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I'IEDEDELINGENBL,.D - KNNV Vtl{G I\MSTERDJ+I 15e jaargangl rrrr L

apríL 1977
ö Bes tuursme de de lingen:

Personalia:

r.sd. - 1014.
r.sd - IO1].
rrsd - 1005.

.*sd. - 1006, ter . 9',42761.

De telefoon van N.C. .ri/ijker is inmiddels aangesloten.
Het nummer is, zoals vermeld ?68721,

Twente excursie. op 2I en 22 neí 1977

Nu de liíesterwald excursie geen doorgang kon'vinden i.v.m.; organisato-
rische moeilijkheden, heeft het bestuur een excursie naar Twente ge-
organiseerd. .
Overnacht zal. word,en in de jeugdherberg riBrecklenkamp" bj-i Lattrop. '',-
De prijs ís Í 7O.-. Hierbij zijn alle maaltijden inbegrepen, behalve
het lunchpakket voor de eerste dag.
Vertrek op zaterd.ag, 21 mei, ts ochtends om 6.0O uur vanaf het
Stadionplein bij de Febo kiosk. Op zondag r. 22 mei-, zaL de excursie
om ongeveer l-B.OO uur lueer in rimsterdam eindigen.
Het ligt in de bedoeling, dat de eerste dag een bezoek gebracht zal
word.en aan het landgoedrrBentheimrrin Duitsland. U dient Uw paspoort
mee te nemen. Voor de jeugdherberg moet U.een l4§enza|< of slaapzak bij

Ï.ï:::ti". uururkt aantal plaatsen, zullen er nÍet meer dan 15 per-
sonen mee i<unnen. Inschrijving volgens binnenkomst van telefonische
aanmelding, en in ieder geval ui-terliik 21 april' bii M. v.d. Bergt
tel. 845209.
Betalingen zo spoedig mogelijk, op Gerneentegiro 113.JOO) E-92O61
t.n.v. Excursie Commissie KIrlllV VylG..msterdam, (nog) p/a mevr. alberts,
r.ndries Snoekstraat 75.

Vrijdag, 29 a"priI , !O.00 uur ig_De_K3*g.

De gepl-ande discussie over het voorstel van de Commissie Vogcl-
fotografie zal niet door kunnen gaan; het Bestuur heeft besloten deze
later in het seizoen te houden.
In plaats hiervan zal N.C. !ïijker eeà film verton
met opnamen over Jan van Genten en Víaterspreeuví.

en over Schotlandt

De lezing van E.J.M. Veling over Botgl]ggg gaat wó1 door. Uie ver-
wijzen in dit verband naar het artikél ií dit BIad van de Hr. Víalters
en de daarbij aangchaalde literatuur.
Inventarisatie:
Éi is een herdruk verschenen van het artikel van L.S. Buurma rrEnkele

opmerkingen over inventariseren van vogelsrr. Oorspronkelijk werd dit
gàpublicèerd als bijlage van het Mededelingenblad, 8e jaargan§ (197O)
nr. 1. Sed.ert maart l-972 urerd het vervolgens aan a1le nieuwe 1e<ien ver-
strekt, als onderdeel van het z.g. rrlnformatie mapjerr.
Voor belangstellenden zijn exemplaren verkrijgbaar bii N.C. 'rXijker.

Nieuwe leden:
Mej. L. Begheyn, da Costastraat 18
Mej. Y. Buffart, Ie Helmers§traat
Hr. H. Knol, Schollenbrugstraat 9I
Hr. J.P. l'Íoortman, Hogeweg 1]4bv,

Bedankt a1s lid:
D. Kars.

Mutatie op blz. 4 van de adreslijst:
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l nrient,àrisati.e - -varvolg:
Iviomenteel qordt qï: weer druk geinventariseerd
vern het ^nisÏelrdamsè Bos. Indien U hieraan rvilt
met de volgende personcn contact opnemen:

2

in verschillende delen
deelnemen, dan kunt U

J

ó

Noordkant I:
ö""ïEïi-Jt "-t,Coordinator:

Van westgre
delste bos,
Iuieerzicht,
CoSndinator

egrenzing: begi-n
Ir'1evr. Brinkers,
t/il. uV1-wf I-II$à

Jachthave'nbos, westelijke: de Bànaan.
tel;, 723rOO .

lviedewerker:

Noordkant II:
Van Banaan tot begin middel-sle bos e"n luleerpad Oost, dus
Koenenbos, eerste bos en de Oevc:rlanden van het Nieuure
Coordiniitor: CI. virn de !,i ie], tel. 7L477 .
l"'redewerkers: R. Schoevaart - S.Schoevaart
itJoordkant III;

Piederverker:

B.'LK,.N:
C oordinatoren.:

ns §oordkant II tot de Ringvaart, dus incl. het mid-
het laatste bos, bosgede.;l-te langs Ï?ingvaart, weilanden

oeverstrook buiten Mtecrpad., oeverpark luleerzicht.
: P. Sch.olten, tel. 9%028, .

y'.. van Til-

Veling, te1. 1.29328 (weekendz 02946-l??6)
IÍaver, teL 4r|geZ
Schep - R. Daalder

medewerkers .gaven zich op
.tzen, Beckers, v('in Drooge,

inc1.
Irieer.

de familie Bakx (Noordkant II),
Geers, van Vliet, en Hr. Rypkema.

'bl-z..
ïl-e
trt/n7
8 t/à to

tL L/n 14
L5, t6

l6

20

t/n t9
]

t/n 26

t/n 33

34, 35

E
i,j

t1Medewerkers:

r.ls rl Iossell
de d,ames ..rn
Verzoek aan
'rJilt U niet vergeten aan mej. van Drooge rege.lmatig door te geven
die v'raarnemingen, gedaqn trjdens U,,ir inventarisatietochtcn, die ook in
aanmerkirrg komen voor verr,verking in haar kvrartaal-overzichten, zoals
o.a. d.e eerste waarnemingen van terugkerende zomervogels/broedvogels.

N.C. riri jker
N,,/vDr Secretaris KNI'IV V)rG ,.msterdam

Inh_oud v?I_dit lrledede linggnlIad :

B es tuursme dede l-inge n
Botulisme, enkele ervaringen in a9?6, J. ',ialters
Ne stkasten en kunstnesten van'rocifvoge.Is e:4. uI.}eq.

in en,om ,.rnsterdam in 1976, J.ll . Buker
Kievitseicren rapen, ja of neen I i{. Kamp.
nmeland, december-impressie, G. van Duin
llvaarnemingen rimstelveense Parken, Ie kwartaal L977

r,r. Stritter : ,

Een stukje historie, én voorhistorie, van de VrrG,
PrU. Brand.er r" 

..-
f.msterdamse Bos, eerste Xrroriaoi l9??

Groot r.msterdam, eerste kwartaal- L977
.E.J.M. VelJ-ng

Ontvangen l-itter,atuur., j .h'ru,. van Drooge.

t"i
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Enkel,e'e met botulisme in 1

Een kolonie Kokmeeuwen van ca. 45O paarr' een bijna even grote kolonie
Visdievenr vele broedparen steltlopers.en eenden, zie daar het gezel-
schap, dat in de hete en droge zofier van 1976 in het Noord.westen van
de gemeente Amsterdam door botulisme getroffen word

rn a1le jaren, waarin ik het desbetreffende terrein bezocht, was
botulisme - althans in merkbare omvang - daar achterwege gebleven.
rk vras dan ook weinig verontrust, toen ik in April en Mei 1926 enkele
dode meeuwen vond. Een i-eder, die ervaring heeft met grote vogel-
kolonies, weet, dat daar altijd iilel dode vogels gevonden word.en. Er zijn
nu eenmaal meer mogelijl<è doodsoörzaken dan botulisme.
Omstreeks half juni echter kwamen er vrat duidelijkere aanlrrijzingen,
dat er - zij het nog op beperkte schaal - van botulisme sprake was.
Een adulte 6 Kievit vrerd gevonden in een kqrakteristieke Àituatie
voor de eindphase: liggend op de rug, slappe vleugels, de poten af entoe krachteloos strekkend en zrrvaar hijgend.. Een broedsel jonge Kleine
Plevieren stierf onder dezelfde omstandi-gheden en een familie Kluten
1ag op enkere meters uit elkaar aan het strandje van d.e centrale
waterplas.
Toch was in die tijd het grootste deel van'de talrijke vogels kenrlelijk
nog kerngezond; ook onder de talrÍjke Kokmëeuwen-pr-illi vuas de rnortali-
teit nog opmerkelijk laag
Grote klappen kreeg de Kokmeeuwen-kolonie j-n de laatste drie weken
van ju1i. In augustus/begin september l;aren Zil-ver- en Stormmeeuwen
aan de beurt.
Van a1le slachtoffers werd.en twee vers-d.ode adulte Kokmeeuwen doorhet Centraal Diergeneeskundig ïnst'ituut te Rotterdam onderzocht. Hetresultaat was voor beide dj-eren positief vóor botulisme, type c.

had geen zin, en het was voor het c.D.r. ook ondoenlijk, a1le
e vo6e1s in die tijd op botul-isme te onderzóeken. Ivien moest zich
kleine steekproeven beperken. Het is dan ook niet absoluut zeker,
alle dood gevonden vogels:botulisme-slachtoffers geweest zijn. Ditdt met name voor enige erg vroeg gevond,en exemplaren en voor enkeleere vogels, waarvan de doodsoorzaak kennelijk een andere was ge-

st (verkeer, olie', draad )
Ïn de volgende tabel heb ik de dood of zwaar ziek aangetroffen vogels
samengevat met de nad"rukkelijke restrictie, dat botulisme wé1 de àoods-
oorzaak van de meeste is gevleest, maar niet van alle.

Het
dod
tot
dat
8ef
and
wee

Meeuwachti-Een

Kokrneeuw
Stormmeèuw
Zilvermeeuw
Mantelmeeuw
Visdief
DrÍeteenmeeuw
Dwergmeeuw

adult juveniel juveniel
L97, of t976/
ouder puIlus

totaal

+ 2L6
t5
41 :

L

1 (17-4-L9?6)
1 (B-S-WZ' (

+295 G8?%)
(Ruo r ?o %)

94
8

14
1

1

22
5-

:

+ 100

20

4

J
34

l-g

118 + :-43



(Botuli-sme, 2e b1z. )

adult
4

juveniel
J.976 /
::l:5_

rWaterwild
'BeisdeilA
i,filde Eend
Slobeend
Kui- f e end
irieerkoe t
Llaterhoen

G3%)
(t+';lD 25 %)

S teltlopers
S cholekster
h'l- evr. t
Kleine Plevier
Kemphaah
Lureluur
Grutto
Kluut

26

Di-verse soorten
KauwI--]
Patrijs ::.. 3 3Veldfeeuwerik 2 z

ï - z 6 {,=zyo1,
. .., (ttto I %)

TotaaL JJB d,od.e vogels.
De percentages voor AlïD (= Amsterdamse liíaterleidingdulnen) zijn be-
rekend uit de gegevens van H. Vader (fitis Lg?6, (.6): IO7),. In b:eide
89bi.eden telde de groep d,er meeuwachtigen het grootste aantal sldcht-
offers.
Het terrein in Amsterdam heb ik frequent en zeer intensief afgezocht.
Toch bliift de kans bestaan, dat de klej-nere vogels en vooral de pu11i
over het hoofd gezien werden of al verdwenen vlaren vóó:: nÍjn'inspecties.
De j-nd.r:uk bestaat, dat cle aantal-l-en eend.en-putli op de,plas uiel erg
snel verminderd.enl het aantal (kleine) slachtoff,ers kan dus Uetangi:-.it<
hoger geweest zijn. fets soortgelijks geldt voor de Kluten-populatie.
Ïk weet weinÍg van sl-achtoffers buiten het terrein van onderzoek,
maar het is duicelijk, dat vogels, die iets kwal_i jks gegeten had.d.en,
gemakkelijk ver buiten dit terrein'konden komen om daar te sterven.
Het omgekeerde was trouly.ens duidelijk het geval- met de grote meeuwen,die vaak de vergiftiging buiten mijn beperkte stukj" opiiupen en dan'op de slaapplaats rondom de plas sti-erven. l'len moet ziófr aàarbij rea-liseren, dat de hel-e wijde.. omgeving ar vele jaren besmet gebied is.' Berucht ziin de slikken en moerassen aan weerskanten van Éalfvreg.In het recreatiegebied Spaarnwoude waren alle (sier)wateren besmetverklaard, hetgeen ook op speciale vraarschuwingsborden stond aangegeven.

BESTRIJDING.

De bestri jdj-ng -lton zich ui.tsluitend richten op de oorzaken binnen het
door mij onderzochte terreingedeelte. and.eren waren actief op de ve1-
den bij Halfweg en Ruigoord.

juveni e1
L975 ot
oudër:- -

totaal

?

4
1
I
I
I

2

l

-

I
3
1
1
I
1

1
B

5
2
2
2
4

i

7I 11

2
6

?

1
2
2

1
2

I
1

2

%)
2%)

(- ó
( rt,,iD

ïBB
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(iiotulisme, je blz.) ' 5 -
Zoals uit aIle publicaties blijkt, is snel opruimen van de kadavers
een eerste vereiste bij de bestrijding van botulisme. Opdat d9,f,iag-no.se,trbotulisnetr in,. mijn 6eva1 nogal laat werd gesteld, werden enkele (Uè: -

langrijke) rveken verspeeld. Ili j het oprui-men ;aat het niet alleen om
botulisme-slachtoffers, maar om a1le dod.e vogels, omdat in een 'eenmaàI 

'

besmet terrein ook niet botulisme-slachtoffers besmet kunnen raken
Door het opruir:ier v&rr d.e kadavers wordt de nieuw-prod.uctie van het
botulinum-toxine stopgezet en er kan door and.ere vogels geen vergif-
tigd vlees of dito vli-egmadcn meer geconsumeerd ,ro"à"r. -

De kadavers moeten wel vernietigd vrorden, in ied.er geval niet begraven.
Ïn Amsterdam is de zaak goed geregeld. Telefonisch contact met de af-
deling Beplantin8en van de Gemeentelijke Publieke Werken (tf. O2O-4442L6)
leidt tot een spoedige afhaling door deze dienst ter destructie in vuil-
verbranding, resp. abattoir.,Het allergrootste deel van de d.oor mij ge-
vonden slachtoffers werd op deze wijze afgevoerd. Ook voor 1977 bestaat
dezelfde regeling.
Het water in de centrale plas (ca.1 ha groot) vuas docr vrarmte en
droogte in de ]oop van de zomer sterk gedaald. De temperatuur van het
ondiepe vrater werd.sne1 hoger en het zuurstofgehalte werd lager en lager,
De situatie werd hierdoor erg bevorderlijk voor d.e 6roei van Clostridium
botulinum, de bacterie aie hJt botulinumltoxine proàuceert. Het was dus
zaak dit watertje geheel droog te zetten of grondig te verversen. Dit
laatste bleek tenslotte het gemakkelijkst te realiseren
Een nabij gelegen industrie had begrip voor de ongewenste situatie en
droeg het hare bij ter bestrijding. Vanuit een toch aI continu onder
druk staande brandbLusleiding vuerd vanaf 10 juli vers vuater ingespoten.Dit water kwam diep uit de aangrenzencle haven en lffas dus koel. Op zich-zelf ar zuurstofrijker dan d,e Í.rr-r""me oppervl-akte-wateren, werd het
bovendien zodanig in onze plas gespoten, d.at een maximaal contact met
de lucht verkregen lverd.. Reeds na enkele dagen was het maximale water-peil bereikt, maar on het stellÍg aanwezige gif zoveel mogelijk uit te
spoelen, werd de watertoevoer daarna vrijvuel zond.er onderbreking totin septernber voortgezet; al het overtoll-ige water verd.uueen via een over-
loop in de haven.

Toen vanaf 24 juli de jacht als tvreede beproevlng op het waterwild
werd losgelaten, vonden vele hondercl-en eenden op deze rustige plek eenveilig heenkomen: voornamelijk !{ilde Eenden, maar ook Slobeenden en !ïin-tertalingen, Krakeenden, Kuif- en Tafel-eenden en vanaf begin augustus
ook een snel toenemend. aarital Smienten. ZLi waren daar niet allàen veiligvoor het schieten' maar kennelijk ook voor-au zi.f<t".-U"-i"bel toont aan,dat onder dit talrijke watenvild in de toch nog warrne maand augustus (en'
later) nauwelijks een slachtoffer gevall-en is.
Ik acht dit resultaat bi.j het waterwild de beste beloning voor onze in-
spanningen ter bestrijding van het botuiisme. De teruggang in de mor-taliteit bij de KokmeeurJ-ren begin augustus moet meer aan het verl-aten vande kolonid dan aan onze ziekte-bestrijding geweten urorden en voor de gro-te meeuwen:!vas cinze bestrijding te kleinscnàt:_g. I,liemand kan evenwet àeg-
Eenr hoe groot de verli-ezen zonder maatregelen geweest zouden zijn
Van d.e situati-e in ]9?6 geleerd hebbende en in het besef, dat het botu-lisme ons niet meer zal verlaten, zijn afspraken gemaakt voor een tijdigeuitvoe.ring van een bestrijdin6sprogramma voor het seizoen L9??, ,our"i tér,aanzien van het opruimen als van de waterverversing. Onnodig te zeggen,dat ik voor de industriöte Uijstand in dit opzicht erg erkentelijk-ben.



(Botrlis*u, 4e b1z. )

VerSlere gpgerkingen
Bii de Kqkmeeu'r bedroeg de adulte (en sub-adulte) mortaliteit in dekolonie ca. lO - 12 %. Een verlies van een d.ergelijke omvang moet ver-
Iaten,legsels en ver:kommerde jongen tot gevolg gehad hebben. Door a1l-e
verstoringen van opruimen en water .proui*r, ,ràrà de situatie echter 1njuli zó onoverzichtelijk, dat ik over d.c' omvang van deze secund.aire ver-
Liezen niets concreets kan mededelen. Zeker is, dat er toch heel watjonge Kokmeeut'uen groot gekomen zijn; onlangs kreeg ik nog bericht over
een van hen uit Engeland.
Tijdens d.e besprekingen over de aanpak van d.e bestrijding kwam ook
de suggestie naar voren om het gehele plasje dicht te sctruiven ten-
einde nièu',ve botulisme-explosies in de toekonst te voorkomen. Dibleek mij te rigoureus. Per slot van rekening is het plasje a1 velejaren een trekprei-ster voor vele broedvogers, lvas ,"rfs ín t9?6 aetotale voortplantingsbalans van sommige soorten daar nog positief
en mogen wij wellicht in komende seizoenen op wat minder extreme
víeersorns tandigheden hopen

Opmerkelijk rvas het zeer goed.e voortplantingssucces van de Visdieven-kolonie. Er werden geen oude vogels en veel minder pu]1i dan in vorigej'aren doodgevonden. In die voorafgaande jaren lverden cle koLonies van(Kokmeeuwen en) Visdieven d.aar trevig gebrandschat door éón of ti,;eebunzings. Deze predatoren hebben d.e ge',voonte om rtvoorradenrt aan teleggen en die werd.en cloor mij dan herhaaldelijk gevond.en: stinkende
hopen niet of'half uitgevreten jongen (vuaar:uit *i;r, ringen dan terug-gezocht moesten rvordenl en dito opÀt"g van eieren (soms weI tot 50op e9n staper) . rn t9?6 trad dit ,u""èhi3rse1 niet op. De bunzi"É(")
vias (waren)'kennelijk verclwenen. Slachtoffer(s) van iret botulisme ?Dat zal nooit met zelcerheid bekend worden, maar onmogerljk is hetniet. In de tr-lí.-duinen iverd bij turee dode bunzings botulisme type Caangetoond (Vader", Fitis, l9?5).
op deze viijze zou de botuLÍsme-golf voor de visclief erg positief
gewerkt hebben: verlost van de belangrijkste vi-jand en zelf door , l

de geheer andere voedsel-keuze geen enkere last. Er kond.en dan ookrerati-ef veel jonge visdieven geringd worden (uijna 6oo). Een ervaniuerd in october 19?6 ui-t LÍberia teruggemeld.
Heel slecht uias rie situatie bij de l(Iuten. Ik ve
schappelijke dood va.r een gehele famili.e: ö en o
op korte afstand. van elkaar. iliaar vërn de overigË
paren heb ik geen enkel jong vliegvlug zien v,rorcl
andere oorden is - gezien het daar heàrsende viiat
schi jnli jk. Ii/iogeli jk zi jn de meeste pu1li heel j
opgemerkt verloren gegaan. De natuur ruimde in d
davertjes van heel kleine pul1i ongelofeli-jk sne

6

rmeldde aI de gemeen-
en twee kleine puIli
ca. vijftien broed-

en. l,iigratie naar
ergebrek - onwaar-
ong en voor mij on-
ie hete dagen de ka-
I op.

oedsel jonge Kl-eine Plevieren.
liegvaardig kunnen zijn, toen j-k
weede broedsel van hun ouders.
en dus a} i-n het eindstadium.
pirase van hun hulpbehoevendheid

ze nj-et verstoten. Het tvreed.e 1eg-
.eieren werden normaal uÍtgebroed.

a

Triest was ook het einde van een br
Zij vraren opgegroei-d. en itadden aI v
ze terugvond op de eieren van het t
Een al d.ood, de andere twee hijgend
Kennel-ijk hadden zi j in een eerd.ere
de ouders opgezöcht en had.d.en deze
sel had er niet onder te lijden: de

Voor wie zich'verder vuil verdiepen in het verschijnse3- nbotulismelr
zijn d.e artikel_en van dr.. J. Haagsma (Vogeljaa, tó?4, p. gOg), 

", ,*,
Haagsma, de Reus-schwar, en ter Laak (vogerjaar L9?6','p.6rÍ-"*rrue- --

volen literatuur.
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-Voor wie zich met het:' opr-ui,nen van kad.averS veidieirstëlijk wi1 maken
geldt: rnen zij voorzichtig ! riielÍqvraar. is voorlopig alIeen type C

aangetoond. (dat voor de mens niet gevaarlijk zou zijn), maar ook
andere - dodelijke - types zijn mogelijk.
Opruimen dient daarom te geschieden met plastic handschoenen, de
kadavers moeten in plastic zakken worden geborgen. Zorgr dat er Seen
besmetting van onbedekte 1i-chaamsdelen of van Uw kleren kan plaats-
vinden. Na afloop dienen de handschoenen, en zeker ook de handen, zo?g-
vuldig gerei-nigd te worden, eventueel- ook het schoeisel, indien U

dit vroeger of later ureer met bLote h;rnden wenst aan te pak!-<en.

III
februari 1977
JIïa/vDr

* * * * 'l*:t*** t ,È:f ***,x * *,t * * * *,i * * *,t * )t * * * * * *,i( *,| *,t * )i * **,È * *:F* + * * *,È * **** *** rt )È * * *,t'i

Noot van de Redactie:
Vergelijk ook ons l{edede}ingenblad, jaargang IJ,

bJ-z. 25, 26.
nr. 3 (october 197r)

a

J. 
"tl 

a I t e r s
Vespuccistraat BJ
Amsterdam - 1015.
Ie1. L6946,

Het door de Hr. 'uïalters aangehaalde numrner van
bevindt zich in de Bibliotheek van onze Vi/G.
overzicht j-n Med. Blad, jaargang 14, nr. 4 (

vDr

3g-jgre!-etly3ssg3:
Botulism-e_, Drs, H. Heida. Rapport Lnzake vogelsterkte al-s gevolg
van Botulisme, 1976. Centraal I'tilieulaboratorium, Amsterdam.
B Utz. + lJ verspred.ignskaart jes.

vDr.

d
Z

de

e Fitis, 1976, 6',
ie het fitteratuur-
cember t9?6),bIz. 30.
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I'lestkasten en kunst ste voor roofv Is en uilen i-n en om erdam

Ïn dit bijna traditi'one1e verslag over de bevindingen bij de controleb
van de nestkasten en kunstnesten in de omgeving van Àmsterdam word.en een
aantal gegevens opgesomd, die op zíchzelf interessant z\in, maar d.ie pas
echt ler:k worderi als ze vergeleken riorclen met d.i-e van de voor:gaande jaren.
Het ligt dan ook in de bedoeling om na het broed.seizoen van tÓ?T rr"ui u",
groter verslag te maken, r,vaarin dan vooral d.e gcgevens van de Torenvalk
nader bekeken zullen vrorden

In vergelijking ne| t975 is er zeer weini8 aan het nestkastenbestand
veranderd. Dit vrj-} niet zeggen, dat er gedurende de winter l9?5/,?6
geen actj-viteiten noodzakelijk waren" Vele oude kasten werden vernieuvrd
en ook enige mandjes lrerden op nieuwe plekken geplaatst. Gelukkig bleven
a1le mederverkers en controleurs van d.e voorgaande jaren actief, teru,'ij1
de Sroep haar actÍviteiten uitbreidde naar de regio ïfaterland,- waar.de
controles verricht v'rerden door leden van de Vogehverkgroep met dezelfde
naam. Verder kwame.n er geen veranderingen in de grenzen vàn ons terri-
torium.
BOSU]L

Dj-t jaar v,rerden 17 broed.sels gecontroleerd, vraarvan er I buiten het
Amsterdamse Bos uraren. Bij 10 broedgevallen zijn er óén of meer j,ongen
uitgevlogen.
Ïn een kast in Amstelland. werden bij eeri tweede controle 2 d.ode jongen
aangetroffen. Bij een tvreetal kasten vras er sprake van een vrij vroeg in
het seizoen beginnen met broeden..
In het Arnst'erdeimse Bos kon op 1april aI een halflvas jong worden geringd,
terwijl op de oosterbegraafplaats ar op 5 april met veel .moeL'te"3 ui.t-
gevlogen jongen nog bemachtigd en gerÍngd. vlerden, Deze uilen waren dus
al met de eileg begonnen in eind januari
In totaal werden er 26 jongen geringd.
Vermeldensrvaard is, dat bij de controLes in het r.msterdamse Bos een vrouw
Bosuil van Ll jaar oud ',,verd aangetroffen, die probeerde één onbevrucht ei
uÍt te broeden, het6een haar, ondanks haar respectabele l-eeftijd en v,raar-
schijnlijk grote ervaring niet mocht gelukken. Deze vogel was ín t965
als nestjong geringd door H.F. Arentsen.
RA}JSUIL

Tn L976 maakten 10 paar Ransuil gebruik van een van de kunstmatige
broedgelegenheden, die wij hun aangeboden hadden. Daarvan broedden I
paar in een grote balkonkast en de andere ! paar gebruikten een mandje
om de eieren in te leggen.
Gecontroleerde broedsels in oude nesten van kraaien en eksters .,vorden
hier niet besproken.
In totaal lvaren J van de broedsels succesvo], echter konclen van maar 4
broedgevallen de jongen r,vorden geringd, in totaar tl exerírplareno
STEENUT!

Tt L976 kvram er !'ieer een paar steenuilen meer tot broeden in een van onze
bouwsels dan i-n het voorgaande jaar. Het totaal kwam daard.oor op 5 legsels,
Daarvan bevonden zícin 3 paar op plaatsen, v,raar in voorgaand.e jaren geen
steenuilen gebroed hadden. In totaal konden dit jaar 14 jongen geringd
worden.
In 1976, nogal vlak voor het broedseizoen, l.rerd docr ons nog een ni-euw
type nestkast voor de steenuil ontworpen en geintroduceerd. Dit kastje,
dat lijkt op een kleine bosuilkast, heefr. als byzonderheid een tussen-
schotje om het broedgedeelte extra donker te maken. Eind 1976 bleek, dat
dit voor ons nieulve type toch niet zo uni-ek was, daar in Zvuitserland
j-emand op hetzelfde idee was gekomen.

D
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(nest}<asten 1976, 2e bIz.)
Toch zi jn r,vi j zeer content,
kast je gebroed heef t, omclat

BOOMVÀLK

Ook dit jaar broedde in het Amsterdamse Bos v,reer de Boomvalk op een d.oor
ons geplaatst mandje. Dit had voor ons het gevolg, dat eind juli f jonge
boornvalken geringd konden worden.
Ti jdens dit ringen overkwarn ons het volgend.e. IIet vrouwt je uaagde liet
om op een paar meter af'stancl van de ringer bij het nest in de boom te
gaan zitten, zeer opgewonden en luid schreeuvíend.. ïoen de controleur be-
zlg uras oó een van. d.e jongen een ring on te leggen, durfde het vrouwtje
zel-fs op de nestrand te gaan zíttenr nQg geen halve mete:. van de ringer
af, hetgeen voor deze persoon een onvergetelijke ervaring was.

TOREI,IVaLK

L976'sas voor de Torenvalk een beter broedjaar dan het voorafgaand.e,
doordat in 1-976 de veldmuisstantL hoger vras. Dit hogere voedselaanbod had
tot gevolg, dat de Ïorenvalken aI vroeg in het .seizoen met de 1eg be-
Sonnen. Het eerste ej- rverd waarschijnlijk omstreeks f april gelegd, ter-
viti j1 dit in J-975 een week later was.
Tot zeer laat in het broedseizoen urerd er nog met leggen begonnen. Het
laatste vrouwtje legde haar eerste (?) ei pas omstreelcs 2 juni. Gemiddeld
v'rerd dit jaar het eerste ei gelegd op 2! april. i.I d.eze datr zijn uÍt-
gerekend vanuit de leeftijd van de jongen, toen die geringd werden.
rn totaal vuerden tn L976 flJ legsels gevonden, in een kast in het
sterdamse Bos zelfs twee, die helaas beide mi-sIukten. Van clit grote
tal werden er 3 nj-et in een nestkast gelegd; 2 daarvan lagen in een
kraaiennest en 1 paar gebruikte een mandje.
Het ontzettend hoge aantal van 419 ionge valkjes kon worden geringd,
waarvan er 4 echter zeker niet uitvlogen, omdat hun moecler gestorven was.
TÀBEL : Verdeli van de broe evallen van de t'orenvalk in kunstnrat

broedgelegenheden in de vers nde deelgebieden.
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dat''een van de steenuilparen in zorn nieuw
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g = Àanta1 legsels
g = itantal succesvo]le Broedsels.

Het gemiddeld aantal eieren per nest was vrij hoog: 5.f4, rrat resul-
teerde in gemiddeld 4r19 jong per succesvol nest.
Het percentage mislukte broedsels 1,ïas ín L9Z6 ,maar, lz rt en ín l9?5
r-rel ruim 20 %.

Deze gunstige cijfers zijn vooral het gevolg van de hogere veldmuizen-
stand. Dit was ook te merken aan de prooiresten in d.e nesten.
Ín L975 vonden we in zeer veel nestkasten de resten van geslagen, net
vliegvlugge, spreeuwen en andere vogels; Ln L9?6 vras dit nauwelijks het
geva1.



(nestkasten'; )e b1'z.)

Tot slot in het kort cnige gegevens over cie
nestjong in \976 eeringde Torenvalken.'

-10-
terugmeldingen van a1s

Tot 1 april l-9?7 werden van de uitgevlogen jongen in totaal 42 exem-
plaren op de een of andere wijze teruggemeld.
Hiervan iverden er 39 dood aangetroffen, of in zo slechte staat door
mensen in handen gekregen, dat ze - ondanks menselijke hulp - groten-
deels zijn overleden
Het overgrote dee] daarvan (2il kwam terug binnen onze eigen
rwgio, de rest uit de ons omringend.e provincÍes (Noord Holrandz ?,
Zuid Holland: 21 utrecht:1, Zuid Fl-evorand: r). Maar er kwarnen ook
uit Frankrijk 2 terugmeldingen.
Bij bijna de helf t van al deze trdodett valken '.verd de
door menselijk verkeer: vliegtuig, trein of auto.

dood veroorzaakt

april :..9?7, JBB/vDr

a

. i{ar4ens de nestkast-corrtrole groep

Joop B. Buker
rVilleni lviollhof 9
rr,msterdam - 1O65-ÀH.

Telefoon:152766
. Postgiro: 228+?64
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KIEVITSE N R.ó,PEN JA OF NEEN ?

Deze vraag werd in j.anuari beh:ndeld op eën goed bezocht en gbe'd Seor-
ganiseerd kievitensymposium in Zutphen. Als vervolg op het stuk in het
mededelinggnblad'van juli 1976 over de sluitingsdatum van de raaptijd en
de nazorg in Friesland, no§ een korte terugblik op deze bijeenkomst en
wat aanvullende beschouwingen" Hierbij werd geput ui-t persoonlijke aante-
keningen tijdens het symposium, commenterar uit de trI,eeuwarder Courantt',
geËpróXXen àet Fri-ese vogelbeschermers. (tevens eierzoekers) en statis-
iiuk"r, betreffende de nazorg, mij ter beschikking gestel-d door Sjoerd Pan

van de B.F"V"h/" (gona van Fríese Vogelbeschermingswachten).
In Zutphen kwam krj.tiek 1os op de handel in kievj-tseieren, het organiseren
,rr rrlobustrips buiten Erigsland om daar cloor groepen Friesen te laten
rapen, terwijl duidelijk b1eek, dat vele aanwezigen het effect en cle om-

vang van de nazorg (zie med.bld"14"2 Al-z.4-6) nogal in twijfel trokken"
Nogàf verrassend waren de conclusies van enkele Àprekers (Utt"Klomp en

Beintema), det het sleutelen en dokteren aan de raaptijd met recht f?Gepruts

in de margetÍkan worden genoemd" Er r,raren geen wetenschap,telijke bewij-
zen, dat het rapen de kievitenstand schade toebrengt, omdat er vel-e fac'
teren zíjn, die de kieviten-populatie nadelig kunnen beïnvloeden" Het
eventuel-e nadelige effect vaà het rapen werd overvleugelrl door aIIerlei
agrar|sche en cultuurtechnische veranderingen, dÍe de weiclevogelstand in
ons' l-and hel-aa.s' erns tig bedreigen "
l. Handel- in kievitseieren.- bij de behandeting van de gewijzigde vogel-
wet 1936 zaT een handelsverbod worden opgenomen" Practisch iedereen, de

Friesen inbegrepen, waren het met deze maatregel eens.
2" Het groepsgewijs zoeken buiten de provincie Friesland door Friese eier-
zoekers oldervond eveneens vÉr.n Friese zijde afkeuring" Ieder ja.ar w.grdt
door de Friese vogelbescherming tegen deze prlctijken uitdrukkeliik ge-
waarschuwd "
). De nazorg werd van Friese zijde in Zutphen uitdrukkelijk als positief..
voor de weidevogels naar voren gebrarcht. Naarmate de mechanisatie, de snel-
heid en de intensiteit van de la.ndbouwwerkzaamhedcn steeds noodzakelijker
worden, is er ook in toenemende mate behoefte aern vogelbeschermersr die
vóór de aanvang van dit werll nesten van vreidevogels inventrriseren, bescher-
men en merken, in nauwe .samenv/erking met Friese boeren. De Friese vogel-
wachten beschikken tha.ns over 109 districten, waar contact met de boeren
wordt opgenonen over de periode, waarin vóór het maaien op hun landerijen
de nazorgwerkzaamheden worden verrÍcht" Dit is een belangrijke factorr die
veel legsels van alIe weidgvogelsoorten spa;rt.
4. Er bestaan,geen cijfers, die aantonen, dat de kievitenstand terugloopt"
Dit zou kunneh worden vastgestel-d door gedurende ílen aantal jaren dezelf-
de gebieden d-oor bij voorkeur dezelfCe waarnemers te laten inventariseren.
Ondanks het gemis aan betrouwbe,re statistiel.,en wordt gevreesd, dat het
weidevogelbestand in het algemeen in toenemende mate zaI worden bedreigd
door de agrarische ontwikkel-iní"en in ons land; De boeren worden gedwongent
met hun tijd mee te gaan en deze modernisc.ring van hun be'drijven brengen
a1leen maar ongunstige biotoopveranderingen voor de kievit: rui-Iverkave-
Iingen, rechttrekken van sloten, het ae^nleggen van asfaltwegen in de polderst
het ontsluiten ,en beter toegankelijk maken van afgelegen weidepercelen,
diepteontwatering van de grasmat, het zaaijen van voedsel-rijke grassoorten,
het terugdrin€;en van allerlei kruidliewassen in de landerijenr het e6galiseren
van de weilanden, toenemend gebruik van machines, het vervroef'en van de
datum, hraarop voor de ee?ste keer gras wordt gemaa.id"
Voorlopig wijst alles er op, da-t het rapen van eieren geen achteruitgang van
de kievitenstand veroorzaakt, maar mocht de daling van het aanta.l broed-
paren er toch zijn, dan is dit wel te wi-jten a.an de ongunstige veranderingen
in het woongebied van onze weidevogels. Maar n6ch de voorstanders, nóch de
tegenstanders van het eierzoeken kunnen zich bij hun pleidooi bedieren van
wetenschappeli jke argumenten "Tot zover enkele opmerkin1r{en over de bijeenkomst in Zutphen, clie eigren}iJk
geen slotconclrrsie kende en zeker geen veroorcleling viln de Friese eierzoek-
sport bracht "
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Het zal niet algemeen bekend zLJn, da,t de Bond van Friese Vogelbeschermings-
wachten ruim 20'OOO (!),teOen heeft, verdeeld over '1Op rayons; waerin vogëI-
wa.chters aotief zíjn" Ik blijf deze nazorg voor de nesten van alle weldevogels
een grote betekenis toekennen als tegenwicht tegen,,de steeds grotcr wordende
bedreigÍngen.,door de modernisering.van de landbouwl die beslist niet zijn tegen
te houden"Ook al, zot) deze vogelbescherming in.de Friese landerijen worden bedre-
ven uitsluitend met het oogmerk om kievitseieren te kunnen blijven rapen, dan
profiteren töch'maar al-le weÍdevogels van deze omvangrijke nestbeschermingo
Voorzover mij bekend, is de zorg voor weidevogels in iandere provincies te ver-
waarlozen en bestaat daar geen Èanenwerking met de boerenr'uitzonderingen
daargelaten.
In dit vL.rband trof mij een nogal sarcastische uitlating te Zutphen van een
Noordhollandse vogelwa.cht aan het adres van de Friese collegar's:tUullie spre-
ken altijd van n6zorg, waerom bedrijven ju1lie geen v6órzorg en beginnen met
ne§belscherming direct bij het begin van het broeden, in plaats van eerst tot
12 aprll te rapen ?tt, Ik zou dah we1 eens wilr.en weten, wàí:,t in onze provincie
bescherming van weidevogels van enige omva.ng plaats vindt, maar ik moet aan-
nemen, dat onze boeren bij hun landbouwwerkzaamheden practisch nimmer rekening
willen of kunnen houden met dc weidevogels,"
Daarentegen bestaat er in Friesl-and een brochure genaamd: rrHoed en Noed yn rt
tr'ji1dii, een uitga.ve van de B"V"F"U/", waarin aan boeren en iedereen, die bij de
landbouw is betrokken, gedetailleerde adviezen worden gegeven, hoe nesten,
eieren en jongs vogels tegen vee en mrchines in de }a.nderijen kunnen worden be-
schermd. Samenwerking met de vogelwacht wordt hierin aangemoedigd"
Om het resultaat va.n de nàzorg te illustreren, volgen hieronder enkele
nuchtere cij fers:

a

Totaal geïnventariseerde en beschermde
hectares door de vogelwachters van de
B"F"V.\Í ":

AantaI kicvitsnesten in dit
areaa.l:

1974
1975
1976

15 "783 \,a
19 "941 ha
26 "767 ha

197 5
197€,

5"122 nesten
6"54o nesten

bovendien nog duizenden andere broedsels
die Ín deze weilanden broeden.

van 23 verschil]ende vogelsoorten,

Het verslag over 1976 van de vogelwaeht Franoker en omstreken (f"fOO leden,
meer dan BO vogelwachters) goeft als bewa;rkt en geïnventariseerd rayon een op-
pervlakte van ruim !"90O ha, riíae.rop ?35 kíevitsnesten ruerden geïnventariseerd"
Bovendien nog 335 nesten van Grutto t 3?O nesten van Scholekster en 78 nesten
van de Tureluur.

Een bestudering van de jaarverslagen van de Voge lbeschermingsluacht I'Grouwr?

levert de volgende cijfers op:

Het bewaakte gobied
.J aar
19?6.
1975
1974 '

1973
1972
19?1 '

omvat circa
Aantal b

t "3§1
1 "479
1 "25O
1"3r2
1"505
lo I+o

2 "2CO ha

nesten Aantal eieren

5 "513
6 "zo5
4.883
5 "416
5 "894
4 "690

:i' i l,t,
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, Er wordt wel eens kritick gchoord op de velubcsciierrriingr die te grote groepen
mensen in de weilanden zou brengen, die onrust in het veld veroorzakenr maar een
practijkvoorbeeld leert anders: een groep van 20 friese vogelwa.chters werd ver-

. àeeld in gro"1,en van 2 tot J man Cie elk 10 tot lJ ha onder de loep namen.
Deze nazoigwerkzaamheden duurden een kleine lJeek, maar enkcle honderden nósten
van Kievit, Scholekster, lrie^tersnipr,§rutto etc. welden opgespoord en gemerktt
v66r het ?rlandbóuwgeweldil losbrak " '/'r'ureluur '
De Friese eierzoekers, die al hun kennis tijdens d.e'nazorgactiviteiten in
practijk brengen, beschikken vaa.k over een verbluffende veldkénnis, die zij
uiteraard ook aa.n nieuwelinge'n kunnen overdragen. Ik doe maar een kfeine greep
uit de details die een erv1ren ei-erzoeker mij gof aan de hand van zijn obser-
vatie van de Kievit:
Vroege pe.arvoïming van de Kievit nautrlettend observerelno
ïndien de vlucht van het mannetje zwa,-:r is en vertraagd, geeft dit een belang-
rijke aanwijzing voor nest en eieren"
De plaa.ts van cooulatie is belangrijk. Dit gcbeurt altijd binnen het territorium.
Een Kievitenpaar maakt veel speelnesten, soms wel tot 1O keer"
l,ri eersomstandigheden spelen een grote ro1 bij het vluchtpatroon en nestbezoek.
Een mannetje, dat het nest bewaakt, stelt zichjaltijd tegcn de urind op' om de
veren glad te houden . Zijn plaats is dus belangrijk voor de nestplaats "
Het vrouwtje krijgt tijdens de broedperiode slankere, spítsere vleugels en wordt
wat val-er in het zwarte verenpak,
Het verjagen van Kraaien en andere predatoren door het mannetje, vrouwtje of
beide tegelijk levert belangrijke aanwijzÍngen op omtrent de Iigging van nest
en eieren"
Jonge Kieviten hebben meestal kleinere eieren"
De kleur van de eieren hóudt nauhÍ verband met de ondergrond en vegetatie, vie.irin
het nest is gebouiud.
C4mouflage is ook hier belangrijk"
Er is een duidelijk verschil in kleur tussen Iegsels op weidegrond en akkerland.

,eigenli jk
De kijker is bij het eierzoeken/een overbodig imtrumcnt" Immers, de Kievi-t ga.at
pas broeden zodra het patroon van 4 eieren volledig is. Tot dat moment veitoont
hij een zeer grillig gedrag en is zelden 1a-ng bij het nest te vinden, maar voert
afleidingsmanoeuvres uj-t en beweegt, zi-cln voortdurend in het vcld. Het bcstuderen
van deze gevarieerde vluchtbewegingen karr veel beter met het blote oog geschie-
den omdat de kijker een te klein blikvcld geeft.

Uen andere Friese eierzoeker bestreed de theorie, di.,t de Kievit wordt gedwongen,
later te gaan broeden door het intensieve rapr:n to.t 12 april, omdat de basis-
gegevcns niet vergelijkbaar waren.
lmners, deze conclusie werd getrokken uit wa.arnemingen en ringgegevens gedurende
dezelfde periode, bijvoorbeel-d eerste helft van mei, in hetzelfde rayon"
ïn recente jaren werden hier vó61 meer rionsjongen geringd dan vroeger, waaruit
men opmaakte, dirt het broedproces 1e-rter begon"
De wetenschap hield cchter geen rekening rnet het feit, dat vroeger de ringers
te voet of per fiets opereerden en later meer per auto"
De Kievit verstopt zijn donpjongenr, zodra een wandelaar of fietser nadert,
maar is minder wantrouwend ten.aanzien van een auto, zodat deze gemotoriseerde
ringers veel meer donsjongen honden opsporcn. Op deze wi-jze ontstond een scheef-
getrokJren beeld met een aanvechtbare conclusie.

Tensl-otte ben ik van meníng, da.t wi j het eierzoeken, de Friese
en de zorg voor de weidevogels - a1le weidevogels- na 12 april
objectiever en neutral-er zu1len moeten bcoordelen"
Het is duidelijk dat de eierzoeksport, de vogelbescherming en
verband met elhaerr staan.

vogelb e scherming
beslist veel

de nazorg in neuw
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ïndien wij gaan propageren, dat het eierzoeken sterk wordt bekort of geheel , -

verboden, dan zagen wij de poten van de stoel door, rÀraerop de nazorg is geze-
ten. Er bestaa.t geen wetenschàppelijk bei,iijs, dat het eierzoeken de Kieviten-
stand nadelig beïnvloeclt,, omd.at deze factor niet is los tc maken uit een reeks !
van v661 ongunstiger factoren, die d,e weidevogelstand in toenemende ma.te bedrei--
gen.?Zolang niet is bewezen, dàt het rapen van,Kievitscieren schadelijk is,
moeten wij de Friezen ríhet voordcel van è twijfelí?1aten en ons niet met trHol-.
landse betweterigheidt'gaan concentreren op het rapen tot 12 april en de v6é1
gevaarlijker peri-ode voor de Kievit n6. 12 april gemakshalve,vergeten.
Immers, het staa.t vast, dat de bocren in en buiten Eriesland helaas steeds meer
gedwongen worden tot een zakelijker bedrijfsvoering, welk proces niet te stoppen
va1t" Deze mechanisatie, schaalvergroting en versnel.l-ing van het la.ndbouwwerk
vormen een v661 grotere bedrciging voor de weidevogclstand. dan de reeds inge-
korte raaptijd tot 12 april"
Om de broedende vogels, nesten en jongen tegen dit sterk gemechaniseerde boeren-
werk te beschcrnen is in de eerste plaats een stuk idealisme vereist, h/acrmee
een groeiend aantal mensen moet zijn bezicl-d, om te redden wat er te redden valt.
AIs deze vogelbeschernsrCe nazorg nu eenma;rl onverbrekelijk is verbonden met de
eierzoeksrcort, dcrn moeten wij het aa.n de Friczen cverlaten, deze sport binnen
redelijke grenzen te houden ( ha.ndelsvcrbodl geen massale autobustrips, uj-tsIui-
tend eieren zoeken voor eigen consumptie) en toch daa.rnaast een steeds groter
a.antal mensen te r,verven voor de nezorg, a1s beschermi-ng tegen het rrlandbouwgeweld!
Integendeel, wij'zouden er beter aan doen, de situatie in onze contreien eens
onder de loep te nemen" Afgezien van een aantal weidevogclreservaten, gaat de
boer in Holland in het algemeen o1c zijn land noodgeclwongen zijn gem.chaniseerde
EanBr waarbij ongetwijfeld ieder broedseizoen wé6r op grote schaal nesten en
jongen worden vernietigd, terwijl, voor zover mij bekend, aAn veldbescherming
hatst niets wordt ge=daan" Zien vrij soms kans een paa.r duizend man op de been te
brengen, die in onze boerenlanden zich om de broedsels van aIle weidevogels be-
komneren?
De boer worcl.t door de economische omstandigheden gedwongen mct zijn tijd mee
te gaan en kan zícti om de weidevogels niet meer bekommeren, a1 zou hij àit ootr
wil-l- en
Dit geldt eveneens voor Noord- en Zuid Holland en een weg terug is er nj-et.
A1s wij wiIlen, dat in de toekomst de i(ievit in redelijke aantallen on.ze lande-
rijen bliift bcvolken, Can moet een groot aantal vogelwerkgroepen contact zoeken
met een groot aantal- boeren en vervolgcns de weg inslaan, die in Friesland reeds
gedurende vele jaren wordt bewanCeld: het inventariscren en merken van nesten,
zodat de boer deze ll-Ln sparen, De erva.ringen van onze Friese collegats in
dit werÈ zou ons bij de uitvoering van dergelijke plannen van groot nut kunnen
ziin. Discussi6over de raaptijd zijn wel interessant, maar zij leveren weinig
opr er is veel belarigri-jker rtrerl< aan de winkelo

HK/GvT
naart 1977

H. Kamp,
Burg "llogguerstraa.t 2?1 ,
Ams t erclarn-Slo terme er .
tel "1 32460.



Van 10 tot
Ho1lum. Een

14 december 1976
korte weergave

:: .:.:

.was- ik op Ame1and, met
van dit verblijf volgt

i*MELeND : december-impressie
1'

als standplaats
hieronder.

De eerste twee dagén slecht weer.
en geregeld (hagel)buien.Kortom,
op excursie te gaan

.l

Zatetd.ag, 11 december, dus maar eerst noordwaarts gelopen en over het strand
tot de westpunt. In de verte zwiepende golven, snel opkomend riuater. nàÍI vo-
gels een s'tookoli-e drieteenmeeuw, een jager spec., 75 drieteentjesr €[r erg
leuk, 2 rosse franjepoten, ronddraaiend in een poel
Door de duinen naar de vuurtoren en verder rj-chting Hol1um. Opvallend de
vele wulpen en tientallen scholeksters. Vooral de laatste mis je in deze
tijd van het jaar in onze omgeving. Boven de duinen een blauwe kiekendief.

rs l,liddags toch maar op de fiets naar het wad via de Reewegi fn de weilan-
den d.irect langs de weg zaten + l-OO0 scholeksters (vogels, waarvan je je,
a1s je uit Diemen vertrektr nog voornéemt ze allemaal te tellen: ijdele
hoop), enkele honderden goudplevieren, meerdere tientallen steenlopers, vele
tientallen wulpen en + 1O zilverplevieren,. Het opspuiten van een grasland
om een ijsbaan te creËren bezorgt me koude rillingen. Op de ïVaddendijk kan
ik me met moeite 10 mj-nuten staande houden. Voldoende om rotganzen, drie-
teentjes en LO sneeuwgorzen te zien. De zware storm vertraagt de terugtocht
aanzienlijk.

ts Zondags is het weer veel beter, d.w,z. vrijvuel windstil en droog. Op de
fiets door de duinen tot op ae hsqgte van Nes. Zes blauwe kiekendieven, vele
tientallen lijsters (vn1. kramsvqgels) en ràdelijk wat bonte kraaien (een-
maal- JZ exemplaren dicht opeen in de lage boompjes). ni-3 paal 9 even het
strand op, waar I sneeuwgorzen langskomen èn 10-15 zwarle zeeëenden kort
voor de kust fourageren. Grote mantelmeeurqen glijden met tientall-en over
de duinen.
Langs de bosrand richting l{es, met op de weiland.en veel overtijende vogels,
zoals de bijna ontelbaar dicht op elkaar zittende scholeksters. Twee bui-
zerden zorgen voo.r de nodige vervliegingen
Op de terugweg naar het westen de zuidkant van het eiland gevolgd, met één
uitv;ijking naar het vrad. ter hoogte. van de Lange Sloot. Onderweg nog 40, vin-
ken op het stoppelland, verder enkele tureluurs en enkele kleine concentrd-
ties storm- en.qrote man{elmeeuwen. Ook de eerste 2 blauwe reigers woiden
gezien. Bij de Lange Sloot J0 koeten: de enige plaats vraar ik ze zag. Het
wad ligt er uitgestrekt bij. De vogels fourageren 1n verspreide. groepen.
In de v'reilanden nog steeds de nodige beesten, als tientallen llbontjesrr,
honderden goudplevierc.n en groepjes veldlarken. Vlakbij Ho1lum wordt een
groep van 1!O-2OO rotganzen opgepest door een man blauvre kiekendief. Kort
voor de thuiskomst breekt een regenbui Ios.
Van deze dag "i;I-";;tà"àf-roo"rf op het ontbrei(en van vuulpen in de duinen,
terwijl het er in het voorjaar van barst. In de weil-anden daarentegen r,vas

het nu na de scholekster samen met de goudplevier de meest talrijke vogel-
soort

e laatste hele dag van mijn verblijf , v,ras.het opnieuw regenachtig,
akke N,/-vrind. De tocht ging midden over het eiland.naar Ba1lum en
a het fietspad door de duir.an naar het itlieuwlandsrijd. Vandaar 1o-
het zuiden, en bij het wad aangekomen een ki-l-ometertje naar het
ij het vertrek vlogen twee roeken naar de vuurtoren, waarheen voor-
e avond honderden houtduiven en vele kraaien trekken.
van het vliegvelo plotseloos een behoorlijke paniek in de wei-

ts later ook op het wad. Deze lverd waarschijnlijk veroorzaakt door
k (mijn eerste zekere viraarneming van deze soort overigens), welke
sper!íer werd aangevallen. Uiteindelijk vlogen zij samen rustig

uiden, de sperwer ongeveer lO meter boven de havik vliegend, vlaarbÍ-j

, i,:indkr:acht 9 à 1.0 B, lage temperaturen
niet bepaald ideaal om op een huurfiets

Ivtaandag,
met een
Nes, en
pend naa.
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aI tegen
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het grootte-verschil goed tot uitj-ng kvram. Een leuke waarneming, ook aI omdat
de havi-k op de !íaddeneilanden een zelden waargenomen vogel is.



(r.meland, yervolg) :

Twee blaur,ve kiekendieven,
Itles gezien. Het Nieuwlands
van konijnen, nog een sper
zen en de vele wadvogels,

-]6-
een buizerd en d.e eerste torenvatrk yrerd.en nog voor
rijd en het fietspad leverden, behalde 60 kadavers
wer, een ö blauwe kiek, enkele honderden rotgan-
die je mag verwachten, op.

Omdat het toch niet zcr best is de soortenjagers-mentaliteit te laten pre-
valeren boven de rust van aI deze vogels, klom ik maar tegen een d.uin op
oE de zaak te overzien, .,chteraf zeer bevredi-gend en ook r.vel heel mooi,
die,duizenden vogels,'ongestoord pittend en poetsend op het llon. Meer
vraard dan een opgejaagde zwerm.

Twee groepjes fraters van in totaal 2! exemplaren kwamen uit Oost.
Teru6lopend naar de fietà was er nog een buizerd, die uit de duinen kwam.

.Bij Buren fourageerden 11 waterhoenen op een voetbalveld. Dit was, met d.e
omgeving van de Ï,ange Sloot, de enige plaats waar ze werden gezien. Ook
kauvren zag je slechts in'de omgeving van Nes, en in,mindere mate tan Buren.
Op dinsdag, de dag van vertrek, zag lk J! exemplaren op het voetbalvel-d.
Dezelfde dag zag ik twee klei-ne mantelmeeuwen, pittend tussen de zilver-
meeuwen

De'bootreis teru8 liras schitterend. De 'y/addenzee glad als een. spiegel,
duizenden smienten, verder rust. rrmeland in december, rusti-g aan te
bevelen !

vQqlvQq- Guus van Duin
Rode Kruisl-aan"tO41, Diemenmaart ï97?

* * * + * * *,* * * i( * + + * * * * * * * * * * * * * + * * * + * *,* * * * * *
trVaarnemilggn-l+gs te l-ve e ns e jarke n-_.-

Fuut - 16, L8, 23/2 een paartje Thijssepark, eind. maart broedend
Blauwe reiger - regelmatig in de Braak en Thijssepark
KuÍfeend - Thijssepark: 4, 16, IB, 2L, 2J/2 resp. 5, 20, 5, 21, 28 exx;

I,I, LZ, 1L/3 resp. Z5r 5,4 exx
Torenvalk - 14 en L?/1, torenvàIken bij de uilenkast in de Braak;

9/l t ex in de torenvalkkast in het Thijssepark.
Bosuil - 2/2 d.e Braak; 9/2t 2'L/2, aO/1 in uilenkast aldaar.
Groene- 'specht - 24/2 en:L4/3 de Braak - 22/2 Thijssepark.
Grote bonte specht'- regelmatig in de Braak
Kleine bonte specht - 2412 en IO/J, cle Braak.
Zangtijster - LO/2 de tsraak; 7/2 eerste zang.
Koperwiek - l"/2 de Braak; t4/2 Thijssepark, zang.
Tjiftjaf - lr/3, eerste zang. Thijssepark.
Staartmees - regelmatig in de Braak
Boomkruiper - t8/2 ae Éraat<; ?/2 en B/2 Broerseparkl L4/2, L2/3 T]níjssepark.
;,ppelvink - l4/3 de Braak.
GroenlinS - 16/3 en 23/3 de Braak; 26/t en 22/2 Thijssepark.
Putter - 16/l en 2)/) de Braaki B/2 en.tO/) Thijssepark.
Si3s - 1O/1 de Braaki 26/l Thijssepark. Zeer zeldzaam dit jaar.
Keep - Zt+/Z lnijssepark
Meeste, waarnemingen van Hr. Koningen c.s.
gggglgg:!g19_9ggf , w. Strj-tter, de Ruyschlaan 18f , *.msÈeIveen.

TeI. 4t1251
april Lg??, !ïS/vDr
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Een stukje historie '
én 'voorhj-storie, van de ViVG

Zoals bekend., legden op 29 januari i.1., tijdens de JaarvergaderÍng,
Voorzitter en Secretaresse hun functie neer. Het feit, dat in het vo-
rig Blad mej. vnn Drooge een terugblik gaf op diverse prestaties van
de erftreciencle voorzitter in de afgelopen / jaren' I'vas aanreidi-ng voor
het nieuwe bestuur om o.g. te vragen voor het volgend Blad rvat te schrij-
ven over de 18-jarige trVi{G-loopbaanl: van onze voormalige secretaresse.

Om te beginnen vroeg ik mij,af, hoe ik eigenlijk Bien leerde kennen.
Na enig denkr-,rerk, - vraar ik helaas nièt uit k';;ram zonder haar z,e1f hier-
over te raadpleg€I1 -r kwam ik tot de volgende voorgeschiedenis.

Toen ik na de oorlog probeerde de reeds lang bestaande Voge)-lverkgroep
van de NHV (l'latuurhistorische Vereni-ging, toen nog ni-et rtKoninklijkrr)
nieuvr leven in te blazen, hield ik dat slechts enkele jaren vol."Irlant
intussen r.ras ik, tezatnen met mijn broer, begonnen het vogelleven in
het amsterdamse Bos te filmen en waren we met de ontstane filnns 1e-
zingen gaan houclen. Hiermee kreeg ik het tenslotte zó druk, dat ik voor
het werk, dat er aan de VliG vast zat, te v,reinig tijd overhield. Er kwam
niets meer van publicaties van de ontvangen waarnemingen, met het ge-
vo1g, dat de vJaarnemers ophielden rnij deze toe te sturen. Eén uitzon-
dering mag niet onvermeld blijven: ons al1er vriend Swart, rnet zijn co1-
Iega de Kruijf, bleven trouw hun waarnemingen opzenden. De enige pu-
blicatie, vraar ik echter toe kwam, !ïas het maken ten behoeve van de NI{V
van korte jaarovcrzichten, vnl. over het wel en lvee in het amsterdamse
Bos.

In febru arr 1951 ',voonde Bien aL zotn filmvoorstelling, als bovenvermeld,
van mi jn broer en mi j bi j ; ze had rlaarvan kennj-s :g€florïie r uit een i;ranten-
bericht. In mei van hetzelfde jaar narn ze deel aan een excursie y?n de
Personeelsvereniging van de KLI,I, onder mijn leiding. Toch duurd.e het nog
t,ot L957 voor rïe ttel-lcaar vondentf

Oorzaak hierviln uías vermoecrel§k, dat ze het toenterti jd te druk had
met anclere hobbies, vnl . ballet. i.ls leerling en vrienCin van Mascha
ter uJeeme, leefde l.Lj van af d.e oprichting in l-94? ínLens mee met de
prestarties van het Ballet der Lage Landen. I/raar ook de KLIvI , waar ze
toen aI ruim 2O jaar werkzaam vuas a1s secretreresse van vele grote bazent
6genoot haar vo11e toewi jdiqg en energie. .rnderszijds vras het aantal ex-
cursj:es, dat ik in die jaren leidde, ook nog vnl. beperkt tot groepen
van besloten verenigingen," val padvinders, van scholen, e,d. d

Begin L955 echter,;rerd detrsticliting Vrienden van het r.tísterdamse Bosrr
opgericht, waarvan-Bien prompt al-s 6ón van de eersten lid werd. nl-
jaren lang fiotste"Vrijvuel d:rgelijks door het Bos naar haar werk, op
het oude Schiphol. Iíietter:in hacl ze, voor ze mi j ontmoette, nog nooit
bewust een tjiftjaf of nachtcglaal gehoord. Kijken \Iras er r,ve1 aI bij,
luisteren kennelijk niet. Dat leerde ze dus in eerste instantie van rnij,
en het Vogelleven in het Bos gÍng haar dermate boeien, dat ze geen en-
kele kans voorbij liet gaan om zoveel mogelijk van de toentertijd door
rnij geleide excursies mee te maken.

Eind L956 viers er een boekje Ín de maak: trllet t.rnsterdamse Bos, een gicls
voor zj-jn bezoekersrt, !'/aarvan Ík het i,.edeelte t.a.v, de vogels moest
verzorgc-n; de andere auteurs !.iaren de Heren Kleijn en Postma..aangezien
het concept getypt inoest worden ingeleverd., trok ik de stoute schoenen
aan, en vond Bien berej-d clit voor mij te doen. De voorgestelde beschrij-
ving van de v,randelingen zelf bevj-el- mij echter matig. Door deelname aan
ve1e..Nlo'lB-r,vand.elingen had Bien het óén en ander op dit gebied onder ogen
gekregen, en het resullaat rvas, dat veel van de tekst door haar in wat
vlottere stijl r;erd omgezet. trén en ander resulteerde in een samenï/er-
king sedertdien, dle niet rneer is r,veg te denken.



Bien was niet de enige trouwe bezoekster van het Bos, ", ";*:Ïrrr*vond ik het toch weI jammer, dat er niets meer gebeurd.e met de
waarnemingen vap.,..4-e-zg mensen,. en d.at er..ook'nieÍ meer werd ge-inventariseerd. l{et haar ars assistente durfde ik het aan een po-gi.ng te vvagen tot cle oprichting van een nieuu/e grcep, en de KNNV
werd berei-d gevonden in een convocatie een oproep te plaatsen voorbelan8stellenden voor d.eze,vogelstudiegroepr. oe teringste.l,ling
lïas zódarnig, dat ar in hetzelfde voorjaà" .uàr. 1959 gestàrt werd met
een inventarisatie van de Noordkant. Dit gebied virerà i_n 4 parten
verdeerd, en de deernemers in 4 groepen, en onder leiding van 4
expertsr- HH. van Hal-m, Tenner, srvart en pahlssorr -, trok, men trouw
weLten lang elke zaterdagmorgen een uur voor zonso;gang het Bos in.voor ver'e minder-gevorderden was dit toch wel oe:-aeaie manier omde vo;elzang te leren kennen, een proces waarvoor naar mijn ervaringgemiddeld een drietal voorjaarsseizoenen van intensieve studie wen-selj-jk is. De Noordkant-inventarisatj-e lrerd in beide volgende jaren
op dezelfde voet voortgezet. De uitrverking geschiedde onàer super_visie van d.e Heer Friesv.rijk
Sedertdien heeft Bi-en de mede
PahLsson verworven kennis, op
Segeven.
r.1 van het begin af verzamelde zj-i ook toen aI a1le waarnemingen,en naakte ze concepten voor de te publiceren overzichten. Deze con-cepten werden door HH. de Groot, siraatman en mi j zelf bewerkt engefatsoeneerd. Zó leerde zíj ook dit ,vakrr kennei
ondertussen rvaren lve sedert 1960 weer vogelurelkgroep gewordenr s[raangezien er bij de re.den berangstelring beËtond om ons werkter-rein uit te breiden, urerd het m.i"v. 1963 weer vogelv,ierkgroep Àm-sterdam.
Eind L962t tijdens een vr/G-excursi-e in het Bos, eindigend op hetheuveltje op het. vogere ilanc, 'bracht Gerald creel_ op Zi3o bekend.evrijze naar voren, dat het nu toch vu'el hoog tijd rverà, aàt er eenMededelingenblad tot stand kwam, m'et. een gevari.eerd.er inhoud dan dieoverzichten van Bos- viaarnemingen. Commentaar van Bien: een pracht-idee, als ik er, behellve di-e kwartaal--overzichten van het i,miterdamseBos, maar niets aan hoef te doen I Nou, dat was helemaal niet nod.ig;mevr. Brinkers en HH. jindriese, de Roever, Straatman en cn Oreel "íítwerden bereid gevonden de Redactie te vormen en de uitgave te ver-zorgen. De contributie vuerd bepaard op Í 1.- voor KNNV- en jeugd-
l-eden, .f 2.- vcor d.e. and.eren.
om het dan ook maar metéén goed te docn, werd er ook een echt Be-stuur benoemd; tot o1, dat ogenblik had dat bestaan uit o.§ïïrsVoorzitter met Bien a1s trourve secretaresse. Hieraan vlerdàn toege-voegd Frans van Zutphen aLs 2dg Voorzitter (zoiets bestond blijÈbaartoen ook al- ! ) , eu Jo tsrinkeiE-als penningmeesteresse , wat ze, zo-als bekend, sed.ertdien zonder onclerbrekin[ ls gebleven, naast hetgrote aandeel van ook haar in rle uitgar" i.n rràt graa.'
Zo verscheen in januari- 1963 nummer I van de eerste jaargang.
Helaas, het duurde nj-et lang of Bién draaide toch vreàr op voor veelvan het typewerk, zii het een aantal jaren geassisteerd door ons 1idJoop nndriese en enkele KlM-corlegaru. Irtu.r.r-rl sedert L96? wordt hethele Blad door haar op stencil- getikt, naast het vele red.actionelerverk dat voor haar rekening komt

a

j-n di-e jaren onder. leicling van Jan
haar beurt aan vele nieuwe leden d.oor-
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Eën van haar Jaarversl.agen, zoals gebruikelijk voorgelezen op de
Jaarvergadering van d.e'KIrll'lV afd. rlmsterdam, was er de aanleiding
toe dat de Hr. Houtman, - Redacteur van de rruietenschappelijke lulede-
delingenfr van de Kll.NV -, tot Drs. J.J... Fr:ieswijk het verzoek ri-chtte
om een soort i.vifauna van het trmsterdamse Bos samen te stelien.
Deze versclreen in maart 1968, onder de naam van ïrDe Vogelwereld. van
het Àmsterdamse Bosri. Een van de / medevuerkers d:aaraan \t/as vanzelf -
gprekgp.Q. "B.ren, In. -dgcember 1971 publiceerde ze. een lijst van aan- '----
vullingen hierop
Ontel-baar zí7n zo langzamerhand de lijsten van waa::nemingenl dle
haar schriftelijk of telefonisch bereikten, en dte a1le worden ver-
werkt in losbladige boeken op voge:Lsoort I overlgens, ook ccrl gc:;roonte
ze van o.g. heeft overgenomen
Elk kwartaal opnieuly treffen v,re in ons BIad de daaruit door haar
consciöntieus samengestelde, en toch leesbare, selectiès aan, die
ook bij vak-ornithologen ivaarciering vincien.
Het vras dan ooil voor velen een verademing te horen, dat zíj voor-
lopig al-leen afscheid nam als bestuurslJ-d, en nog niet al_s verzorg-
ster van de inhoud van ons B1ad. Het is voor mij ondenkbaar, dat er
op korte termijn iemand r,vordt gevonden, dj-e dit werk met dezelfde
nauv/Sezetheid kan overnemen en voortzetten. En .ne mogen dat Blad.toch
v,re1 zien als een frvisitekaartjerr van onze VIVG.

P.ï/. Brander

PB/vDr, apríL L9??

die
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.tlviSTERDeMSE 130S, eerste kwartaal 1977

De waarnemingen, hoewel. crj-tisch beoordeeld, blijven voor de
verantwoordelijkheid van de waarnemers.
Nummering volgens Vogelgids, Je druk.
De nummers tussen haakjes (...). verwijzen naa! rrDe Vogelwereld
van het Amsterdamse Bostt, verder te noemen itBos-Àvif aunafr.
+(.'.) betekent: aanvulling op deze Avifauna.
Het teken o kan ook o-kleed betekenen,++
,. Fuut
itilïlïl-f8/f (earx) waarnemingen van balts: kopschudden, duiken naar
nestmateriaa], geroep.
Tot eino maart ook nog steeds rrlosserr exx, in wissel-end, aantal , o.a.
25/3 + 26 exx, Ni'i bij Gem. terr., alwaar ook steeds 2 è ] paren (Swart)
Eind maart: + iO territoria lloordkant - 2,.irst. Poel - l- Bleekerskade.
In Hoornsloot bi j sluiswachter liius, op drijvend ej-landje, afwisselend
l paar fuut samen met meerkoeten, dan iveer ervan verdr-even door het
meerkoetenpa.ar, dart aI ènige ti jd broedde.

7. Kuifduiker
171- f-óx uuiten Meerpad op NI{ (Swart, SS)
9/2 I ex li.?v. Poel-, bij kerk Bovenkerk (dcr/Hartog)

B. Geoord"e f uut
2/1 1 ex NIvi bij oeverpark (RS, ss, ESm)

Q) 9. Dodaars NI'1, c.e. aangrenzende waterpartijen:
Jànnari màx. 16 exx (22/1, c!'/)
Februari, max. 9'exx (J/2 en 12/2)
Maart, ,/3 nog B exx, 26/J 5 exx.
L9/1 o.a. I ex in broedkleed, Ringvaart
lB.Aalscholver

(Swart)

3)

$)

(6)

(ro)
2672--l éx, àerst op

kokmeeuwen (§w
1L/3 I ex (RD), a9/

(Bat<x - sch.ep
Z4/l 1 ex rioura.gere

(gai<x)

(16) 2/, Roqrdqqp
1 ex rand ONI'i O, bij exc. pad (Oldenzie1, rVieringa)

14, 25, zE/l I ex Vogeleilandi 1 ex opvliegend daarvandaan 3l/\.
1 ex rrfladderendrr bosrand V'eil-. bi j plukwei. Vermoedelijk

rrgeslagenr? of anderszi-ns ten onder gegaan. HaIf februari aI-
darar veertjes gevonden, vermoedelijk van dit exemplaar
( lopsvoort , Herasnoot )

(21) ,4. Uintertalins
[i:il;:-17/T'(fi rondv]iegend. boven ONlvi, Swart, SS, Kraak)
regelmatig waargenomen, kleine aantallen.
M.i.v. 6/l steeds 1 à 2 paartjes op plasje ONM O (BaXx - viijker,
van Til - Swa.rt, ESm).
,/1, L5/1, L9/3 eehoord ONiui,rl, bij poeltje, dat van de vaste wa1 af
niet waarneembaar is (Swart).
28/1 ninstens 15 exx aldaar opvliegend (dcr, Buker, Hartog)
7/1 I paar weiland l"iz (gat<x) L3/2 l paar Àrv. Poel- (dcr, exc.)

(24) J7. smient
1, 2, 22, 29/L"
februari-wng.

iilí (rrvieringa), later vliegend, aangevalLen door
art, SS)
J 2 exx inva]lend NI'i (RD) - I ex overvliegend.
- Swart, E§m - SS)
nri I\Ii, later opvliegend, witte vlek broedkleed

4/t
fo'
L/2

lvaarnemingen van slechts max. 5 exxr NMr op
L6/1 JJ exx overvliegend. ri. NO (C'',í). Géén
,/3 3 6 4 g vliegend boven Nl1 (Swart)

lr/3 1 6 op-lii"i bij Gem. terrein (Svrart)



(Asd Bos, L977-I, 2e b1z.)
(zy) 18. ei.jlstaart

2t

' I9l2'I pàài; wilden neerstrijken op NM bi.j.Gem. terr., maar vlogen
' cloor en streken op 55rotere afstand neer op Ni,i (sS)

(26) 39. slobeend
--Ln- L 6--néerstrÍjkend op i\M (Swart,' §S). Géén februari wng.
9i3 2 ,paar zwemmend op NM bij Geni. terr. (vDr)

Plasje Ol{1,Í o: L7/3 I paar - zo/t l,5t' 26/1 1ö (re, Swart, SS, BS,
Plasje oNi'i riz zB71 1 paar (dcr, Buker, Hartog) BSm' I'iijker)
;yeiland IÍz: 12/3 en 2J/) I paar (nS, SS - Svuart, SS)
A'v, Poel: LB/3 2 6 1 ? ("RD) - 19/3 1 paar (SS)

4t. toppereend.
bij exc. pad
( c,,ï )

(R. Damhuis)

1 9 Ringvaart, tussen kuifeenden (SS - SS, Iiraak)
r $ nu, bii kuifeenden (ao - Ra)

ltroordkant:
( 1"0, 4t/Loï1/r-er].nga/Februari, meestal minder. dan 100, uitgez.

2a7L L o. op Niq

L2/2 1$opl,Ii'r
t9/2 en*2L12
5/3 en 26/1

42. Kuifeend

( 2B)

(29)

(f0)

( 40)

24i2 Iïn maart
t'.2 . t. b
amstelve
C;otA-ÍI

tlo (cud) - 27/2 en zà/2 :-to (cll - D. Becke::s)
ook in diverse binnenwatertjes paartjes apart, vermoedelijk

.lroedparen.

"rru"'PoeI: l1/2 t ö (acrr exc .) - B/z 4 paar (!,lieringer)
jï6iï--87e ) paar (lïieringa)

!J. rafelgeng Iggr{Iel!:Eele-kwàitaaI ii-ËÏ6Ïi6-aantalI,en op NIvl, meestal niet m'eer dan 12,
diverse malen maar I of 2 exx.

10 paar (ldieninga) 73/2 7 paar (aCr ,exc.)
GZ) 45. nritduiker-ÏZi--Ï-ffiG; *. 24 rL. zzo (swart)

L21'2 l paar Ni.l bij Gem. terr.r oFgejaagd-döor boot (Cid)
z4/a lgliM(cvtt)

(}7) 53. Grote zaagbek Noordkant:
Januari: rrax . 23 e""-(Í571i-r.*., dGr)
Februarl max. ]O exx:(J/2;:tS, C'lt - ?6/2 Swart, SS)
iuiaart ? l/3 nog 1O exx vl-iegend over l,il,i (Swart) .

Daarna meestal slechts 1 paar + 1 ex.

24/2 1B ö 26 o I'ii'i (c;,)
lr.mstelveense Pöel- z 8/2

2i4 2 ö I o op NIvi bij Gem. terr" (Swart).
2?/2 1 paal bij vierwindenbrug (brue ,41)
!gIrl5gipg]9ir:
i'1 .i.v. eind januari steeds enkele exx afwisselend op diverse
waterpartijen (Radar, Spanje, vm. meeu!Íeneilanden) (aCr)
Kanobaan achter kamp. terr. slechtsz 41'2 2 ö 1 1,,L2/2 I ö l g'(Straiatman)
55. Bergeend
l/l I ex over ONivl O ri. NO (Ss)

Z6/1 2 exx overzijde Ringvaart,. boven Haarlemmerrneer (Swart)
(4I e.v) 5? e.u, Ganzen

Laatste
(Schep,

waarnemi-ng ?
Veling)

No (ss)

exc., vDr)
( va.n Ia 1)

8/t
t2/2
t1/2

L6/2
2o/2
2t/2
22/L

1J ttgrauwef r ri.
22 kolganzen ri.
I 90 kolganzen r
+ 1l kolganzen u

lrl (Cr,i, SS) - B: kolganzen r,i.
No (ss)

i . O, zr,venkend naar OZO ( dcr r'
it N over: NIvl , afz,ryenkend ri. O

12 ganzen ri. Z (nafx) W/2 2 exx ri. No (Ss)
na mist op L9/2 heden enorme ganzentrek (aGr)
4 exx ri. Z over heuvel (nO)
4 grauwe ri-. ZZvl, 16 exx ri. NO (Swartl Cií, SS - oS)

Janua;f-ïfrers6-fràÍ6í-Ëonderd.en op l,iL, max. + loo



-22(lsd Bos, L9??4t 1e btz.)
+(..) §f . ffeine Ri-etgans Nieuwe soort van het amsterdamse Bos.

22/t

26/2
23/3
24/l

1 ex, kennelijk aangeschoten, met beschadigdè linkervreugel,
op NIvi, van zijde oNI'i opgejaagd door boten naar d.e overkant
(CW, !vierin6;r - Swart, C!í, SS)
op Nl.i, bij ei'nd exc. pad (van Til) .. .:zat op rand Gem. terr.., ging te water (vDr) - op NH (RD)
op Mi bij gem. terr.r.kapotte vleugel flappert als een zeil
op zijn rug (vDr)

?4 Buizerd
!ïaarnemingen van 1ex boven ol'li{ of ter plaatse i-n een boom, op
2t 8, 18, 22,,29/l; B/Z (riA, Bakx, van Duin en Texeira c.s., vOr,
Hirschler', Scholten, ESm, §S, Swart, J. van V1iet, Ci:ír ,i/.ieringa)
5/3 1 ex boven Ol'ili'i (S,,vart, SS, Buker)

f7. Sperweq Noordkant:
t/1, 29/L, 79,/2;-2672,->/l

( 4gl

(:t)

L/l 1 o in tamelijk diepe
baàend (SS)

iglirI:}!elger:

9 (aA - SS - Swart - v. Til)
örvi'i, zích ca. l-O minuten

1 ex, meest
plas water,

24/1 1 ex kamp. terr. (Straatman) - 1/3 1 ex oeverland. Poel (acr)
+Gj) ?9. Rode woul Eerste v,raarneming sedert 4-5-t965:

, 1 ex, aanvli-egend uit N over lieerpad, laag ri. Z/ZOI15h-1L D to
daarnà in grote boog, tweemaal e,en lus over Koenenkade en
vrei-land lvlz. Grote consternatie bij spreeuwen en and.ere vogels
op vreiland !iz. Tenslotte vreg ri. Z/ZO.
Ingekeepte staart duidelijk waarneernbaar (Swar.t) ..

Bruine kiekendief$6) 8

+$7) 84

loofiu
I

Nli'bij w.
ve e1
24, I

I (weinig roomkleur op d.e kop), cirkelend boven
keer aangevallen door meeuwenl met moeite

tegen krachtige vrind in ri. NO koersend (Ciri, iïaltérs)
Bfauwe kiekendief

4/l 1 ?, exc. pad (Itiieringa)
(60) t2. Smelleken

fr7T-f eÏ-6Ëverpark tvtz (v.d. Berg)
L7/2 1 o over ONli ri. O (RD) -. 1 o
2O/1 I 5x over Ba1kan ri. ï,J (Scfre$,

aldaar (v.d.Berg / n, Oanhuis)
VeIing)

(61) 98. Patri5s

(67)

Í277- t pa"", eerst oeverpark, vandaar naar oeverstrook buiten
noordz.ijde Meerpad. (van TíI)
26/1 I ex op weil-and langs Takkade, ten'L. van Bosrandwegl
zat op afgebroken knotwilg (Swart)

1O2. !raterraL

2/L

zeer mak ex., eerst op het ijs, daqrna rand ONitt O bij de drie
banken; liep de k;lnt op en fourageerde rustig verder, buiten
Cekking (Sv,rart , ,5S )
2 exx fouragerend kale deel ONl,i O, ander ex gehoord ONM id

(van Duin, Texeira c.§.)
1ex ONIi{ O bij de J banken, l bij exc. pad (lÍieri-nga)
2 exx, tegen elkaar in rrbiekrf roepend, ONI"I lil (Swart, SS).
en ZJ/J l- ex in gemaaid riet, ONlvi, hoek Koenenkade en
exc. pad (scrrep)

Q4) r12. schotekster Berste wng. 19772
LL/Z 1 ex rand NI,i (RD) (nO)
Grote aantallenz 24i2 lO7 exx':-26/2 + IOO exx (Sctrep)
26/2 J2 exx Gem. terr. - + 4O exx op E'eschoeiing l,leerpad N' 25 op rode boei bi-j ileerpad ti = t IOB exx (Swart, SS)

Ín

4/t
L2/2
L2/l



Q5)

( 8:l

o3) Tureluur

(*sa Bos, t9??-I, 4e bIz.)
I12. Scholekster 

'2472--1 gp-íeíràna
'In maart ook nog s
pad Noord: 17/3 40

1I4, Kievit
T1-
Li/t
26/2

2/t
6/L

t9/t
t9/t
20/t
?/2

t2/2

vervolg-rÏZ-(drÏ) - 2?12 ro op wl. i'íz - bal-tsl'I2 ( vDr)
teeds aantallen op de beschoeiing buitèn l4eer-
exx - 25/3 16 exx - z6/1 10 exx (Swar,t)

! !, exx 9! weiland I'{z (ur.r)
ca. 2OO exx overvliegend, waarvan 20
(Svuart, JS) - 2 exx ONI'I O, balts'-
ook af en toè balts (r'A)

fett overvliegend (Swart, SS)

-23-

rI . No n I8o rÍ . ',,i/Zu'i
+ 20 exx weiland I"Iz t

(Svrar t )

(narx)

(77) ]]9.-gggdpLgvier1/l 1 ex horen
( 82 ) 123 . i'[atersnLp

.\/1 1 
-óx rondvliegend. exc. pad (ss, ESm)

l2/2 1 ex oNIl (Swart), tr,reemaal 1 ex (SS)

5 , 6, 12, 14, L5 , i9 , 20 , 22/3 waarnemingen oNI'i , steeds kleine
aantallen, max. L5/1(1O exx, Bakx)
Lg/3 B exx rondvliegend Oeverl-and Poel (SS)

LZb. floutsnLp
an f ex ïfoog op uit berm midd. bos (Swart, SS) - 1 ex langs-

vliegend ONit{ i.v omg. schuilhut (SS) - f ex opgestoten oever-
park l,lz (SS) - f ex kamp. terrein (Straatman)
I ex kamp. terrein (Stràatman) - I ex langs K1. Vijver (RS, SS)
1 ex opgestoten midd. bos, 1 idem laatste bo-s (med. dGr)

1,"ïo)ï" ï":1"i,ïll.ÏÏ.tï:à", avondschemering bi-j Kleine
Noord.di jk (Straatman)
driemaal 1 ex opgestoten omgeving herteakamp (med, :dGr)
I ex Oeverland PoeI (ttOr)
I ex uit oeverpark lviz opvliegend, NVt overstekend naar jacht-
haven (C'iir Sr,vart, SS, Kraak)
1 ex ONNI O bij de J banken (Pahlsson, med. vDr)
I ex over l(arnemelksgat (dcr, exc.)

{qlp

roeperl. daarna resp. 4 ri. llO en 2 rL. Z',i ($wart, SS)
22/i I ex roepena ri. o/ZO (Swart, SS)

27/2
' , z6/t

(86) 128.
L3/2
2L/ 2
L4/2
rr/3

( 90) L33. ',iiiLsat je 9,

TíN
l_16.

1 ex, roepend; ri.

föZ- minstens
(1o2) ]4E. 4qqphaan

1 ex roepend over Jo]1
2 exx ri. O over exc.

enpad ri. N (vDr)
pad (SS, Kraak)

2 exx hoog over exc . pad ( u;ieringa)
1 ex, tvleemaal roependr over exc. pad

(BB) IJI. Grutto Eerste voorjaarswaarneming:
2672 1J éxx aanvliegend uit N0' roepe nd, neerstrijkend ureiland Mz

'(l*e, SS, §Sm, J. van V1iet, Kraak); + 3 kurartÍer later weer' verdwenen (sS)
L/3 minstens 1 paar iveiland iuiz (vDr)

1n maart herhaaldelijk nog grote aantallen, kennelijk dus inclusj.ef
trekkers 6/t en ?/3-6o exx-(i;ilxer - Bakx) , ?/3 ! IoO exx (Scrrep)
25/1 36 exx (ss, swart) - 26/3 ]2 + IB exx (AA) :

/l 1 ex, Schipholbrug (Verhoeve)
NO over Gem. terrein (RS; SS)

Eerste voor jaarswaarneming :

1 ex, roepend, oP weiland luiz

j/1 1 ex op vieiland iviz bij gruttors, later rvegvliegend ri. N (RD)



(irsd Bos, t9??-I, 5e blz.)
(1ol) r49. Kluut

-24

1/j
tx/3
)Ë /7
L-)/ )

(ro6) t6z.

éi tZ/1,- in avondschemering enkele exx,
over Grote VÍjver, ri. N (tsIok)
1 ex, roepend. over NN bij w. 24,, ri. NO
1 ex, rondvliegend boven NIvl , later ri.

Grote ManteLmeeuriv

luid roepend,

tÍaarnemingen op 1, 8, 22.,, 3o/L, 5; l2/a, l9/3, max. ! exx (8/1, C!ij)

(ro8) t6 Kleine I'iant lmeeuw
1 1 ex boven oeverllark l'12 (Swart, C rï, ,5§ )

(121) 19I. Holenduif
t7/2

(vDr:.) .:,

Z/Zo (§wart)

24/2
L8/1

Q11) 209.

2 exx four. weiland NIz - 24/2 1 paar aldaar: -(nn-ci,ï-RD)
'l-O exx bi-j Oeverland lJoel, waar'van ! invielen,
1 ex over paddëstoeL 2J, Schinkelpolder (RD)

1/1 z exx

1 vloog door
(RD)

tL/3 1 ex bij
Enige waarneming in dit:kwartaal:
huis de groot (aOr)

Q16) 214. Groene specht I'loordkant:

(tll)

Regelmatig waarnemingen Noordkant, varierend in aantal van 1 tot J.
L9/2 resp. 1.o exc. padr'daarna plus 2 öö, Erle ö gedroeg zich

agressief tegenover de andere ö, zwaai.de met kop heen en weer
en sprong op de rug varl <le andere ö, v,raarna hij hem verjoeg.
(SS )

Elders: Zuidzijde Roeibaan omg. openluchttheater - Grote vijver ----:--hertenkamp - heuvel - ScÉint<àipolder
216. Grote bonte specht.
22/l eerste roffelen (Swart)

(r:B) 2t Klei-ne bonte s echt
fourageren ribunebos ( cl, ;

20/3

I.Iqyqeel

1 ex, op eiland in Balkan, horen roffelen, roepen en
ge.zien (Scfrep, Veling) - I ex gehoord en gezien, Nwe Kalf jes-

Bonte kraai laan bij Jan Tooropplantggep (i.ndiiese)

I

(22L) 232.
2e/Í
2L/2
t6/t

(zzz) 231.

1 ex ri. N over exc.
1 ex ri, NO over ex,c.
I ex over Ivieerpad ri.

Roek

pad (ss)
pad (SS, Kraak)
o (natx)

2672- t-ex ri. tïO over exc. paa (SS)

Q97) 249. r'.rati<op
4/t z.g. iib

Dit kv"artaal-
.rltsroeptr, omgeving brug van Broerse (vDr, RG)
aanmerkelijk meer waarnemingen van ttbaltsroeptr

dan in eerste kwartaal J-976.
(2OO) 247. eoomkruiper Eerste zang-waarneming :

e27T-(dí;-Swart, Ss)
(160) 12L, Qqotc lijster

Slechts enkele zie-lvaarnemingen.
Sedert half februari regelmatig zingend ex'. ten Oosten vaR, Grote
Vijver, Ín s'chemering eind midàag (Èfot, med . t4/l)

(f6f) 2J2. Kramsvogel
I"leestal kleine aantallen, max. 1O exx, overvli-egendf 'en o,a.
op hertenkamp, weiland Jvlz. Grote,re aantallen:
L5/l + 4O exx hertenkamp (*.a) - 21 en 22/L 25 exx ald,aar (lïie4.inga)
24/2 6O exx in bomenrij Koenenkade bij w}. l4z; slaapplaats ? (CW)
26/1 1 ex op hockeyvelàen (Sctrep). Laàtste waarneming ?



(rrsd Bos, L977-1, 6e blz.)
3ez) 251. Zanglijster

?q-

lià 1Olf2-(rie vórig Blad) r)as weer'zangwaarneming op:
L2/2 (Swart, C'i )

Cr6il lJ4. Koperwiek
tI.i.v. h;rIf f ebruari herhaaldeli jk rf zi-ngenderr

( r8Z) 2BB._r.iirlirr
-871 i ex gezien, bovenbos (Cl',t, SS).(Uitvoerig. beschreven, red.)
Eerste zangwaarneming:
- /-)/t r ex, Jachthavenbos (RD) 2/J reed,s aldaar gezien (RD)

(fB8) 292. Goudhaantje
2212 minsténs 1 zingen,f ex Bleekerskad.e, tegenover hoek Thijsse-

park, in naaldhout (vDr)
26/2 en 5/1 I ex met vreemde zang bi-j kerspruim, Koenenkad.e,

de eerste keer ook gezien (Svrart, SS - Swart)
8/l en l?/3 zang Omoricapad en pad ten lrloorden van padciestoel 11

(resp. vDr - Swart)
Op laatstgenoemde plaats ook zangv,raarnemingen op 4, 13, l9/3 (RD)
l3/3 4 exx, 79/3 2 exx I zang Balkan (no)
l2/3 2 exx, zang Jachthavenbos (a*)

( 15o) ?9-9-. gteqpiepe4
I7/2 I 3o exx slaapplaats ONl.l !l (v,d. Berg, R. Darnhuis)
Enkele waarnemingen van trekkende exx over OltrM, maar ook van aldaar
invallende exxz 2/l L ex (van Duin c.s.) - B/t J exx (;A, SS)
25/3 1 ex (Swart)

( 15ra) 'udater IE
-,'

**, 16 u 51 1 ex, neerCalend in ONll (van Duin,
Texeira, c.s. )

ZL/L J exx ONI\Í lil (v.d. tserg, R. Damhuis)
1O/l 1 ex bi j plassen op weiland lviz , 2 exx invallend ONM biJ

exc. pad (v.d. Berg, R; Damhuis)
5/2 I ex horen roepen, I,Í'll-hoek van ONIvi ttr (Cir)

24/2 J 16 ,r 45, vermoed.elijk 1ex, inval-lend ONM bij exc. pad;
kwam aanvliegen met / andere piepers, die doorvlogen (Cl,t)

Q>Z) 3O4. lïitte kwikstaart Eerste voorjaarswaarneming:
8/l 1 ex gezien + Àoren roepen, overvliegend ri. Z. over Gem.

teruein (SS) D;larna pas weer:
5/1 I ex, over NIvi ri. N (Swart, SS)

(151) 3O5. Grote gele kwikstaart
l/I i/n Í577;o."ers kanobaan achter kamp. terrein, slaapplaats,
c.ct. voor-verzamelpfaats, l- à 4 exx.
Soms de No-oever, in restanten van wilgenroosjes, sonis zijde
kamp. terrein, in riet
Arriveerden t s avonds, van zijde kassengebied AalsJneer, de eerste
zwijgzaam; als het voJ-gende ex arriveerde, reageerde de reeds aan-
wezige met geluid, tot het ander ex veas ingevallenl ;d,6s3nq weër
a1les stil. L5/2 nog 4 exx aanwezig. Enige waarneming d.aarna:
27/2 I ex over kamp. terrein ri. 1'1. (Straatman)
,/2 1 ex langs oeverpark Mz ri. overkant Ringvaart (CIf)

,OB. Klapekster
27t- t ex Ollti U, ook weer horen rrzingenrr (vg1. 25/12) (SS, Hirschler)

Later nog gezien (door Swàrt,. SS .- iiieringa)
29/l I ex. exc. pad, gezi-en en ho.ren roepen (SS)
../. dood ex gevonden in oeverpark lvizl. door Hr. Bakker van P;.j, die

me-t de verzorging van dit-terrein bëlast is, aan onbekend per-
soon : die de vogel- r,vilde laten opzetten - meegegeven.
(Uea. dGr, Brander)

groepen.

11 u

0>>)



6/2
26/2
tB/l

lero) jzo.

-26-
(Asa Bos, L977-Í, 7e btz.)

(206) 516. Putter
Hele kwartaal waarnemingen, diverse plaatsen, maar vooral omgeving
Jachthavenweg en Jachthavenbos.
M.i.v . 5/2 oók ,rrrg*aarnemingen.

(2o7) ]17. siis
'4/2--éÀke1e exx gezien en horen roepen, Jachthavenbos (vDr;

kort claarna ook ter plaatse gehoord door RG)
+ 40 exx, weerszijden Jollenpad, 1 ervan zan6 (Àe)
+ 2O exx, Jollenpad (;*)
f .* kamp. terrein; eni6e v,raarneming aldaar (Straatman)

Barmsijs
12/j--4-exx, z.ittend, oeverpark Ivlz (nS, SS)

(20B) 118. Kneu
iri.i.v. 26 2 diverse.lvaarnemingen van exx vnl" Jachthavenbos,

(ao9)

ook we1 Jachthavenvueg, kleine groepjes, sommige zingend.
Schinkelpolder:
i6;-ï8;-1§;'21fi sroep van + 50 exx, bij opseslagen veen-6.ro4dr
uraarop koolzaad had gestaan, Kleine Noorddijk (aCr)
17/3 12 exx Schinkelpolder (Swart)
t\/l 2J.exx Oeverland Foe1, !O exx omg. paddestoeL 2J (RD)

J19. Fraterw + 4 Oirtt,t ,, (v.d. Berg)
ONI,I ltr (v.d. Berg, R. Damhuis)7/2

(Ztl) jZJ. Goudvink
26;fr7ffi; 2 ö bij huis de Groot (acr)

(216) Jjo. Keep
-f71 I óx oeverpark IJiz,

+(201) 331. Geelgors

gezien (§S), gehóord (Swart, §s)

t-
1

2+2
j exx

2Í77-1 zLísena ex exc. pad (ss, Kraak)
(218) '347, Ri4smqq

Én
(2a2) 2!1,

8/2 troep van + lOo exx
t6/l tin zït1 sTeeds groe

Schinkelpolderl KI.
* * * * * t *.* * *,1. *,* {. ,( * * * * * * * * * * {< * * * * * * *

1 ex, roepend over exc. padr ri.
Rietgors Hele kwartaal aanwezig.

ÀA - mej. Arntzen
RD - R. Daalder
vDr - mej. van Drooge

.C. de Groot
v . d. \/ieI

Smallegange

ui/z'i (RS, ss)

Eerste zan92,

RS
Èè

op sportvel-den, Oostzijde Bos (Scfrep)
pje van 10 à 15 elxr bij. groep kneuen,

Ï::ïï?ilï- Íï1ï"l?ïïll.1ÏïI + * + * F * * * * * {* **

L1/L2 | exx opgestoten, ichinkelpolder en middenge deelte Bos (aOr)
b)-2. 19 z G j-erzwaluw .

l{gvgeg}. ro
Kl-ei-ne bonte
1-r/L2 gehoord beukenbos ten lttr. van hertenkamp (Straatman)

bt.z . 20: Grote gel e krv j-kstaart . Toevoegen:

blz. l?z datum waarneming Zeearend: 2o/l1-.
bLz . 18: Houtsnip, toevoegen: --

Schrappen de waarneming van )/tO
evoegón: 9/lO I ex over exc. pad (sS)
_g-pech!. Toevoegen:

fouragerend weiland I"iz (nO)
x vliegend over oeverpark lui z (RD)

J/12 troepje fouragerend in beuk, Nieuwe Kalfjeslaan
Enige,wàarneming laatste halfjaar L976, red.)

2ó7to
LB/L2
1L7.

I
1

o
+

blz. ZLz Sijs:

*:t*,t,i****************,F,ti<**r'********d.*t***.+*****+*******1.*****++*+**{(**d.*tt
(Sihep)

Gebruikte afkortirlggn 4aqen qq.{Inemers:
dGr

ESm

- R.. J.H
- cl.
- B.

Schoevaart
Schoevaart

Samengesteld door: t''re j. i'ir. i.H.U. van Drooge m;rart L977, vDr/vDr
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rïaarnemingen in en om Amsterdam excl. het Amsterdamse Bos
eerste kvrartaal L977, en gegevens'over de Gaasperplas, derde en
vierd.e kwartaal 79?6.

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, blijven 'r,'oor de ver-
antwoordelijkheid van d.e rrààïrrcíilers.

rrott kan ook o-k1eed betekenen++
Voor de grenzen van het gebied, en hoe te handelen met waarnemingen
hierbuiten, zie Med. Blad, l3e jaargang, nr. 2, p. L1; inspringend
worden bij uitzondering rlraarnemingen van buiten dit gebied vermeld.
Bij elke waarneming moet de datum, het'aantalr eo een naurírkeuri-ge
beschrijving van de plaats worden gègeven. ,

Bij zelclzame vogels dient een veldbeschrijving te ivorden gegeven.

Gebruikte afkortj-ngen:
PB = Diemerpolder - gDP = Overdiemerpolder - KND = Kleine ltrieuvre Diep:
Nieuwe Diep v;estelijk van de weg langs het Amsterdau-Ilijnkanaal -
!3, 2e, 2u 2 - resp. Ie, 2e, Je Diern - VH = Vijfhoek: buitendijks stuk
land langs Diemerzeedijk - GP = Gaasperplas: zuigerplas Driemond -
TE = traject Waterl-and: buitendijks gebied vanaf 2e Schellingv'rouderbrug
tot en met Marken, inclusief Gouwzee en binnendijkse meertjes.
r,rÍCD: Waarnemingsclub Diemen (van DuJ-n, Sjouken, Vogelzang, Drijfhout,

Stet. RDa: R. Daalcrer.

Roodkeelduiker
tot ca. 3, 1 ex, Grote Braak, Halfweg (Hulsebos, mevr. Visser)

l2/2 I ex, ÍJmeer, ten O. van Muiden, licht onder stookolie (lVC») ,1,,. ,.

Fuut eind maart, 1 nest Bernard Zweepskad.e, t.o. Beatrix Park (Stritterr-Bàï;.1
\fr-tt16 ). ex, rneL 2 bedelende j'uv., Amste1 t.h.v. 't Kalfje (Andriese) s

27/2 355 exx, ki,vartaal-maximum, VH (WCD)
5/l l-77 exx, kwartaal-maximum, Tiv (RDa)

2O/1 nestbour,v van I paar, Amstel, werf Hinloopen (fam. Hinloopen)
Eind maartr'6 paar aanwezig, le en 2-e.D, 1 nest bezet (!VCD) ' :

Geoord.e Fuut-lFÏ-fitmstel (mej . Smallegange)
L7/3 1 ex, AmsteI, werf Hinloopen (fam. Hinloopen)
4;/1 1 ex, langs Hornrveg, Slotàrdijk (mevr. vilser)
Dodaars

-._-
Bij de waarnerning op l-Lt-1761 i.ied. Blad, jrg, 14, nr. 4, p. 22, is Ce
plaatsaanduiding weggevallen; deze moet zíjnz Vijfhoek
3A/l 7 exx, kv,rartaal-maximum, VH ('dCD)
l4/2 ) exx, kvrartaal-maximum, KND (!VCD)
2l/2 L4 exx, Zijkanaal C, Buitenhuizerbrug tot Spaarndam (nOa)
2B/2 | exx, kwartaal-maximum, omgeving Diemen (WCD) l

LO/j 4 exx, Zand.put Nieuwe t'ieer (RDa) , L8/3 ! exx aldaar (AOa)

Aalscholver
72re, l?-/z 1 ex, schellingerwoud.erbrug (noa)
L3/2 2 exx, 2e D., d.aarna dagelijks meerdere exx (uCO)

Purperreiger
4/l : IilT/rZA, regelmatig I - 2 exx, GP (iícD)

Roerdomp
1Z7Wí76, tr,vee kecr 1 ex, GP (;JCD)
LL/l 1 ex, 2e D (!vCD)
l>/l 1 ex, VH (iVCO) - I ex buskruitfabriek l.luiden (lïCD)
L3/3 1 ex, dood., waarschijnlijk aangered.en door trein, speorbaan

Sloterdi-jk t.h.v. Halfweg (mevr. Visser)



(Groot Asd, 2e

!epelaar
b1z. )

4/1 16 ,?6, regelmatig 1 ex, GP (wCO)
1O/?/t?61 1 ex, ri. 9r J exx neerstrijkend, Gp (tir'CD)

?/3 4 exx, ri. Ztil I Diemen (l;CD)
lt/j 1ex, L5/3 8 exx,, !ïaarvan l gemerkt met helgele ring aan éne,

witgele ring aan andere poot; 29/3 z exx, Middelpolder (Roa)
l9/3 7 exx, ri. iï, VH (tjCD) :

L/4 I ex, ri. 1í, Kempering, Bijlmermeer (Ti;sterman)
glintertaLing
Regelmati-6 aanwezig GP, max. 5/lO/r?6, minstens 2OO exx (WCO)
2/l 1!O exx, GP (Ti5sterraan, J. v,d. r,ïie})

28/L J4 exx, kwartaal-maximum, Zandput Nieuwe l,ieer (nOa)

Zpmertaling
juli, augustus, september
6/9/'?6 I exx, GP (vícD)
16/l 1 paar, lvliddelpol-der
2?/3 i- paar, 3o/3 r paar,
Krakeend

lc)?6, re.gelmatig 1 4 -exx, laatste waarneming:

Lr/? 2
à0, J. v

GP (i,rco)
!ïie])

28-

v"d. líie1)

1e16i
2/t

LL/2
6/t

L9/3

4/11/Í?61 r
2/1 2 exx,
4/2, to/1

Slobeend

2/1
22/1
28/L
9/2

t2/2

(noa;
Sloterdijk (nPa - mevr. Visser)

y(1": fu tiíÏ"ï"i; o
+

o
à

1 paar, lA/3 1 paar, Zand.put i{ieuwe lileer (npa)
2 paar, Gouwzee {nOa)
JO exx, kwartaal-maximum, VH (!íCD)

Smient-l7T-c", IOOO exx, Zuigerplas bij Ouderkerk (nOa)
.2/l 14 exx en !O exx, overvliegend, GP (Ti5sterman, J
26/2 J)4) exx, kwartaaL-maximum, T\,1 (RDa)
5/3 4 exx, Zandput Nieuwe lvieer (me;. Smallegange)

!1- jlstaart
ö,
GP

le

GP (r,^lco)
(TiSsterman, J. v.d.

xXr kwartaal-maximum,
ir,iel)
Zandput irieuwe Meer (Ana)

4/2 Z4 exx, kwartaal-maximum, Zaàdput Nieuwe irÍeer (nla)
Toppereend
7/12lÍ76, r q, 2e D (rr/CD)
t2/2 B exx,*vH (ï'/CD)
t8/l 1 ?, Zandput l.lieuure Meer (ltOa)

Kuifeend
1166 exx, Tlirr, strengc vorst (nOa)
17218 exx, Tii'/, kwartaal-maximum; vg1 . 2/t (nOa)
lJB exx, kwartaal-maxirnum, Zandput },lieuvre l,ieer (nla;
1J4 exx, kwartaal-maximum, J-e en 2e D (r,rCp)
l.262J exx, kwartaal-maximum, VIÍ; regelrnat'i g waren er minstens
1OOOO exx aanwezig langs de Diemerzeedijk (,lCO)

Tafeleend
2211 JEB exx, kwartaalmaximum, Ti,, (RDa)

Brilduiker
26/2 p44 exx, kwartaalmaximum, Tru' (nOa)
L2/1 832 exx, traject Schell-ingwourd.erbrug - Muiderberg (IVCD)

IJseend
Tím.6/L 1 orivolwassen ex,'ten z van yH, rJnreer (lrcD)

5/J 4 exx, 2O/J J exx, Zuidpier IJmuid.en; bleven.tot 78 second.en
onder water (Swart)

trl. .:



(Groot Asd, 3e bl-z.)
Zwarte Zeeöend
t2/2, l-r)/2, 6/l
Eidereend
7tÍffi2, 1

Grote Zaagbek
7/r2/ 176, l-

-29-
.Brouwer /1 g, IJsselmeer:' t:h.v. Uitdam (RDa, H

ten l{esten van Ivluiden, IJsselmeer (WCD)o.
f

L4/t 1
27/2 t ö
5/l 40

!!onne t j e

GF (iiCD)
( l';co )icfto9t-r o

+xx
,' :plas IIalfr,ieg (nna)
, klvartaal-maximum, T'rt (RDa)

L4/1
15/1
t2/2
Grauwe

I ?'I Q'rö
KND (h/CD)
Botshol (de Roever, Y. Samwel)

exx, kwartaal-maximum, Til (nOa)

L3/2 nachttrek boven ríectlandgracht, Amsterd.am r,Íest, O .45 n (swart)
l4/2 60 exx, ri. N, over Muzenplein, Amsterdam Zuid (ltCO)
,, /r, JO exx, ri. i,trO, over Olympiakade, Amsterdam Zuid (!VCD)

Rietg44q

Gans

]O exx, polder tussen Muid.en en
ca. JOO exx, polder Ronde Hoep

Zwaan

L5
n

/t

rnr i l-de

,lrÍuiderberg
\ 0c r(oever,

(rïcD)
Y. §amwe1)

2o/Ll/176, 1 ex, ri
2O/3 2ad.,2juv.
Klei-ne Zwaan

ZZ,tl, GP (l;CB) . 
:

exx, ri. O, Broek in Waterl-and (nOa)

juv. exx, uit het Oosten draaiend boven DP
Diemerzeedijk (WCO)
polder }tuiden - Muj-derUerg (llCD)
ri. ,1, , VH (,rCO)

, GP (l"CD)
. N, Kerapering, Bijlmermeer (Ti;sterman)
Botshol (de Roever, Y. Samr,vel)

emerzeedi-jk (tiC0)

to/L
15/L
,, /r,
10/L

2 ad., 3
1O exx,
J) exx,
10 exx,

o
+r]-

o.
L'
ul-

en weer ri
(uco)

o

Buizerd
3VW+/l.z, ?/Lz/'?6, steed.s 1 ex, cp (lrcD)
Regelmatig 1 - 2 exx, omgeving Diemen (,;CO)
Regelmatig 1 ex bij buskruitfabriek, Iriuiden (';CO)
2/l 1 ex, tcn Z van GP (Ti;sterman, J. v.d. r,liel)
SDerlver
G23/tL/'76 1
l/L 1 ex,

15/L 1ö1
,, /r, 1 ex,
tL/Z 1ex,
27/2 I ex,
Regelmatig I
Rode Líouw
L3/3 1 àd ex, ri
Bruine Kiekendief

exx,t-

Flevopark ( i,'CO)
Diemerzeedijk (WC»)

- 2 exx, VH (i,VCO)

onvohvassen ö, ri. Z, omgeving Diernen (IJCD)
onvoliyassen ö, VH (liCD)

spuitvelden HalfïÍeg - Ruigoord (Svrart)
Diernerzeedi jk (i,lCO)
ö, Akkerswade (l;CD)

aanvrezig VI{ (wCU)

. Z, 1.2,25 h, Beatrixpark, amsterd.am Zuid (Remeeus,
med. Veling)

?/'?6 2 exxr ri. Z',11 hoog overvU-egend, GP (r/CD)
t/t

L6/L
2B/L
5/2

73/1
20/3
Regelm

;
1
1
1
I
1
a

o.
+.:.o,
o
+
o

tï I
1

a
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BIauwe..K ekendief

3 I I IÍCD)
Regelmatil; aanwe zig, VH, max. J*4 exx, l-aatste d.ecade
Regelmatig aa.nwezí-g Diemerzeed.ijk en ODp (i,fCD)
Regelmatig aanwezig Sloterdijk, J SS 1 ö (nUa - mevr.
t7/2 1 ö, fJdoor.n (!i/CD) ++

28/2 1 ö, Diemen-Zuid (,,fC»)
2o/1 I f, Holysloot (noa)

oGP
+

3o

januari (;UCO)

Visser )

S l-echtvalk
2/t I ex,

ïíaarg
vanui

enomen)
t f let Neptunus , Duivendrecht, ca. 14 .l_5 ir, ri
herkend op silhouet (Scholten)

ri. oNo, cP (llco)
exx, DF (ïÍCD)

zig VH (riiCD)

zlil ,grote valk,
SmeIleken
22/t1/,76 1 ex,
Regelrnatig 1 - 2
Regelmatig aanv,re
ZL/t t e, z\/t t
L'//2 l'ex, Uitd

Zandput Nieuwe lvleer (iíCD)
(ivcp)

It+
am

z6/1 1 ex, achte:'volgde duif, afslag Bijlmermeer, Diemen.(de Roever,Y. Samvuel) ,

Boomvalk

vïaterral
23/8 - 20/1l-./,?6, regelmatig 1 ex, Gp (;rCD)
ei] 1 ex, gehoord, Gp (Tijsterman, J. v.d. lrtiel)

L5/l 1 ex, strandje Muicierberg (UCO)
3l/l 1 ex, Ie D ('wco)
12/2 1 ex, slootje Golfterrein Duivendrecht (Andriese)
l2/2 en tZ/J I ex, KND (r.íCD)
l2/l 2 exx, Diemerzeedijk (!íCD)
z4/l 1-2exx,vH(rlco)
Porseleinhoen
3O/TO/ r16 1 ex,
11e erkoe t
227f-frl8 exx,
Scholekster

L4/tt/t16 I ex, Gr, (rJCD)

kwartaal-maximum, Ti;i (1.;CO)

2/L 1 ex, Rijperiveg, Uitdarn (nOa)
L5/l I ex, polder Muiden - Muj_rlerberg (!iCD)

Goudplevier
2r/, -2Tlxxr ri. ZA,, omgevÍng Diemen (.,vCD)

Zilverplevier
15n7T7T*-4 exx, ri . ztt , cP ( :ïcD )

Bontbe ev]-er

Steenloper
N/I--22-éxx,
26/2 ] exx,
;r'atersnÍ-p

exx, sl-ibveld Ruigoord (nOa)

ri- .

rL.
I'lNil,Í , Vi{ ( :vCD )
N, Diemen (riCD)

24/3

Bokj e
871.V
30/3

1 ex, baltsvlucht, ODP (,,,C0)

,76, 2 exx, GP (L;CD)
1 ex, le D (ïíCD)



(Groot-I{sd,-)e b]-z. )

Houtsnip-VI--t ex, oDP (ucD)
l1/l 1 ex, eend.enkooi Amsterdam-Rijnkanaal (WCn)

,/2 1 ex, Spaarnwouderbos (ltDa)
6/2 I ex, elzenbos. Ie D (iiCD)

lL/Z I ex, Zandput I'lieuwe Meer (npa)
2L/2 I ex, rí ZZW, Diemen (líCD)
L7/3 1 ex, Middelpolder (RDa)

Grqtto
Í172-t ex, Kinselmeer (ucP)
fi;/2 1 ex, gehoord, !ij.ddelpolcler (efol.()
22/2 12 exx, Sloterdijk (RDa)
26/2 26 exx. i(inselmeer (RDa)

liIee! js
97?-T'&, L5/7 1 ex ri. z, tB/? L ux, 37/8/'76 z exx,'GP (wco)
16/1 1 ex, Houtrakpolder (nDa)
zL/L 1 ex, Zandput Nieuwe Meer (RDa)

Bosruiter
ïff- 1178/,?6, regelmatig 1 - 2 exx, GP ('i,i'CD)

Ture]-uur
2712 -1 exx, Ruigoord., Sloterdijk (nOa)

Zwarte Ruiter
vT:471V,

middefd

-3t

/ot
t.o

regelmati-g lvaargenomen, GP, l,risselende aantallen, ge-
exx, rnax. V/rc/,76 7L exx (r,CD)

GP, max. 9/? en 21/B/'?6

regelmatig aanr,uezig GP, max,5/LO/,76 ca. 2)O exx (rïCD)
14 exx, l3/l 7 exx, ODP (i'riCO)

ZO, 12fi 38 exx ri, Zu,l, Diemen (lÍCD)

Groenp.|.-=--+// -
ootruiter
13711la'76, regelmatig vuaargenomen,
7 exx ('lCD)

{Cnqets!fq44]._opeq
7/?/' 76 1 ex, ri- . No,

BonLe Strandloper
GP (,,lCp)

lVlTT{-{ ex,-22/t l/'76 4 exx, GP (irícD)
l/1 2 exx, ODP (ilCD)
4/t 10 ex:r, DP (uJCD)

l2/2 1 ex, gehoord, Diemerzeedi jk (r'tCO)

Drie te ens trandloper
ilTmin. àT."*,itl 151 exx, 2O/3 40 exx, strand. IJmuiden (Swart)

4emphegnq1-:-zz/tt/ t ?6,
t/L2öL
28/2 24

Kluut
TOT 1 ex, 1B/3 L1 exx, Zandput Nieur,ve I'ieer (noa)
l2/3 2O exx, 1 p. copulatie, Sloterdijk (npa)
ZOt3 1 ex, Rijpervreg, Uitdam (nOa)

K1eine Mantelmeeuw, vorm ï/aarschijnlijk rrintermediusil.
eXr Ho endrecht, Ouderkerk (nOa)

Holenduif
G/flffj exx, GP (;fcD)
?BlL 20 exx, kvuartaal-maximum, Zand.put Nieuwe lvleer (nOa)
L2/2 26 exx, polder I'Íuiden - lluiderberg (iïCD)
27/2 6 exx, ri. 'ïNïi1 samen met houtduiven, ts ochtend.s, Diemen (WCp)
Ll/3 ! exx, ri. lrZlï, rs avonds, Di-emen (iVCO)

o"+'exx
4/t
ri-.

t
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(Groot Asd, 6e bIz.)
Bosuil
flf-t ö gehoord,

Beatrix Park
ll/2 1 ex gehoord,

2)

:?',"' .2?.- l',, 2/2 I 6 I ! Behoor d,- g/2 1 o gehoord,
( And.riese ) .

03"30 h1 Buitenveldert - l,loord (Àndriese)

a

VeIduil
3Vï-5 ."", lioutrakpolcler, lialfweg (nOa)

Groene Specht
telz-
z4/l
Grote tsonte

Twikkel,
gehoord,

Spqcht

I
i

o
ex,

tennispark, Buitenveldert (l'1e3. Smallegange)
Vliegenbos, Amsterdam : Iïoord (Y. Samwel)

Regelmatig min. I ex, Overdienterweg (iVCO)
27/l 1 ex, rtJongenseil-andtr, Amst,erdam Oost (u,(CO)

3l/l .1- ex, achter Àjax Stadion, A:,rsterd.am -Cost (,CD)

;vaterpi epe:'
2?/3 1 et, Sloterdijk. ïets groter dan graspieper, zwarte poten, witte

buitenste staartpennen, rug donkerbruinig, opvallende weíËbrauw-
streep, onderdelen vuitachtig (nOa)

.,'.'Irtitte Kwikstaart
20/t
25/t

6/2
2)/2
27/2
LL/3
Ge le

1 ex, langs Amstelr t.h.v. Machineweg (Àndriese)
I ex, dak Amstelbrouvrerij, Iviauritskade, Amsterdam Oost,
( clc Roever , Ve 1in6 )
1 ex, Ovèrdiemeir,veg ( IJCD) , ..

I ex, I,ii-ddelpol-der (nDa)
) exx, Ruigoord, Sloterdijk (nOa) ,

11 exx, ri. Z\i I Amsterdam-Ri jnkanaal, Dl-emen (rfCD)

Kwiks-Laart

L6/7
Grote

7IlT5 exi;-"i. ZO, Iangs Amsterdam-Rijnkanaal, Diemen (IVCO)

Grote Gele Kwikstaart
17/7 1 ex, dak .À-mstelbrouweri j , l,ïauritskade , lirnsterd.am Oost; enige

i.'aarnening deze v,rlnter aldaar (de Roever, Veling)
Klapekster

1 e x, iIa1fr,'leg

Li j s-ber

(noa)

tlt ] ètx,
2O/l 2 exx,
ZL/l j exx,
Kramsvogel
§lechts af en toe in redelijk aantai,
lL/l ca. JZO exx, ri. 'iiz"rt (vriCD)

Kop.erwiek
iileinig l,raarrnemÍngen rond Diemen (wCD)

Tapuit
1O/S l- 6, Sloterdijk (mevr. Visser)

Bgesbo_tgttepqi,l

orngeving Diemen, bi- jv.

7U-

Faapje
TilW

TJ/L \ ex, elzenbosje le D ('rCD)
6l?- 4 exx, 'ODP (iriCO)
ri, ZO, VH (,,rCO)

1 9, Durgerdam (Hf,a)
+

J6 2 exx, GP (iicD)

RoodstaartZvl te
L3/3,
2?/3

1 g'-
1 ot

Diemen - Zuid (rlCD)
3l/3 I ö, zingend, Kempering, BÍjlmer (Ti;sterman)
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lji{tjaf
c 3/1 1

6/l r
1 ex, zingend, Àmstelpark (me;. Smallegange) ,.

1 ex, zingend, Karer Lotsylaan, tennispark Gol-rlstar (rne j .' v. Drooge)
15 exx, zingend, Schellingv/ouderbrug - i'luiderberg (tiíCD)

cioortrekkers, Oosterbegraafplaats

c&. 40 exx, Stadionkade hoek Parnassusweg, Amsterdam Zuid (Hirschler)
enige ontvangen v,iaarneming deze winter

ex r zd-ngend, Àmsterdamse Bosi ?/) reed,s op dezelf de plaats*-'gezi-en
exr zj-ngend, Anke.veense Pl-assen (dC Roever, V. S*rruf)- (HDa)

tt/1
,, /r,
t2/1
Matkop
TWz exx, z?/Z 4 exx, 24/j 6 exx, vH (,rrco)

Baardmannetje
Geregeld 1 ex gehoord rrJongenseiland Oostrt (\"/CD)
z4/l 1 ex, 2?/3 1 ex, Sloterdijk (noa;

Boomklever
\re7TjTenkele roepende exx,

(Àndriese )

!oomkruiper
1271 -T e\ Herengracht

( Andriese )
S4eeuwgors

hoek Oude SpiegelÉtraat, amsterdam Centrurn

2/l -1-g, Len Z. van Gaasperplas (Ti5sterman, J. v.d. l{iel)
lr/L 1. èx, Diemerzeedijk (WCD)

Putter
86ffi6'atig om6eving Diemen, max. to/J 6 cxx, sportterreinen Diemen (lrco)
lz/t 1O exx, van Leijenberghlaan, Buitenveldert (npa)
?Z/.t 60 exx, 17.- h, in kastanjes, Scholl-enbrugstraat, rtrnsterdam Oost (nOa)
2o/2 càr 15 exx, Kalfjesraan t.h.v. uirenstede (rne;. Émalregange)
Si.'js
Tzn

Barmsijs
l/2- -2 exx,, overvliegend, Àmstelpark (rindriese)

Keep
LL/L 2 exx, sporttemeinen Diemèn (IICD)

Roek-Tt
t2/2
L2/1
t9/3
Vl-aamse Gaai
412--8-exx, Florapark, Amsterclam Noord. ( r.JCD)

Samenges,tel{ door:

2 exx, ten O van Gaasperl.ilas (TiSsterman, J. v;d. ;;iel)
JO exx, polder l"iuiden - Iluiderberg (.;CO)
7 exx, ri. ZO, Diemen (ÍCD)
1 ex, rir ZO, VH (ltCn)

\Y"l,"Dr
naart 1977
NB : Jiaarnem].

E.J.l\ï. Veling
Vondels tr.rat
Amsterclam.

51II
TeI. l-29328

en in het vervo s.v. steeds naar bovenstaand adres
dus n1e t meer - zoals tot nu toe naar rlbcou e.
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Ontvangen Litteratuu -14-r ad Med. ÍlIad 1977-T
t

Eglgllgggr Drsi. H. Heitla. Rapport inzake Vogelsterfte aIs gevolg van
botulisme, 1976. Gen. Centraa] Milieulaboratorium, Amsterdàm. 1a Ufr. + lj
PI{}gBISrguRr orn. rnventarisatie van het gronddepöt (ilï:iïS*dingsl-
in het Centrale Pa.rk Bi jlmermeer (biSgenaamd rrHet Éoelt jer ) 

r!s.^+ vrrvu 
r

Januari L977. Barry Teunissen. De Gronclmy. nam 21 soorten waar, 10 blz.waarvan 4 broedvogel, Bijlmernatuur 84 sóorten, waarvan 28 broedvogel.
Met dit rapport hoopt men een betere samenlerking met Gem. Asd te frijgen.
Bi.i lmernatuurr ian. t977 4e jaargang no. I L7 b]-z,
Organisatie weekends, mate van comfort - rrKunstrrlerkenrr in de parken,
inspraak Bijlmerbevolking gevienst.
Id=gr. rnaal! 19?!, jrg. 4, no. Z (ontv. e4/l)
samensterling Bestuur. secretaris: Bram de B1écour.t, I(elbergen 311,tel. 981156, vogelvrerkgroep: Barry Teuni-ssen. Filmavona. z9/3,,o.a. trBiesbosch aan Bandenrr (Noot vDr: onder de aandacht van onze

20 blz.

VrïG -1e den
A.C.J.N. (

gebracht op de contactavond van Z5/3).
vh. C.K.-JI'I), de_TJIFIJAE, vermoedelijk 22e jrg. Írr. 1
l-9??.

48 b.Iz.ontv. 2-1-
iíetlands, waterrijke gebieden van internationale betekenis. Zesgebieden in Reg. voorster voor Nederland: Gr.ote peel_
Naardermeer - Boschplaat - Griend - deel Biesbosch.

- 'ríeerribben -
Fourageervluchte
van Ierland), Ke
zicht ontvangen
Hebben Kramsvoge
de Haas. l'iestkas
Verslag Biesbosc
Amsterdam. (eo f
VIíG het Gooi en
lrs:-Io, nr, 5.
Vogels bescherme

In van Pi jJ,stormvogels bi j Cape Clear Island (ten Z.
':es 'r/outersen. Bespreking vogeltijdschriften - over-publicaties (o.a. Ivlerl. Blad VIJG ll,sd).
1s invl-oed op de verspreid.ing van duind.oorns ? Harment onderz.oek, Itoelof de Jong.
hkamp, mei 1976, Jan Ce Vries, l,l.H. Trompstr. 2?t
lz., 91 soorten waargenomen)
Omstreken, de KORHAAN , nov.-dec. 1976 28 bl.z.
n en honden aanlijnen , J. Taapken Verslag ex-cursie Texe1, 25/9 !ïaarnemingen bij een spreeutvenslaapplaats,

P. v.d. Poel- Broedr esulterten Grauwe Gors in 1925
ermonnikoog (8-10 oct. lg7O:

[xcursies Gooi-meerkust (2/l.O), Schi Flevoland (6/tL)
Bro e dvoge l--inventari satie Smithuyzerbos, l9Z'2, D.A. Jonkers.
Verzoek aan Directie Ri- jkswaterstaat, Utrech t, voor aanleg oeverzwaluw-broedplaats langs Ri-jksrveg 2/, triemnes Veldwaarnemingen
De I(ORHUÀN anuarS- februari' 1 jrg. 1I, no. 1 22 blz.Excursi e-prograrïlma, o . a. met VogeI- en Natuurwacht I s HertogenboschQ/5/'77) Jaarverslag 19'16 v

de Gooi , ZB/I.L/ I ?6
an secretaris en sub Sroepen.Excursie Ein , Excursie naar Leeland 22/t/,77) .

,ilaarnemj-ngen van een Zeearend. , ZB-J.Z-L976, Laarder ;ïàsffieInv. rrde Limietenrr. a9?6; verg. met L973, vooruitgang door nestkasten.
Ontvangen litteratuur ve ldlvaarnemingen .
VgE Haarlem, de FITI§- februari_}9Z, jrg. l-3, afl. 1 20 b:.z.Excursie FIevopolders, 11-10:1976-Ti.rs1ag geschreven d.oor een jeugdigadspirantlid: Gijsbrecht Roye, OosterringdÍjk /!, rrmsterdam Oos t)
Broedvogeli_nve ntarisatie Klein-Doornen (Nat. park Kennemer DuÍnen)1976, vergelij king met vroegere jaren, m.i.v. ï9jZ (riCJlJ afd. Haarlem).
De Duinstr.eek van.Zui-d-Ke.n4emer1and zoln JO jaar geleden Ve ldvuaar-
nemingen Goudplevierentel-ling Noord-llo1land, nov. l-976 (vel. de
Pieper ) 'rl'iondiaal- Alte.rnatiefrr, handtekcni ngenactie a1s protest tegende jacht op trekvogels in ftalië.
ViiG i'loordhol Iand I s lrloorderkwartier , de PIEPER , december 1976 LZ bl-z.15e jrg., no. 1 lverkavel ng het Groo s agr succesjes voor denatuurbescherming - Àanvullende Eegev ens Atlas-project - De

Veldwaarnemingen.
\/2.

zomer-
schoui,i, een problematisch gebeuren *
ï4grr an. febr. 1 , 16e jrg., no.
Nieuwe Redac
lloordholl-and
Veldwaarnemi

tie, suggesties - Verslag Goudplevieru-nte1l_ing nov. L9?6,
' P.J. Zomerdijk: uitgebreid verslag van d.e organisator.
ngen.

tz bl.z,



I (Ontv. litteratuuro 2e bl-z,)
De PIEPER , rnaart 1977 , 16e jrg. no. 3
Ganzen in D?6 óp-Tóie1, ongerrroon grote aantallen - Goudplevieren-
telling op Texel - .:.VON-project, laatste jaar.
Kort verslag Algemene Ledenvergadering, 2L-l-L977.
'iijzigrngen in de samenstelling van het Bestuur (samenstelling
nieuw bestuur op binnenzijde onislag).
Nieuwe functie: Koördinator velri'r,rerk
Veldviaarnerningen .

IqgglqqqÈ! FRÀNEI{EH en Omstreken, verslag 1976 (ontv. 26

t6'utz.
?

t

/2) t6 atz.
Overzichten nesten kievit, grutto, tureluur, sëholekster:, wilde
eend, .;raterhoen, meerkoet per rayon. Overi-ge broedresultaten:
de reeds genoemde soorten al"smede slobeend, kuifeend, zomertaling,
visdief , oeverzrvalu',',r. Fuut, bergeend, ransuil, torenvalk, booinvalkr'
knobbelz\íaan.
Kievitensymposium, 22/L/19?7t te Zutphen. De Iijnen van prof; K1omp.
De nazorg. (noot red.: vg}. dit tslad van onze VWG, bIz. Ll t/n L4)
Over hct ri-ngen van vogels - Over het r,verk v.n Ringgroep Frerneker:
overzicht geringde vogels - Gevangen of gevonden vogels rnet buiten:
Iandse c.q. Nederlandse ring - Terugrnelding vari eigen rÍngen.

'íADDENBULLETIN , 1977 1 (jaargang 12), wínter L9?? 56 bLz.
( ontvan6ien van me j . van Drooge ) ':

Ministàrl-e -vàn 
CRM, Hoofdafdeling l{atuur- en l,andschrpuU"""herming:

BrGT-NItslÏm4"84' a.a. 2/ jarruuii tg't?., van hóf ,it'tatlonaal egentfchap
van het Europees Informatie Centrum voor Natuurbeschermingil, Drs. H.J,
Chr. Koster " Bijlagen:

rrBestuurders en Natuurbehoudtt, een brochure met een kort verslag van de
in 1975 in Zaïre gehouden twaalfde ÀIg:emene Vergadering van de 3l btz.
International- Union f or Conservation of Nature and l.latural Resources.

§AgqBoP.A, ÍIoo 25, 1976. Uit6;ave van het European Inform.rtion Centre 2) bLz,
for nature conservation.

NÀTUBOPÀ, no. 26, L976. idem.

Nieuwsbrief - Irlatuu.r - I,io. ?7-t januari t977

Samengesteld door:
Me j . fir. J.H.U. van Drooge

vDr/vDr
apríL L977

29 bTz.
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iJ,iSTEitD-liSU BOS aan: l'íej. van Drooge, adres zie boven
Bij voorkeur zo spoedig mogel-ijk
na datum waarneming, uiterlijk
eind
GROOT
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aan: i''l . van den Berg,

I1

Uiterlijk einde van
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in VVtiG Bestuur: 1,. Haver, Uilenstede 19,
Organisatie excursj-es J.G.: G. Krabben,

t66à>2.
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Orteliust<ade 1O1
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455962.
IIf. Te}.
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Eryarigsen_op8ldaan !lj. b"! yerplegen yan een WintertallgS.

Begin augustus 1973 liep ik op de opspuitterrelnen van
Sl-oterd.ijkOp vele plaatsen was het effect van onze gevreesd.e anaeroob
Ievende bacterle Clostridium botullsmus te zj.en.De kadavers van d.ode vo
vogels lagen overal waar wat water was.Mijn oog vlel op een donker
hoopje,d.at dicht ineengedrukt in het riet lag.De poten van het hoopje
hadden geen kracht meer om als looporgaan te d.Íenenrde vleugels
hingen slap naast het lichaam en een van beide ogen ging net moelte
open.Alleen de nek bezat nog enige kracht,Deze arme drornmel heb ik
voorzlchtig in mijn pukkel gestopt en mee naar huis genomen.

Thuis gekomen heb ik hern in een vitri ne gezetrdie bekleed was
met kranten.De taling werd op een stuk gaas gezet dat een paar
centlmeter boven de bodem bevestigd r,vasrdit on te voorkomen d.at d.e

uitwerpselen het vererakleed verd.er zou vervuilen. Zichzelf poetsen
deed hij aJ. niet meer.

Mijn patlent bleek een adult mannetje wintertallng te ztin,die
d.e slagpenrul net achter de rug had en bezrg \Nas met de ru1 van het
eclipskleed naar het prachtkleed.De kop had aI veel groene veertjes
en op het Iàehaam waren bloed.spoelen te zlen

Het dier weigerd.e u
twee millillterrwaar d
ing) werd water en voe
moest dan sl-ikken en d

it z:-cltze1f te eten.Met een injectiespult van
e naaldhouder van verwijderd was(grotere open-
dsel diep in het keelgat gespoten.De taling
it deed hij.

wa'ber en opfokvoer voor jonge vogels.De norri
en daarna in water opgelost(4 },5 tabl-etten pe
vaak b1j voed.selvergiftigingen"Het neutralise
werklng van het gif. Aangezien de bacterie oo

Het voer dat hem verstrekt werd bestond, uit water met norrlt,
erd. eerst fi jn gestamp'i
O nll. ).Norrlt helpt
of remt de toxlsche

en glftige stof
uitseheidtrhoopte ik dat d.e werking hlervan d.eer de norrit werd
beperkt.lYater werd zoveel mogelijk toegediend on d.e darmen door te
spoelen e n tevens de concentratie van het gif in de darmen te verlagen
Hét vaste voed.sel-(Stuisopfokvoer voor insectene-bend.e vogels) is
makkelijk verteerbaar.Het bestaat uit fijngemalen materiaal
(dierlijk)Dier1ijk voedsel verteert makkelijker en sneller dan
plantaardig,er ztt geen dikke cel-wand omheen..In dit voer ztf, ook een
mengsel van vitamines.Ik wreef het voer tot een poed.er en maakte er
met water een papje van.Per dag at de lvintertaling een soeplepel
met kop op.Deze hoeveel-heid. werd gespreid. over zes voederlngen.

Na een dag keek mijn patient al helder uit beide ogen en kon hij
zljn kop goed bewegen.Na twee dagen kon hij dit zo goed dat hii het
voeren bemoej-l-ijkte.l{a 3 à 4 dagen nam hij zelf voedsel tot zich.
Dit deed hij ultsluitend rs nachts.Talingen fourageren veel rs nachts
Na vier dagen kon hij al strompelenrde vleugels liet hfj minder
langs ziln lijf bungelen.Twee d.agen later had de wi-ntertaling d.e
contro':1e over zLJn spieren.RegelmatÍg prbeerde hij op te vliegen.
De volgende dag wou ik een fo6o van hem r:raken. Ik zette de taling
op de bank in de tuin.ïÍat ik niet verwacht had gebeurderhij vloog
weg en ik i:ad geen foto.

Jan cle Vrles
M. H. Trornpstr. 27

Amsterd.am.
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