terugkeer; de
zang van de standvogel waarvoor wij het gebied bezochten - de Cettirs
zangen- hoorden wij niet minder uitbundlg op minstens 5 plaatsen.
Op de plas zelf zaten 2 futen, baltsende dodaarsen, een tiental man-
netjes slobeenden en 2 paar tafeleend. Byzond.er geboeid stonden wij
te kijken naar de achtervolging en het daarop volgende fel1e gevecht
met bijpassende merkvraardige geluiden van 2 mannetjes groene specht.
Op het Haringvliet ontdekten wij minstens IO roodkeelduikers, vele fu-
ten en J paar krakeend,
Buitengaats de gesloten spuisluizen in de Haringvlietdam zwommen 1
roodhalsfuut, honderden aalscholvers, 1 brilduiker, ca. ]O eidereend
en 4 paar middelste zaagbek. Eén dwergmeeuw en ca. 20 grote sterns
fourageerden temidden van andere meeuwen bij de monding van de buj-ten-
haven van Stellendam. Langs het strand.je tussen deze monding en het
reservaat De Kwade Hoek vonden wij veel dod.e vogels: 1 roodkeelduikert
2 fuut, 1 slobeend, 2 scholeksters, 1 tureluur en 21 bonte strand-
lopers. Bij het meertje achter de buitenhaven van Stellendam zaten
vele wintertalingen en smienten plus ca.2OO grauwe ganzen en 1 riet-
gans. Rijd.end langs het Zuiderdiep - de begrenzing van de Plaat van
Scheelhoek - hadden wij een goed gezicht op dit, op Domeingronden
ge1egen,, natuurres.ervaat van d.e Stichting de Beer.
Boven de riet- eIr biezenvelden vlogen minstens 2 paar bruine èn 1 paar
bLauwe kiekendief en 1 ve1dui1; ca. 2OO graurve ganzen, 1 kolgans, 450
brandganzen en 1 bastaard canadagans fourageerden op de weiLanden ten
Zuiden van deze velden.
Verder rijdend over Goeree bereikten wij 2 cirkelende ruj.gpootbuizer-
den nabij It[elissant. Bij het Hellegatsplein fourageerden op de slik-
ken van Ooltgensplaat vele tientallen wintertalingen, pijlstaarten,
slobeenden, bergeenden, wulpen en bonte strandlopers, terwijl in het
daarachter gelegen Volkerak circa 40 aalscholvers zwommen.
Een minutieus bijgehouden NoU-kaartje leerde ons, dat er deze dag
91 soorten werden v/aargenomen"

Jo_april_-_? qei 1976 - Achlerhoek - ]J deelnemers.
Pas in het begin van vri-jdagmiddag kon vanuit onze 2 gehuurde huisjes
bij het buurtschap Brinkheurne de eerste excursie starten.
Í{ij li.epen langs de beek Boven-Slinge vanaf Stemerdink tot Bekendelle,
een fijne wandeling door fraaie voorjaarsbossen vo1 vogeLzang en min
of meer byzondere planten. Vooral de i-n regio Groot-Amsterdam mi.nder
algemene soorten als grote lijster, gekraagde en zwarte roodstaart
alsmede de boomklever kregen meer de aandacht. Langs de beek werden
op I plaatsen grote gele kwlkstaart paren waargenomen: 1 x in Stemer-
dink, 2 x in Buskersbos en 2 x in Bekendell-e. Aan het begin en aan
het eind van de wandeli-ng langs de beek zat een kleine bonte spechti
bij Bekendelle vloog een buizerd en v'rerd een appelvink gehoord en
gezi-en.
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Op zaterdagmorgen zurierven wij cloor het lïooldse Veen en het aangrenzende
Klostervenn -'zoaIs uit de namen a1 blijkt, precies op de grens. Vele
zingende boompiepers en geelgorzen naast cle voor ons meer bekende soor'
ten a1s fitis, tjiftjaf, z,vartkopt erLz. Hoogtepunt vormden de 6 cirkelende
en roepende buizerden met t havik ertussen. Aan d.e grens',ran het gebied 

:

iryerden nog kramsvopels vraartenomen, bij het neàt baltsende buizerdenI
goudvÍnken en I ortolaan.
ts I,Ii<idags werden diverse andere kleine natuurgebieden bezocht. ',ïaar-
genomen werden bijv. klapekster, fluiter, zingend goudhaantje en !uur;
goudhaantje naast elkaar, bonte vliegenvanger,. appelvink en kruisbek.
Tot slot bezochten wij nog de westrand van het Kor:enburger Veen, lvaar
wij 2 paar wintertaling en verschil-Lende wulpen zagen en hoorden balt- .

sen en waar J watersnj-ppen ons duidelijk maakten, lvaarom deze soort ter-
men aIs themelgeitr en 'klok-tikken' aan zich verbindt.
Nadat wij ons - evenals de vorige avond - tegoed iradden gedaan aan de
heerlijkheden die aan de goede zorgen van mevr. Alberts waren te danken,
leverde een vooral rustige avondexcursie een baltsend paartje bosuil op.

De laatste dag - druilerig r,veer in tegenstelling tot de straiende zon
van beide voorgaande dagen - werd eerst langs de Ratumse l:eek door het
z.g. Döttenkrö geJ-open, wat prachtige goudvinken, bonte vliegenvangers
en glanskoppen opleverde. Vervolgens wer het vlak over de grens gelegen
Zvrillbrocher Venn bezócht, waar vrij het gezicht hadden op het vrel en wee
in een enorme kokmeeuwenkolonie. Tussen de duizenden af- en aanvliegende
kokmeeuv,len ontdekten rvij een tlental stormmeeuwen, ] clv,,c.rgmeeuwen en 4
zwarte sterns. Op d.e veenplas zvíommen o.a. nog dodaars, ivinter- en zomer-
talingislob- en kuifee-nden. Een wandeling langs d: grens van het reser-
vaat leverde o.a. nog: waterral, zwaite ruiter, groenpootruiter, grasmus,
fluiter en putter. Een naar zí1n midden in de meeuv;enkolonie gelegen nest
terugvliegende bruine kiekendief zor§de voor een enorme opschudding en

In de nacht van-éj!_Z_iuni_1975 en in §e nacht ven_I9 gp t-9 ignl ,f926w6;A-46;-ËIA;E.r e n gïE6Tne me r s h e t s tr o om#E'ËA-a;@
afgezocht naar kwartelkoningen.
De route was in beide jaren vrijwel dezelfde en verschilCe - evenals de
waargenomen soorten - nauwelijks van rlie van de tocht in l9?4, welke : '

reeds in de inleiding van dit verhaal vermeld werd. Een kleine omr-.reg in :

1975 leve::de een extra stel bosuilen op bi j Schoonrev,roerd.. '

ilelaas moet gesteld word,en, dat. ondanks d.e gebruikte lokbanden - het
resultaat steeds slechter was: tn 1975 nog slechts 1 x kiruartelkoning
(nabij DoddenCaal) , en in 1976 niets. :

Ook wat betreft de steenuil gold hetzelfde:' in 7975 3 x waargenoinen,, "
írr..J-9?6 op het nippertje 1. Ki'restie van meer of minder geluk of een
reeele indicatie ?

Rans- en bosuil werden op beicle tochten steeds respectievelijk 2 x en
I x gehoord langs de gebruikr,lijke route.
De stop hij ae iif r"i Hrr"rrenen leverd.e beide kerjen geluiclen van fuut,
waterral, snor, grote en kleine karekiet, bosrietzanger en rietzanger op.
Het bezoek aan dei Ooypolder in het ochtend.gloren was ook steeds <}e moeite
waard, vooral bij het grcte wieI, direct ten l',joorCoqsten van lJijmegen,
met de daar aanwezige roerdomp, bergeenden, zvuarte sterns, spotvogels,
enz.
Elgvopolders l

In de j-n de aanhef vermelde peri-ode werd dit gebied vijfmaal- bezocht:
in L9?4 op 24 februari ,(16 deetnemers) en op 24 november (1O deel-nemers),
ín 1975 op 23 februari (7 aeelnemers) en op 7 december (I2 deelnemers/'
en voor de laatste maal op 14 maart- 1)16 (11- deelnemers)"
Tijdens al-Ie excursi-es werd op min of meer ti.ezelfde plaatsen gestopt: de
werkhavens langs het Oostvaardersdiep, het binnendi-jkse land ten Z. van het
gemaal de Blocq van Kuffeler, het rvater ten Z van de Houtribsluizen, het
noordelijke deel van de Knardijk met de schuilhut.
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Dit deel van de route was dan ook all-e keren goed voor honderd.en winterta-
lingenr slobeenden, kuifeenden, tafeleenden en meerkoetenl tientaLlen futen,
pijlstaarten, brilduikers, bergeenden, bonte strandl-opers, kluten, en diverse
dodaarsen, smienten, vrouwtjes bLauwe kiekendief, torenvalken, watersnippenr
wulpen en baardmezen. Vandaar dat all-een de verschilpunten tussen de d.iverse
excursies worden opgenoemd.
Tijdens de Ie en 2de excursie werd een klapekster waargenomen 1angs het Oost-
vaardersdiep; op de 2de excursie zagen \ile bovendien nog een klapekster fel
achter een graspÍeper aanjagen bij de Houtribsluizen. Op de eerste twee ex-
cursies werd steeds langs de Larserweg een smel-Ieken ïr,aargenomen; tijdens de
2de excursie zagen wij op nog J plaatsen in oostelijk Flevoland. een smelleken.
Aan het einde van de Ie excursie werd de toenmalige roestpl-aats tegenover Har-
derwijk bezocht: in totaal ca. JO velduilen ! Deze soort ontbrak op geen der
andere excursies, maar de aantallen lagen steed.s duidelijk lager: maximaal 4.
De ganzen varieerden sterlc in aantal - max. circa 36.]:oo exx (le excursie),
min. ca.45O exx (2de exc.). Opvallend hlerbij was dat het hoogste aantal
gevormd werd door het kleinste aantal soorten, nl. kolgans, rietgans en
brandgansr terwijl het laagste aantal de grootste variatie te zien gaf.
Tijdens de 2de excursie z.aten langs de Buizerdweg ca. 15O grauwe gans, waar-
onder 1 gedeeltelijk albinistisch exemplaar, 6 kolgans, 2 d.werggans, en 1
indische gans, terwijl- 4 brandganzen overvlogen. De indische gans werd ook
op andere excursies waargenomen: 2.exx tijdens de 4der 1 ex tijdens de 5deexcursie. Gedurende de wi-nter L974/ rf! verbleef minstens I vriSwel geheel
arbinistische kolgans Ín de Flevopolders (Je en 4e excursle) langs dà Toren-
valkweg. Op de )de excursie werd d.aarentegen een melanistische kólgans rraar-
Senomen. Al-l-een tijdens de eerste excursie werden grote aantalleir ganzen(ca. 11.5o0 exx) v/aargenomen op de percelen pal ten noord,en van de Vogelweg.
Tijdens a1le excursies waren d.e kolganzen het best vertegenwoordigd.
Het hoogste aantal brandganzen (ca. 35oil werd. gezien tijaens de le excursie.
De waarnemingen van de mannetjes blaulve kiekendief tijdens de ! excursies va-rieerden sterk: o x, 2 x, f x, ^1o x,, 5 x; zo ook de waarnemingen van de ruig-pootbuizerden: O x, 5 x, 1 x, B * en 4 x. Tijdens de 2de excuisie werd nog
een speï!Àrer vraargenomen. De buizerd werd uraargenomen op de 2de en 4de excur-sie, resp. 1en 4 exx. Op aL1e excursies vuerden meer of minder grote con-centraties fraters (tot Z5O exx), groenlingen en ringmussen gezien langs de
Knarweg en de Torenvalkweg; alleen tijdens de 4de exàursie r,verd. een vrouwtje
sneeuwgors ïiaargenomen.

Gedurende de Jde tot en met de !d.e excursie werd ook een bezoek gebracht aan
de^Arkenhegmgg]§9r voor de kleine zwaan; ,nij zagen er resp. Z:O-800, circa
,oo en circa 6)0 exx. op 2J februari l9T5 zagen wi-j er ook nog ca. loookolgans en een vrouwtje smelleken, op 14 maart 19?6 ca. 65a tólgans.
Een bezoek aan du Elppgl4ei tijdens de lde excursie was goed voor o.a.
11 ad. + ) juv. k1;fie;;Aà, u.8 urir.raen. Het recreatieterrein bij Muid.er-
!""g *91d op 7 decenber 197) bezocht, met al-s resultaat vele kepen, gr;;;ÏÏ;-
Beor sijsjes, putterst ca. 40 barmsijs en ] witstuitbarmsijzen.
Duidelijk zal zíin geworden dat - hoeuiel de Flevopolders een afgegraasd envertrouwd terrein zijn - zij voor velen van ons toch elke keer weer leidentot een geslaagde excursie.
Gemiddeld werden er per tocht -/1 soorten waargenoinen; heb totaal aantal
waargenomen soorten tijdens deze vijf excursies bedraagt 124.

AHa/vDr, october 1976

A. Hartog

E
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Inventarisatie-rapport Golfterrei,n Duivendrecht - 7976

BRCEDVOGEI"S:

!íilde eend - algemene broedvogel
Boomvalk

Torenvalk

Fazant
iïaterhoen

l.ieerkoet
§cholekster

Holenduif

Houtduif
Koekoek
Ransuil

- ín l9?j bracht 1 paar ] juv. 6root; è7/lO/'75 nog 2 exx,
lL/ lL f ex roestend

- 6 paren, alle broedend in nestkasten, totaal 29 juv.,
geringd door L.S. Buurma

- 2 - 4 paar, mogelijk nog enkele op grens v/h temein
- L5 - 20 paar in sloten en vijvers, ook veel in naaste

omgeving
- 3 - 4 p.lar, in de zgn. grote en kleine vijver .

2 gevonden nesten op de golfbanen, I/raarvan I paar 2 juv.
groot bracht; mogelijt nog meer broedpogingen op het ter--
rein en ook broed.vogel naaste omgeving. Op B/6/t?6 3 iuv.
geri-ngd op vueilandje golfterrein door L.S. Buurma

- 5 - 7 paren in nestkasten en korven; op 8,/6it76 I adult
:ex geringd door L.S. Buurma; roestte in nestkast

.. algemene broedvogel.
en over terrein en in naaste omgeving
2 à f juv. groot brachtl ander paar
bolIënmand, door onbekende oorzaak

op
een
gn.

- geregeld 1 paar
-: 2 paar, rvaarvan

broedpoging in z
niets geworCen.

Gr. bonte specht - 1paar. Copulatie meerdere:malen.waargenomen in het
voorjaar. Nestholte werd tegen spreeuw verdedigd, echter
geen juv. waar6enomen. ö zeet intensief en lang roffelend

-. op ijzeren plaat van telegraafpaal;
Boerenzwaluw een enkel paar bij boerderij
Zw.arte kraai + E paar
Ekster j-5paar
Koolmees - broedvogel in nestkasten in aantal- afnemencl door toeneming

ringmussen
Pimpelmees - enkele paren; somrnige in natuurlijke nestholtes, een enkeL

paar in FVC nestkast
Matkop - 2 - J pa.ar in natuurlijke nesthoLtes
Staarimees - Íllogufijrn 1 broedpaar; óp E/5 net juv. l,'Jaargenomen; Ín

. augustus 1976 veel exx
BoomkruÍper 3-4paar
riíinterkoning 1l - 20 paar op het terreÍn; voorts iangs spoorlijn
Zanglijster E - fO paar, tot in juni nog doortrekkend
Merel - algemene broedvogel
Gekr. Roodstaart - ongeveer 6 paar, ni-et in nestkasten
Roodborst -1à2paar
Bosrietzanger - enkele'paren op terrein en in naaste omgeving, in aan-

tal afnemend. door verdvuijning biotoop
Spotvogel - ongeveer ! paar
Zwartkop -3- 4paar
TuinfluÍter 5-?paar
Grasmus - een enkel broedparrr op grens van hct terrein, langs spoor-

dijk en aan ringspoorbaan
Fitis -5- Bpaar
Tjiftjaf -3- lpaar
Grauwe Vl.iegenvanger - 3 - ! paarr o.&. bij Machineschuur,en clubhuis
Heggemus -8-lopaar
Spreeuw - algemeen bij behuizing en ln boomholtes
Groenling - mogelijk een enkel paar ?
Vink -4-fpaar
Rietgors - mogeli-jk nog broedvogel i-n rietbestand naaste omgeving
Huismus - algemeen bij behuizing
Ringmus - toenemend in FVC-nestkasten ten koste van kool- "" HÈË3"r-

x*x*x*

I



(Duivendrecht, bIz. 2)
Vogels fouragerend, doortrekkend

-?-
dan we1 overtrekkend waargenomen

L975 / t976
Blauwe Reiger - enkele exx t s avonds roest.end op het terrein
Ganzen spec. - 21/2176 tweemaal een grote groep in N0 richting
Patrijs - broedvogel in ruigtes van naaste omgeving
Kievj-t - broedvogel van omliggende weilanden, rs avonds veel

exx fouragerend op de golfbanen
vilatersnip - fouragerend. op omliggende weilanden, in najaar in

tientallen exx, in voorjaar soms honderden exx aanwezÍg
!Vu1p - Zollt 76 enkele exx overtrekkend
Regenwulp - 25/4 I ex fouragerend op het terrein (Andriese, Veling),

op 2/, ook nog 1 ex
Grutto - 1 - 2 paar broedend op omli.ggende weilanden
Tureluur - mogelijk een enkel broedpaar omliggende weiland.en
Zilvermeeuw - een enkel tot een tiental exx op de weilanden
Stormmeeuw - enkele exx in omgeving
Kokmeeuvr - tot rs avonds laat fouragerend op het terrein, ook op

omliggende weilanden tot enkele honderden exx
Visdief - geregeld in voorjaar en zomer overvliegend, mogelijk

broedvogel op opgespoten terrein ten zuiden van Burg.
Stramanleg

Tortelduif - in de zoner enkele mafen gehoord
Kerkuil - L4/2'76 enkele braakballen gevonden in oefenschuur.

Bij determinatie door J.B. Buker en À. Hartog bl-eken
ze .uan kerkuiL afkomsti-g te zijn, die ter plaatse
enkele dagen moet hebbqn geroest

§teenuil - 7i2'76 t ex roestend in opening bosuilenkast; heeft in
di'rerse kasten geroest, i-n voorjaar druk roepend, ook
daarna nog steeds aanwezíg. 2l/9'76 net zekerheid'een
tweede ex gehoord.

Bosuil - ll/Lotfl roestend in kastanje, waarschijnlijk al eerder -"

daar. ivaargenomen tot ongeveer LB/LLt75, daarna nj-et
meer gezien

ïJsvogel - I ex waargenomen op 2L/6175, daarna weer met ingang van
25/8,75 tot + 2?/L2|?5. ïn het voorjaar voor het eerst-
waargenomen öp ?5/4'?6, L ex (Àndriese, Ve3-ihg) :'

25/B'?6 2 exx in slootje
Groene Specht - Van af juli l-975 I ex; de gehele winter gebleven. In het

voorjaar clruk roepend tot exact I mei L976; daarna niet
meer gehoord

Veldleeuwerik - enkele broedparen in naaste omgeving, afnemend door
verdwijnen biotoop

Huiszwaluw -rs Zomers fouragerend boven het terrein
Oeverzwaluw - een enkele rvaarneming, vlJ-egend langs spoorlijn
',trlielewaal - in juni L976 geregelcl rond.zvrervende exx
Kauw - geregeld overvLlegend uit Duivendrecht
Vlaamse gaai - geregeld voorkornend in najaar, winter en voorjaar,

r,vaarschi jnli jk geen broedvogel, mogeli jk in naaste om-
geving (tuincomplex)

Zr,varte Mees - op Ll/LOt|, veel doortrekkende exx
Kramsvogel - Ll/Torl) eerste ex, Lï/LorJ! 8roepen overtrekkend

3/4'76 gemengde groepen koperwieken en kramsvogels op trek
Koperwiek - M.i.v. IL/LOTJJ geregeLd aanwezig, tot soms grote groepen

fouragerend op het terrein; tot l/5'76 nog enkele exx
op trek

Tapuit - in voorjaar enkele exx in naaste omgeving doortrekkend
Zwarl,e Roodstaart - lO/4'76 zingend ex bij treinviaduct
K1eine Karekiet - in juni- 1976 een enkele maa] zingend, kleine vijver



-B-(Duivendrecht, blz. 3)

Gourlhaantje '- - in"najaaren'winter- enkelë exx
Vuurgoudhaantje - in najaar en winfer.:rongeregelde gast
Graspieper - in min of meer grote aantallen overtrekkend in voor-

en najaar
ïÍitte kwikstaart - geregeld in voorjaar en zoYner op het terrein foura-

: gerend; broedvogel naaste omgeving
putter - in najaar en v,rinter enkele exx. !Ïaarnemingen van

d.eze soort, evenals aantal iïaargenomen vogels pér
; ,keer, v'rorden minder ;

Sijsje - L6/lOt75 eerste groepen vÍaargenorneni daarna geregeld
oP het terrein.tot in het voorjaar

Kneu - soms exx fouragerend aair de spoordijk. In herfst
grote aantallen

Barmsijs - 29/11'75 enkele exx gehoord; 2?/12'75 + 2J exx
fouragerend in berk

Keep - a6/LOt75 eerste ex; 20/1,76 meer dan lOO exx foura-

**,*,|*,r*,r**!r(*i(***{.***fïï:ï1.}ï.::ï:?lïï;.******{.***.**********,}*****:*,**,È**:i'}
!ïaarnemers: J.J 'l'i. itndriese cn J.J.!i. ten Berge

Versl -:3se1Ee:!g]9-9ggr
J.J.l,l. Àndriese, Havikshorst 71, Buitenveldert
TeI. 4zrE64

october L976, "indr/vDr,t****:**:È***,t,t*rt'i****************d.******)F*****'*r>k*******+**+*i'*******'t***'t*

ïrÍaarnemingen +ims tel-veens e Fa.rken. 3 e kwartaat l-97.6

Fprrt - heeft gebroed in Thijssepark, aantal jongen niet bekend
Blauwe reiger - continu aanwezig
EEÏ-js - U79 1 ex (K)
EosuII- - van af L4/9 geregeld Thijssepark
ÏJEffief - van at LZ/E geregeld van Leer en Thijssepark
Gqqene Specht - Thijssepark, 2

16/9 tntjssepark -
H szwaluw - l5/9, van Leer park, I exx , waarvan 1 aibino

roodstaart - 2V/9 de Braak (K)

, 4 en 6/E, 1 paar met 2 jongen;
2?/9 d,e BraaË---

e

Braamsluiper
Fitis - 29/9
Elïsl;eg - i

29/9

zang Openluchttheater' Àrveen, en lij de Braak (írr§)

zang Thijssepark (wS)

7/B ae Braak, jong voeïend - 28/9 zang cle Braak
zang de Braak en Openluchttheater , A t veen ( .lS )

- 2?/?,, :-8/B de Braak (n)
MAffiepark - t4/g de Braak (r<)

FifË? - t?/9 Thijssepark - z4i9 ae sraak (K)

Grauwe vliegenvanger

Torenvalk
25/7
L2/g

1 ex, jagend Lij molen de
idem, bij Beneluxbaan / 11

Dikkerd, J.rveen (Koningen)
ax Havelaarlaan (koningen)

K = Hr. Koningen (: .s. ,íS = Hr. ví. Stritter
samengesteld door ;d. stritter, de Ruyschlaan 18f, l*nstelveen

1-1O'-1976, rïS/vDr

*+*+*+***+*****



AMSTERDAMSE BOS 9

De waarnemingen, hoewel critisch beöordeeld' blijven voor de
verantwoordeliJkheid van de waarnemers.
Nummering volgeirs Vogelgids r Je druk
De nummers tussen haakjes (..) verwijzen naar rtDe Vogelwereld
van het Amsterdamse Bosrt, verder te noemen rlBos-Avi-faunarl .

+(..) betekent: aanvulling op deze Avifauna.
Het teken o kan ook o-kIeed betekeneh.++

derdg kvuar@.,
alsmede enkele october-waarnemingen

3) 5: I'uut
Noordkan
Ë ehalve

:

e broedgevallen genoemd in'het vorlg Bladr waren er waarr
t
d

nemlngen van ad.ulte exx ptus l juveniel bij viaduct Ri-jksrÀIeg' NO-
punt I,lM, vermoedelijk 12e paar.
28/8 en'4/g 2 juv. IJssloàt l,Íj 'ilv de sch1nkel; lL/9 1 juv. aldaar
LJe paar
tsuiten Noordkant:
B/B Kleine Vijver, 1 adult (Cw, RS)
2B/8 1 ad.. + 1 juv. Oeverland PoeI (.rA, SS,

(?) 9. Dodaars Na 2J/4 pas weer:

dGr)

x prachtkleed NM bj j Gem. terrein (nr.)
9/9 I ex sloot }leerpad Noord (\ffier'inga)
x sloot Meerpad, 2 kinderspeelplaats Noordkantr J Ni'1 bii
. terrein (AA, SS)

(ro) IB. Aalscholver

(ur)

14/B
22,
25/9

1e
23, 2

fe
Gem

ïr,aarnemingen van steeds slec
3, 7, rO, 14, 18, 26 iuri; 1
2BlB 2 exx richting W langs l'leerpad (SS)

(re) 21, Puqperreiger
178 I ex langs Gem. terrein ri. !Ï

(resp. SS - ;js, AA)

Le laar .Aanvull-ing tv'reede kwartaal:
2 exx over Arv. Poe I (Verhoeve)

(21) lL-'qt4lertaling Na 9/5 pas weer:
Í67treiïïï6i ot',ti,i, ri. o (ns, ss)
28/B J paar in sloot wl. Mz (rA, SS,
Ll/9 I paar vrl.. M z bij Meerpad (aA,

over exc. pad ('liieringa)
opvliegend ONIvI O (*rn)
neerstrijkend ONI'i tl'J bii

hts 1 ex tegelijk op:
6, 2L, 22 augustus; 11, 2l sePtember.

later bi j exc . pad ri. Nti

dGr )
SS) I o sloot wl. Mz (SS)

+

( r8)

(25)

21/9 I exx
25/9 1 exx

2 exx
1 ö op Nt'i bij Gem. terrei'n
schuilhut (SS)

(ss )

(23) J6._Krakeend
1678--7-xx over oNM ri. O (ns, ss)
B. Pi lstaart

tweemaal I4 exx over exc. pacl ri.'Z\ti (resp. SS - §S, Swart)
z/LO 3 exx over exc. pad ri. ONO (ss)

(26) J9._Slobeend Na L?/? pas weer:
TV9--T i-sloot je wI , Ytz (AA, ss)

(zg) 42. Kuifeend lJa wng.-en met jongen a1s genoemd in vorig Blad nog:
ï 6 juv" wl-. Mz (ns, SS)TW--A wài me

L?/? I o met 2 donsjongen, sLoot Meerpad (SS)
LB/? 16 met B;1uv., Jachthaven bij r,v. 24 (nS, SS)
3l/? I $ rnet 5 juv., sloot vrl-. Mz (CiV)

?/B I 6 met 4 ti;na volvuassen jongen op NI{ (Surart)
B/B 1 6 met ! juv. v,r. 24 (ns, Clï)

zE/B I 6 met J juv. sloot wI. Iiiz (..À, SS, dGr)



(Asd Bos, t976-rÍÍl
42. Kuifeendr vervo

2e b1z.)

Conclusie: minstens 5 geslaagde broedgevallen Noordkant.
Verdere aantal-Ien hele kwartaal klein, max.
t4/E 24 exx (ÀA)

(lo) 41, Tafeleend
\q? 9 ,xx ri.''"8:/8 I paar op
4/g 6 exx ri.

. 5/9 1 paar op
t\/g 2 e>cx ri.

(40) 55. Bergeend

ha 2B/5 pas l{eer:
O langs exc. pad (SS)
llM'.ti'j Gern'.' terrein (SS)
iiO over Gem. terrein (SS)
NM bij Gem. terrein (RS, SS)
iv. over exc . pad (sS)

ZO over exc. pad (nS, SS)
W; over wL. Mz (RS, ,:ó)
\il/Z:ít, over exc. pad (SS, ÀA)

10

kop ver vooruit, smalle
af en toe glijdend (Swart,

el
,/
L/

e

1

f-T-exx,
) J exx,
) ) exx,

ri.
ri.
ri.

Ganzen spec !il9 I èxí ri. Z'il , over Genr. terrein (aÀ, SS)

(49) /4. Buizerd ila 2/7 vieer:

O5)

-2/§-t ex Aii exc. padr overvliegend (tíieringa)
f\/g I ex boven het Bos bij de Ringvaart (Swart, SS)

82. Wespendief
YJ. Staartbandering

kínderbad II (acr)

1 ex over Ol'il'{ ri. ALO. Lange hals,
lange staart, rustige vleugelslag,
RS, SS, Clï,' AA)

$6) 87. eruine kiekenclief

tL/9

2 g, hoog cirkelend boven hertenkamp, ri. !í (nS, SS)
1 i, op thermiek, omg. grote sluis, xi. z.(sS)
1 Ö, vermoedelijk + 1 juv., overkant Ringvaart boven Zandput
NiËuwe flcer (ss, ,rA) :

l paar met 2 juv. ald.aar (Srrart, aCr, SS, RS, AA, vDr)
Vgl. vorig B1ad, b1z. 2.en 14' en dít B1adl Groot r.sd, )e bLz.

( 61) B! . Boomvalk ONI'I l'íest
Op het nest Ín-óNtÏ-i',r=-J jongen geringd (guxer)
Vele waarnemingen van ouderpaar met 1 c.q. 2 juveniel-en
m. j-.v. half augustus.
t8/g 2 ad.. + 2 juv. alhier (sS). Laatste rvaarnem

§gIil5:]ps]9gr

-178

8/B
26/8

2/to

2 exx, donkere fase, op thermiek ri.
goed te zien (SS)
1 ex over Afv, Poel (Verhoeve)
I ex overvliegend vrije sportvelden,

BIB
2L/8
4/g

5/6 1
20/6 r
z4/l I
3L/? I

ex bij Poelpad (Swart)
ex over kamp. terrein (Straatrnan)
ex koekamp (Brander)
ex orngeving koekamp, fe1 andere vogel attaquerend. (Brander)

ex ri. O over hertenkamp (nS, ,jS)
ex hertenkamp (RS, SS.r
ex hertenkarnp (Rs, S'"'iart)

Niet uitgesloten, dat deze boomvalken afkomstig liaren van het. broed-
geval aan de Nesserlaan, vgI. Groot Àrns'terdam, L6/B 3 juv. aldaar.
Hertenkam !t4/z 1
2/B 1

t\/g I
?/B behalve broedpaar no6 2 andere valken $/aargenomenr hoog over

exc. pad, 1 groter dan cie ander (ö en g ?), I hiervan duide-
lijk he-rkenbaar aIs boomvalk (Svrart, S§)



(Àsd Bos, L976-ÍrT, Je bIz.) -11 -
G7) IO2. liïaterral Enige waarneming in derde kwartaal-:

L?/7 gehoord ONM !V

Q5) 114. Kievit
Aanvulling 2de kwartaal-:
20/6 + 1 jong, bij ritv. Poel (Verhoeve) vgl. vorig Blad, bI.z.9
M.i.v. ?/B (Àr^, Swart) weer herhaaldelijk grote groepen op w1. Mz,
max. 29/B + 35O exx (nS, SS) en hertenkamp, ZL/B I 14O exx (ae)

Q6) 119,_lrlverplevier
tï/g 1 ex roepencl over ONITI

Q7) r19. Goudplevier

(,ir,vart , SS )

ÍBlg-i ex horen roepen, vliegend over exc. pad ri. C en
1 exx gehoord en gezienr over exc. paci ri. Zlirl (SS)

( 78 ) 115_, _Eqntbe,kplevj-er

(ss )

3 exx over r,vl . Mz,, ri N. Groter dan strand- en kieine
brede zwarte borstband, vritte vleu6elstre'ep (SS)
J exx over exc. pad, ri. OiíO, roepend (Swart, Cv,/, SS,

Lo/7

2/Lo
(82) L2 iïatersni

I exx over
Ila l2/4 weer rvaarnemingen m.i.v.

exc. pad (trïierin6;a)

( resp . Svuart , SS

!ï (ns, ss)

etcetera.

plevier,

RS)

In augustus en september ONtri c.q. wl . Mz meest slechts 1ex,
een enkeie keer 2 exx.

25/9 B exx over A'v. Poel, ri. N (SS)

z/LO div. malen groepjes trekkend over exc. pad, soms 2, soms J,
soms 4 exxl 1 exx bij sloot ';rl-. l"{z (Swart, RS, SS, Cï,i -
ÀÀ, dGr)

(8:) 126. Houlsnip .lanvulling 2de kwartaal:
20/6 L ex ópvliegend Nrri-hoek Arv. Poel (Verhoeve)

(BB) 1}r. Grutto t{a 26i7 (zie vorig Blad) nog slechts:
3V1- I éi r,vl. Mz (c'J;)

(90) 1111 !!i!sq!i,e
26t'9
10i9
2/to

e2) V5.

2 exx langs Zuidelijke Bosrand ( Verhoeve )
1 ex over kamp. terrein (Straatman)

I ex over exc. pad (sS, AÀ, dGr)

Oeverloper

1 ex lan6s Zuidelijke Bosrand (Verhoeve)

Kemphaan hla 10 en LL/? (zi-e vorj-g Blad, bl-z. 9) nog slechts:
15 exx langs Gem. temein ri. O ( ^-)

Grote mantelmeeuw Na 2l/J pas weer waarnemingen van steeds

'víaarnemingen rand Ni.{ van 1 tot max. J exx op
? , 14, 16, 2L, 22- 28, ?! au.gustus = 4, 10 , 11, 2l september.
28/B I ex bi j À'v. PoeI (sS)

O3) 116' luqqluqq Na L7/7 nog slechts:-A/8 I ex roepend., vliegend over NM bij
(g>) l-J8. Groenpootruiter

oeverpark lu{z (nS, CirV)

1 ex roepend langs Arv. Poel (dcr, AA, ss)à878
zt+/g

(roz) 148.
zVB

(ro6) t62.
slechts 1 ex op
fi/? 1 ex oP NIvl (CiÏ),

^- t^

11 ö en 2L/ö I ex overvliegend ri. O

4/g e.v. op Ni'I.

(rog) 164" Zilvermeeuw i:ta lr/52
lflT-Tad;-eii-over exc. pad ri.
3l/? 1 + 4 ad. exx over ol,Íl'Í (C'í)
?/8 meerdere exx (Swart, SS)

b§,,



(Àsd Bos t tg?6-ÍÍI, 4e b1z.)
(rrr) 16 Stormmeeuu;

l'{ . .v. I 7 I

-12-

S§) regelmatig waargenomen,

NM - 2)7'9 i exx Gem. tbmein)

ad ex ri . \d, RS,
exr uitgez.:
l4.z- t6/8 4exx
- RS, SS - ai'i)

meest slechts Il4/B J exx wt.
( resp . r.-

(rr:) r Zwarte stern
1 - exx over l\ji,; bij eind exc. pad, ri. O (XS, SS)(115) 1 Visdie f

1 ex over oeverpark liz, ri-.

1
1. HolenduÍf Na waarncmingeri,

O (r?S, SS) Laatste vradrnening.
verrrleld in vorig B1ad, het 1Eatst

At)
( Topsvoor t ,

1o,tg.
(Swart, SS)
z8/s (1968)

gehoord en vervolgens gezien (^ri)

(vDr)

nog
I ex bosje ONIvÍ .a (Ci,rr)
2 exx op w1. l{z (SS)

29

(121) 1

3t/7
27/B

(:.41 1 Tortel duif
1 7

(ra51

29/B
25/9

Voor
helft
195.

tweemaa] l ex rirv. poel (nS, SS)I ex over exc. padr ri. !i «ÉSl1 ex wI' Irlz' (r'i, ss). v100g even op en ging toen weer zitteri;s.ank, rossige. fyÍi, afgeroide staar,c ,.[ *iti"-"i"ào"rr;;"'vlek op hals (SS)
Asd Bos- vrij late datum. Bos i.v-i-fauna: v,raarnemin.en tot in 2aer september, AvN.: doortrekker tot begin .";.; z nov. wrlg+eÍr.
Koekoek

aarnemingen van juvenielen m.i.v.
:/,.9 ...ory tï c.q. eind. eerste bos (RS, vDr, Sr,vart, SS)ONM !ï bij schuilhut (vDr) - ONM O bij de I banken (ss,6/g 

-1 
juv. vogereiranà,'uitsàuroed door kr. kareki-etHaasnoot). Laatste v,,aàrneming.

r'/

(r1z) 20 . Gierzwal_uw

1
V

n augustus u/aarnemingen op ViE, Zg/8,8/g tweemaal 1 ex boven oeverpark i{zoor Asd Bos vrij late datum. Laatste:
Q33)

Ql6)

(r:B) zL Kleine bonte S cht

309 . IJsvogel iia 9/5 u/eer nr . i . v.--9/ö bij huis de Groot; t/m L5/9 ,^aar vri-j regelmatig gezien,daarna niet meer (dcr)
ll/,8; ?t 14, t5, _L?/g vogereirana (Topsvoort, Haasnoot)24/g en 27/g I ex res!. exc. pad. en Meerpad (,,uieringa)
,*1*_n;i??",:?"rla. a.anvul-rj_ns juli-waarnemingen:
L/'/ zuidzijde Roeibaan, ten zo van Grote vijver, een ex hoog inde bomen. Korterkrachtige alarmroep, een keer .of B herhaar_din + 1o minuten- Àrleèn gehgord, *à. d.oor het gebladerte nÍette zien. 

-yloo* niet-,,Leg. ,raarschuvuingsroep voor juvenielen ?( nei;naers )

\7/7 gehoord en gezien begin exc. pad (SS) t.Z6/Z gehoord bi j de J banfen, glitvt O/Koenenkade. (;*)verder vlaarnemingen I'roordkant, rneest Koenenbos c.q. eerrste bos.,c.q. exc. pad op /,21 aueustusl 4, 18,22 septHertenkamp: zt/B (aor) _ i>/g (vorj vvvu'
rn september regelmatig *rr"il.rromàn l.oordkant, hertenkamp, enSchinkelpolder (aCr)

77/7
L5/8

I
1
I

oLrg. Onder ak rv

ex gehoord exc. p
ex horen roepen,

isenthen,
ad (ss)
eerste bos

I



(r,sd Bos I L9?6-ÏÍI,

+(14o) 22o. Draaihals

1

5e bl,z.)

Vierde najaarswaarneming :

Laatste i'raarnemi-ng :

de grond, KleÍne Noorddijk (RS,

t3

4to
+(r4r) zzz.

I ex, inval-lend in struik CNiv.i ,i (SS, Swart, RS, C1lï, r.A)

Kuifleeuwerik Eerste waarneming sedert 19672
1Ó18--f- ex-kwekerij Schinkelpolcier. Vermoedelijh hier a1s gevolg

van grote droogte van het terrein (dGr).
( 14r) 224 . veldle,^uwerik

tB/9 wààanemiígu" van overvliegende exx.
( r4Z) 228. oeverzwat-urv i'Íaarnemingen van overvliegende exx op

Tó;-n;31-1"1Í I 2, ? ,, B, 10, 21 augustus , nax . :
7O/8 20 exx bij ïJssloot (SS)

(22O) 229. ,dielewaal Laatste waarneming:-277- op-] ptaatsen (stritter)
Latere waarnemingen ontbreken, ongetwijfeld door het geringe Bos-
bezoek van VrJG-leden in deze - hete - zomer.

(195) 24o. Zwarte mees Eni-ge waarnerning na 15/52
271-5e"i op VogeLeilantl (Haasnoot, Topsvoort)

(rgg) ?\5. Bqqqdmqnnetje Eerste waarnemi-ng in 19762
9/lO 2 exx ÓNM bij exc. pad (Svrart, C'iÍ, RS, SS)

]O à 12 exx aldaar, incI. bovengenoemde. 2'ex.x (RSr. SS)

Q6l) 2>). wpperwiek Na L/5 pas weer m.i.v.
2/lO enkele exx i-n CNI'I bij exc. pad (,nJ*' dGr, SS)

(166) 26l-" Tapuit
lVq I *-op wl. 1,lz (SS, Svrart)

Qeg) ?§5, _lp\rqqgqe roodstaart
I'IB geen enkele waarneming i-n het nsd Bos, daarentegen

ongeveer 6 terr. Golf terrein Duivend.recht (*rndriese)
(121) 26 Nachte

7 lex ttend op SS)

nog:(I74) 2/0. Sprinkhaanrictzanger !t,a L7/7 (zie vorig Blad)
t\/z nós ààíwezï§-óNN (ns, s!)

QZZ) 275. KleLne karekiet Laatste vraarnernin
tï/g 1; veímoeaefiSX Z, gezien eind exc. pad (Svrart, SS)
Behalve aan de líoordkant ook waarnemÍngen op
Vogeleiland: 2 territorj-a
ZB/S I ex zang rietkraag Zuidz;ijde Kleine Vijver (C,j)
tï/l I ex zang Klei-ne Vij.;q, (nS, SS)
LO/B 1 ex gczien en korte: zang gehoord, ,+tv. PoeI (,S§)

(rZB) z 6. Bosriet

B.

er
Lexz ng;end in

Q?9) ?77. Rietzanger
8/8 2 5uvénie1,

(180) 279. Spotvogel
Jó7[-te-íoris Blad

( r8r) 2Bo. |,y!?r!kop

Laatste waarneming:
. rietstrook ten N. van i'{eerpad,I

1 ex zingend oeverpark IviT (aS, SS)

Laatste waarneming:
0Ni'l l;, (RS, C;j)

Geen waarneming meer na

Laatste luaarneming ?
25/9 1 g Bezien en roep gehoord, ki-nderspeelplaats Noordkant (nS, SS)

(182) zïz. Tuinfl-uiter Geen 'rraarneming na:
7i8 óNIuir aIàimroep gehoord. en gezien (S'uvart, SS)



(+.sd Bos, 1976-TII, 6e b}z.)
(f84) 284. Braamsluiper

-178
to/8
2L/B
22/B
4/g

(185) aB7. ritis Laatste waarneming ?

zang, Jollenbosje (Swart)

-14-

( Swart )

adult gezien

Swart)

Oeverland PoeI (SS)

(ÀA, ss)

\5È,1

exc. padr roep gehoord en gezien (§v'rart, SS)
Oeverland ntv. Poe1, roep gehoord en gezien (SS)
Oeverpark l,lz, roep gehoord en gezien (SS)
Jachthavenbos, gezLen (RS)
begin exc. pad, zeket 1 ex gezien en roep gehoord,
tweede ex a11een gehoord (SS)

Í87e
(189) ?93,.

l- ex

Vuurgoud!.Ieanlie
6/tÓ 1 ex zang, kinderspeelplaats iJoordkant

(19o) 2)4. Grauwe Vliegenvangerfin
3t/7

?/B
8/8

28/B
t4/g

(191) 295.

kinderspeelplaats Noordkantr gehoord, en 2
met 1 juv. dat gevoerd werd (nS, SS)
2 exx Tribunebos (C*i)
1 ex hoek Rv/\,iz en ] ex oeverpark iiiz (SS,
1 ex Jachthavenbos (cW, RS)
1 ex, mogelijk 2, gezien en horen roepen,
1 ex Vogeleiland (Haasnoot, med. vDr)

Bonte Vliegenvanger
2278--T- ? oeverpart<-l,tzlns, SS )

G>l) )oJ. Grotq gqlq kivikptq4r!
9/IA I ei roepónd övervliegend,

SS, Clï; door ClV ook de gele
(r:+) 1Q6. gele_kwtlelqar!

2/7

to/7
28/8
4/g

Lt/9
2/Lo

(er8) 347.

trut -m
vDr -m
dGr -J

. rrrntzen

. van Drooge

.C. de Groot

ONM (roep gehoord door Swart, RS,
kleur gezien)

die 4 jongen 
.

nestkasten in bezit genomen d.oor
waarin pimpelmees zich wist te hand-

1 ex, achterna gezetr:n door r,vitte k'rvikstqartt
bij zich had, Schinkelpolder (Stritter)
1 ex over, ONi:i, ri. N (SS, Svuart)
1 ex zittend op wl. Itrz (SS)
1 ex horen roepen en gezÍen, ove.r Olil'i ri. Nii
1 ex roepend ove'r oeverpark (Slvart)
1 ex horen roepen en gezien, over ONlll ri. N

Ringmus
Op het Vogeleiland alle
ringmussen, behalve I,
haven (Topsvoort)

C'r,ï - Cl. V.d. tríie1
RS - R. Schoevaart
SS - S. Schoevaart

***,f ** *,f !t* ** * * * * * * * *,t< * )t * * * * * * * * *,F * {< * * * * * * * * * * * * tr * x* t* * * * * *,t,i( x * * * * * ** * * {' * * * * *

Samengestel-d door:
october l-976, vDrivDr Iie j . Mr. J.H.U. van Droo§e

ej
ej
.iI



_15_

Waarne n i-n en om Amsterdam , excl. het Amsterdarnse Bos,

De waarnerningen, hoewel critlsch beoordeeldr blijven voor de ver-
antlvoordelijkheid van de waarnemers.
orr kan ook o-k1eed betekenen.I+
Voor de greËzen van het gebied, en hoe te handelen met waarnemJ"ngen
hierbuiten, zie l,led. Blacl , lle jaargang, nr. 2t p. L3; inspringend
worden bij uitzondering waarnemingen van buÍten dit gebied vermeld.

Bij elke vraarnemj-ng moet de datumo het aantalr en een nauwkeurige
beschrijving van de plaats worclen gegeven
BiJ zeld.zame vogels dient een veldbeschrijving te worden Segeven.

frGaasperplasri = Zuigerplas Driemond.
lïCD = tijaarnemingsclub Diemen (van Duin,
CW - C. van de ,,iJiel - RS en SS resp.

Sjouken, Vogelzang)
Richard en Steven Schoevaart

erde kwartaal I

Fuut
Half juni 1 ad., J juv., Singelgracht bij Nassaukade, busstationt

nestplaats onbekend (v.d. Schot)
VgI. vorig B1ad, viaarnemingen alhier op l2/7 en t4/?.

HaIf augustus t/n 6/g regelmatig 2 ad., 3 iuv., d.aarna f/m t6/9 2 ad-,
2 jrr., Noorder Amstelkanaal t.o. Reini-er Vinkeleskade (nS, Clf)

t6/9 t aa.,1 juv., z6/9 t aa.,2 juv., ten Z'ól van de RAI, mogeli"jk
behorend tot hetzelfde broedgeval erls hi-erboven (CW)

4/tO t aa., 2 juv., Noorder Arnstelkanaal, kruisi.ng Beethovenstraat
(Brander) . Ongetwijfeld zelfde broedgeval.

Geoorde Fuut
115 1 e-,-Zuigerpias

Dodaars

ten ZO van Ouderkerk (Verhoeve)

Z\ffaa. , 1 juv. , recreatiegebi-ed Spaarnwoude ( echtpaar "Kamp)

B/8 t aa., 1juv., Zandput l'lieuvse Meer (nS, Cr';)
26/) t ex, kanaal Sloterdijk bij Halfrveg (C'd!)

Purperreiger
2L/8 2 exx, hoog ri-.
Lepelaar

Zi{, Ruysdae}straat, Ansterdam Zuicl (C!ï)

28/6 2 ad.., Zandput Nieuwe lr'ieer

Zomertalin65

(v.d. Schot)

?' Houtrerkpolder (Kraak)
exx, 1078 2 exx, 2l/B 2 exx, Gaasperplas (CW)

exx, Schellingrvoudeib:"tlg / IJmeer (|,ICD)

Krakeend
I8/9 t57 exx, vijrhoek (l';cP)

Krooneend.
L9/
LLi

5-4lix, Vinkeveense Plassen (Verhoeve)
7 I ad. met grote juv., Vijfhoek (Texeira, med. iíCD)

t\/g 33 exx, tussen Muiden en Muj-derberg (tlCO)
92öölgvijfhoek(,,cD)

Tafeleend

25n1
29i7 3
LB/9 3

27/

2ö/6 t
L-rc/7

o
I
1

rne t
ad.

enige halfwas juv., Zandput Nieuwe luieer (v.d. Schot)
met eni5:,e kleine juv,, Akkerswade, Diemen (Texeira,

rilCD)med.
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(Groot Asd, 2e blz.)
Brilduiker
ir/1
tB/g

zzlZ 3 àq, t9/9 z s
L8/9 z 6Ïx, tussen*
Nq4rreUe

9, 27/9 1 qq, Vijfhoek (,iCD)
fi5ftroex "fi'Mrrid", 

(wco)

(l/íCD)

1 g, Kleine Braak, Halfrveg (Kraak)
2 exx, Schellingwouderbru§ / fJmeer (riCD)

IJSEEND
77T-ïg, op zee, Zuidpier ïJmuiden;
ruiend,'grootte van kuifeend, buik t/m onderstaart wit,
t',vee vui-lwitte halsvlekken, en enig wit rondom en achter het
oog; hals donkerbruin tot zwart, vleugels (onder- en boven-),
rug en bovenstaart zondër tekening; grijze snavel I

regelmatig en langdurig duikend (n. en S. Schoevaart)
Zwante Zeeëend
18/g 1 èi, tussen I'Íuiden en l,[uidei^berg (!ïCD)

, i,

Eidereend

2178
27/8
27/8

l$/g 1 g, vijfhoek
Grauvre Gans

20 exx, overvliegend Hemweg-centrale (!,JCD)

15 exx, ri. NO, DÍemer Polder (tlCn)
ca.. 2J exx,, ri. O, over Hobbemekade / Rui jsdaelstraat,
Amsterdam Zuia (RS)

Rotgang
I7/?--1 ex, op zee, Zui-dpier ïJmui-den (Swart)

Buizerd' 
^ ó^^h+ -i T\Trrr ,.Tr,r,1-aa*nrrr:r 

" " -"
Tïfra .*, waarschijnlijk deze soort, ri. Nlr, Nt'iB-gebouw,

Amsterdam Zuid (RS, SS)
2/g 1 ex, waarschijnlijk d.eze soort, Kantongerecht bij .Parnassusvdegr-

Amsterdam Zuid (mevr. Rypkema)
28/g 1 ex, rond.cirkelend. boven Amstel Brouwerij, Asd Oost (Veting)
3O/9 2 exx, eendenkooi Amsterdani-Ri jnkanaal (ir'd0D)

Sperwer
5/8 l ex, ri. N.r Diemer polder

22/9 I g, ,Iangsvliegend vrt jfhoek

ulespe!4eef
I ex, 1r.15 h., ri. O , Jekerstraat (nS, SS)

1i,co )
(',/cD)

22/B
24/g
L/to

1 ex, ri. OZO/ZO, Diemer polder (!ïCD)
1 ex, rj-. O, laag over Prinses Irencstraat, ruitsterdam Zuid;
lange smalle staart; smaIle, ver uitstekende kop; slanke, enigs-
zins puntige vleugels; Iichte partijen op de onderkant; afwio-
selend glijvlucht met enkele vleugelstagen (Cr'i)

Bruine l(iekendief
1-
zB/z
2/B

1/8
8/8
e/B

t4/B

J bro
1o
I6
^-+èIO

edgevallen omgeving Di-emen (lriCn)

fo
-l.2e

1o
(aË
1o

+

, Houtrakpolder, 1 juv.
, ri. ZO,, Haarlernmerweg,
terdijk (C;,)
, Houtrakpolder (nS, SS)
XXr ten lí" van Ruigoord,
, tuinpark rrEldoradorr,
Roever )

, ri. 2., bij spoorbrug

Sloterdijk (C'.d)

loHoutrakpolderrfö

omgeving Basisvreg (Swart)
langs de Amstel ten Z. van

ten O. van Diemen (RS, SS,

1 gi I ;uv.+

It Kalfje

cuí )



(Groot Asd, 3e bl'z.)
Bruine kiekendief, vervolg:
2/9 L ö, ri. ïJ, waarschijnlijk trek, Di-emer polder (l'ucn)
4/g 1 gr boven Zandput lrlieuwe iuleer, vermoedelijk met I juv. (SS,

mcj. Arntzen)
29/8, 5/9 1 g, Schiphol (Verhoeve)
1l/9 I paar'met 2 juv. boven zandput Nieuwe I'iieer (Swart, de Grooti

RS, SS, mej. Arntzen, mejo vàÍr Drooge)
l2/9, l3/9 L 6, ,3chiphol (Verhoeve)
liet de rvaarneming vanÏJ"/9 werd dus het !rvermoedelijke broed.geval,
Haarlemmermeer (Swart)tt al-§ verrneId in het vorig tsIad bewezen.
Dit vond dus plaats op een klein ruig terrein, behorend tot het
grondgebied van Schiphol, onder een druk bevlogen landingsbaan,
in de directe nabijheid van enige hoofdverkeersuregen ! (vDr)

Bl-auwe Kiekendief
29/9 1 ?, Gaasperplas (Tijsterman)

Smelleken
297T-l ?, Gaasperplas (Ti3sterman)

Boomvalk
Broedgeval Zuidergasfabriek, amstel (t. & J. llinloopen)
29/B 1 ad., 1 bedelend jong, aldaar (t. & J. Hinlcopen, Veling)
Broedgeval langs Àmsterdam - Rj-jnkanaal (Singor)
Broedgeval Nesserlaan, ten Z. van Boveniterk, L6/B 3 juv. (!ïieringa)
Vermoedu.lijk broedgeval ongeving Concertgebouw, Amsterdam Zuid,
regelmatig waarnemi-ngen van 1- 2 exx, rnet J-ngang van half mej- tot
en net LE/l (v",1. Schot)
23/5, 25/5, 2B/5 1 paar balts, orngeving Schell-ingwouderbrug (KraaX)
2/7 - 6/) regelmatig 1 ex, 2?/9 I ex (laatste rvaarneming) Diemer

polder ( r,iCD)

?/B 1 ex, "rdmiraaL de Ruyterweg, Amsterdarn 
"rïest 

(RS, C'rí)
l2/B - ,/9, regelmatig 1 ex, lJ/8 2 exx, omgeving Ruijsdaelstraat,

Àmsterd.am - Zui.d (Clv)
L4/8, 4/g I ex, 't Kalf je, llr,rste1 (Ve:-ine)
2L/8 1 ex, Irlaasstraat, 22/ö en 24/8 t ex, Jekergtraat, Amsterd"arn

Zuid (ns, ss)
2?/8 2 exx, Zoölogisch Museui:, Jrmsterdam Oost, I ex, Jozef Israö1s-

kad.e, Ànsterdanr Zuid (Oree1)
lo/g I ex, ivluidcrstraat bij Í{r. Visserplein, rmsterdam Centrurn (nS)
l5/9 I ad., 1 juv., langsvlÍegend, vijfhoek (wco)
L3/9, t4/g 1 ex, Schiphol (Verhoeve)

Kwartel
WT1 ex, ca.

dam Zuid,
Kraanvogel
27i9 2Ó exx, ri. Z

med. Oreel)
Zilverplevier

, tt Breed, Amsterdam Noord (P.J.iI. van Bree,

26/9 t ex, íi. zo, iioutrakpord.er (ciÍ)
Goudplevier
2O/7 ca. JO exx, ri. 'rí

Regenwulp

Sloterdijk (de Roever, Veling)

n78-.". BO exx, ri. vtÍ., Ruysdaelstraat, Amsterdam Zui-d (CiiJ)

Rosse Grutto

_l-7_

OO h., roepend over Jacob Obrechtstraat, Àt;ister-
N (v.o. Schot)

)7

219-T6 e"i, ri. ',lZ\ii1 Diemer polder ('tCD)



(Groot Asd, "4e blz.)
lïiteat j e
2g/Z 2 exx,
8/B 1ex,

29/9 ] exxo

Bosruiter

Gaasperplas (Clv )
Zandput Nieuwe Meer (nSt
Gaasperplas (Ti jsterman)

1B

c;í)

28/l 1

1/B 1
La/B r

exr
exr
eXr

2/8 I ex, l/B 4 exx, Sloterdi jk (tts, Cïi)
Houtrakpolder (RS)
Gaasperplas (cl'U)

Oegerloper
2?/7 minstens J2 exx, Vijfhoek (i,ïCD)

11/B 5 exx, haveningang Sloterplas'
Zwart,e Rui.ter

irsd lÍest (echtpaar KamP)

Crí, SS )-278
Lo/8

6 exx, 1r/
b exx, èl/

SloterdÍjk (RS,
Gaasperplas (Cr,1)

B4
8r

exx,
cxr

Groenpootruiter
29/? I ex, GaasperPlas (Cïï)

Paarse Strandlo r
t2 1 ex, Zuidpier lJmuiden (Cu,, )

Kleine §tqa4QlqPer
7W7--I ex, 2/8 1 ex,

Temmincks StrandloPer
Sloterdijk (cri)

-778-L-"xl sr;teiai3t (ns, c'v/)

Amerikaanse Gestree e Strandlo
.10 h, I ex, GaasPerPlas.

afstand ca. 7-7 - 2O m.
De vogel viel op door geluid: ee1 zacht, droog en bits ttprirrfr,
en manier.rtrr rli"g.r, wankelend en trekkend als van r'ryatersnip en

witgatje.
Grootte: duidelijk groter dan in zi-Tn gezelschap vertoevende strand-
plevier, iets kleiner dan oeverloper; in vlucht leek dit laatste ver-
schil te verdvri jnen.
Àlgemene kleur Èovendelen hel-der beige-bruin, onderdelen zeer helder
wit; bruine rugdekveren, vrij breed omzoomd met licht-beige, gaven de

vogel een kemphaan-achtig r.riterliik. :

HeI meest opvàltende kenmerk vuas de zeer fíjn donker-bruin gespikkelde
borst, grondkleur licht-bei-ge, met een scherp afgetekende over-
-'.rng naar dc r,;itte buik;
at1éen bij d.e flanken liep deze tekening enigszins door
Kop met dónker gestreepte kruin, een weinig opvallende oogstreep, die
rcÉter het oog iets meér opviel en een donkere snavelr ongeveer net
zo lang a}s de kop, terwiil het uitei-nde een iets versmalde en omlaag-
gebogen indruk maakte.
Pootkleur afhankelÍjk van het opvallende licht en variörend van vuil

ïi"Ïlï"::ï-l:: ::"ïï:::3ïïir"r"cren niet voorbii de staart; bii neer
strijken op korte afstand ïras een zeer sinalle rnaar goed zichtbare vleu-
gelstreep t,e zjen; op de staart bevr:nclen z'ich tv'ree lichte vlekkent die
echter niet goed konden r:rorden v'Iaargenornen.
Rustige wijze van fourageren (Sjouken)

NB: Dit is de ]de waarneming van deze soort in de Zuidbijlner'
Eerder werd deze soort al-d.aar 'li/aargenomen op 29'30/9/t974 en

14/8/1975.



I 19-
(Groot nsd, 5e b1z.)
Krombekstrandloper
zBn-T eiil§rot érdi jk
Klei.ne {,qger
,/e

7/e

(Ci,)

1
(

1
S

d
1
D

ad., donkere fase, uit NO, langs ÍIat viiegend, Diemer polder
,rCD)
exr boven Diemer polder; vogels in de polder reageerde4 zeer

terk op aanl'iezigheid van deze soortr niet te vergelijken tnet
e reactie op bi jv. een kiekendief (,iCD)

eX r verrnoeid , Eevangen en weer losgelaten, iial.smeerdi jh t

ingvaart Haarlemmermeer (mevr. Verhoeve)

9r roepend, I ö antrvoordde, it9.3O h., Amstelpark (fam. tndriese)*ö, roepend, 02.OO h, Vondelstraat, rrrnsterdam !/est (Veting)
ö, roepend,21.00 h, Oostermeer, rrmstel (Ànariese)

ö, f g, kort gehoord., Àmstelpark (endriese)
.1O --O5.3O, eerst alleen o roepen.J, daarna reg.elmatlg ook ö,
n Eeghenslraat bij het vonàelpaii< (Brander)

29/9

KIeine Mante LLiieeulv
221? J ad,., waàischijnli jk Larus fuscus i-ntermedi-us, ri. Nidt

Vijfhoek (líCD)

Dwergmeeuw
5/? 2 ad.. ,

Reuzenstern

boven polder de IJdoorn (,,iCD)

-r71 -L àd,:,

Ilolenduif
tussen kokmeeuwen, polder cle lJdocrn (,rCD)

Broedpaar omgevi-ng Diemen, waarschijnlijk J legsels' voor het eerst
sinds jaren vreer aldaar (i;CU)

Turkse Tortel
L7/7 1

EosuiI
WT-L

exr koerend, Aalsmeerplelrr, Àmsterdam uiest (,5wart)

L5/9
t6/g
2?/9
B/to

1
I
]
o4

Gierzwaluvr
27/8 4 exx,
17/9 2 exx,
IJsvogel

---178 1 ex, langs
f4/E 1 ex, i-n sIoot,
Grote Bonte Specht
fl7TL ex,
27/9 1 ex,
3o/9 1 ex,

Huiszwaluiv

elzenbosje, 1e Diem ( r'/CD)

16/9-oude vogels nog juv.
Grote Gele Kvvilcstaart

voerend iu nest , Overdiemerïueg, Di-emen ( ÍlCD)

22/9- 1 ei, 'lemssvliegend, dak i,mstel brour+eri j,
Roodkopklauwier

Asd Oost (rle Roever)

7Ó7ï t eí, 9.75 t'r, Gaasi:erplasl afstand ca. 20 n.
Di-ep rood-bruine nek en achterkor; zeer Eeprononceerde witte
vleugelvlek; in vlucht vielen de witte vleugelstrepen en de vritte
stuit op; v1uchL licht golvendq zaL in eerste instantie op aard-
hoop, L.5 rn boven de grond en ving op vliegenvangerige wijze waar-
schijnlijk grote insecten (Sjouken)

Jozef Israëlskade, Amsterd.am Zuid (Oreet)
Diemer polder (trCO)

Vijfhoek (IJCD)
Overd.i-emerweg, Diemen ( ricD)

Zuidpier IJmuiden vliegendl ri, kust (iiCD)
naast s'cuclentenf lats, Diemen (llCl)



f
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a(Groot nsd, 6e 'blz.) - 20

Tapui-t
W{t o*, Vi jftioek (r,CD)
L9/9 2 ??, Rin6dijk bii Ni'iB-qebouw, ,imsterdam Zuid (Rypkemà)

Pgapj e

7/ö t ?, Joris van den iiergweg, nabij Heilfr,veg (RS, Cïrl)

Gekrqqg4e _Bpqdqteqr!
( irtCO)

rB/e
23/9,

1 ex zang, kantongerecht, Parnassusweg (SS )

Lr/g I ex, elzenbosje, le Diem
Lï/g 1 ex, vi jfhoek (!íCD)

Zwarte Roodstaart

8/to
Lo/10

4/lO, 1 9 fouragerend in tuin, !ïil-Iem Pijperstraat, amsterdam
Zuid (tirT en l,1evr. Rypker.ra)
en )/lO'zang op dak kàntongerecht (resp. mej. van Drooge en SS)
zang op viaduct, Rijksvueg in aanbouw, Parnassusvíeg, orngeving
kantongerecht (mej. van Drooge)
zant,; op dak kiintongerecht (me3. van Drooge)L1/to

Nachtesaal..é
22/5 - 10/6, 1 ex, dagelijks zingend Bijlmerpark, in gedeelte waar

P!ï niet had gespoten (Teunj-ssen)

Grasmus
TVfZ-J exx, Vijfhoek (l,rco)

Braamsluiper

Tirl!ict
Prinses I'iargrietstraat bij Thomaske'rk (me5. Dróoge )

20 - 3O/9'doortrek rnerkbaar rond Diernen en Vijfhoekl veel zang-
waarnemingen (v,tco)

l/LO I ex, zingend, Beatrj-x Park, rrsd-Zuid (Cii)

Grauwe Vliegenvanger
Territorià: achter Arnerikaans consulaat, van i'Íiereveldstraat,
Zuid, en hoek Gerrit v.d. Veenstraat / Olyrnpiaplein, .tsd Zuid

Bonte !11.ggenvëinger
13/9 1 ex, elzenbosje,
Boomklever

1e Diern (rí,iCD)

Z\n tr.i:nstens 2 exx, gehoordr,6.lC h., bomen rond tennispark bij
studentenflats Diemen (,ltCO)

['Jielewaal
1 ex, Iangere ti jd zingend.,
2 juv. , tuinpark rrEldoradoil 

,
Kalfje (de Roever')

Roek
m 2 exx, hoog boven de Vijfhoek (dcD)

Oeverzwaluvr
Schiphollijn in aanbout,i: beh;rLve bíj kruising van Leijenberghlaa4,/Ringd\jk
(zj-e vorig Blad) ook een poging tot het vestigen van een koloni-e
ten westen van kruj-sing met Parnassuslveg, die echter regelmatig ver-
stoord rverd (Rypkema).

samengester d door' 
Ï;ïiÏ; Ï:.1'Ïf""ude1aan 14
-bc oude

El,le/vDr, october 1!f6 Te1. vreekend z 02946 ' iZZ6

amsterdam
(v.d"Schot)

t8/z
e/B

Overdiemervïeg, Diernen ( uiCD)
langs de Àmstel ten Z. van rt
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-21 -Ontvangen litter3tuql, ad i"ied. Blad t976-ttt.

- VliG het Gooi gn_omg-trgE9!, de KORHrri.N, lgt:j3]í 1976r JrB. l-O nr. 3 24 blz.
*ana;ËEï;rd t-evraaEd ïoof-66-t<orlge i6 d6 i-í6 r s chenen b o ek r! De No or -
delijke' Vechtplassenrt. O.a. uitgebreide gegevens over het Naardermeer,
Botshol, rrnkeveense en Vinkeveense irlasserr, gebied rond Kortenhoef
NB: verkrijgbaar in het Bosmuseum, Arnsterdamse Bos, balie IVi'i (vDr)
Prijs voor leden van Natuurmonumentent f 24.-, niet-leden f 10.-.
Excursieverslagen rrOppadtt, ts Graveland (25/4, ochtend), avoncl-excursie
Naardermeer (t875, o.a. witoogeend), weekend Terschelling (g-tt/+),
nachtexcursie grote rivieren QL-LZ/6), dagexcursie de Nemel-aer & de
Kampina (ti:5) o.l.v. leden VogeI-'& Natuurwacht riDe Boschrietzangerri uj-t
t s-iiertogenbosch.
Inventarisatie oostelijk deel Ho1I. .rnkeveense Polder, l9?5.
Spreeuw met kleurafwj-jking - De Kleine Zwaarn op of bij -het Gooi- en
Eemmeer - Huismus ö, vreemd gedrag bij dode o, o.a. poging tot paring -
De Snort na 5 jaar afwezigheid weer viaarnemingen in Laarder riasmeer -
Houtduivennest met jongen + 30 cm oncier ransuilnest met jongen
Terugneldingen uit het Gooi - Veldwaarnemingen.

- VwG ilaairlgm, de FrTll, 39g!:!gp Lg76, jrg . lrzt afl. 4 22 btz.
Konink1ijkegoedkeuringStatutenV,l,GHaar1em.
Jaarverslagen Heksloot i-974 en l9?5 - fnventarisatie gedeeltes Kennemer-
duinen, L975 - Eerste rvaarnemingsdata zomervogels 1976 - ïíaarnemingen
Zuid-Kennemerland, o.a. 22 en 2i/4 nínstens 6 ö leflijster, Sloterdijk.

- I[g-§ggldhglfanÉ's,,Nootdglkwaltigl, de IIEBEB, 3tsSgp!ts2-L2ZQ L2 btz.
L)e Jaargang, no. ö/,)
Over het voorkomen van de Kleine Zwaan op Texe1. Veldvraarnemingen,
o.a. Cettirs zanger T,vraneawater, l-5r 2A,, 1O/4, L/5, ws. zelfs 2 exx,
Europese Kanarie, 5i5 1 ex zingend, Elzenhout, Texel.
De PIE.)ER, october L976, I5e jrg. nr. 10 B Utz.
Inventarisatié dióó§màEerij irDe Folder de Schermertt in 1974.
Veldwaarnemingen

tee vnnsl,.G VoGELSTUDTE !97r, van het Contactorgaan voor Vogelstudie f2 b}z.
Verslag en van de technische leden - Verslag contactvergadering op
l3-L2-L975, voor onze VldG bijgewoond door J.B. Buker.
Lijst van 90 contactadressen, jaarverslagen van 41 hiervan. r.chter
het verslag van onze Vt/G werd, ook onze publicatierrGeheimhoudi-ngrr op-
Senomen.
Overzicht van tijdschriften en andere publicaties van 45 groepen,
ten dele met overzicht inhoud jaargang L9?5.
Een verslag, waarin veel wetenswaard,igs over iie activiteiten van voge-
laars in heel NederLand j-s vorr,verkt
Vraag het eens te leen bij Bibliothecaresse, mej. D. Beckers ii!

- 'ríatervogels , le jaargang, nummer J, october 1976 10 blz.
'Zíe toel-ichting op blz. I van dit Me aeaAlÍ;s6il6Íad.
Efjlqefnatuur

- 2de jaargang (\975) de nummers ! (mei), 6 (au;,.ustus), Z (september)
- 3de jaargang (L976) de nummers J (mei), 4 (juni/;iuli), 5 (september)

Zie Toelichting op b1z. 1 van dit lvlededelingenblad.
Uit de i-nhoud: diverse verslagen excursies Sijlmermeer en daar buiten.
Inveritarisatie voor Avif auna 'ilest I'lederl-and. Nestkasten (houtbeton nest-
stenen) voor gierzwalu en geplaatst op de Iiftschachten van de flats
I{aag en VeLd, Echtenstein, Kruitberg, Huigenbos, oankzij r.fd. Beplan-
tingen van P'ri. ..rtikeltje over de Oeverzwaluur. Veldwaarnemingen.

- Een fietsroute en vier wandeli en doon de Bijlmcrmeer. t'iei L976.

vDr/vDr§aqe4segteLd door mej. van Drooge, october L976
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tBESTUUR KNNV VWG *msterdam

r.. Hartog
l.t. van den Berg
Me j . Mr . ,I .H .U . van Drooge
Mevr. J.E. B-rinkers-Beets
J,H.C. de Groot
G. Oree1
P. Scholten
G. Th. C " van TiI

Concept artikelen

Voorzitter
Vic e-Voo.rzl tter
S ecre taresse
Penningme esteress e

adres: zie boven

C ORRES PONDEi{TIE-adres Me j . Mr. J.H.U.van Drooge
CorneLis Dopperkaae B Vtook vcor correspondentie

over het Mededelingenblad .rnsterdam - 1009, Tf. 730371
**+*,í****************i(*.t***)i(r<x******:i*****+*********:k*****{.*****)È********

Redactie en uit ave MEDED'ELINGEI{BLÀD :

11. van den Berg
Mevr. J.E. Brinkers
Mej. l,ir. J.H.U. van Drooge
Mevr. i{.G.J. Geers
G.Kr.abben (voor Jongeren Gr.oep)
K.i!. §traatman
E.J .1,í . Veling
Be!4!1ng lidmaatschaps- en abonnementsgelden:

Geineentegiro (IJ.5OO) "rmsterdam,
V-10.4O0, t.n.v. Vogelwerkgroep KNI{V
p/a Mevr, Brinkers, Turnerstr. 24 1,

lllustrati-e voorpagi-na: I'. Lobel

rd.{STERDaMSE BOS aan:
oosSïf3r

I,!ej. van Drooge, adres zie boven.
Bij voorkeui zo spoedÍg
na datum wq.a.r4emj--ng, urterli jk
eind van elke maand.
Groot :imsterdam aan: E.J.l'i. Veling

líi1Lem van Abcoudelaan 14, rrbcoude
weekd.agen (o2o) t29128
weekenden a2946 - 1776

Bij einde elk kwartaal

EXCEPTiOi'IELE wa^RlTEl'iINGEN : glglÉ19]1ii k na v,,aarnemi 3g
t9t

in amsterdamse Bos aan: d. Berg, te1. 46o?44 z
Straatman, tel. 4f6868
van Drcoge, tel. 730373(u.g.g. )

in Groot .iimsterdam:

amsterdan,
.rmsterdam - 1O09. Tf. ?2r50;o.

te1. :

ofl

aans E(u.ElEl rq

,$. Veling, te1.
v.d. Berg, ri

zie boven

M. v
K.t..
Mej.

J
ll

adres
il

zie boven

:11-ï::ïï:ïi-ïi.ïlt}:,;***,.:ft{<***a***{.***+*****************,r***:È:r*,r*****{.:r,r
EXCURSIE-commlssie: hs
,l{ Hartog, Àdmiralengracht 20) *sD-1015
Mevr. J.r ÀIberts, ànories Snoekstraat ?5, Àsd-1018, te1. 153442
Gemeentegiro (71.5OO) E-92O6, t.n.v, Excursj-e Coninissj-e KNNV VrniG

amsterdami p/a mevr. .ilberts.
*******,k************8!**,.*****,(*****,******{.**+***,t:i*******'t********,1.****'*

JONGEREN GROEP: Contactlid VlïG Bestuur:
.lmste1veen. Te1. 45i962.

V

Organisatie excursles: G. Krabben en E.
********x**{.*-1,**.*****r(**********'t*'i*+***i(*******r.**+**{.******i<*******,È*'+***
vDrivDr, 1976

qan! Mej. van Drooge,

lil. Haverl U1.lenst,ede 39

Lammers


