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J"..'RVERSLi*G over ]-976. december !976
Everrmin als in L975 was
betekenis, maar ook dit
wat werk verzet.

er sprake van werk55roep-activiteiten van
jaar werd op individuele basj-s weer heel

Vel4werk;
- Het nestkast- en ringvrerk van roofvogels en uilen in Àmsterdam en

een grote kring eromheenr waaraan door veel VvíG-leden werd meege-
werkt, evenals aan de nestkasttimmerdag in januari íLeiding J.B.
Buker).

- De werkzaamheden in Botshol t.b.v. Natuurmonumenten, ten dele in
samenwerking met de Stichting Bijlmernatuur (leiAing A. Hartog).

-. De j-nventarj"satie en verdere waarnemingen, het gehele jaar door, in
ditzelfde gebied (ii. Hartog, J. van der wiel, mevr. Alberts).

- Het blauwereiger onderzoek werd op grote schaal voortgezet d.oor
A. B1ok.

- Voor het 18de jaar inventariseerde i.J.l"i. Andriese het Golfterrein
Duivendrecht, terwijl- ook buiten het inventarisatieseizoen regelmatig
waarnemingen werden genoteerd, di-t jaar samen met J.J.M. ten Berge.

- In het Amstelpark werden vnI. nestkasten verzorgd en gecontröleerd
(rrndriese Jr.).

- Op beperkte schaal werd deelgenomen aan de internationale waterwild-
tellj-ng op 18-1-1976 (teiaing: F. de Jong)

- Op 2l/11 werden goudplevteren geteld t.b.v. het R.I.N. .
- Aan de verzameling van gegevens t.b.v. de Avifaunarr.ssl Nederland

vrerd. door een aantal VwG-Ieden meege!ïerkt.

- In het Amsterdamse Bos gó6n inventarisatie, maar r,vel de gebruikelijke
tellingëi;-ge6om6ii6öia met rJ.ngwerkr van blauwe reigers, torenvalken,
boomvalk, bos- en ransuilen
Op 22/4 v{aren er 86 bezette reigernesten; 146 puIli werd.en gerÍngd.
Deze aantallen liggen aanzj.enlijk beneden die van L9?4, hetgeen ook
bij andere reÍ-gerkolonies in Nederland het geval was. rrannem€lijk is,
dat de oorzaak gezocht moet. worden in de winterse weken van begin
L975, waardoor de vogels later tot leggen kwamen (^. BLok).
lrcht paar torenvalken brachten J4 jongen groot, 1 paar boomvalken
J jongen. Veertien paar bosuilen produceerden 2l jongen, terwijl er
daarnaast nog 4 bosuil-territoria waren, die resultaatLoos bleven.
Mlnimaal 12 paar ransuilen bracht mj-nimaal 16 jongen groot.
a1le pulLi werden geringd (.1.9. Buker, J.H.C. de Groot, A. Hartog).

- Een beperkt aantal leden zorgde ervoor, dat andere Bos-waarnemingen
werden doorgegeven vogr de gebruikelijke kwartaal-overzichten (registra-
tie en selectier mej. van Drooge). Ondanks het kleine aantal medewer-
kers werden in totaal 1!2 soorten waargenomen, uraarvan §8 à 64 als
broedvogel.

- Voor de kwartaal-overzichten van Groot nmsterdam leverde vooral een
aantal leden, samen',rrerkend a1s rr!íaarnemingsclub Diemenrl , belangri jke
bi jdragen (Samenstelling: E.J .lvi. Veling) .

- Ook de waarnemingen in de Amstelveense Parken werden weer per kwartaal
gepubliceerd (W. Stritter). :

andere activiteiten:
Op resp. |L/l en 2O/2 vond.en discussies plaats over het rapen van kie-
vitseieren en de jacht. De resultaten werden schriftelijk doorgegeven
aan de Stichting Kritisch Faunabeheer
Op ZI/LO een d.iscussie over de toekomst van de !ïaddenzee, resulterend.
in een brief aan de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening.
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Op 21/2 r,voonden de bestuursleden wI. v.d. Berg (vice-Voorzitter) en
G.J. Oreel te Utrecht de presentatie bij van de boven reeds genoemde
Stichting KrÍtisch Eaunabeheer, die korte tijd tevoren was opgericht.
Op 1O/9 waren Voorzj-tter en Secretaresse aanwezig op de Distrj-ctsver-
gàdering (aistrict Amsterdam) van Natuurmonumenten, tervrijL zLj eveneensr
op f8rl11, de VriJG vertegenwoordigden bij de presentatie namens de werk-
groep rr'u'/etlands Campaignrr van een fototentoonstelling, door de Staatsse-
cretieris van CRM, in het r.1pha i{otel te nmsterdaml hierbij gaven tevens
een 6-ta1 anciere V,lG-Ieden acte de présence
De Jaarvergadering van het KNNV Cöntactorgaan voor Vogelstudie I op l1/LZ
te Utrecht, werd bijgewoond. door de bestuursleden Irt. v.d. Berg (vice-
Voorzitter) en G. Th. C. van TiI, alsmede door J.B. Buker en mevr. R.
Damhuis
Op diverse bestuursvergad.eringen en andere brjeenkomsten van KNNV.afd.
ttmsterd.am ',vas V,rG-Voorzttter lr.. Hartog als contactpersoon V';G - KNNV
aanwezig, terwijl hij voor de KNNV J excursies leidde, c.q. aan de 1ei-
ding deelnam.

Contac tbi j eenkomsten :
3VÍ; Zàtéiaàgmiddag, in d.e filmzaal van het Bostnuseum, de Jaarvergade-

ring, met een overweldigende opkomst (46 personen)
Niet onvermeld. mag blijven, clat:de Hr. P.1,V. Brander, die het Be-
stuur vqrliet na )-7 tldienstjarenfr, uraarvan 1O a1s Voorzitterr tot
erelid yuerd benoemd. Na afloop van de vergaciering de reeds boven-
genoemde dÍscussie over het rapen van kievitseieren.

20/2 Jachtproblemen. l'la de pauze de vertoning van een aantal diars over
over een excursie naar Kenya door rr. Hartog.

Ll/t i.. Blok, di-a-lezing over 'een, ook deze keer weer avontuurlijke'
trektocht in familieverband naar en door de Lofoten.

LO/4 F.rJ. Brander, vertonj.ng van vnl . oude zwartwit-films uit de pi.o-
niersjaren van het rrmsterdamse Bos, toen nog doorgaans aangeduid

' a1s ilBosplanrr, in welke jaren er o.a. nog het woudaapje broedde.
7/5 F'.tí. Brander, vogelgeluiden op de bandrecorder, met begeleidende

diar s .
1rl10 'rLeden voor Leclentts resp. vertoonden HH. ÍJieringa, van Til en

Scholten korte series di-ars, vnI. Nederland, maar ook de Camargue.
2L/1O Na de discussie over de lÍaddenzee, o.1.v. de bestuursleden v.d.

Berg en van Ti1, diats van H. van de Pol, aIle in Nederlandr: o.à'

ll/Ll De jaarlijkse (t) lezin§ met diars van J.L.L. Steenhart, deze
keer over lriarokko.

9/L2 Zuid i*frika: achtereenvolgens J.W. de Roever met diaf.s over een
trektocht, samen met mej. Y. Samwel, per auto en te voetl
2 films, gemaakt door iir. Buker Sr, die o.a. enige wildparken
bezocht, verbond door Buker Jr.1 als ttbladvullingrr vertocnde
ir. Hartog andermaal een aantal diars over Kenya.

Excursies:-:Ëh"ÏïË een fietsexcursie naar i',iarken, op 2)/2, o.1.v. M. v.d. Berg
en E.J.i,i. Ve1ing, en een Sloterdijk-excursj"e op B/5, o.1.v. mevr. E

Visser, werden a1le excursies georganiseerd door de Excursj-e Commissie
en geleid door ii. Hartog. Het waren de voI.1ende:
L4/j en L2/l2r vi+ Eem--en rrrkenheempolder naar de FIevopolders.
4/4 en L?/lO, via het Qua.ckjeswater naar Goeree Overflakkeet Greve-

lingenrlam, Hellegatsplein
tO/4 L/n 2/5, i:ichterhoek.
Nacht van 18 op 19/6, Grote -.i-vieren.
Een voor 6/Ll geplande excursie naar Zuidpier lJmuiden en rllnsterdamse
!íaterl-eidingduinen vond geen doorgang, bij gebrek aan een voldoend aan-
ta1 deelnemers.
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De opËïrl§ in activiteiten, waarop ten tijoe van .de vorige iaar-
vergadering werd gehoopt, werd helaas (nog) niet gerealÍseerd. Het
ledental breidde zich echter ui-t, zodat we blijven hopen t

Cqmmfgsle Vqeeltotografie
De ]eden kwamen enige malen bijeen, maar slaagden er nog niet in een
voor allen aanvaardbaar standpunt op schrift te stellen. Verwacht
wordt, dat men,hierín zai slagen in het eerste kwartaal van L977,
waarna.er een contactbijeenkomst aan zaL worden gewijd.

De Bibliotheek
vvaarin zich alle sedert de oprichting van onze Vr:iiG ontvangen litte-
ratuur bevi-ndt, verhui-sde van mevr. K. van Kelckhoven, die hieraan
a1le afgelopen jaren onderdak verleende, naar mej. D. Beckers, die
zal trachten de inhoud min of meer te catalogiseren

Het EededelinEenbfad
verscheen als gebruikerijk viermaal, resp. in mei, juli, october ,?6
en decenber t76/ januarí '??, fn alle nummers fungeerden de kwartaal-
overzichten Amsterdamse Bos, Groot Amsterdam en Amstelveense Parken,
alsmede de overzichten van ontvangen Litteratuur.
De overige inhoud was - hela.as - tó weinig gevarieerd; hopelijk brengt
een groter aantal leden daar in 1977 verandering in, door de inzending
aan de redactÍe van een aantal boeiende artikelen !
T.a.v. de inhoucl van de 14de jaargang noemen wi j:

I. ríaterwildtellingen, JB-t-Lg?6 (f'. de Jong)
Nestkasten en kunstnesten voor roofvogels en uilen in en om Àm-
sterdam, 1975 (.1.e. Buker)
vorst L976, waarnemi-ngen in de omgeving van Diemen (G. van Duin)

II. Terugkee? zomervogels/broedvogels Amsterdamse Bos, voorjaar 19?6,
met vergelijkenderwijs de data van 1975 en de vroegste Bosdata(mej. van Drooge)
Kievitseieren ïapen, de sluJ-tingsclatum in april en de nazorg (n. famp)

ÏIÏ. Verslagen van excursies, georganiseerd d.oor de Excursie Commissie
in 1974 t/n iuní t9?6 (1i. Hartog)
Golfterrein Duivendrecht: inventarisatie 1976, en overige waarnemin-
gen L975/tgZ6 (J.J.l,t. Andriese)

IV. Jaarverslag VliiG over 1976 (ne3. van Drooge)
rtfschrift van een brief d.d. 27/ll-1976 van onze VvrG aan de Raad van
Advies voor de Ruimtelijke Ordening, ts Gravenhage, betr. de beleids-
nota over de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de !ïaddenzee.
Exeursieverslag arkenheempolder - Flevoland, l.}-l.}-t9?6 (,;,1. Haver)
Broedgevallen van xíuten in Groot nmsterd.am, 19?6 (E. Kraak)
Zes'dagen Corsica, november 1976 (.1.w. de Roever)
vogels rond rstanboel, eind. augustus 1!f6 (pl. v.d. Berg, R. Damhuis)

Nieuwgbulletins met uÍtsluitend zakelijke aankondigj-ngen verschenen
tussen de Mededelingenbladen door, nummers Zj t/m 2?.
Bii de jaarsvrisseling bc'droeg het l-edental t !O gewone leden, ? huis-
genootleden en 2O abonnees op het lviededelin§enblad..
Bii het beëindigen van dit VríG-jaar, op 2!-1-l.g??n verlaten Voorzitter
en Secretaresser na resp. 7 en l-8 d.ienstjaren, het Bestuur, zodat 6it
het laatste jaarverslag is van o.g. !

Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
januari 1977,, vDr/ vDr



4Naschrift:
Nadat ik het jaar 1976 de revue heb l;iten passeren, kan ik niet nalaten
ook nog een terugblik te werpen op de / jaren van de ViÍG onder Voorzitter-
schap v&o rd Hartog, aan welk voorzitterschap dus nu een einde komt.

Gedurende vele jaren wàs lrd de inspirator e'n organisator van de inven-
tarisaties in het i.msterdamse Bos; voor het overgrote deel was hij ook
verantvrroordeli-jk voor de uitwerking van de gegevens, zo mogelijk rnet
inschakeLing (ter leringe ende vermaak) van andere VWG-Ieden.
Ik verwijs naar de overzichten van de inventarisatie-resultaten over
cie jaren l9?O, t9?L, 19'72 (resp. in de l'{ededelingenbladen jrg. B, nr.4,
blz. 21 t/n 18; jrg. 9, nr. 4, b1z. 6 t/n 14; jrg. 11, nr. 2, bJ-z.
3l t/n 41 + vijf bladzljden overzichtskaartjes. Voorts het artj-keI rrOever-
Ianden en Weilanden NOORDK..iiT ..msterdamse Bostr, verschenen a1s bijlage
bij de 9de jaargang' nr. 1.
Zonder onderbreking narn hij ook in d.eze jaren deel aan het onderzoek
van uilen en torenvaLken in het lln§terdam-se Bos, en jarenlang eveneeng.
aan de tellingen van de nachtegaal-territoria.
Hetzelfde geldt voor de inventarisatie van Botshol, waarbij in de faat-
ste jaren de organisatie kwam van de onderhoudswerkzaamheden ter plaatse
ten behoeve van Natuurmonunienten. àangezien Botshol elkg zóndag bezocht
werd, had hij het halve weekend nogrrvrijrt, en zo werd het Naardermeer
aan zijn eigen gekozen takenpakket toegevoegd, op de z-aterdagen.

Onder zi-jn bewind werden tvree pogi-ngen geclaan om de activiteiten van
de Vogelwerkgroep beter aan deze naem te doen beantwoorden. Ín l9?2 

"

werd een enqu6te gehouCen, waarvan de uitslag in januerri 197J in een
Nieuwsbulletin werd gepubliceerd.
In L975 werden de led.en opgeroe.pen voor een extra ledenvergadering
op 21 november, waarbij suggesties werden gevraagd vcor verbetering
van het functioneren van de VilG; hi-ertoe zou o"a. eenttactiviteiten-
commissietr in het leven worci.en geroepen, é6n en ander omdat het bestuur
ook nu ni-et gelukkig was met het reilen en zei-Ien van de VliG. nangezien
op deze bijeenkomst bleek, dat het gros van de leden wóI vrede had met
de gang van zaken, trok Vice-voorzitter Joop Buker zich terug uit het
bestuur, terwijl r.d zi-ch bereid verklaarde om maximaal nog 1 jaar aan
te blijven.
lÍe verliezerl i.d. niet alleen erls Voorzi-tter, die a1le contactavonden
leidde, met uitz.ondering van de enkele keren, dat uilen- of nachtegaal-
excursies hem naar het Bos riepen; daarnaast betekent dit het einde van
de Excursie Commissie.

Ik wil dan ook niet onvermeld laten rle vele excursiesr die in de loop
der jaren, met assistentie van mevr. nl-berts, r,verden georganiseerd en
die hij tevens zelf leidde. In vroeger jaren zelfs naar het buitenland
(de Harz, Skokholm-Skomer); maar ook diverse binnenlandse excursies
vergden heel wat voorbereiding aan huurr c.e. coördinatie van vervoer-
middelen, te land en soms te water (Biesbosch, l'loordzee) en het verzor-
gen van onderdak bij meerdaagse excursies, zoals de I'iariapeel, dj-verse
trvadden-eil-anden, en in L976 no} de irchterhoek.
Van vríjrr,rel alle excursies \ryaren de verslagen van zijn handr ondanks po-
gi.ngen om tenminste dít karwei eens door een ander te laten uitvoeren.
Zoaits ik ..d heb l-eren kennen, Iijkt. het mij onwaarschijnlijk, dat hij
nu een rustig bestaan tegemoet gaat. Hopelijk kornen d.iverse van zíjn toe-
komstige activiteiten ook nog onze V,ÍG ten goede.
Januart L977

vDr/vDr J.H.U. van Drooge
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Verslag VlÍG-excur§1q AqEqnheempolder gn Flevoland, op 12-12-1976
YgflfgE: p.o0 uur. t3tI3]_99913999I9: 11.

Het'weer vias rs morgens"niet al te best, voor + ?O % bewolkt en
buiig, maar rs middags klaarde het mooi op en kv'ram het zonnetje het
winterse landschap opvrolijken. riind Nlï, 1 6 Beaufort, vrij koud,
+ 49 celsi-us
Ten Zuiclen van lvluiderberg zagen wij 69 Kleine Zwanen, i-ets verder
rijdend nog 1O. Vlak voor de brug bij Muiderberg hielden zich onge-
veer 2J roeken op. ííij maakten een wandelingetje over het trim-
parcours ten Z.O. van de brug, en zagen 1 ö pijlstaart, l brildui-ker,
J torenvalken en 2 ö * I ? grote zaagbek.

Vervolgens reden wij richt,ing Nijkerk - Spakenburg; op het Gooimeer
bij Huizen lagen ongeveer 2OO Kleine Zwanen.
ïn ae Eembrug[,erpolder v'ierd tijdens een regenbui koffie gedronken;
ook toen .het droog was geworden zaget we daar niets. :

Nogeens 540 fleine Zvianen namen wJ-j in de rrrkenheempolder waar;
ver.d.er vrij veel kieviten, een groep van minstens fOO goudplevieren,
vrij veel bonte kraaien en langsvliegende groepjes garrzerl, meedt.
kolganzen.
Om + 12.00 uur reden wij Zuidelijk Flevoland binnen, waar wij vierden
veríetkornd d.oor een grote groep wilde eenden, een rietÍjors, ee.1..h9qee-
mus en 22 kolganzen. Rijdend ri-chting Oostelijk Flevo1and ontmoetten
wij vrij veel torenvalken, J buizerden, 4 ee blauwe kiekendief, 2
bergeenden en bonte kraaien. --
In Zuid-FIevoland, vlakbij de Knardijk, lunchten vuij, kijkend naar
de hoogspanni-ngsmasten, víaar de verwachte zeearend. zich niet wilde
vertonen; wij zagen hem ook nergens anders'. rr'é1 veel ganzen (een
latere telling leerde ons, dat het er + 4OOO wàren)rvnl. kolganzen,
wat minder graurre ganzenr nog minder brandganzen en sl-echts hier en
d.aar een rietgans, die ru,vr verstoord werd.en door vogelfotografen !

Verder nog 2 buizerdcn, 2 ruigpootbuizerden en veel torenvalken..
Op een stj-1 weggetje, rijdend,onder de hoogspanni-ngskabels, zagen
wij prachtig een klapekster, verd.er grote zaagbekken, 6 tafeleenden
alsmede een. reeenpaartje.
Terugrijdend richting Knardijk vertoond.en zich ) velduilen, vuaarvan
2 zj-c]n door d.e auto ni-et luilden laten afschrikken. Vanaf een afstand
van 8 m konden we ze schitterend. bekijken. Zo rond.warend.r ï1og steeds
in de buurt van de 4OOO ganzen, zagen we t 2J ganzen overvliegen.
ttij hoorden 2 tot J rnaal een hoog, kort rtwiek..rwiek..tr roepen, als
een hoge kolgans. Volgens Ad was dàt nou de dwerggans, voor velen
een nieuwe soort, àIs het er een v/as. Door tegenlicht en dat soort slech-
te omstandigheden, konden wij hem er rnet het oog niet uithalen. De
verdere reis leverde noq 4 o en 2 6 blauwe kiekendieven en 2 buizer-
den op +

Behalve slobeend.en en bergeenden zagen wij op de Knardijk helemaal 
i

niets. Vlak voor het invallen der dui-sternis vertoonden zich langs
de Oostvaardersdijk nog verschillende groepjes brilduikers, J grauwe
ganzen langs de weg, 1 dodaars, in totaal + 6O grote zaagbekken, 2
krakeenden, B futen en J aalscholvers.
Met 55 soorten, en mooi vueer in de middag, mogen we dit we1 een ge-.
slaagde excursie noemen. Die zeearend zien we nog weI eens !

i,im Haver

december l-976, r/H/vDr



Inle i diNE
Docr vervoersbeperkingen t bijvoorbeeld het gemis van een boot in sommige
gebieden, of wegens het niet kunnen verkrijgen van bepaalde permissies
óm in beschermde of om andere redenen niet toegankelijke gebieden te
mogen komen, ben ik niet in staat geweest het gehele gebied te inven-
tariseren. Daarom is het gebied in blokken onderverdeeld.
Àl1e genoemde getallen zijn minima. Voora1 in de onvolledig geteld
blokkàn zu}len zij waarschijnlijk een sturke onderschatting van de vrerkelijk-
heid weergeven"

Het getelde gebj-ed tigt binnen de vol8ende grenzen:
@MarkentotdeDiemen,Amsterdam-Rijnkanaa1totDrie-
mànd, Gein, Abcoude, Botshol ( buiten het reservaat om), tlaver, Bulle-
wijk, AmsteL tot Nesserlaan, Bovenkerkerpolder, Noorder Legmeerpoldert
Ooàtàinaerpolder, ÀaIsmeer, Ringvaart vanaf Aalsmeer tot Halfweg, Zíi-
kanaal F, Noordzeekanaal tot Zijkanaal F, Noorder IJpolder, Polder
Oostzaan (zuidelijk deel), Landsmeer, de Broekermeer, Broek in Water-
Iand, Zuiderwolde, Sinnengouw en langs de IJsselmeerkust naar Marken

De Blokken:
1. Nieuwe Meer, Amsterdamse Bos,
2. Sloterdijk, Sloterplas"
J. Oosteinderpoel, Aalsmeer.
4. Diemen.
5. Amstel e.o.

Thijsse Park"

6. Noord (Waterland, PoIder Ocstzaan
7. Overig gebied (vnI. binnenstad) r

Wi.ize van onderzoek

etc.).

De waarnemingen zijn gedaan tussen acht en negen
op variërende tijden bij zonsondergang- Begin jan
begonnen en ging vrij frequent door tot ongeveer
twee of meer maal per week (steeds een ander deel

uur'É ochtends en
,uari i,s het tellen
begin julir vaak
van het gebied).

Daarna werd niet meer of zeer onregetmatig geteld, zodat er van even-
tuele tweede cf derde broedsels weinig te zeggen valt. Deze zijn dan

ook niet vermeld"" De contröIes verschillen van blok tot blok sterk in
aantal. Het meest frequent zijn bezocht: blok 1 en 5r wat minder vaak:
blok 2, 4 en 6 | zeeT weinig: blok 1 en ? " Frequent wil zeggen minstens
één maal per twee weken I zeer^ weinig: minstens één maal per twee maanden

bezocht.

Onderzocht ziin:

1. Het aantal nesten"
2. Overhe'ersend nestmateriaal .
r' Nestpraatskeuze 

i: lï,'31:; ;:ï::":;':n beschutre praatsen?
4. Aantal eieren.
)"Aantal pulli

Het taI nesten
Het aan neÀten per b1.ok is vastgesteld door het vinden vAx een nest

bekendof door het waarnemen van een paar met jongen dat niet van een
nest kan zijn gekomen"

6

De Fuut (Po diceps c. cristatus L.) als broedv ogel in Groot limsterdan;19?6.



B1okl: -?-

"t 
nieuwe meer en in het aangrenzende gedeelte van het Àmsterdamse

Bos (Noordkant) zijn 1t nesten gevonden. Er moet aan de westkant van het
Nieuwe meer echter nog een nest zijn geweest, aangezien daar op ! juni
ineens een paartje met drie juvenielen te voorschijn:kwam.
In de rest van het Amsterdamse Bos (inclusief de Amstelveense poel), en
het Thijsse park werden nog eens 5 nesten aangetroffen.
Op 26 april zag ik in de Schinl:c1pold.er nog een paartje met één juveniel.
In totaal: 20 nesten gevonden en twee vermoedelijke broedsels.

Blok 2l
fn Ae oevers van .de Sloteiplas en het aangrenzende §loterpark zijn twee
nesten gevonden. Er ','raren wel meer broedpogingen, althans paartjes met
een territorium, maar de meeste zijn al snel (door recreatie) verstoord.
Sloterdijk/Halfweg: C.Í de Groote Braak; 1 broedpaar, dat tweel mààr
mogelijk drie, legscl '' r heeft grootgebracht" In het kanaal tegenover de
Groote Braak nog eens zes nesten met broedsels.
ïn totaal: negen nesten gevonden"

Blok ]:
Hler zijn maar twee nesten gevonden" Het moeten er echter veel meer zijn
geweest.

Blok 4:
ÏGcfiE'ineerd met gegevens v:r.n Guus 'ran Duin)
fn de eerste en tweede DÍem: ! nesten
In het Nieuwe Diep: 2 :esten
Op de Gaasperplas mogelijk 6én nest. Verdere gegevens hiervan ontbreken.
fntotaal:7àBnesten.

Blok 5:
Langs de Amstel vanaf de Berlagebrug tot aan
nesten gevonden" Op de Bullewijk n€6én nest
ïn totaal: 1O nes+.en

de Bovenkerkerpolder zi'jn acht
en op de Holendrecht ook 66n.

Blok 6:
EIE?Ï-in lriaterland zijn negen nesten gevonden. Daarvan nestelden ,drie
paar in het Barnegat en zes paar in de Binnenbraak. Drie mogelijke broed-
gevallen in de Oosterpoel, het Holysloter Die en het Barnegat.
Een vergelijking met rrBroedvogel s van Noord-Holland Noordil leverde het
volgende op:
ín 19662 Ji paar ia liJaterland, waarvan 8 op de Binnenbraak en J paar
buit('"-i-l:i. jk.j bi j IJdoorn.
Ln 1969: Totaal in Noord zelcer 55 paar. Mij lijkt dit aantal sterk achter-
uit gegaan, maar eventueel zou dit kunnen komen door onvoldoende kennis
van het terrein"
ïn totaal: ! nesten gevonden

Blok 7r
Eén mogelijk nest bij de Nassaukade ter hoogtc van de torengarage.
(zie mededelingenblad 14 nr.2 p.13i nr,J p.15)
Ook bij de Reinier Vinkeleskade heeft een broedgeval plaatsgevonden.
(mea" CI.v"d"Wiel en Brander)
Iu totaal: waarsch nlijk 2 nesten, mogelijk meer.

Totaal voor Groot-À':rsterdam: l! nesten.



2 Overh ersend nestmater iaal.
A1 materiale4, die in zo grote mateen

I
.'.

e ín nesten aanw_ezig warent
zijn, zijn opgeschreven" In

:

35 maal-
14 tÍ

2tl
\-r
)L

20 rr

de vorm van takken, hetzij
, kwam in bijna ieder nest

dat ze
56 nestenduidelijk hoofdbestanddelen bleken te

werd het volgende aangetroffen:
Riet (Phragmites communis)
Idaterwilg (Sai-ix caprea)
Grote Lisdodde (Typha latifolia)
Harig l{ilgenroosje (Upitotium hirsutum
Papier, plastic etc.
Opgedoken plantenmateriaal, hetzij in
deren, mee-stal in staat van ontbinding

BIok 1:

bla--r
wef Veor.

Ne st aats
een de vegetatie in de onm iddellijke nabijheid van het .nest is in grote

Duidelijk voorkeur was er voor rietkragen.
JO % van de gevonden nesten lag tussen riet " Maar op plaatsen waar veel
wilgen, met takken in het water hangend groeidenr was een duideliJke
voorkeur voor; 30 % van de gevonden nesten lag tussen de in het water
hangende takken van een wiIg" B % van de nesten lag tussen Grote Lisdoddet
van 6 % ts de vegetatie rond het nest niet nagegaan. Er waren ook enkele
totaal vríjliggende nesten, die op een ondiepte in een sloot gefundeerd
warenl als-hei-ware gebouwd op ,uè" kleine eilandjes (overige 6 %).
Ook vond ik één landnest (hieronder te verstaan een volkomen droogt
boven het plaatselijk waterniveau liggend nest) " Toen de Futen daar be-
gonnen te bouwen, was de plaats.nog -volkomen onbegroeid" Later kwam er
iat Riet op, evenals Grote Weegbree(P1anta6o major) en Gele lrriaterkers
(Rori,ppa amphibia). Ook was er een nest gebouv,rd op een oude kerstboom"
6a% vài de iesten lag direct aan open water. De resterende 16 % Lae op
beschutte plaatsen, maar er was altijd we] open water in de onmiddellijke
omgeving. Éoewel Futen liever een rustig plekje uitkiezen zijn er relatief
veel die de onrust van bijvoorbeeld recreatie accepteren.
De aanwezigheid van begroding a1s dekking is zeker geen vereiste. Er zijn
zowel nesten tussen dichte begroeiing aIs nesten zonder enige dekking
gevonden

4) Aantal eieren.

It

tl

fi
It
il

il

2
2)
4
5
6

45
19

6
12
3o
.4

Niet alle legsels zu1len bij telling volledig
geweest. A1s later in het seizoen bleeki dat
pulli van het nest gekomen waren dan er eieren
nest geteld waren, is het aantal pulli als het
aantal- eieren voor dat nest aangenomen. Zo ook
eieren in het nest niet te tellen waren wegens
gevaar van verstoring"

zLjn
er meer

in het
minimum
als de
het

totaal z 11)

5) 4ae!q1-Pll4i.
Blok 1: 25
il
lt
tt

tÍ

il
r

Tot sIot.
Voor zover rnijn vrije tijd het toelaatr zou ik het
volp;end jaar willen doorgaan met deze Futen-inventa-
risatie" Ïk zoek hiervoor nog enkele medewerkers die
een bepaald telgebied.voor hun re}<ening wiflen nemen"
Dan zou er ook meer contröfe kunnen worden uitge.oefend
op tweede t eventueel derde broedsels"
Ook zou ik bfii
bijvoorkeur .zo
concentra.ties t

!

zijn met losse waarnemingenrr die ik
snel mogelijk verneern (fi3v-: Grote
trabnormaalrÍ gedrag, etc.) "

[gon Kraak 
i

to 1

Liter4}ur* zie b1z.1O

-22 
5

7.q
J. /
L" o

J

5z 20
6z 16
7: 3
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Corsica
*Is je betrekkelijk dicht bij hui.s een ruig en onaangetast berggebied
wilt bezoeken zonder geplaagd te worden door hord.en toeristen, moet
je buiten het seizoen naar Corslca gaan.

ï'rJe gingen 16 november L9?6 op weg voor een tochtje van zes dagen.
rn Nice leek het nog, of we de hele tijd mooi weer zouden hebben.
Bij een zomerse temperatuur vlogen boven een rustige zee enkele
Noordse Pi jlstormvogels. lulaar halverwege Cbrsica vertoond.e de zee
veel witte schuimkoppen onder een zwaar wolkendek. ïn Àjaccio bleek
het dan ook hard geregend te hebben en de bergen bleven in zwarte
wolken verborgen.
Niettemin trokken we meteen de bergen in, naay vízzavone, rs Zomers
za\ dit ongetwijfeld een gastvri-j plaatsje zíjn. Nu waren a]Ie hui-
zen verlaten en de luiken gesloten. Toen het laatste treintje naar
ajaccio was vertrokken, r,uas er nog maar ó6n huis waar een lichtje
brandde. Binnen brandde de kachel ook en, hoewel het geen sei-zoen
was, konden we hier enkele dagen blijven
De volgende dag bleek het in de afgelopen nacht hard gevroren te
hebben en de besneeuwde bergen staken feI af tegen een strakblauvre
hemel. De bergen zijn hier + 25oo m hoog en tot voor tv,reederde met
pijnbomen begroeid. Deze bossen zijn het biotoop van d.e zwartkop-
boomklever, vooral de ho5;ere delen.
Beneden bij de beek vrraren de loofbomen nog in herfstkleed, boven
in de kou waren ze reeds kaal . Voor v,re daar aankwamen r,vas het pad
aI opgehouden, en moesten we ons op goed geluk een weg banen.
vÍeinig vogels, slechts hier en daar mezen, maar dan we1 overdadig
veel: zurarte mezep-r. slaartmezen, kool- en pi-mpelnezen. ookl enkele
kortsnavelboomkruipers lieten zich horen en sommige zongen ze1fs.
Het werd steiler en rotsachtiger. Op een kale helling tegenover
ons hoorden we stenen vallen en na enig speuren zagen we een troep
moeflons het beetje gras begrazen. ríe verbaasden ons erover, hoe
kundig ze tegen de steile helling opsprongen: van kIóine uitstekende
rotspunten op vallend gruis en weer op grote blokken. Er viel er niet
één en de raven moesten maar lvat anders zoeken. Er vloog een havik
over en in de verte riep een Vlaamse gaai.
Na het donkere bos j-n de schaduw stond.en we plotsering boven aan
de helling in de zan. De vraamse gaal, die nu vl-akbij riepr - rilà&r
wel wat zacht -, v/as geen vlaamse gaai: voor ons in een boom zat
een zulartkopboomklever zijn naam eer aan te doen. Klej-ner dan de
gewone boomklever, met witte wenkbrauwstreep en zwarte boverkop;
dit alles konden we prachtig zien voor hij wegvloog. op de terugweg
zager: ïile er nog enkele, en verder een rode ,iíouvJ, belaagd door alpen-
kauwen

De Oostkust van Corsica is vlak en saai: wat akkers en vieze stran-
den met hier en daar tussen de rommel een waterpieper. Ons bezoek
aan itleria, waar enkele muurtjes uit de Romeinse tijd zijn blootge-
1egd, werd goedgemaakt door een slechtvalk die achter de duiven aan
zat.
tlie gi-ngen weer terug naar de bergen, richting t'rtestkust. Tussen Corte
en Porto slingert de weg door dlepe ravJ-jnen en langs steile rotsen.
Hier geen bossen en vogels, slechts watervallen en kale stenen die
hoog in de wolken verdwijnen; all-een in de enkele struiken wat cirl-
gorzen. Het weer v/erd somber. In het bos, dat we tenslotte bereikten,
ïuaren de bomen berijpt en hoord.en we een Vlaamse gaai, dit keer een
echte.
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Dat is het nadeel van de herfst: in het binnenland weinig vogels..
lrel is het vreselijk stiI, waar je ook loopt; je komt niemand tegen,
Trekvogels rusten uit aan de kust. Op een kleine kaap bij Porto
zaten tientallen fitissen, zwartkoppen en roodstaarten tussen de
standvogels als blauwe rots-l-ijstcrs en kleine zwarLkoppen
Ook in Porto rvas bijna nlets open: een slapend stadje dat op de
drukte van de zomer wachtr iràÍl het kiezelstrand Seen mensr wel
een zingende Cettirs zanger en wat rotszwaluvrenr die hier standvogels
zí jn.
Lan6;s de rotsige kust, waar we vanaf een hoge kaap diep beneden ons
enkele kuifaalscholvers en geelpootzilvermeeuvlen zagen, keerden l''re

terug naar j\jaccio. Het weer was intussen zó opgeknapt, dat we op
het strand konden overnachten.
Toen we weggingen regenrle het, maar terug in ltrice wiis het weer
stralend weer, en de lloordse pijlstormvogels scheerden over het
rustige water, alsof er niets gebeurd was. En dat ivas ook zo !

J.lJ. de Roever
vrlagenaarstraat I oA, rrsd 100,

januarÍ- 1977, oR/vDr

Vervo van blz. B

Literatuur-1i st bij het artikel over de Fuut als broe{vogeI in
Groot--msterdan, 1976

Leys, H.N. & J.J.F.E. de lviIde. 1968. Nestplaatskeuze en nestmateriaal
bij.Futen. De Levende Natuur 7L. 255-272

Leys, H.N. & J.J.F.E. de lÍilde. 1969. Broed.populatie-dichtheden van de
Fuut. De Levende Natuur ?2: 2OI-2O8.

Leys, H.N. & J.J.F.E. de uilde. L9?1. Het voorkomen van de Fuut,
Pod.iceps cristatus L.', in Nederland. Limosa 44: 11t-183.

Vogelwerkgroep Noordhollandrs Noord,erkwartier. L97L. Broedvogels van
Noord Holland Noord. J. Heijnis Tsz, Zaandijk.

december 1976, EK/JYT.

Egon Iri. Kraak
'ríijsmullerstraat 44
nmsterdam - 1017
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VogeIs rond Istanboel, eind augustus lpl6

Marti-n van den Be ro Resi Damhuis

Istanboel is beroemd om de massale vogeltrek aan het einde van de
zorner en het begin van het najaar. Beide schrijvers zijn eind augustus
J-976 eens gaan kijken in d.eze Europees-Aziatische stad en waren d.aar
zowel van de Ooievaarstrek als van het begin van de roofvogeltrek ge-
tuige. In onderstaand verslag proberen zij de lndruk vueer te geven,
die de enorme trek van Ooievaars en Wespendieven op hen beiden heeft
gemaakt.

ïÍi1 men de vogeltrek boven Istanboel en omgeving kunnen waarnemen,
dan is óén van de beLangrijkste gegevens de plaats, rvaar de vogels
die dag zullen oversteken. Deze plaats is sterk gebonden aan de op
die dag heersende windrichtint. De beroemde Qamliga heuvels kunnen
midden in de trektijd een dag opleveren, vraarop men geen vogeltrek
boven de stad en de heuvels te zien krijgt. i"raar aI te vaak dacht men
dan vroeger, dat er deze dag ook geen trek was ! Tegenwoordig weet
men echter, dat de windrichting bepalend is voor de plaats waar de vo-
gels de Bosporus zull-en oversteken. Om inzicLÉ hierin te verkrijgen
is enige bekendheid met Istanboel en zijn omgeving vereist,
Kaaltjg: NOORD +++++ route veerboot
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(ïstanboel, 2e b1z.)

De meest voorkomende windrichtingen in de maanden augustus r september
en oktober zijn ZrÏ en NO.

De NO-wind drijft de trekkende vo5elsr nog voordat ze midden bove.n de

stad IstanUöèt zijn, de Zee van Marmara in. De vogels tlekken dan
(vaak taag) over zee naar de kuststrook ten Zuiden van Uskudar
(= het rr.ziatisch gedeelte van Istanboel). Op een dag met NO-wind zal
men op de Qamliga heuvcls en boven Istanboel maar weinig vogels zíen
trekken, omdat d.e hoofdmacht de stad op een afstand van 10-11 km-over
zee parsseert. Om de vogels dan wé1 te zLen overtrekken, zÍjn de Prirrsen-
ei-lairdenr-B.q"gz e,n Kinati, bij ui.tstek geschikt. 0p deze eilanden kan
rnen een waar..nemiígsplaats uitkiezen die enkele tldntallen meters boven
de zeespieggi figt, zod.al men de vogels laag over zee ziet aankomen.
Door dg..sctriijverdrwerd uitsluitend op het eiLand Burgaz waargenomen'
dat 1)-20:km van Istanboel ligt. Meerdere malen per dag_onderhoudt een

veerboot de verbinding tussen Burgaz en he1; vaste land (priis retour
+ í 1.-).
De Ztirt-wind drijft de vogels recht over fstanboelr van waaruit ze direct
de Bosporus oversteken en over de Qamliqa heuvels trekken. Op topdagen
kan men vanaf d.e heuvels de vogels boven Istanboel zien aankomenl is
het weer echter geschikt voor thermiek-vorming, dan passeren zij het
Europese gedeetr-te op te grote hoogte om duidelijk waargenomen te vror-
aen ivaak enkele kilometers troog). Pas boven de i3osporus en het Azia-
tiSchr gedeelte vérli.e'zen z:-j hoogte, zodat de Qarnliqa heuvels een ideàIe
waarnemingsplaats worden. Later' in het seizoen kan men ook bij Kanlica'
iets nooràelijker aan de Bosporus gelegenr vooral rs morgens are'nd-
achtigen zien passeren.

Bij wj-nden tussen NO en Zví wordt het vinden van een goede waarnemings-
pIàats vaak een gok. Op windstille clagen zijn de Qamliqa heuvels ver-
moed.elijk het gunstigst. De Qamliga heuvels zijn niet alleen aantrek-
kelijk vanwege de ooieyaars- en roofvogels. Het park op de kleine heu-
vet (Crqrrk Qàrnliga) herbergt rs mor;,ens vroeg vaak vele zangvogels.
Het gaat hier meestal om (voor Nederl;indse begripl,en) aantrekkelijke
soorten. Daaroft zullen ook de zangvogels, die op de heuvel zijn waar-
genomen, worden vermeld in de hiervolgende dagboek-aantekeningen'

2l augqstqs

Vandaag om + 12 uur de Bosporus overgestoken naar Cuquk Qam}iga
(de kreine [euvel).
Het aantal Noordse Pijlstormvogels (Puffinus p. yelkouan) is aanmer-

kelijk kleiner dan tijdens ons verblijf aan het begin v:'n de reis
(op il juli in tv,,ee uur tijd + 32?5 exemplaren door de Bosporus trek-
XenA) . Ér zijn ook minder Zwaíttcopmeeurven, meestal juvenielen of exem-

plaren in winterkleed. Er heerst een overlvegend N-NO v'iindt bii heldert
onbev,rolkt vueer. Volgens cle ons inmiddels bekende rrvrind/plaatsil-theorie
zoud.en 1vij niet veel trekvogels boven Cuquk Qamliqa líaarnemen. Dit komt
helaas uit ! Wij moeten ons tevreden stel-}en met 2 fÍitte Pelikanent
die richting Zvraihu 2." Saanr en een Dllergarend, donkere fase, die sa-
men met enkele Boomvalken en een Sperwer boven het park op de heuvel
jaagt. Verder krioelt het in de l-ucht van de Àlpengierzwaluwent die hun
Àchrille, beverige roep boven de stad laten horen. In de bosjes op de

heuvel zien wi-j Èop, Scharrelaar en tientallen Grauwe Klauvuieren err

Kl-eine Klapeksters.
26a tus
Harde wind uit No-richting ! rs Morgens tussen 9 en half 11 een groep van
+100lïespendievenrtweej.rgendeZwattr'e'Jíouwenindehavenrenenkele
[roepjes Ooievaars, waaronder een Zwarte, boven de Ga]"ata brug in het
Europese gedeelte van Istanhocl.Vanaf deze brug met de boot naar Burgazt
waar';uij van 12 tot ) uur in de namiddag hebben v/aargenomen.
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(Istanboel-rJe bl-z.)

In d.eze tijd. kwarnen 2 grote groepen Ooievaars het eiland overr één van
IOOO en 6én van 2OOO exemplaren. Van de roofvogeltrek was.weinig te merkenl
in de loop van de midd.ag passeerden + 25 Víespendieven. Op het eiland zelf
nog een tiental Klej.ne Zwàrttoppen. Tijdens de terugreis naar Istanboel
zager. wij vanaf de boot tientallen Noordse Pijlstormvogels tussen de ei-
lancien, terlvijl Zwartkopmeeuwen de boot volgden

2/ augqqtus
Vandaag regenachti-g weer met zwakke r,vind uit iriNví r maar er wordt besloten
om wedórom naar BurEaz te gaan. Bij een tussenstop van de boot in Kadiköy
(Aziatisch gedeelte van Turkye) trekt een groep van + 265 t;1s=rendieven over.
Ook tijdens deze boottocht weer Noord.se Pijlstormvogels .en Zrvartköpmeeuwen.
Deze middag zitten wij tevergeefs op Burgaz: geen roofvogel of Ooievaar
komt over. Rond half vier vrordt besl-oten terug te gaan naar Istanboel.0p
de terugweg klaart het weer plotseiing op. Terwijl wij Langzaam over de
Bosporus Istanboel naderen, zien wij met stomme verbazing, dat duizenden
Ooievaars van het Europese naar het Aziatisch gedeelte oversteken. De
rlstrcomtr is zotn 50 Ooi-evaars, breed, en zover als in Aziatische en Europese
ri-chting gekeken kan worden, verdwijnen de Ooievaars in de warmet trillende
lucht. Een ongelooflijk schou,,vspel ! Hebben wij vand.aag de verkeerde plaats
gekozen, of hebben deze duizenden vogels gelrracht met oversteken tot het
weer beter werd ? Voorzover wlj de lengte van de rrstroomrr kunnen bekijkent
schatten wij 5 à 6000 exemplaren. i,laar terv.;ijl de vogels met rustige vleu-
gels1ag, nu en dan zvrevend, de mondi-ng van de Bosporus oversteken, vaart de
veerboot verder, zod.at vrij het einde van d.eze rnassale oversteek niet mee-
maken. \ïanneer Uskiidar genaderd wordt, bevind.en zich ook hier honderden
vog.els in de lucht. Enthousiast geworden gaan vuij .bij de eerste aanleg, in
Xaàit<öy, van boord,. In een hal-f uur trekken hier zo'n 1OOO Ooievaars, 4OO

i,'íespendieven, 40 Zurarte !ïouvren en 1 Zwarte Ooievaar over. Daarna is de
lucht nog slechts gevuld met schreeuwende r.lpengierzvraluwen; Been Ooievaar
of roofvogel is meer te zien. Niets wijst er lneer op, dat over een breedte
van + 5 km in een uur tijd wellicht tienduizenden Ooievaars en Ïíespendieven
gepasseerd. zijn. De vogels zijn precies tussen de eilanden en de heuvels
d.oorgetrokken. !ïaarnemers op d.e Qamtiqa heuvels en op de eilanden hebben
door het slechte zicht dit fenomeen gemist.
28 augustus
Mistig t/eer, vrijwel geen vrin,l. (nu en clan ii,/-Zi,l). ltij besluiten naar Cuquk

Qamliga te gaan. Bij het beklimmen van de heuvel is de eerste vogel die
wij zien een Slangenarend, op d.e voet gevolgd door een groepje van li
iïespendi-even en Zwarte VÍouwen. De rest van d,e morgen is iTeinig te merken
van Ooíevaars of !'jespendieven trek. Een beetje verveeld, en verwend door
de resultaten van 6isteren, besluiten wij een kijkie in het park te'nemen.
De zangvogeltrek blijkt goe.J op 6ang gekomen te zijn, De bosjes worden he-
volkt d.oor ti-entallen Paapjes, Grasmussen, Vale Spotvogels, Gókraagde
Roodstaarten, Klej-ne en Bonte Vli-egenvangers, een Kruisbekr een rrhalverr
Irjithal-svliegenvanger (semi-torcluata) en een Oost-Europese Tjiftjaf (fut-
vescens of tristis), fn Ce }oop van de middag komt de roofvogeltrek 1os.
1n kl-eine groepjes gaan r.otn ZJO'rVespendieven over. Hiertussen ontdekken
r,vij een Schreeuwarend,. Deze kleine arendsoort valt tussen de \,Íenspendieven
duidelijk op d.oor zijn meer gedrongen silhouet. De rfthrill-trvan de dag
zijn twee Sakervalken, die kort na elkaar de heuvel passeren. De Sakervalk
is één van de grootste valken van Europa. Bij het v.r-iegsilhouet vallen d.e

brede, bij het zweven wat rondó, vleugels en de lange staart duidelijk op.
De Lannervlak is de valk die in Europa uj-terlijk het meeste op de Sakervaf.k
1ijkt, Het vliegsilhouet van de Lanner is over het geheel wat slanker dan
d.at van de Saker, vooral geldt dit voor de vleugels. De Lanner is op de Bos-
porus een vri 7 zeldzame verscirijning, omdat deze soort in tegenstelling tot
de Saker hoofdzakelijk standvogel in Europa is. Tussen de \ïespendieven zien
wij deze middag nog trvee Balkanspervuers, die duidelijk opvallen door hun
witachtige ondervlc.ugels .



(IstanboeI,4e b1z.)
2! augustus

l4

Vandaag een vrijrvel ivindstille dag met zware bewolkj-ng, zodat op de
Qamliqa heuvels rvord.t gegoÈt. Bi j c1e oversteek naar het Aziatische ge-
deelte zien rarii, behalve de'normale Noordse Pijlstormvogels en Zwartkop-
meeuhrenr nog een juveniele i?alreiger de Bosporus overvliegen. De heuvels
leveren niets op, behal-ve één nj-et nader te determineren arend. Ook de
zan§vogels zi-jn in niet zulke grote aantallen als 6isteren aan',vezi-g.

JO augustus-

De r,rind neemt later op de dag toe uit N-liO richting, zodat v'iij besluiten
ons geluk op Burgaz te beproeven. Tijclens de oversteek vliegen er tr*uee

RoodhaLsfuten langszr j. Nog. voor v,ri j het eiland bereikt hebben, zien wi j
een groep van 3 à 4OOO Ooievaars.' Het blijkt een to,odag vocr ons te wor-
den. Onafgebroken vliegen de Ooievaars, Zwatt.e Ooievaars, irespendieven en
Zwarter,Vouwen over het eiland Burgaz. Voor de afwisseling komen uit Azia-
tische richting 6 ';itte Pelikanen overvliegen. De rneest opwindende soor-
ten zijn een man Steppenkiekendief err wederom een Sakervalk. Tussen de
honderden iÍespendieven bevindt zich eveneens een Steppenbuizerd (subs'p.
vulpinus). Opvallend bij de "jteppenbuizerd. .rïaren de kaneelkleurige staart
en de donkere crèmekleurige ondervleugeldekveren, die aan de vi-ngertoppen
vrat doorzichtig leken. In totaal gingen er deze dag zo'n IJ.O0O Ooievaars

JI au51us tus
Vandaag is het v'rindstil, en wij houden ons aan de winden-theorie: Qamliqa
heuvels. De trek is net zo goed als gisteren, vandaag krioelt het oqk
i,Íeer van de zangvogels. De twee grootste groepen Ooievaars tel.l-en resp.
15OO en JOOO exemplaren. Blj de itespendieven is de grootste groep er é6n
van 11O exemplaren. .Tussen de rJespendieven ontdekken wij nog een Dwerg-
arend, ditmaal een lichte fase, een Slangenarend, en enkele Sperwers en
Zwarte tïouwen
In totaal worden deze dag TOOO Ooievaars en 5OO lïespendi-even boven Cuquk

Qamliga gezien. Ook de zangvogels zijn met honder:den vertegenwoordigd
in het park op de heuve]. Tientallen Kleine Vliegenvangers (opvallende
houdingg opgeuripte staart), Gekraagde Roodstaarten, Paapjes, Roodborst-
tapuiten, Tapuiten, fitissen, Tjiftjaffen, Fluiters, Braamsluipers, Vale
Spotvogels en Grasmussen bevolken de bosjes. Tussen aI deze vogels ont-
dekken r,vij aIs byzonderheid een Griekse Spotvogel. Een duidelijk grote
spotvogel: zware Ian5e snavel-, hoog rfhippolaisrr voorhoofd, Iichte oog-
streep. De onderzijde lichtbruin, bovenzijde donkerder Jan de onclerzijde.
De handpennen zijn iets donkerder dan de armpennen, en hebben duidelijk
lichte zomen
al- rnet al heeft de heuvel zich op de laatste d.ag van ons verblijf be-
paald niet onbetuigd gelaten als het om vogels gaat

vriij hopen met bovenstaahd verslag een kleine indruk te hebben gegeven
van de enorme fioeveelheden Ooievaars en roofvogeJ-s, die over onze hoofden
getrokken zijn. Istanboel Is op dit punt zijn faam dubbel en dwars :

rvaard !

Adres: van Rei-gersber.,,enstraaL 7L

januari l-977, vdB/vDr

IiI , Ahisterdam 1014.



Ài'ISTERDAIVISE BOS, vigrde kyaetaal_Lgre.

De waarnemingen, hoe'uve1 critisch beoordeeld, blijven voor de
verantwoordelijkheid van de waarnemers
Numrnering volgens Vogelgids' 3e druk.
De nummers tussen haakjes (..) verwijzerl naar ttDe Vogelwereld
van het Àmsterdamse Bosrr, verder te noemen trBos.:Avifaunalf .

+(..) betekent: aanvulling op deze /,vifauna.
Het teken o kan ook o-k1eed betekenen.++

L'

o)

(?)

(ro)

!. Fuut Noordkant:
Tff-íos E6l-66d6i6nd ions, bii oeverpark (Cïi)
Totale aantallen I'tM hele kwartaal max. l-7 exx (2O/L2, .AA)

EIders:
2/11 5 exi-Àrïl Poet - 29/11 1 ex KLeine Vijver (lrieringa)

9.-Podaars irlle waar!emingen op Niri en aangrenzende waterpartijen.
Va;Ierend-aantal, max. B exx (?/1L, Cir',)

28/Ll voormalige Molensloot en 25/t2 IJssloot roepend ex, in gezel-
schap van resp. I en 2 andere exx (SS)

18. rralscholver Laatste wng":
3/lO 1 ex vissend op NM (RD)

(ff) 4Q._Elgqwe reiger (aanvullingen eerste h;rlfjaar)
ZZTE-BG b e ze tte-nesten .

146 pul1i geringd.
Eerste ei tussen 26/2 en t/J, eerste jone 2?/),
Nieuwe - tweed.e - r.estiging l,íoord.kant, n.1. niet alleen bezet nest
i-n eerste bos, maar nu ook een nest in el-zenrij ONM O. (gfoX)

(t6) 27. Roerdomp
ïW-T."-6p het ijs,

+(r8) fo._Lepeleer
L8/L2

+

om 12
on L1
om. 14
Bijle

sl-oot eind exc, paid ONM (RD)

Éerste december-waarnemingen.
uur JO 6 exx ri. íiZll over start Roeibaan (mevr. van Kelckhoven)
uur, 2 exx laag over ONIvr ri. lf (Swart r ^rr)uur JO 2 exx ri. ïvZïrl over boerderij I"ieerzicht (Ur. en Mevr.

veld, mevr. van Kel-ckhoven)

(2I) J4. r,iintertell4g r.antallen k1ein, max. 40 exx, uigez.:
27/lL + 200 exx rond.vliegend, gedeeltelijk in ótappes neerstrijkend,

Óllti (.iii, SS , me j '. v . Vlie t )
(24) J/. Smient tla 1'//4 pas weer m.i .v.

2Jn6-E-éxx over ONI'I ri. Z,tir/ (Swart)
Vrijutel uitsluitend overvliegend waargenomen, ffiàxr

l3/'Ll- ca.60 exx ri. Zlí en l ex ri. ZO (Swart)
3O/lO 1 ö invallend sloot eind exc. pad (Swart, SS)
23/L2 1'l exx op NFr-(no) - 29/Lz 4 ö 2 g 9! xt'r (ss)

(26) l!. slobeend
Oct./nov., kl-eine aantallen overvl-iegend, max.
Enkele waarnemj-ngen op slootjes url. Mz, max. J

(ZA1 41. loppereend
24/12 2 ? ,b de Roeibaan, tussen kuifeenden

(29) 42. Kuifeend
r/isselende aantallen op Nli
(29/:.2, ,:s). Elders:
Z?/IL ) exx HoornEÍ66I-(^ir,)
27/ll + 10 exx K1. Vijver

c . q. overvliegend, max. 7OC e>:x op I'll'i

10 (2/L0, Sr,rart, RS,SS,Cir)
exx (z:/to, Swart)

(n»)

- 24/L2 Roeibaan (no)
(,ij-eringa)



(asd Bos, L976-w, 2e blz.)
3o) \2. !4!e,leend

2o71Í-B-éix ovet Meerpad. ri. N

Àanta1len op Irllrl max. 9 GL/1.2,
3g) 54. tionnet je

0p NM kl-eine aantallen, max. 1J exx (13/LL, .*À, E. smalle-gange)
2?/lL B exx K1eine Vi jver'(lïieri-nga)
2B/L2 3 ö 10 g A,veense Poel (ss)

G2) 41. ar:-J(qrEef Na 26/2 al1een nog:

-?T.1? y ?91. r ?, afw .sselend
Uiteindeli jk vèrdr,ui jnend ri .

6/lt 1 9 over oNlI ri. Z (Swart, SS)
t?'/tz 1 { op Nrvi (RD)

+(l!) 49. Zvlarlq !eeëe44.

3o/lo 1 6 over exc . pad ri . NO (Sr,vart, SS )

6/71 zwemmend op en cirkelend boven NM.
Z'ui (Swart, SS)

3l) JJ, Grote Zaagbek Na )/4 pas weeï m.i.v.
(Cví)
CïÍ, SS)

21/LZ loopirlM
(40) !!. Bergeend

5/1o 2
(4t t/n 45).

6/Lt
20/LL
4/LZ

L4/t2
L7lt2
L8/12

23/L2

24/t2

(no)

29/LZ brandsans: L)O
ioeFëi-(Ss )

68. tïirde zwaan

exx over NII, ri. W (RD)

n 64. Ganzen.

f grauwe ganzen ri. NO (Swart)
ganZén-6[eö.1-1oo exx ri. ,; (^t r SS)
I1O oranggSl?gl "i. 'L\il (euXer)
regelfrà[te-Eglggllgl : j-n zuid. ri. (euher)
Z ifglg3nzei--f6ilil-6p-wf . Ytz,, 24 rietganíen over wI. I'tz ri 0 (nO)
1 ii6lgaiS-Eoven Ni"i'(RD) - 4 rrgrauwglganzen ri. zo (swart)
IB-gànà Aí-spec. ri. Zo. (ar.) -----:--
kolgans; sterke trek, tussen lO.OO en L3.OO uur I5I1 exx in
2§-§i66pen, in grootte varierend vàn J'ZJa exx, r1.9 en NO.

Tussen l-5 u 15 en 15 u 45 nog 1-22 exx in groepén van 15 ri-. %'ul 1

45 ri. 'i,,, 4 ri. Z\'j, 22; r:-. ZO, B ri.',í en B ri. O. tI deze
rvaarneningen over I{oordkant asd Bos (RD). r?ie aanvulling benèden.
kolgans: 1! exx ri-. '/, en 37 exx ri. I'JO t oismede
16-gàíàen spec. I zeer hqog overvliegend Noordkànt (RD)

exx ri. I'lO over exc. Fad, gezien en horen

( 46)

( 49)

1o/Lo ! exx,
LB/LZ 6 exx,

Iaag over O

vrij laag o
O (Swart, i{A, SS)
ri. O (Swart)

NM, ri.
ver ONI,Í,

Z (RD)
( 48) 69 , _41e!ne Zvrann

2/12 2 exx over ONIYI i^i-.

?4. Buizerd
Hele kwerrtaal waarneningen, vooral hertenkamp en
22, 21, 29/LOl' 2, L5, 2?/ll hertenkamp (ï,lieringa)
22, ZJ/L); 2, ?, L3/LLi 11, 14, 20, 241L2 Noordka

2E/L2
29/L2
23/tZ
25ito
t/tt

§S, mej. v. Vliet, C'it, iiieringa), - . -:" :

1 ex slapend in bosje ONI'i l, (v.ci. Berg)
1 ex in bosje ONIui ,r (SS) : .

I ex heuvel (ttS) 
:

tweernaal 2 exx boven het Vogelóilana (Topsvoort, Haasnoot)'
driemaal hetzelfde ex boven het Vogeleiland (iaem)

exx ri
(Rs )

Noordkant:
- 16/:'0'2 exx
nt (Buker, clGr,

(Straatman)
, Swart,

:3ly9l}1lg-591g33:: 24/Lz L6 exx ri o over ui.24, il + LL o, oNM



l-7-
(asd Bos, 1976-Lv, 1e btz.)

(:f ) 77. Spe_rwer Na t-5/5 weer:

+(218)

$5)

21/10 L ö hertenkamp (tJlieringa)
2/LL I ex Oeverland PoeI (Wieringa)

24/12 I ex voorheuvel (nuter)
Verdere waarnemingen alle Noord.kant, steeds 1 ex, behalve op:
?/LL en L3/LL (resp. C,u - S,sart, C1rJ, SS) 2 exx.

lB/12 3 exx, waarvan 1 ö (.,;,r*)
)l/12 I ex kampeerterrein (Straatman)

Éeeareno
öm-TrÏ;r 55, over exc, pad ri. Z'a, + 1OO m hoog:
een roofvogel rnet zeer brede vleugels, vleugefpunten sterk gevingerd,
opvallend lange hal-s voor een roofvogel -
onderzijde geheel donker - staart kort, r.'igvorrnj_g -
Vleugelslag zwaar, af en toe afgewisseld met zweven.
achtervolgd door J kraaien, span',vijdt" I viermaal die van de kraaien.
J minuten lang kunnen u/aarnemen - kijker 7 x 50.(F. Stroeve) .

Helaas een 6ónmanswaarnemj-ng, dus 2.5. rronbevestigde waarnemingï
Ter beoordeling door Stroeve ook d.oorgezonden aan C.N.A.
84.. lleqpendief
Na 2/1o (zíe íorÍg Blad) nos:
9/7O 1 ex over Jollenpad ri

+$7) 84. Blauwe Kiekendief
Zi; (RS)

I l_ boven ONI,Í (suker)
:(6o) !2. Smelteken

6 over exc. pad (Swart, SS)
ex l;ings l4eerpad. (Swart, Ci/, S,S )
ex over kanobaan Schinkel-polder (gufer)
ex boven ONI'I (guker)

(62) 94. Torenvalk
I paar net )4 jongen (Buker, de Groot, Hartog)

(63) 98. Patrijs
NB íí1976 geen enkele vuaarneming.

(67) 1o2. iïaterral

3o/LO I
t3/t\ 1
tr/t2 I
24/12 I

In ONM horen roepen op ZJ/IO,
(Swart , SS , Crr.,l , \iíieringa, Àtr I
Gezien Noordkant:

L1/lL (2 exx) | z?/tt, 2/L2, :8/tz
RD)

2L/tt
2/L2
3/12

4/tz
B/tz

ao/L2

2 exx four. sloot ONM C, bij de ] bant<en (RD)
1 ex f our. op gras + 15 rn van rietrand ONI;I verwi jderd (nO)
idem alsmede I ex fouragerend in eerste bos t.h.v. d.e j banken,
zeker 1O m verwijderd van rietrand ONI,I O (RD)
l ex four. op fietspad bij plank schuilhut ONM W (gulcer)
1ex zien lopen berm l(oenenkade bij plank ONIvi lld (mevr. Brj.nkers)
1 ex four. grasrand tussen Koenenkade en oNI{ lï ; zwom naar d.e
overkant en verdvreen aldaar bednchtzaam in het riet (vDr)

Ll/12 1 ex vIj-egend over rietstrook buiten l{eerpad N (C,i, S.,vart)
18/12 1, ex eind exc. pad, eerst hard horen ttkraàientr, daarna gezien (Swart)
26/12 1 ex ONIui O bij rie J banken (ïïieringa)
28/12 1 ex ONl.{ (v.a. Berg)
YqCgleflel4: L7/tL I ex gehoora (dGr)
§gbiSEgilglggf, achter huis de Groot:
LL/L2 en l2/t2 1 ex gezien (resp. I{evr. en Hr. de Groot)
3O/9 I ex; IJ en LB/tt 1 ex; J/12 2 exx, Lt/12 1 ex, kanobaan achter

karnpeerterrein ( S traatman)



1B
(r.rsd Bos, 19?6-T\1, 4e b1z.

( 74) l-12. scholekster I'la 8/B
ex roepend over

( 84;

)

nog slechts:
ONI'I O (Svuartr SS)27

(75) 114. Kievit

Q7)

Hel-e kwartaal, in ieder geval t/n 20/L2, overtrekkende exx
(max. JJB exx, g/lo, Swart) en wj-sselende groepàrn op weÍlanden Mà,
meestal niet meer dan enkele tientallen, uitgel.:
4/tZ + 2OO exx, die op de vrieken gingen voor biddende torenverlk (^-)
ll9, Goudplevier
25/lO tretr óvéi Nt'i (Verhoeve)
L\/LI L? exx over exc: pad (sS,

(78) 115. Qq4!bekplevier

Ciï, iled. Aii)

2/Lo
(821 L21.

J exx over exc. pad ri. ONO, roepend (Sr,vart, Ci'í, SS, RS)

lratersnip

-97ÍO Zrexx over ONi,i lr ri. t (Ci,ï, RS

(85) 126.-Houlsnip. :.

weilanden \Iz, kleine aantallea,

( Verhoeve )

, SS, Swart)

( 86)

2o/ll 1 ex opvliegend Schinkelpolder, bosgedeelte langs zuid.grons
Colijnweg (CrJ)

2O/L2 I ex Zuiàelijke Bosrand (Verhoeve)
26/L2 1 ex exc. pad (iVieringa)
29/L2 1 ex Balkan (Verhosve)
,r/,, 1ex bosje tussen heuvel en Kleine Vijver (8. Smallegange).

1l/12 1 ex vl-iegend boven ONi'i, af en toe inverllend. (RD)

te8.-,Ulp 10/L2 en )1/1ít I ex over kamp. terrein (Straatrnan)

Íoztl en L8/t2 l- ex over Nl't (RD)

(9o) t3i. _g:-_Lselie

(ro6) \62.

J- ex roepend over exc. pad (SS, r.À1 dGr + exc.)
1 ex roepend i-n slootje 0N1,1 (RD)
3 exx vlogen vrij 1aa65 over Gem. terrein ri. NO,
invallend bij Bibo Jachthaven, roepend, (Swart)

Grote l,iantelrneeuw

Hele kr,vartaal ivaarnemingen ONI"I , c . q.
max. )Z exx (11/l:, swart c.s.)
24/LO 4 exx over zuidelijke Bosrand
121. Bokje

-znó

30/to lex

Diverse waarnemingen van 1 ex.
2 exx op B, ) en l2/l,O (Sruart, Cr'r1 RS, SS; RD), a1sme,1e op
9/t2 en 2L/12 (Verhoeve) '^Ile waarnemingep op Niui. : i.

29/lL 2 exx r.rv. PoeI (Verhoeve) '

(1oB) l-61. Kleine I'iantelmeeui.r
2q ro--t-x,-N:óoràtErit-(,,; ie r i nga )
LI/LZ 1 adult e4, vliegend over l,li,i

( r12) r71. Ko]<meeuvÍ
28/12 1 ói-zomerkleed. u,.

( 121) 191. Ilolenduif
2t+ (s:1

( 128)

\è'!vaft, U.;r §-/

-ffi-omÍB-u JO 2 exx ONI'I (Veting) - aanvulling Jd-^ kwartaal.

3/Ll 5 exx wciland,en irz (i/ieringa)
ll/Lz I ex, meevliegend in grote groep houtduiven over ONM O,
. r daar in een bosje neerstrijkend (Swart, SS, Cii)

2OJ. Bosuil
14 paaï biàchten tezamen 2J jongen 5;root I daiarenboven rilaren er
nog 4 territoria bezet.(Buker, de Gr:oot,,flartog)



-19

(l.z91

0t6)

(rle)

+(t321 zo7. Gierzwalu.,v ltra tB/9 nogz
-q16--Tex over exc. pad (o1denziel, med.. vDr)
9/to 1 cx over exc. paa (SS)

Exceptioneel late data voor rrsd. Bos.
AvN: rrslechts enkele v,iaarnemingen uit october (f6) en novenber (10).

Eén vuinterr,.;aarneming, 20-12-19!8 Sprang-CapeIIe n Vogeljaar.fl
Q\, 2og. rJsvogel

Noordkant slechts:
4/LZ I ex sloot J banken oNI'{ O (;1.;
Bij huis d?r 29/LO t/n 5/tL re1elmatig v/aargenomen
vogeleiland: 25/Lot 27/Lo. Ii.i"v. 24/LL t/n 17/L2
(To;svoort, Haasnoot, med. vDr)

2l-4, Groene S cht t6/tL x roepend overkant Nir"i bij mi1 . llP-zerne \
ex Noord.kant . Iuieer exx op: ( verhoeve )

r)
Regelmatig waarne ngen v
9/LO 2 exx oeverpark trrz

6fi1 l ex resp. v,r'. 24, Gem. terrein, exc. padr ocverpark, mogelijk
niet al-}e vier verschillende exx (SS)

enluchttheat9I'

24/LAt LL/LL, 2/L2 1 ex Vogeieiland (Topsvoort, Haasno,ot, med.. vDr)
28/LZ I ex oeverland '.'ïï-F66I-(§S)

(r.sd Bos, l9?6-IV, 5e b1z.)
2O4. Ransuil
6 broedgevallen met t2 jongen, alsmede nog min.
4 Songen. Dus 12 paar rnet min. 16 jongèn (Buker,

2t Iil-eine Bonte S echt
I gezien bij de J bruggen, omgeving start Roeibaan (liieringa)

6 territox'la met min.
de Gröot, iiartog)

(aor)
regelmatig.

1e
an1

(ac

ll/12 1 ex resp. exc. pad, omgeving boerderij l'iz' 9p
ZUIÈfl j99_8991!e3t ( iJierinsa)

IO/L? r-e*-óió:-1,àd-en-2 oeverpark l"iz (RD)

l-

-Í25- 1 ux four. overkiint lliulr in ruigte bij jachthaventje halverwege
Jaagpad (Scnep)

2/5' I ex Koenenkade, in 'i,rilg bi j poelt je ONM \rr (Scfrep)

(145) 226. Boerenzwaluw
ÍJaarneningen Noorclkant op 2 r 6 , 9 ,oc tober (S'wart I C,í 1 RS , SS )
24/lO 1. ex over Vogeleiland (Topsvoort, Haasnoot, med. vDr)
13/tL eerst 2 exx ri. Z'rï ove:: ONLI (Swart, riAl E. Smallegange)

om Ip v 55, Daarna om 11 u 10 7 ex roncrcirkelend boven
ONI,1 (Swart)

( f46) ?27 . tluiszvualuvr Laatste waarrneming:
-67Lo foriià§eFend boven exc. pad eerst 1 ex 1aag, later nog

I 5 exx hoger (Swart)
(221,) 212. ilonte Kraai

24/12
(140) 22o.

-v71Í
6/\L

t3/tr
2/t2

28/t?_

(222) 233. Roek
21/to
6/tt

22/to
29/Lo
L/tL

1 ex gehoord, Kleine Stuis (RS)

Draaihals sranvullingen 2e kwartaal:

6-e eleiland (Topsvoort, Haasnot,
in totaal I exx ri. Z\í over Noordkant

( Sv,,ar t )over exc. pad
in bomen Koenenbos (RD)

(ss )

med. vDr)
(Swart, SS ; titi,)

2 exx
1 ex'
1 ex over ',v. 24 r:.. ZO

resp. 1l, 1 en 2 exx over OlJi,i O ri . Z (Swart, iïj-eringa)
in totaal ! exx over exc. pad ri. ZV't (Swart,

dJt t
SS)

22 exx, zr/lo onbekencl aantal over liM-dijk (Verhoeve)
I ex over zuidelijke Bosrand (Verhoeve) 

^+ 25 roeken over Schiphol Oost (Verhoeve)



17Ío bii exc. paa

(2OO) 247. goomkruiper
2712-- Aíngènde exx Jachthavenbos en w, 24 (vDr)

(f6r) 252.'KramsvqgeL t';a 17/4 pas v/eer:
fÓ/fO 2 exx roepend over exc. pad (--)
Daarna slechts nog 1 october-, 4 november-,
I'ioordkant. i\iax. 29/12 75 en JO exx ri. Z
LB/1,2 t 40 exx op hertenkamp, I met witte

Q6z) ?21. -ar.el-ijster

1 dec erinb err,vaarneming
over exc. pad (SS)
vlekken op linkervleugel (..i.)

(..bd'Bos, L976-ïv I
:

( rgg) 245 " Baard.mahnet je

23i1O--1 g in top boorn OI{NI, ook

( re g ) ?62 t geErccgqe-r{o-o-ds taar t

6e blz, )

Na,9l1O (zie vorig Bïad) nog slechts:
(Oldenziel, med. vDr)

2171l- 
"r_lgglq 

ó"..on:]g. p,s. 11 (oo.stelijke uitloper KI. Vijver
(168) 264. paap;;--- rglrr-, L7/LL1 La/rz zingend ex kamp. terrein

(vDr)
(Straatman)

zi- en vli-e gèn (Swart , tr.i*)

In aflrijking van Lietgeen rverd vermeld op bIz.
toch één rvaarneming in 1976, n.I.:
25/5 -ïö, voed.selzoekencl Koenenbos bi j Gem.

roep' (scrre.p)

l) van het vorig Blad

terr., geen zang, weI

(rZ4) 270. sprini.;haanrqetz4ngqq
íeI. lied. Bfàa jrs. 14, nr.
Op 26/6 ook waargunomen I s
door Hr. Schep.

(rEf) 280, Zwq4tkqp lta 2J/) nog:
2 e, l7+kardina

/LL L o,
arlsr,rutË

.ranvulling 2de kvrartaal ,
2) b:-.z, 11:

avond.s tussen 11 en 12r'constant zingend,

L6/lL 2O1'Ll 2

bij huio
zL/Lt I ö 1
Groot (aGr)

o.t'oe
Zo-hoek Oi"l}i O

o r. f ouragerend op
+

(RS )ZO/IL I o ](oenenkade (SS), f g
Laatste wàarnerning dus z 2L/Ll- -

(186) 2BB. rjiftjaf
VoTto
t2/tL

1 ex eind exc. pad rkort e zar^g (S,:, ..r..')

Li/LI

1 ex bij boerderi j i'rz, van dichtbj- j gezien, donkere poten,
verenkleed vrij donker (nO)
1 ex, slecht gezien, we1 herkenbaar al-s phylloscopus,
deter',rinatie op roep (Swa.rt, C'!'Jr SS)

(f$g) 293. Vuurgoud.haantje lía 6/LA (zie vorig Btad, b;-z. 14) nog:
2a71ó

5/LL
2?/LL

í

1 ö bi j boerdertj t'iz, §jamc'n met ge,vone goudhaantjes (no)
1 ex, 9/Lt 3 exx, Vop;e1eiIand (Topsvoort, Haasnoot, med.
1 ex bij Grote Sluis (:S)

vDr)

( rrra) a r l_e r
10

L7/to
28/12

(l-5z) 4. ,uitte Kwiksta.lrt Laatste waarneming:
zo (ss)1 ex roepend ri.

(t>l) 3Or. Qrole_ge1e Ewiketaart lla )yLO (zie vorig Blad, bLz.
1 ex, eerst in kleine sluis (Sv,'art) , later roepend
hoek ,l(öenenbos . (Swart, v. d. Berg, ir,iier'ingia)
I ex roepencl over Bosrandbrug (Verhoeve) 

.

Klapekster
olJr'i (Bukert mevr. Geers)

t e

1 ex rondvliegend boven ONI"I O, ook horen roepen
I ex OliY iï bij exc. pad (v.d. Berg, _}i.. Darnhuis)
1 ex }angsvliegend exc. pad ri. N;í (SS)

4) nog:
langsvliegend23/Lo

20/t2
(tyil ,oB.

24/t2
25/L2
28/),2

Iex
idem
1 ex,

(SS, iiS; door SS ock getuid. !ïaargerromen, soort
steeds op een stukje ONh i,i (SS)

zang)

- 20.-

,.

(Si;art , its , SS , Cl,J )



(*sd Bos, 7e blz.) -21
( 210) 2A. Barmsi S

I exx op kampeerterre.in (Buter )

(216) t3o. Keep Na 24/6 pas, weer z

ex roepend over zuidelijke Bosrand (Verhoeve) '

ex roepend over exc. pad (iwart, S.)
ex langs Ri-ngvaart, ander omgeving kindërbad, roepend (vDr)
ex roepend Tribunebos (Swart)
exx langs Ringvaart (nO)
3A/D 1 ex exc. pad (tíÍeringa)

(202) 343, R'i.et65ors
Laatste z,angwaarneming 2/1O (Swart, RS,
Tttr,t 29/L2 r,vaargenomen ONI'I (§S)

SS , C,ri )

*******,I*d(**)t*,k*,t<>3*+*********(**.+**)t*****+***,f***:i*r(***,t*+**********,F*****i.***

Gebruik te afkorti NEen namen v/aarnemers:

t976-rv,

Nlla-- t--
6/tt 1
r /r r./Lc :

fi/p 1
24/12 2
26/rZ en

Ài,
RD

vD
oG

- me j. i\rntzen
- R. Daalder
- mej. van Drooge
- J.i"i.C. de Groot

Cill -
?S-
ato

C1
D

c

.r , d. irtiel
Schoevaart
Schoevaartr

r
)t**r<t***<**i\)È***r,k*****r(*X(**,t(***)t*)t(**:**,i*t****+******{.***,kr.***,t,t**:t*,È:t!t,t**:È***,i(

§amengesteld door:
decembe:' 1976, vDr/vDr iie j . irir. J.Ii.U. van Drooge
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l,íaarnemingen in en om r.msterdam, excl. het i*msterdannse Bos

vierde kwartaal l-976.
De rrvaarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, "blijven voor de ver-
antvroordelijkheid van de rx/aarnemers.

rroir kan ook o-kleed betekenen.++voor de grcnzen van het gebied, en hoe te handelen met waarnemingen
hierbuiten, zi-e lied. R1ad, L3e jaargangr nr. 2i p. 13; inspringend
v,rorden bij uÍtzondering ',,raarnemingen véàn buiten dit gebied vermeld.

Bij el-ke waarneming moet de datum, het aantal , en een nauvrkeurige
beschrijving van de plaats worden gegeven.
Bij zeldzame vogels dient een veldbeschrijving te worden gegeven..

rrDPrr - Diemerpolder.
rrVHrr = Vijfhoek, buitendijks stuk land, Diemerzeedijk.

ríCD = rjaarnerningsclub Diemen (van Duin, Sjouken, Vogelzang.
CiÍ = C. van de iïiel - rtS en SS.- resp. Bichard en Steven Schoevaart.

Fuut'TT.O L ad.2 juv., ?tLo 2 ad.. 3 juv., lt/Lo t ad.2 juv., lZ/Lo I juv.,
Noorder Àmstelkanaal- (Ct,t)

B/LO f aa. 1 juv., ten Zt'i v. ,Nieuwe R.ri.f . (C,;)
LO/IL 1 jut., Noord.er l.msteLkanaal (',iarendorf)
t/L2 Jl4 exx, kv,rartaal rnaximum VH (ilCp)

Geoorde Fuut
t4/tt 1 ex, IJsseImeer, tussen Durgerdam en Uitoam (v.4. Schot)

Dodaars'77ff1 u*, iimstel (c',,r)

L4/lO 2 exx, DP, 1e waarneming herfst
Lo/lo J exx, ?/lL I exx 1 l2/L2 2 exx,
|/Lt 1 ex, vdfmaal roep gehoordl het

een roepende waterral (t'Cl)

aalsgholver
meirljuni, regelmatig waargenoment overvlie gend r.msterdam-Bui-tenveldert

(van lJzencloorn)
2?/L2 I ex, Schellingwouderbrug (Daalder)

Purperreiger-ïNÍ ex, Botshol (lts, ss, cw)

Roerdomp

2. (f iSsterman, J.v. d. ,liel)

meilj[ní, regelmatig waargenomen, overvliegend i{rnsterdam-Buitenveldert
(van IJzendoorn)

lE/12 2 1e-jaars exx, fouragerend Zandput tiieurve Meer, Iater ri. Schiphol
(Daalder )

Krakeend
2VÏ6-Ï-4, overvli-egend Gouri,zee, lL/Lz 4 exx, Gouv,rzee,

l7/t2 | exx, IJsselmeer t.h.v,. Kinse lmeer, 2?/L2 I! exx,
en Klnselmeer (Daa1der)

L!/Ll 82 exx, maximum, verder regelmatig aanvrezig in wisselend
(,'JCD)

Pijlstaart

2o/tt 1 ex,
25/12 1 ex,

Lepelaar

'I/IÓ

Iangs Ie Dj-em (irCD)
Gaasperplas, overvlj-egend ri.

- 16/12 1 exx, marxirnum, DP (wCD)
kanaal Sloterdijk (C,;u)

i-s mogelijk dat het ex reageerde op

op lvtarken

aantal, VH

L/LL
4/LL

t2/t2

L30
E4

35
2

Lr

exx,
exx,
exx,
exx,
exx,

overvli-egenci, VH, ri . Z,,t (;,Cl)
overvliegend, DF, ri . Àui ( 

"CD)overvliegend, DP, ri . Z';\ (,/CD)
overvliegend, Gaasperplas (fiSsterman)
Sloterdijk (van IJzencloorn)



(Groot rrsdl 2e blz.)
lg§EENq 3l/9, 2 exx Gouwzee,

Lirote aeeeend
t4/tt t g, ÍJsseImeer, tussen Durgerdam en Uitdam
L/Lz L '6, VH (llCl)

Marken

(v.d.

_22,_
(Straatman)

Schot)

Zwatle Zeeöend-?|fi j oo
,47tt , iï
Eidereend

-Vtt ( r;c» )
IJsselmeer, tussen Durgerdam en Uitdam (v.a. Schot)

IJssel-meer, tussen D.urg,erdam en Uitdam (v.d. Schot)
, langsvliegend, VH (v,tC»)

(."cD)
Z,:l (veting)

r4711-Z
LB/\Z 

'

oo.
++exx

Grote_ZagebgE
25711-1-6;te herfst';uaarneming, VH ( ;íCD)

Nonnetj e
jlt| I-ö, l-e Diern (,ocD)

Z\/LZ I o, Gaasperplas (Ti5sterman, J. v.d. ïíiel)
z6/tzniï.22Jexx,fouragerend'ronddeVH(,ïCD)
Kolgans-6/12-genoord, over'vVestermarkt, Amsterdam-'vïest (van IJzendoorn)
21/L2 sterke trek:

veel roepend.e exx, ook t s nachts , Schiphol Oost, ir.alsmeer (Verhoeve )
1JO exx, tussen LO.lO h en l-2.00 h"r ri. NO, Ruijsdaelstraatt
i.msterdam Zuid (C;u)

]BO exx, tussen J.2.3O h en 13JA h, ri. 0., Jekerstraat, r.lrsterdam-
Zuid (ss)
min. 1OO exx, Àmstelb:ouwerij; ^nlsterdam-Oost, ri. NO/ZO
(de Roever, Veling)
196 exx, over.flat Diemen, ri-. NO; ook rs avonds en rs nachts veel
gehoord (,lCO)
ca. 2OO exx, vanaf Bijlmer ri. l{O (líCD)
J4 exx, overvliegend Zandput Nieuwe l,leer (Daalder)

ï#iËï: + 64 exx, constant opvriesend en weer
tussen i'iuiden en iului-derberg (i,vCO)

lB/12 Jl- exx, ca. 16.0o h, Muiderberg, ri. ZZ,l
tB/tZ ca. )O exx, ca. 9.3A h., Gein-Noord., ri.
!ïilde Zwaan

Írec.rstrijkend, polder

lVTZ-Z-ii, overvliegend ri.'ZO, dijk Marken (Daal-der)
20/12 3 ad. 2 juv., Gaasperplas (SS)

KLeine Zwaan
jÓho íàóhttrek,'vrrestermarkt, .{msterd,am-,íest (van lJzendoorn)
1O/lO 23l- exx, r'uaaronrler 40 exx Ie-jaars, kwartaalmaximum,

ivtuiderberg (tïCD)
L2/L2 19 exx, DF, ri. Z (wCD)

Buizerd
F6Eelfràtig dit najaar 1 ex DP, 3t/Lo t ex (ander) ri. N,rI jo/tZ

ri. 'ZO (líCD)
1/Lo L ex, Botshof (.ss, cvu)

I|/LO 1 ex, overvliegend'ri. O, Kinselmeer (Daald.er)
3L/LO I ex, ri. Z\lit VH (,'rCD)
Z/Ll L ex, ri-. O, Jekerstraat, r.imsterd.am-Zuid '(RS)

ZO/LI I ex, weiland bij rt Gein (fijsterman)
lB/L2 1 ex, VH, I ex, strand lriuiderberg, 1 exx, polder Muj-den-

Muiderberg (tu,CO)

23/L2 1 ex, Zandput |rieuwe lieer (Daalder)
24/L2 I ex, ri. 0, Ruste.nburgerstraat, r*msterdam-Zuid. (ulCD)
25/LZ ) exx, cirkelend boven VIl (Texeira, med. ',uCD)

1 ex (ander)



(Groot +.sd., 3e bLz.)

§!"I'r""
3/to 2 exx, Botshol- (S.>, Cií)

Regelmatig dit najaarr 1 ex VH (r;CD)
t/t\
4/J,l
B/rt

2t/11
27/ll L ex Diemen Zuid (uCD)

2 exx, DP (gCD)
f g, Gaasperplas (Tilsterman)
1 6x, Oud Diemen (WCO)

- 3l/12 1 ex, Oosteinderpeol (Verhoeve)

-24

zíe laatste b1z.

(Straatman)

5/12 I o, Gaaspe
g/tz z 6o, FIat

t6/L2 :. $ï jagend

Bl-auw e Kiekendief

rplas (Ti;sterman, J. v. d. ,.rie1)
biernen, waarvan 1 ex jagend (,,rCD)

, Ie Diem (u,,CD)

Bruine Kiekendief:

jagend op spreeu',iren, Botshol (SS, Cir)
ri. hl'ií, DP, ZO/LL 1 ?, ri. 0, .1e Diem
vlt ( ucn)
omgeving artis, i.msterdam-Oost (,iCD)

vH (wco)

(,lCD)
li,rnsterd.am-ví est (,Íieringa)

(::CD )
,/ró- 1 à,
5/ll I ex,
t/LZ I ex,
2/12 I ex,

r8l12 1 ö,

Boomvalk
li/10 I ex, ca.

Torenval-k
Broedgeval'ríes tertoren,
Kievi t
7ilÍTzzot exx, l-5.0o -
Zj-Lver l-evier

exx, ri
Goudpleyigr

Regelmatig
tz/LO L
24/Lo t
,L/Lo t
6/tt t
6/tt t"

t2/L2 L
t2/12 t
2L/L2 L

20/LL
t8/t2

2r/L2
L2/L2

ca. IOOO exx, tusse
418 -exx, ri . Z/2,1! , :

ca. JOOO exx, polde
!O exx, tussen Gaas
ca. 5OO exx, ri. Ntu

Stqgqlcper

dit najaar 1 9, VH

tracée Hemtunfiel,9rf^o, ri. 0, Rijperweg, Uitdam (Daalder)
Holysloot (Daalder)"
rioutrakpolder (Daa1der) 27/LL, I ö, SloterdÍjk
5/12 L o, 2?/L2 1 ö 2 oo, §Ioterdijk (Frieswijt<)
9r slotErdijk (van lJz6fidoorn)

Klnselnieer (DaaLrder)
IJdoornpolder (Daalder)

9r+o.+:o,
o-L
9t

o,

Slechtvalk
28710-:-6, rí. o , Gaasperplas (Teunissen)
25/LL 1 e-x, opvliegend uit een wi-19 op de VH.

Bovendelen zeer donkerblauv,t/zwart (staalkleurig), opvallend brede arm
(vooral aan de'basis) en een lange spitse hàndvleugel; zeer opvallend rryas

de vrij korte en erg brede staart; passeerdg in vlucht een biddende
torenvalk, vuaarvan de vogel in lengte niet veel verschilde (het was dus
waarschijnlijk een ad. ö) I vergeleken met cte torenvalk was de vogel ro-
buusterl de vogel vloog laag over.het riet richti-ng },Íuiderweg'(UCD)

L7/12 1ex, ca. l.2.1O h", ri. fi., St. Ignatiuscollege, Hobbemakade, Àrnster-
dam-Zuid.

Grootte van een kraai (werd aangevall-en door twee zrruarte kraaien);
brede vleugelbasis, spi-tse vleugelpunten,,tamelijk korte staart; rug
blauwgrijs; l-icht van onderenl brede baardstreep (Èij)"

SmeIIeken

16.Jo h. , Jekerstraat, ..rlsterdàni-Zuid (tts)

..msterdam-',r. est ( van IJzendoorn)

Lr.15 h., op grote hoogte ri. Z'tt/aZ,'i, DP (t,;CO)

Z;"i , 1 ex, ri . Z, DP ( ',CD)

n Gaasperplas en 't Gein (ti;sterman)
in I uur langstrekkend, Diemerzeedijk (!íCD)
r Nluiden-i,,uiderberg (,lCD) 

,

perplas en rt Gein, vgl. 2O/1I (Ti;sterman)
, DP (,vCD) i

|/tt ca. 62 exx, Zuidpier lJmuiden (Sv;art )
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(Groot i.sd,

9gEie
L2/12 1 ex,
25/12 1 ex,

Ho9!s41p

4e bIz. )

weiland bij
Gi:.asperplas

Uitdam (Daalder)
(Ti3sterman, J. v.d. ,íieI)

Z/LI L ex,
l1/ll 1 ex,
27/12 1 ex,

1u1tge!j,e_
Lo/Lo I ex,
LL/to 1 ex,
6/LL L ex,

zt/t2 1 ex,

0everloper
L8/LZ 1 ex,

ltureluur
Di-emerzeed.i jk ( 

'iCD)

1l/LO 1 ex, VH, l-aatste vraarneming aldaar
l'l/12 1 ex, oeverland Gouvrzee (Daalder)

Doqle §!re441qp"r

(,rCD)

2r/L2 1 exx, Gaasperplas ( Ti j sterman)

Drie te ens trandloper
ï111 nï;. Ï50 &íi-zuiapier rJmuÍden (swart)

SesBheel
187i-2-nín. 9 exx, polder l.luiden-Muiderberg (tvcn)
2\/i2 rnin. 12O exx, DP, plotseling aldaar aanlvezig
25/LZ ni,n. Bf exx, DP (IíCD)

Kl-uut-Tn I ex, plasje bij Halfweg, Sloterdijk (Ci;)
lB/12 l-4 exx, Diemerzeedijk, uit l'trNo komend (,rCD)

Grote Jager
IO/1O I ex, ri. Iti, J-ater ri. Zt Zuidpier IJmulden; zu,are vlucht'
witte vlek op zowe] boven- a1s ondervleugels, zilvermeeuw-grootte

lliddelste Jager-57§--t-t]'''d6nkere fase,' uit t'iO, langs flat vl.iegend, Diemerpolder;
gedraaide staartpennen u{aargenomen.
'ríaarneming van Kleine Jager, in l,ied. Blad 14 G) p. 19, 1976,,
word.t hiermed.e Ëer;6epen-(ïCO) (zelfde datum)

Jager spec.
7/9 1 ex, boven Diemerpolder; vogels in i1e pol<ier reageerden zeer sterk

op de aanv,rezigheid van deze voge1, niet te vergelijken met de ie'actie
op bi jv. een kiekendi-ef

- lràarneming van Kleine Jager, 'zelfd.e datum, in l,'ied. Blad 14 (3), p. 19r
L976, wordt hieifrëde-tr6ii66pen (llco)

K1eine Jager .

1 I ex, werd aangevallen door Stormmeeu\/en, IJsseImeer, tussen
Durgerd.aiil en Uitaam (v.d. Schot)

Visdie f
L7/7O 1 ex, llarken (Daalder)

Ho.1-enduif
I/ LI I exxl

tB/12 l- ex,

Veldnil
tVïó-Í "", VH ( r,C»)

Rembrandtpark, itmsterd.am-\ilest (Frieswijk)
strand l,luiclerberg (S jouken)
Sloterdijk (Frieswijk)

Halfvueg-RuJ-goord ( Sv',art )
Houtrakpolder (Ci'i)
22/L2 I ex, Houtrakpolder (Daalder)
24/L2 I ex, Zandput Nieuvre lieer (Daalder)

( urco )

ri. Z.t DP (wCD)
strand Muirlerherg -(.,CD)



26-(Groot isd., 5e bIz.)
Gierzwaluw-771ö-G, langs fIat, ri. zit (DriSfhout, med. ïícD)

ïJsvogel
?/lI 1 ex, l/12 L ex, vH (ucD)

9rg!g_Bonte_Specht
I
2
1

vlÍTt
3/L2 L

9/L2 L

+
o
x,

1B/Í2-z exx, vH (l;co)
Oosterpark, t"msterdam-Oost (de Roever)
Gol-dstar tennispark, Karel Lotsylaan (rnej. van Drooge)

Boerenzwaluvu
2i71a-í-jní;, ri. 'zui1 DP (ircp)
25/LO 1 ex, Vil (ruCl)

Huiszvraluw
B"o6dg"""l langs Overdj-emerrïeg, Diemen, ïuaar op 3O/9 de vogels nog

een juv. voerden in het nest; is goed uitgevlogen
22/LO 2 exx, Iviuiden (R. Heeres, med. r,!CD)

', 
itte Kwikstaart

oude
(,rCD)

1171T1- ei;-217l2 1 ex, Riool',uaterzuiveringsinstall;,rtie Zuid, Korte
Ouderkerkerdi jk, langs *rrste 1 (Stritter , [uarendorf )

25/12 1 ex, Gaasperplas (Ti3sterman)
30/12 1 ex, Oud Diemen (r,íCD)

1l/12 I ex, 'rinkelrlijk, ten Oosten van Botshol (Veting)

Grote Gele Kwikstaart
Dit kwartaal geen waarnerningen dak r.mstel Brouwerij
2.3/lO 1 ex, VH (rÍCD)

Klapekster

(de Roever, Veling)

2o7ï2-1-éx, z6itz 1 ex,

'vÍaterspreeuw

Houtrakpolder , Hal-fweg ( Daalcler )

L4/It 1 èx,
(lts,

qfo!e,!fjs!er

12 1

, Overd.iemerweg,'Diémen (l'rCO)

I ex, DP (,,CD)

exr ten Zuiden van de Oranjekom, r..ii. Duinen

16/10 ) exx,
Z+/ Lz I exx,

4rcqqvqsgl-í71Í-5=ix, ri. ZZ'ti, DP, le waarnemi-ng dit kwartaal; verder weinig -waar-
nemingenl eerst 24/LZ grote troepen (l;cD)'

Koperwiek
1111-829 exx, tussen lf.OO en: I).3O h

eerst 24712 grote troepen (rCD)
ii . ZZ;,i , DP ; aantallen verder 1aag,

Be fli s ter
8/tt

?Z/
ÈDr U

ri. LO
2rit2

) fo
25/Lo t ?t B.oo tr,

vuil-witte bef

!qolb_oqs tlapqi!
ZO/LZ 1 6, Gaasperplas
27/L2 2 exx, Sloterdijk
Zwatt,e Roodstaart

exx, 2 2 exx, VH (rlCD)
gazon'ilestlandgracht, Ir'nlsterdam-líest ; geschubde flaaken,
(n.iq. Swart-DÍ jkman)

(ss)
(I rLes'Jí]-Jk)

2/io

B/to,

2L/to

2 öö, 9/lO I ó,, gebourr kantongerecht, Parnassusweg, rrfisterdam-Zuid,
beide dagen zang (SS)
L3/IO zang aldaarl lO/lO zj-ngencle 6 op nabijgelegen viaduct, Rijks-

weg 1O in aanbouw (mej. van Drooge)
I ex, ook gehoord, Kempering, t.msterdam-Bijkneri laatste datum aldaar
( Ti; st.errnan)



-2A-(Groot asd, 6e blz. )

Zwartkop
13/12 I 6, tuin Jacob Obrechtstraat , smsterdam-Zuid,

deze herfst aldaar; dit is de derde winter, dat
r,rordt rlraargenomen (v.d, Schot)

qta.qqlu4e{
*nO Tex,-twee keer luiC zlngend, Overdiemerv/eg, Diemen (,"CD)

Tjiftjaf
ETII l-ex,

[e!xoB
l7/LL I ex,
28/tt nin.
S taartmees

roepend, Beatrix Fark, rlmsterdam-Zuid (C;ï)

28/tt nin, 4 exx, VH, ongewoon aldaar (IVCD)

Baardmannetj e
1Ó11Ó-1-éx;--7711 2 exx, Slot,erdijk (ci,;)
I?/LO 4 exx, Ooaster.re, min. 1 ex, oeverland Gouwzee, min.. 1ex, UJ-tdam,

nin. 1 ex, Kinsel-meer (Daalder)
z4/lo ntn, 1 ex, oeverland Gouwzee (Daalder)
4/ll I ?t Gaasperplas (Tiisterman)

Sneeuwgors
exx, <li jk lvrarken (Straatman)

eerste waarneming
de soort ter plaatse

31/9 LZ
3o/L2 t

vi

sportterreinen Di-emen, 2e v,raarneming 1976 Diemen (LICO)

/ exx, VH (i,CD)

, Sloterdijk, enige binnengeko;,ren vraarneming dit gebied in
rde kwartaal (Friesrvijk)

af
U

Putter
Íilfr-.". 40 exx, l?.3o h.,1oo rh van Berlagebrug'in kastanjes (Daalder)

B_Cfmsi je
4/tt t+ exx Gaasperplas ( Tijsterman)

Roek
7TÍo
25/ro
2r/Lo
3L/to
L/t\
j/t\

t3/tL
,/L2

2r/t2
26/L2

(Texeira, med. r,lCD)
ö, vH (wco)

1I exx, ri. Z'i,t, DP (l"dCD)

c&o 50 exx, B.OO-9.00 h, ri. Z1/ZZO, hoog overvliegend, DF (,iCD)
1 ex, ri. ZD, Ruijsdaelstraat,'Àmsterdam-Zuid (Cií)
2 exx, ri. N!i, VH (lvCn) " l

ca. 2J exx, ochiphol Oost (Verhoeve)
1 ex, ri. 'Z\,i,l, DP (:lCD)
1 ex, langs Diemerzeedijk (ilCn)
1 ex, ri. ZV'lt Berlagebrug (SS)

§gmeneeqteld dgor:
E.J.i\. Ve ling
líi11em van rrbcoudel-aan 14, tr.bcoude

TeI.. weekend.t 02946 - t??6

-FYg/yPf{-if*F3f*-+?77.***:r*$+**,r**+*r(**+,r**+****++.,'i,***+*****r.**,r***,*,È,r.,r!r,**:}
r.a4yql§ng bl-.z Q (vóór blauwc kiekendÍef )

Bruine Kiekendief
Í1710- exx,

,'J )
9r VH

J onge

hoog overvliegend, ri O, Prinses Irenestraalr,lmsterdam-Zuid?
(c
1
I

**++{<+*)k*****+'1.**********+*+,}+,1.*r(*,t*++*,f***r,**+,}*.f+****x**+*+r<,F**************
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!,,'aarnemingen -nstelve.ense Parken 4e krvartaat 19?6

Blauvse Re ger -.frequent aan';,rezig, Th. park.
Buizerd 2 exx boveh Th. farir (nS + ,lS)
r,tÍaterral- - 17/LZ Broerse park
Houtsnip - L7/L2 van Leerpark
Stormmeeuw - frequent Th. park, ook de Braak
Bosuil - geregeld in de Braak -.-.. ..

IJsvogel - 2o/l2t 24/L2 de Braak, 2t/LOt 2?/72 \h. park
Groene Specht - 21/LZ de Braak
Grote Bonte specht - t9/Lo, 29/l]-, B, 23" 24, 27/L2 de Braak;

m.i.v. LZ/IA geregeld Ttr. park
Heggemus - 29/12 de Braak
Kramsvoget - 2/ll, 2A/12 Tin" park (,,iS' Flr)
Koperwiek - 29/lt, 28/12 Th. parko 29/LL de Braak
Goud.haantje - 8/tz, 28/12 (r,S, Flu) Th. park
liatkop - cle Braai t4/t'o, 37/tZ (",iS, F',lr)'
Staartmees - 1/11, 29/Ll, 15/L2, 3o/L2 de Braak I L1/lo Tkl. park
BoomkruÍper - 3l/12 Broerse park (r,lS, }-ir/)
Groenl,ing - L1/,1o, 29/lL de Braak., 1L/LZ T]ri, part< (wS, FuJ)

Vink - 1l/Ë f]n. park (''rS, F,i) :

Keep - 22/12 Tln. park.
lr,/§: Hr. Stritter BS: mevr. Stritter F,,ï: F. ïVarend.orf

irlle overige r,vaarnemingen: ilr. Koningen c.w,
. cec. t76

..::ï:ï:::::1:.::ll.ï;.::ïï::::r.::.:ïï:::::::.1ïl;.:ïï::lï:::....frffffi..
-fschrift van de brief van de Raad virn .advi-es voor de Ruimtel-i j ke Ordeni
EenmerË-1ó4V7 .[.]' 7-ae;óm6éí-1916 , aan Y'lil',iv \r'uCi ".fist€r
Hiermede bevestig ik de goede ontvangst van U',,r brief van 2? november 1976
betreffende de Nota over de hoofdIijnen van de ontwikkeling van de '*Jadden-
zee. Uw brief is door mij doorgezonden aan de Minister'van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening

Zoals bekend, is cle Raad belast met hgt. verzamelen en veirverken van dc
opmerkingen die in het kader uan de. inspraak op de l{ota l,,raodenzeë worden
gemaakt. Dit houdt in, dat de volledige teksten van de reacties worden
bijeengebrncht in een openbaar rappor.t. Verder stelt àe Ràad een analytísch
overzicht van deze reacties samen, Dit rapport en het analytisch'overzicht
van de reacties worden ter kennis gebracht van de i,linister van'Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening en de Tweede Kamer der Staten-Generaal-.
Tenslotte betrekt zLj deze reacties ook bij haar eigen advies aan de l,linister
over de Nota en de structuurschets.
Voorzover U blj Uw reactie te kennen hee.ft gegeven deze te wil1en toe-
lichten op een hoorzitting (februari L977) zutt U van d.e Raad tijdig een
uitnodiging hiervoor mogen vcrvJachten.

DE SECRI'TIRIS,

...;: ï;* 
-"*r" 

ï"", ",- "",;,*" iïj;: ;-i':: ;;;- ïJ:'i 
* * i< * * * 4( + +:È* * *

vDr

v, d.d.
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Afschrift van een brief, d.d. 2/ november 1976, aan de
Faàa-;ai-/rdvies voor d.e Ruimtelijke Oroening, van'r.lkeiladelaan B!,

I s-Gravenhage.

Betreft:

Gaarne willen wiir de KI'iNV Vogehverkgroep Àmsterdam, van de mogelijk-
hei<1 gebruik maken te reageren op bovengenoerild.e beleidsnota. Deze nota
is door het bestuur van onze vereniging in een speciale vergad.eriàg ter
sprake gebracht en hieruLt, zíjn de volgende stanclpunten naar voren gekomen.

De KItlliV Vogel,"verkgroep irmsterdam neemt als uitgangspunt: Behoud, bescher-
mi-ng en herstel van de natuurlijke staat van de.Íaddenzee, kuststroken en,.,.eilanden.
Uitgaande van dit standpunt is de Ki'{NV Vogelwerk6roep iimsterdam van mening
dat de terminol-ogie, behandeid in bove4genoemde nota, te vaag is. Maar
al te vaak r,vordt het algerneen belang voorop gesteld aan het natuurhisto-
risch belang. Voorts zijn de begrenzingen, ivelke in de nota worden be-
handeld, te k1ein. Ook de 'daddeneifanden moeten gerekend worden tot de

"rJaddenzee.
Naar onze mening dient het natuurhistorisch belang te all-en tijde boven
het economisch belang te vrorderr gesteld. Ook bij tr-iijfel.
Een autonoom bestuursorgaan met verregaande' bevoegdheden voor het gehele
Nederlandse lïaddengebied is noodzakelijk. Bljvoorbeel-d: een apart pro-
vinciaal bestrrur.
Op korté termi jn moet een i,Jaddenlvet tot stand komen, waarin voorail het
bovenvernieid standpunt prioriteiten geniet.
Gezi-en het internationale karakter van de 'riladdenzeë d.lenen alle nationale
en regionale belangen ond.ergeschikt te worden verklaard,
In afwachting van een i,JaCdenwet moeten erl.Ie akti-viteiten, r,relke ten na-
dele van de bescherming en het behoud van de iïaddenzee plaatsvinden, on-
middel-li jk worden stop gezet.
Tevens dringen wij aan op voortdurend overleg net lernden als Duitsland
en Denemarken, om ook daar te komen tot een milieu-defensief beleid
ten aanzien van het gehelc iïarldengebied.
rrij hopen, d;rt wij riet vorenstaande oprnerkingen ons standpunt ten aan-
zien van de beleidsnota duideli-jk hebben gemaakt

14et gevoelens van hoogachting, Ki,lNV Vogeiwerkgroep Amsterclam

w.g. G.Th.C. van fí\ / bestuurslid

Inmiddeis werd de ontvangst van deze bri.ef bevestigd, met een -'brief d.d.
f december,, kenmerk lO43/t\M/ïV. De inhoud r,verd op de contactavond van
p december ter kennj-s gebracht aan <le al-daar aanlezige l-eden.

Voorts ontving op 17 december de }ir. rl. Stritter nog uitgebreide docu-
mentatie van de VerenigÍng tot Behoqd van de iíaddenzee, n.1. l rapport

fr§tudiedagen nota rrDe iJad.denzeert I en 2 october 1976" (55 AJ-z.)
trCommentaar naar aanleiding van de rrota rrDe r',laddenzeert van de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de ïjadrienzee, november L976", met afschrift
van de begelej-dende brief aan de iviinister van Volkshuisvesting .en Ruinte-
Ii jke Orriening, Drs . J .P.À. Grui jters, Den Haag" ( ca. 68 U1z. )

iiij verwijzen
blz. l-6L t/rn L

BeLeidsnota :ver
r,rÍaddenzee.

de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de

i-n
oo.

l-o-l-:..9?7, vDr

dit vërband" ook naar het iïaddenbulletin , L976-4,
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Ont.ralnpjen Li- t teratuur ad l\ied. tsI"rd L976-Iv.

- BOÍSilOL, vogel-inventaris atíe L9?! - versla§periode 1-9-1974 t/m
7í3:-fi25... (Ontvangen van d. ilartog)
26 h3z. tekst + 13 overzichtskaarten met de resultaten per vogel-
soort. ,iarnenstell-ers: i.. Hartogr J. van der ruieI, D. Jonkers
-In-"'totaal werden llt6 so.orten .ll{aqlgqnolo.gn' -trra.arvan 66.a1s broeCvoge,l.

- Eijl*qf..[glggf , 1e' iaargang nrs. 5, 6 en 7, rgsp. d.d. sept.;. Írov.e dec.
ö;;ïerEïàE-6xcursie in het Bijlmerpark, to-6-t9'76, u;aiirbij 46 soorten

t werclen lflaargenornen, docli de nachtegaal verstek ]iet gaan. 
,

actie werd gevoerd tegen voorgestelde stadsuitbreidingen Gaasperdam
in de zgn. Zuid-Bi3lr':er

- C-K:JN, g"_I{IF!{lI, Z.Le jaargarrg nr. 1, ontvangen decemben 1976 1C bJ-z.
De nachtzwaluw in cle duinon van Schoorl.

r

Eetekenis v/n IJsselmeerge
- VlvG het Go.ri en onistreken,

overvuinterende watervogels.
au6.-ogl:-L9?6. Jrg. IO:4 28 bLz,

bied voor d.c'

de KQllll4!§,
.^Is bijvoegs eI Startuten en Huishoudel ijk Reglement, 5 blz.
De buizerd in de Eempolder - Resultaten roofvogeltellingr vieekend
I4-f, februari L976 - De Oeverzvretluv,r in het Gooi - Resultaten nest-
kasten voor torenvalken in de Flevopolders, ] kasten urerd.en id be-
slag genomen door ransuilenl vergelijking met de Segeven§ van J.B.
Buk-er ove.r ilmsterdam - I'iestkasten Project in het Gooi, het gebruik
van itnestkaartenrr - Terugmeldingen uit het Gooi - Veldv.raarnemÍ4gen.
V,uG Haarlern 4"_slT.IS, october 1 6, jrg. 12, af}. 5
rn. vers ag van een vacanti erel-s naar iurkije, lS-,

Botulisme, ook j-n de
besc herni n6s c omrirr s si
.rls bijlage een opro
o.a, de leden rran NI(
Nl't bij te wonen, om

stemmen van jirgers 
53

j achtrechten.
- VurG Noorclhollandrs Noorderkwartier'

onder de aangehaal-de litt. wordt verrleld: ;t;. v.d. Schotr de Olympus
in Griekenland en zijn Vogels., med. blad K-NllV VlriG t'sd' irg. 923.
I(amp aan cle Rijnsirangen, 2?/, - L/6' L9?§ - Vel-clwaarnemingen.
De FITIS december 1 6 , jrg. L2, af}. 6

2) bl-z.
t/m ?-6-L9?61

de PIEPER, lgJcm!9r-f2ZÉ' ll bLz.

LZ b]-z.

pijlers van'ons bestaan. 52 bJ-z.
ontvangen bij d.e presentatie in het

20 blz.
-IW-auinen (t9?6) - activiteiten van de Natuur-
e - voorlopig verslag herfsttreir- 1976 - Veldwng-en.
ep van de vuerkgroep rGeen Jacht in I'latuurmonumenten',
animerend om in groten getale vergaderi-ngen van

te voorkómen oat in dgr6lelijke vergaderingen de
aÉtn overheersenr €t1s'het gaat om het behoud van

L5e jrg. no. 11.
Over Huiszwaluwen, Gierzwalut!ïen en Zwe,rte Roodstaarten op Texel-.
Het .rtlas-pro ject in iiH-Nocrd t/ttt 19?6. Veld.rvaarneningen, 'o.a.
Cettirs zarr;el^, 15/8, I ex zingend Z,uuanenwater - ,,aaierstaartriet-
zalrger, L4/7, 1 ei baltsend bij van Ewijcksluis, op exact dezelfde
ptaàts als in t9?4; Blauwborst, Lr/.8 L ex Zwanenwater, 1O/B 3 exx
de Geul, Texe1.
De PIEPER december 1976, 15e irg., no. Lz
De Zomerschouw, een problernatisc h gebeuren - Veldwaarnerningen.

LUCIiT ',JÀTER en GRCliD, de
1 l_ docr mcj. van Drcoge

^Ipha Hote1 door de §taatssecretaris van C}lli van de ,,i etlands foto-
tentoonstel-ling, Uitgave van CRI'I, 2e druk, jrilÍ 1976. Idern:
,íaterland voor mensr dier en plant, toeli-chting bij gcrloernde foto-
tentoonstelling i

T,.,iDDENBULLETIN jazrrgang 11, L976, Ílrse L t/n l+

Ontvangen van mej. van Drooge.
van de Ver" tot Behoud van de !íad.denzee oNB: Jaarver aderi

maa::t 1 ; om IO uur in Kr
tekenis van het 'rí

asnapolsky, Dam, ilmsterdam .

p zaterdag,
Thema van de

e1s.ml_ :de e addc bied voor de.trekvo
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(ontvangen litteratuur , 19?6-].,1, 2e blz.) .- .. :. . .. '.1L -
t)ntvangen van het R,I,N", Ril\sl4qtituqt vooq Natuuqbqhggr,
november L976.

D.a. Jonkers, de stand van de Ooievaar in 1975,
Het Voge).ja.ar 2) (tr;75) nr, 6, p. 26L-6.
D.J. l(uenen, Natuur en Cultuur.
Voord.racht gehouden op Ll oktober l-974 "
ííagenlngen, Landbou,vhogeschool, L975, p. 1-12.
D.J. Kuenen, De kringloop van het water.
TNO project ) Gg?r) r rr. 10,'F, 36I-6.
Londo, G., Opgang en.afgang van een iiuinmeer.
De Levende Natuur 78 (tgZy) nr. 12, p. 263-?t
Oosterveld, P., Beheer en ontwikkeling van natuurresicrvaten door
begrazing. Natuur en Landschap 2! (1915), nr.'6. p. t6L-?L
ri.. van iíijngaarden, Jacht en predatoren
In: Proceedings Colloquj-urn Jacht en Wildbeheer, iintwerpenr.
à?-29 april L9?3. t.ntrierpen, nijksuniversitair Centrum, Departement
Biologie, l9?5,, p. 157-73.
i*.J . Beintema eÍl ir. Timrner;,tarL à.2n, De Tureluur aIs rtzoutliefhebberrr ,
Het Vogel jaar 24 (tgZ6) , nr . 1, p. l'7-2t
J. Burgers, P. Fuchs en CC. van de ,,vatering. Het.schieten op roof-
vogels en uilen" De Nederlandse Jager 81 QgZ6)r nï. 2l-, p. 716-?.
Ri-jksinstituut voor Iiatuurbeheèr, JaarversLag l9?5" 68 p.
Vogels blz,. 29 tin 32.
G.J. Saaltink err *. Gerritsen, Recreatieverkeer en natuurbeheer.
Recreatievoorzieningen B (t9?6), orr 4, p. 755-62
B.E. Schàffner. Heeft het zin om spreeuwen te verjagen op slaapplaat-
sen ? De fruitteelt 66 (1976), nr. 25, p. 694-,
B.E. Schàffner, I'iogelijkheden om vop5els uit fruit te rver.en.
De fruitteelt 66 (L976), nr,,2j, p. 6lZ-g.
lro Timmerman.
r/interverbreitung der paIàarktj-schen Gànse in Europa, ru;est-asien
und I'íord-..frika, ihre rlnzahlen und ihr I'i.riiagement in liest-Euiópa.
De VogelweLt 97 Q976) Heft J, p. Et-99,

Ontvarngen van..het I'iinj-sterie van CRl,i, Nationaal..ngen.tschap .van.
Euïo pËffiEfEïfm-í66 r ^ ffiïil, rb e s c he rmi ng :

Naturopa, no. 25,'1976 i ' 29
Uit de inhoud:
Biogenetic reserves in the Netherlands, Drs, Jan-Piet Doets:
Boschplaat en de lveèrribben
Torvards thersetting up of a European netv,rork'of biogenetic reserves,
F. ljaum
lJortheast §va1bard, Nature reserve, '1'. Lar"sen
The Italian contribution to the Council of Europe i'letwork of
Biogenetic reserves, M. Pavan
Ontvangen van het KNNV Contacor aan voor Vo elstudie:
Inventarisatj-e J-9?62'
Overzicht van groepen, instellingen'en verbnig;ingen, die zich op eni-
gerlei wijze bezig houden met vogels in de vrije natuur 6 U1z.
Samengesteld door de Coördinatie Commissie van hct Ii.NNV Contactorgaan
voor Vogelstudie ******+*
§ggglgg:!glÈ-4ggr: I'1ej'. l'ir. J.II.u. van Drooge
d.ecember L976, vDr/vDr

l-,1 z



BESTU{jR Kliliv V1,1/G limsterdam

tl. van dsn Berg
Mej. Mr. J.H.U. van Drooge
llevr. J .8. B, i-nkers-Beets
"r.li.C.. de Groot
G. Oreel
F. Scholten
G. Th. C. van Ti-I

C ORRES PONDEi'ITIE-aCre s
ook voor correspondentie

in .rtnsterdamse Bos

in Groot iimsterdam:

Mevr. J. àlberts, *ndri-es Snoe
Gemeentegiro i13,loo) E-92o6,
..msterdam, p/a mevr. ".1berts.**** ** **1.* **'l** ***** * * * * l, + * * + *

JONGEREN GROEP: Cont,:ctlid \r!dc
{nlilstelveen. Te

Organisatie excursj-es: G. Krab
* *** ++ * i: +****': a* * * * ** t * à* * **,f i< *
vDr/vDr, 1976 '

Voorzltter
Vic e-Voorzi tter
Secreta.resse
f'enningneesteresse

Í

l'riej . l,ir.
Cornelis

J.tl.U.van Drooge
Dopperkaae 8 Vl

over het Mededelingcnblad .rmsterdam - 1009. Tf. 71O373
+***i(r.***:t**'k,lí*+********:i+*****+*.****)k********,t(*+**,k************:1.********

Redactie en uitgave I.{EDEDELINGENBL"TD:

irt. van den Berg
Mevr. J.E. Brinkers
Me j . l1r. J .1-i.U. uan Drooge
Mevr. i,l .G.J. Geers
G.Krabben (voor Jongeren Groep)
K.ir. Straatnian
E. .i.l,{. Veling
Betaling lidmaatscha ps- en abonnernentsgelden.:

Gemeentegiro (1l.ro0) ..msteroam,
1/-10.400, t.n.v. Voge]v'rerkgroep KNIIV
p/a i.ievr. Brinkers, Turnerstr. 24 Í,
111ustratie voorpa.stina: F. Lobel
* * * * * * * * * x **,t * * * * * * * * * * r< * ':, + * * * * * F * * 'r * * * i * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * + *,** * * * *:I,i *1.*

DOORGEVEN Vr.Ii,ï,-*RNEI'iIl,iGEN :

I,MSTERDdí§E BOS aan:
=?------:--Bi j voorkeur zo spcedig no.:.eIi jk
na datum waarnetnirrg, uiterlj- jh
eind van elke metan<l .

l.iej. van Droege; adres zie boven.

G:'oot ansterdam aan: E.J.lvi. Vel-ing
iiÍ1lem van Abcoudelaan 14, rabcoude

tel.: weekd.agen (020) 129128
weekenden A2946 - 17?6

Bij einde elk kwartaal

EXCEPTïONELE !r a,iRllEi"Í1 IIGEN : onrniddelli jk na r,,aarneming I i !

ad::es: ziu boven

..msterdam,
rims terdam 1C09. Tf. 7255OO.

E.J.l.{. Veling, tt:l . zae bcven
lvi . v. d. Berg, , , rr

aan: M. v.d. Berg, teI. 46A?442-6?, K.,.. Straatrnan, te1. 4t6B6B
(t.g.g. ) i'Ie j. van Drcoge, tc1, 73or73

( b .8;')
Concept artikelen gali: I'ic j. van Droogc, adres zie boven

EXCURiiIE-commissie: 1.r e"-, ^sD-rol5

t.n.v. Excursie Coninissie KNNV VlÀG

:F * * *.* * * * * * * )t * * * + *,n i( * 1. * :t'f * *'t * * * * * * !i *,i,í * :f * * !È,*

Bestuur: I,it . Haver, Uilenstede 39Y ,r' 4>rgsz'

* * * * .* * * * * * * * * * * * x * >:: * * * * * r< * * * * * * * * *,t * * + * * t"* * r< *

u. iíartog, irdr:liralengracht 20,

I

I
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