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De zang van de Nogqdgq NachtegaaL

Ap 25 nei L977 had ik het voomecht om de zang van de Noordse Nachte-
gaal (Luscinia luscinia (i,.)) te beluisteren ond.er de rook van Am-
sterdamr aan dr Diemerzeerlijk.
Hoewel ik eerst om 2O.OO u. op het terrein aankwarn, auurae het tot ca.
21.00 u. voordat ik de eerste korte strofen hoorde vanuit een griend-
achtig wilgenbosje met veel- onderbegroeii-ng, een paar meter van de
oude zeedijk gelegen op opgespoten zand

Daar er een lawj-ne van vogelzang op mij af kwam, was het
voudig om een mij onbekende zang te ontdekken. In het bos
hlinterkoning, Heggenius, Zanglijster, Bosrietzanger (2 exx
Tui-nfluiter, Grasmus, Fitis, Tjiftjaf en Spreeuwen. ïn de
zongen ook nog Koekoek, Mere1, Kleine Karekiet, Rietgors,
en Kneu.

Toen ik, na het horen van d.e eerste nachtegaalachtige strofen, de
kijker naar het geluid richtte, verplaatste dat zich heel gauw ach-
terwaarts. Dit gaf mij de indruk dat de vogel behoorlijk schuw was.
Toen ik mij nog dichterbij begaf, tot aan de grens van het bosje,
verd.ween d.e zang geheel, en het duurde we1 8 minuten voor ik de vogel
lireer hoorde, maar weer veel verder achterwaarts, nu in een f link
griendachtig wilgenbos }angs het kanaal.
Mijn algehele indruk na een half uur luisteren en noteren was, dat de
zang geleek op een primitief en monotoon zingende nachtegaal. Zijn
hoofd.thema was langzaaml .1aag, rnaar doordringend en krakerig rrturre
turre turre turrerrt zeer vaak herhaald, soms mct een triller er achter-
aan en soms gekoppeld aan een ander thema. Ook had hij voorkeur voor
zanglijsterachtige motieven, o.a. lttiejup, tiejup, tiejup, tiejuprt,
met een trill-er er achteraan. Of 'rpiet tu-piot tu-pÍet tu-pietÍt, met
het stereotiepe rrturre turÍe turretf er achteraan. Dat trpiet tu-pietrr
klonk heel apart (dus geen imitatie van d.e scholeksterroep). Het trpiettr
klonk zeer hoog en vaIs, het rrtutr zeer 1aag. Soms riep hij duidelijk
"tjup, tjup, tjup, tjuptt. Soms een vlugge nachtegalenslag Itturturtur-
turturtr. Een enkele keer kwain e'r een echt nachtegalenmotj-ef van vijf
fluittoontjes Ittuuu tuuu tuuu tuuu tuuurr. De trillers achter verschil-
lende motieven klonken niet alle precies hetzelfde.
Dat d,e vogel tussen 2O.OO u. en 21.O0 u. niet zong, kan aan het warme
weer hebben gelegen. Hoewel een paar nachtwaarnemers aldaar toch ook
geen zang hebben gehoord.

Natuurlijk heb ik geprobeerd om de vogel in de kijker te krijgen, rnaar
dat was j-n de d.erde door mj-j beschreven uraarnemingspositie bi.jna niet
meer mogelijk: afstand toen minstens ?O m, met zeer lage zon schuin
tegeu. Door de grote afstand zal er. ongetwijfeld iets van de fijne
nuances van de zang verloren zijn gegaan, temeer doordat de wind van
mij af was.

lïestlandgrachl l)1.
juli 1977, ANS,/vDr Amsterdam - 1017
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Met eenr voor de J.G. erg goede, opkomst van zes man (8. Blaas,
Haver, El. Kraak, E. Smallegange, J. Tromp en o.g.) vertrökken we

B.JO uur vanaf het Surinameplein, om via Osdorp naar Halfuue§ tc
sen. IÍet was st,ralend weer, me t een geheel onbewolkte hemel en een
prettige temperatuurl de matige Zví-wind veronaangenaarnde de' fietstocht
niet al te erg.
Bij Half$/eg aangekomen, besloten \Ie om eerst te gaan kijken op het
stuk Sloterdijk daar. In de KLeine Braak fourageerden 11 kluten en
een tureluurl in de Grote Braak ernaast zwommen een ö slobeend en
een ö tafeleend, torvuij1 wc.een futennest, met beide futen erbij,
in het rict ontdekten, lvaarin zich ook een kleine karekiet en c.en
snor lieten horen. Hierna reden we door naar de Houtrakpol-der, waar
we over de weg langs de spoorbaan richting Spaarndam fietsten.
Vlakbij de 'rbatterij'f, het piepkleine natuurreservaatje aldaar, zaten
twee oeverzwalul'.ren op een elec triciteitsclraad ; een iraart je grutto t s
met twee jongen fourageerde in het gras

bp ae rireg naar Spaarnd.am was ni-et vecl te zi-en; slechts een enkele
gele kvuikstaart en een zingende ö grasmus werden gesignaleerd. En
zo kr,vamen vre aI vri j vrocg bij Duin en Krui-dberg aan. 

.

Dit is een + 36O Ua groot duingebied, dat pas is aangekocht door
Natuurmonumenten en nog in betrekkclijk ruige staat verkeert. Bj-i de
meeste vogelaars is dit schitterende gebied nog vrij onbekend. Leden
van Natuurmonumenten - maar dat zijn viinzelfsprekend alle V'iG-leden -
hebben er vrije toegang. Anders moet men zich een Jaarkaart aanschaffen;
verkoop van Dagkaarten is er nict meer bij.
lJe besloten heen te gaan ovcr de z.g,.trNoordwegrrUn terug over deItZuid-
wegtt. De heenweg voerde ons allereerst door een bosgebiedr r,vaar wij wer-
den verwelkomd door ] boomkle vers. Eve.n verdu-rop 1,iet een fluiter zi jn
droge trillcr horen, en icts later lict hij zich ook goed zien. Ook de
eerste zingende nachtegaal van vandaag liet niet lang op zich wachten,
aI waren ze in dit bos minder talrijk dan Je zou denken. Verder hoorden
we nog een zwarte mees en enkele gekraagde roodstaarten zingen; ook
een gcudhaantje liet zich horen.iríaar, aan de rand van het bosr een
dicht met struiken begroeide duinpan zich uitstrektc, kuvetterden een
drietal barmsijzcn in het rond
Het bos werd, hoe verd.er u/tj licl:en, steeds dunner; lué hoorden opni-euw
gekraagde roodstaarten, evcnals koekoeken, en verd.er de gebruikelijke
zangertjes; een boomvalk vloog: laag over het geboomte.. ., ,

Op het laatst bestond dit bos nog slechts uit verspreid staande den-
nen, waar een kuifmees zich nog liet zien, maar dan was het echt af-
ge'Iopen: hier bu-gon hLt echte duingcbicd. Dit duingebied was oíerigens
vri j dicht begrdeid met struiken; het maakte een veel- irwilderert'in-
druk dan bijv. dat in de ArÍ-duincn.
ïn deze dichte struj-kbegroeii-ng bleek dc nachtegaal zich opperbest
thuis te voeÏeni we hoorden hier deze <lag tcnminste tientallen zin-
gende öö. Eén had in zíjn ijver een voor een nachtegaal ongèbruike-
lijke zangpost ingc-nomen: hij zat bovcn in e-n paal, die zeker 1 m

uitstak boven de omringende vegetatie.

lí.
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Ook de boompÍepers lieten zj-ch in groot aantal horen. Hier en daar
zong ook de grasmus, terwijl we slechts óénmaa1 een braamsluiper
hoorden zíngen. Enkele malen zagen we een boornvalk overvlie.gen, en
natuurlijk lieten ,ook de wulpen merkt-n dat zij er waren.
Bij een kleine boomgroep hoordcn we groene en grote bonte specht,
terwijl wij tevens diverse tortelduiven en opnieuw een zingende ge-
kraagde roodstaart opmerkten. Een onvoll'rassen brulne kiekendief ver-
dween, achtervolgd door zwarte kraaien, achter een duintop.
Diverse overvliegende bergeend,en en een troep meeuv,ren attend.eerd.en
ons er op, dat we in de buurt van een plas moesten zijn. Na enig
zoeken vonden we deze p]-as ook. Er zwommen 2 futen, diverse berg- en
kuifeenden. op de oever zaten wat zilvermeeuvien, met tussen hen in
J kleine (intermedius) mantelneeuwen en een 2e jaars grote manter-
meeuw. vt/at afzijdig van dc rest hielden zich J drieteenmeeuwen op.
Verder fourageerden op de oever een kleine plevier en een oeverloper I
toen we een stuk om de plas liepen, stootten we bovendien een regen-
wulp op, die zich al rrbiberendtr uit de voeten maarkte.

In het duingebied, waar u/e nu d<-,orIÍepenr - en datr zoals 1ater
tot Midden llerenduin behoorde-, zagen we eigenlijk alleen maar
hoeveelheid tapuj-ten; éón paartje hiervan zat bij de ingang van
konijnenhol.
Spoedig kwamen we weer op Duin en Kruidberg. Bij het begin van de
Zuidtreg beklommen we de zeereep; op zee dobberden 4 zwart,e zeeëenden
en erboven vlogen virat ondetermineerbare sterntjes. Op deze Zuidweg,
die veel drukker was dan de Noordweg, en die we ook in een veel snel-
ler tempo aflegden, zagen we niet zoveel. '/ó1 nog in een dennenbos
de enige glanskop van vandaag, en ook weer opnieuw een over-kwetterende
barrnsijs. Leuk was de waarneming van een prachtig mannetje bonte
vliegenvangery die zich vlakbij ons in een struik ophierd.
A11es bij elkaar toch een goed geslaagde excursie, waarop in totaal
86 verschillend.e soorten werden waargenomen.

Remco Daalder
Veluwelaan t

'reí 197?, RD/vDr Amsterdam -1010
*'*******,***rt*****,i:t*****(****++:l*****+***x(******************:********i(,****+)t:f+,i*
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De zang van de Noordse Nachtegaal, A.N. Swart

bIz.

Excursie Jongeren Groep naar Duin en Kruidberg, 7-5-r72. R. Daalder
Terugkeer Zomervogels/Broedvogels Asd Bos, J.H.Uo ïàr) Drooge
Nestkasten Amstelveqn, 1976, VÍ. Stritter
lVaarnemingen Amstelveen, lrl. Stritter
Amsterdamse Bos, 2e kwartaaL + enkere juli-wng.-en J.H.u.v. Drooge
Groot Amsterdam, 2e kwartaal, en gegevens over de Gaasperplas

en uïaterland, 1e kwartaal , E.J.M. Veling
Ontvangen Litteratuur
Aankondiging excurs'ie Schiermonnikoog, B en 9 october l9??
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TeruAkeer ZOYiTRVOGELS - BROEDVOGELS J+msterdamse Bos

v9:Z

35

Bg

L3t
l.79

L91

L9'
20?

226

22?

229

265

267

2?4

275

276

277

279

2BO

282

283

284

287

2BB

ure.
,24/4*

L/5
29/2

21/4*

tr/5
5/5
2/5*

29/3

28/5*
Lo/5
25,/5*

Le?,!.

3/5 ?*

26/4
,26/?

20/\*
t4/5
20/4
2§/+.
t?/4
30/4*
3/5

24/ 4*

4/4

6/,
8/,

tl/4
L6/5 ?*

,70, '?5

'7r*
'68

Vroegs te Bos-data

o

zomertaling
boomvalk'

grutto
visdief
tortelduif
koekoek
gierzvraluvr,

boerenzwaluw

huiszwaluw
wielewaal
gekr. roodstaart

nachtegaal

grote karekiet
kleine kareki-et
b-ösrietzanger
rietzanger
spotvogel
zvrartkop

:.

tuinfluiter
grasmus

braamsluiper

fi tis
tjiftjaf

f Iui-ter
gr. vIir,'genvanger

bontc vliegenvanger
witte kwiks.taart
gele kwiksteiart
rietgors

4/1-1976

t7/1-L972
2t/2-t 69 t

4/4-L966.
20/4-1968
toi4-t966
L5/4-t968*
?6/1-1958
Lt/4-L964,
29/4-L966,
28/1-1964
2/4-t959
?/4-L967
9/4-L96?,

24/4-t968
t6/4-t966
2/5-t973

3/4-:-960
1/5-L960

e zien)
ang)
e zien)
60 (zang)

16/4 3/4-L9?4, '.76

21/4 17/4-196)
2B/4 s/4-t959
26/4 t2/4-t965

/^- rl . \ a\t>/+ - gezteÏl)
29/3 21/3-t959, '.73

1/3 2?/2-l-961
(B/1, - gezi.en)

2?/4* 23/4-Lg6?.
2g/4 25/4-L968
23/4*. 20/4-:-968*

B/t ?/L-l)?6
5/4 ?* Lt/3-tg6]-

2L/2' L1/2-19?L (zans)

t/t L/t-'6?, '68, '?1, I

'77 a1 gezien )

(s
(z
(s

B/5*
B/,

L5/5
L5/5
22/'
1/4
L/5
B/5

2l/4

3/4
29/3

2t/4

g/5.
t1/5

7/L
L?/4
20/1
( t/t

289

294

29'
104

306

141
76

* = deze soort had in het genoemde jaar geen territoriuin in het Asd Bos.
?* - territorium in genoemd jaar dubieus.
VG.1 - nummering volgens Vo;;elgids Jde druk.

juli ]977, vDr/vDt
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De volgende soorten zijn landelijk rrjaarvogelÍr, maar zijn j-n het
Amsterdamse Bos j-n de wintermaanden meestal gedurende korte of lan-
gere ti j d af ure zig :

vG.5

112 Scholekster
overvliegend
op vueilanden ivlz

balts aldaar

114 Kievit
6ï6ífriegend
op weilanden Mz

begin balts
Op 26/2 nog ca. 2OO

Lt6 Tureluur
overvlicgend
opweilanden Mz
regelmatig aldaar

L976

?/2

z/t

Lo/L t/t
9/2 t5/t

L9/2 26/2
exx overvli-egend

e/?
LL/3
2l/) e.v.

L97?

lL/z l- ex rand Nieuwe Meer
24/2 1 ex
27/2

to/3
L7/3 e ,v.

juli 1977, vDr/vDr

Samengesteld door:
Me j . Ilr. J.H.U. van 'Drooge
Corn. DopperkaOe B VI
Amsterdam - 1OO9

Iggvgssgl-ge bl-z, 4 r976
%76

Vroegste Bos-_datum

?Zg §Plinkha3lliet333Ë9I
,t9 * ? --14/4-t963

In de jaren Lg?1, ,?4, t?5 tr-et deze soort geheel verstek gaan. Nu er
in L9?6 en L9?? weer uÍaarnemingen vuerd.cn gedaan, en zelfs ti-jdens het
broedseizoen, leek het mij gev.renst de sprinfbanrietzanger weer aan het
overzircht toe te voegen
Het laatste overzicht aankomstdata sprinkhaanrietzanger uíerd gegeven
in de bijlage van l,ied. Blad 8 (1970), no. 4 itlerste en laatste waarne-
mingen in het Amsterdamse Bosir. Ïn 1971 en L972 waren deze data resp.
2L/5 en L9/5, Ln 797C werd voor het laatst een territorium vastgesteldt
bij de Kleine I-oe1 Ín de Schinkelpol.der, in welke omgeving ook in vooraf-
gaande jaren de sprinkhaanrietzanger vcornamelijk werd v{aargenomen.
De zangwaarnemingen in t9?6 en 1977 daarentegen lraren alle aan d.e Noord-
kant, in het Oeverl-and van het Nieuwe Meer.

vDr

1977
-776
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NiSTKASTEN ANISTELVEE}I L976

f-n 19?6 r,verd.cn door d.e Plantsoenendienst van Amstelvc'en 156 nest-
kasten opgehangen, b'cheerd cn gecontröleerd. Twee lcden van de
A1g.. Chr. Jeugdboncl voor Natuurstudie, Paul Böhre en Guus van den
Berg, hebben de 4 medelverkers van bovengenoemde Dienst bijgestaan"
In vergelijking nct, :-.975 urerd het aantal kasten uitgcbrcid mct een
aantal kasten en kunstnestcn op de speelboerderij Else'nhove.

De 156 kasten bestonden uit 71 voor koolmees, 60 voor pimpelmees,
J vliegcnvangcrkasten, ! spleetkasten voor boomkruiper, 2 roodstaart-
kasten, ! spechtenkasten, 4 valkenkasten, 1 bosuilkast, J zwaluw-
kunstnest.-n, 2 spreeuwenpotten. Alleen van de resulta.ten van de con-
tröIe van de koolmc.es-(K) en pinipelmees-(P) kasten is ecn. ovcrzicht
gemaakt. 'Ztc volgcndc bIz.
ïn 1976 is hct aantal huis- en ringmusscn, die kasten bezctten, sterk
toegenomcn. Nlogelijke oorzaerk 1s de voorafgaandc zachte winter en
het vor:ren in d.e parken (hoofdzakelijk in het Thj,jssepark).
In het Thijssepark waren bij de contröIe op 14 mei B kasten bczct
met huismussen, tezamen met 11 eieren en 19 jongen, alsmède J kasten
met ringríussen, met 8 3ongen cn ! eieren.
Op 15 juni',irerd nog een contröIe uitgevoerd. Toen waren 12 kasten
bezel mct huismussen, tezamen net 2) eieren en 21 jongen.

In dc Braak werden ! }<asten ber,voond door huismussen, ou-t samen 10
ei,-ren en lL jongen; Bij de 2de contr6le. waren J kasten bezet, waarln
1 jongen en 10 eieren 1"9,:t:
Bij de Sportvelden Ovcrburg ïvaren huismussen in J kasten, mct f jongen
en 4 eieren, alsmede I ringmus in een kast, met 4 eieren.
Bi j de kwekeri j Middelpolder l,varen l+ kasten bezet gerveest; 2 ruaren ..
reeds uitgevlogen, in d-c-.. andui'e turec zaten resp. 2 en l-O jongen.

Twee kasten op de Handriueg \ïaren door hqísmussen bezetr met in totaal
6 3ongen. -

In het lieanderpark een kast met ringmus mct 5 eieren.

rn het Meand.erpark heef, ":;.;i;:*=" gaa.i 6ebroed; het nest is echter
vers toord .
Een torenvalkenpaar heeft cnige tijd in de valkenkast van het Thijsse
park gezeten, doph niet gebrocd; hetzelfde geval deed zich voor in
de valkenkast in de k',vekeri j l.iiddelpolde.r; later vrerd hier een verlaten
merelnest in gevonden. Dc valkenkast op de Bovenkerkervreg bleef onbezet.
ïn de bosuilkast in de Braak zijn 2 bosuilej-eren aangetroffen.
Derspechtenkasten hebben geen spechtebeu/oners gehiid; óón werd. door
eel.<hoorns bczet, die er ook jongen in kregen, de rest door spreeuïi/en.

In het nestkasten-overzicht mankeren somnige gegevens I oorzaerk hier-
van is, dat de contröleurs de broedsels niet wilc,i:n verstorcn, daar
d.e voliels er op bl-even zítten. Andere kasten werden gestolen of ver-
ni-eld.

juni 1977, r's/vDr
S tri.tter
Ruyschlaan 187, r.mstelveende
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NESTKASTE}I CONTROLE HE]TMPARKEN AMSTELVEJN
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koolmees
pimpelmees

yí. Stritter
de Ruyschlaan 187

aantal-
controles

4975

t976
Meander

ARKENPA^ARJ

ongen
I

i.
l'r
l

eren

,li (sstgn. 
I

, voor eI
i!

Nestkasten

TOTA:\L Ont: ezet K P K P
I

I

I
KP

].975

L9?6

J. Thij sse 3o

33

5

8

t2
12

14

3 25

27

21

26

23 6

1

2

j.975

L976

Braak 27

29

t57

6

5

6o

,6
i

I

I

I
1

?8

28

8

25

L

2

BroerseL9?5

t9?6

a2

L3

5

5

4

4

2

1

4

5

16 24 2

2

1975

t976
Overburg 8

8

3

3

1

4 I
L6

15 L3

1

2

v. Leeri

I

I

L975

]-9?6

r7
20

5

11

7

9

8

9

37

35

11

6t
12

20

I 1

2

Middel-
polderI

!

I

1.975

t976
8

6

2 5

1

2

2

14 2

1

Mauritsplein 2

2

t7
L5

Zorgvlied

t976 |

L975

J.975

l976

1

2 t2
1

2

5 6

5

9

B I

I

24

5

2

í

B

I

5

6

Dijk Hand-
I
I

I

Openlucht
theater

!,re8

1975

Lra?6

t975
)_976

3

I
3

1

,
2

10

2 L2 8

2

1

1 3

4

2

2

9

t7
2

1

1

5

8

B 7

4Z

9 2

2

1

Àmstelveenjunj- 1977, iís/sas
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liaarnemiiisen Ams telveense Parken 2e krivartaa]- 197?

funt :" fhï jËëëÈàrk, cbi'rtiíii'àànvrèZi§'.' 9/5 "neS"t' riiet J ' ëieren
,Kuifeend - Thijssepark,., conti-nu aanwezig, 7/6 o meb 6 jongen
Torenvalk - de Braak 6/4, l4/4
Fazant -" nleulv gedeelte lhijssepark, nest : :

-...lIj"sdiCJ...-*..€'e,ne8c1d.,in}'parkcn,het'.ee.r.s.t1o/4.."d,e..Braak.

Koe.koek .- 2/5, 9/, dc'Braak
-Giöeiië'-Specht-- Thijsscpaik L6/5', 2?/6; cle Braak 3O/+' 2 exx,2/5",-t/5

Grote bonte specht - Thijssepark 6/4, 4/5, 6/5; de Braak 614,
25/4, 28/4 J. exx, 2/5

Kleine bonte specht - lhijssepa,rk A/4' Böéren2waluw - Thijssepark 2J/a; ?/6 nest cloor jongens vernield.'
Koperwi-ek - de Braak B/4
Nachtegaal - Thijssepark 2?/4, 4/5, t6/5; van Leerpark 16/5
Zwartkop - Thijssepark 4/5
Tdinf}ui'tef.;'ilrijssepark2?/6,deBraak-2.B/5
Fj-tis - 'geregelcl in Thi jssepark en de Braak i 6/4 eerste in de Braak
Tjiftjaf. - gere-eId Thijssepark en de Braak
Bonte vliegenvanger - ,/5 en 6/5 cle Braak
Matl<op ? - Thijssepark l1/\, de tsraak l5/4
Staartmees - Thijssepark Z8/6; de Braak 2/6; Broersepark 2L/4 en J/J
Boomkruiper - Thijssepark 4/5, 6/5
Groenling - Broersep'ark J/J, 2/6*"Futter - Thijssepark l3/4; de Braak B/4; tan Leerpark l/4
Kneu - Thi jssepark E/4; d,e Braak 26/4
Zwarte kraai - Broersepark, nest Thorbeckelaan.
Buiten d.e parken z

"' __ 
--i--r 

i iJ--L -s"àb-

Visdiefjes - over Amstelveen verspreid , .',, '

Putte.r - op paardebloem Beneluxbaan (Ui j Uil-enstedo ) ,,.-.
12/4 en 2t/4 goudenhoek, Amsto.lveen

Patri js : 'p&Ertje 'regelmati.g, kwekeri j l"riddelpolder
Lepelaar - weiland lang;s Noordzijde van Sonweg, bij Kinderboeiderij
22/4 torenvalk - Ouderkerkerlaan bij AUrR0-complex
Bosuil - 25/4 ongeveer 2J uur, jagencl, Max Havelaarlaan Afveen.
AIIe waarnemingen van Hr. Koningen c.s.

Samenges'te1d d.oor: iil. Stritter, de Ruyschlaan 18/,
te1. 4V253

juni 1!7l/ws/v»r

Amstel-veen.
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AI]STERDAI1SE BOS , lweqqq !ryCfleel L2?7, + enkele uli-waarnemi n"j
De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de
verantwoordelijkheid van de waarnemers.
Nummerlng volgens Vogelgids, Je druk
De nummers tussen haakjes (..) verlvi jzen naar itl-le Vogelwereld
van het Amsterdamse Bosrr, verder te noemen ItBos-avifaunarr.
+(..) betekent: aanvul-ling op deze Avifauna.

3) 5. Fuut Broedgevallen irloordkant, minstens 10, vraarvan rninstens
B-só;teàsA:-----

Kinderspeelplaats " Op L7/5 juvenielen (C,,)
Hoornsloot bij sLuiswachter lvtus . Cp 2J/4 juvenielen (eakx)
Banaan. 3O/5 I ei + I juv.; d.aar:na verstoord door hengelaars ? (aA)
Hoek Koenenbos. tg/', juvenieren (vDr) - ander paar rcgelmatis riet-
Eind exc. pad. 2I/5 juvenielen (SS) rand höek Geml terr.-(vDr)
ONM uÍest; in sloot evenwijdig aan Meerpatl Oost, ten 'íí. van plasje
schuilhut (Swart)
23/5 juvenielen NO-hoek lvreerpad , - alwaar dit jaar geen nest -,
vermoed.eli jk van broedgeval ONM uï (vDr)
Meerparl ïrest. 2 broedsels. 30/4 en lO/? juvenielen.
9, 10 in oeverpark ivieerzicht. tlan 2 broedsels omstreeks 2L/5 juve-
nielen v/aargenomen; derde verstoord d.oor publiek, dat de oude fuut
van het nest verdreef, waarop een meerkoet het inpikte (med. Bakker, Pl'ri)
deze broe6gevallen werden regelmatig waarneminge-n verricht vnI.

door aA., vDr, RS, SS, Swart, Ciï.)
Broedgevallen elders:

- Zj-jsloot IJssloot, tussen spoorlijn en jachthaven (Swart e.a.)
- Landscheidingsvaart, bij Hoofdkantoor TiLM:

2B/4 net 2 juv. op de rug (sS)
l/5 met 2 juv., ca. een halve week oud (Veting)

LB/.J een paar met 5 juv. aldaar (Veting)
I9/5 íaem (vDr). 2 juv. aanmerkelijk klej-ner d.an de overige 1. tren te

grote vis vuerd door adult om beurten aan a1le vijf aangeboden,
zonder succesr uíaarna de oude hem zelf maar naar binnen slikte.

- schinkelpolder, rninstens 4 gc'slaagde broedgevallen. (Straatman)
9/6 L ad. + 1 juv. Kleine Foel (Cw) - 12/4 met 1 juv. kanobaaà"Ëàm;.ï;;r.
2/7 e.v., radult met soms 1, soms 2, iuv., al vri j groot, sloot langs

Kleine Noorddijk bij entrée oorspronkelijk excursiepad., c.q. i-n
nleuw plasje in Zuidelijk deel Oeverland poel (vDr)

lO/7 t adult, met visje in snavel, onder brug I!2) door, van Jacht-
haventje Handweg de Arv. Eoel op, aldus deel-nemend in het af-
wisselend verkeer te water, dat onder d.eze brug door voL-r (vDr)
Adult met juv. in plasje tussen Zwarte Pad en tterk Bovenkerk (vDr)

PySlI9199 _y33119rrilsg I'
2/3

26/l
z4/Y

I
2
3
4
5
A

7
B

(ri;1

lsgere_9

1 ex aan de voet van de heuvel, Oostkant (Scfrep)
I paar in de Balkan, bij eiland, balts (Scfrep)
1 ex, zwemmet'rd bij rietrand sierwater tegenover dalletje Perzi-sche
Berek-lauw. in rietrand vuóI een broedende meerkoet, geen spoor van
een futennest vraarneembaar. (vDr)



-874- L-ei wti bij Gem. terrein,
9/4 I ex kindcrspeellaats Noor

L2/4 2 exx - 1B/4 1 ex - 2o/4 L

a]lc zomerkleed (RD)

Territorium ONt'r t^ieÉt ?

t8/S 1 ex plasje ONM ,íest (SS)

( fo) f B. rralscholver
28/3, 2/4 (2 exx

1,, 4, t8t 6

26. \ïoudaap je
2975-1-6-ïÏ6og

Meerpad r vr

hoek aan (

2374--1-A;;-p;eëËEEiëEa, bii schuilhut
3Ot/4 aldaar baltsroep gehoord (S',vart,
6/, idem (Ha) - ?/5 :-d,em (swart, ss)

(rr.sd Bos, L9??-ÍI, 2" blz.)
(?) g. Dodaars

-10

vrinterkl-eed (C,l)
dkant ( rvieringa)
ex - 2J/4 1 ex' NM bii oeverPark,

(Metzger)
AA)

Olden-

lll'i ri o (RD)

l\a 24/J (zie vonig Blad) waarnemingen op

), T/4 (2 exx),2E/4,,3o/4;6, ?, B, :-5,2r ,31/5;
, alle I'li'ï (..A, RD, LSm, SS, Swart, ;dieringa)

2r/4 t ex over kamp. terrein (Straatman)

op uit rand sloot lrloordzijd: ONM Oost' bii NO-hoek
aar zi.cir. de waarnemers bcvonden" Eerst recht op deze
duidelijk reigerachtig kopje met gele snavel,' gezien,

alleen D. Beckers), d.aarna afzwe-nkend richting NMr over buiten-
rand oeverland (auiaclijk contrasterend zwarl. en vritte vlakken
boven op de vleugel D. Beckers, vDr)
Avifauna van Nc'derland: voorjaarstrek tot eind mei.

(f6) 2?. i?oerdomp Aanvulling op vorig Blad, b1z. 20:
2B/2--ae dóde roerdornp in bosrand Voge leiland gevonden ( Topsvoort ,

Haasnoot )

(f8) 30. Lepqlaa.r fouragerend op weil-anden I'lz:

+( 15)

(zz)

(26)

2/
6/

t
I E

5 I ex (Brander, lJieringa; J. Vrolijk, med. C.,l)

L?/5, tB/5, L9/5 :-den (Dtr, RD, vDr, ilS' C!í' ''ííieringa'
zteL )
2 e'xx fouragerend op weilanden Nlz, alsrnede I ex over
Ï "x, fouragerend op weil"rnden l'12 (ï;ieringa, vDr)

20/5
24/i

(21) 34. .vintertquqe
2;-3;-5, 8, 16, t7,

= 2 paartjes)
2B/4, iuaarneminó-en van Ítax. 4 exx (dj-verse malen
ONl"i; soms al-leen gehoord (gaXx, RG, Svuartr CiÏ)

Daarna nog slechts:
2L/5 I'ö langsvliegend excursie pad (Ss)

1r. Zomertaling Eerste voor jaarsvíng. :'
zz_*, -_-é-37í-Tffiïfitana Poel ( ocr)
t87j I paar weilanden i"lz (Cui). Daarna waarnemingen aldaar van meestal

L paar op 21 , 22, 21, 24, 25, 2?, 2B/5 (Sv'rart, Cldenzi-e1, RDr vDrt
ItG, ESm, Cuí, r,lieringa; J. Vroli jk, med. Cu/)

Soms tegelijk met waarneming van 1 paar in éne slootr nog een waarneming
van 1ö-in een andere sloot wI. i'iz (Cldenziel) Av. van Nederland:

voorjaarstrek tot in aPril.
39. slobeend IggfÈEg*!,
Diverse april- en i:ei-waarnemirrgen van paartjes' c.qó oo op wellanoen
Lyz, in ONM, dan wel- overvliegend. Iiinstens J broedgevallen Noordkant:
L6/n I o met 8 à 9 pulli wI. l'iz (víicringa)
22/5 id8m met S pulli (Oldenziel, vDr)
D:/A 1o met 7 pufri, 5 à 6 dagen oud, w1. l'iz (i'lieringa)
tr/6 1 { met 10 pulli, + 14 clagen oud, exc. pad.(ïuierin5;a)
Tweede néfft juni: g met pulli sloot door ONivl O (le;5enover de 1i';ankent

waar tevoren 6olc .*i-;1" ma.Ien een 6 rverd waarÉ;enomen (olaenziel)



(asa gàs, Lg??-rI, 3e blz.)
]9. Slobeendr vervolg

ilàài[EilÍnelfr-EiI[v'D c]e Noordkant :

RS, J. Vrolijk)

leek gczond
(brz. 21) r

11 -

(SS )
vormen ook

?/4
4/5

t?/5
+(28) 41.

6 6 4 o Amstelveense Poel (SS)
I paar+Voge1eiland (dcr)
4 exx ,ri. ZO over Kleine Vijver (C,t,

Toppereend
2874
]IIB:

(29) 42._Kuifgglg
L9/6

2/7

LL/7
t2/?

25/6

,/7
4/z

t6/5
19/6
41.

I ö in zomerkleed, Amstelveense Poel -
de maart-waarnemingen in het vorig Blad
ec.n aanvulling op de Bos-Lvifauna.

1o met minstens B pulli sloot I'lecrpad Noord (mevr. Kits van
Helningen, mcd. vlr)
f ó mct 6'pulli, eind exc. pad in rechter sloot (Ol-denziel-, vDr)
Iater idem, linker sloot (,;ieringa)
I g met J pulli, sloot schuilhut (iíierj.nga)
uufi "otrc"ntratic van'3 o net + 20 pu}li, eind exc. pad, linker
sloot (trvieringa) *

Elders: :

met 1 puffÏït5-à 7 aagen oud, sloot ten Nil van Jachthaven-
t.h.v. Punterspad. (Swart)

met + 10 pulli, op NM bij de Schinkelsluis (famiLie Pauls,
vor) L?/6 L paar Vogereiland (Topsvoort, Haasnoot)

met 6 puIIi, Ringvaari uij gemaalr z\flemmend ri. Schiphol-
(l',rieringa)

rnet 5 pulli, Amstelveense Poel (aGr)
,Landscheidingsvaart bij KLI'I, zelfde ? (dcr)

(lo) Tafeleend Na 26/3 nog slechts:

Io
+

ljir(] g I
l-otmeo.
Io-+brug
Io

I

l_dem

-2/4
28/4

+(tz) 45. _

1 ö NI'l bij Gern. terrein (Sv,,art )
2 6 1 9 zomerkleed, Amstelveense PoeL

+
Brilduiker

(ss )

2/5 1 ö, inva1-lend op Ni'i bij oeverpark
Bos-Avifauna: zel-den in mei .

(RD)

(]7)

Lo/4
(Eo) 55.

Grote Z
I

bek In april nog slechts:
(Swart)2

1
o
+

NI"r bij Gem. terrein
NIvr (nl)paar

Bergeend
2O/4 2 exx fouragerend Amstelveense PoeI, rs avonds (RD)

later .víeer opvli,egend en7/, 1 paar, neerstrijkend
verdwijnend richting !Í

+(41) Qo._4ie1gans
Zoa1s no
corri6ee
géón K1c
rvi jkende

plas je ONI,i r/,
(ss, dGr)

2/7 1 ex over Zandput Ni-euwe l'{eer, overzijcle Ringvaart (Swart)

iJE 
:. - e grre 9 !1 9 -Y9ri e-E 1i9 ! -9\v : -??!g in èen aantal Bladen vóór de verzending kon worden ge-

rd, is de gewonde gans, die m.i.v. 22/L werd waargenomen,
ine Ri-etgans,. doch een Rietgans (anser íabalis), met af-
snavel . (zie Toelichting op volgende bladzijde).

Ook het gehele tvre--de kwartaal rrserd de vogcl regelmatig waargenomen' op
het Nl,i, in ONI'I, of op het Gcm. Terrein. Blijkbaar is de vleugel minder
urnstig beschadigd dan oorspronkeli jk rverd gedacht, ',',rant op
L/6 werd lvaargenomcn, dat hi j een einil je kon vliegen (Otaenziel) .

Later idern d,oor andcren. Of algeheel herstc'l mogeli jk is, is nog
dubieus. Ook in juli v'rerd dc vogel nog regelmatig waargenomen.

l'loordkant:



('isd Bos , l-9??-II , 4e blz. )

99. 3iglegls' yerygls:
Op grond van de kleur van de snavel (vleeskleuri-g/rose) en de
poten (oranjer/gce1) zou deze Rietgans tot hc t z.g. ríButurlinrt-
type (carneirostris). behoren.
De snavelvorrn is (volgens v.d, Berg) intermediaïr tussen A.f.
fabalis en A.f. rossicus
De hoeveelheid zwart, en de vorm van dë snavel van de Rietgans
(Hnser fabalis) kunnen bi-j dc' i-n Euraziö voorkomende vormen
variören tot een bijna identiek snavclmodel aan die van de Kleine
Rietgans (enser brachyrhynchus). Qu rose kleur op de snavel en/of
poten was vroeger een meer voorkomende kleurvar:-ëteit van de Riet-
gans in it{idden-Buropa.
Rietganzen met .een ro.se sna.,'el en poten worden rtsushkinsrrganzen ge-
noemd (Zie Voous, Limosa 46 (191r, nr. 1-4, btz. Z?8. (".a. sers)

(5r) 77. spe rvrcr Na 5/3 nog slechts:
16/4 1ex, achtervolg<l door qen kraai, over oNjvl (svrart, vDr)

$6) BJ. Bruine Kj-ekendief'75--f5'-o6;-örlllTï. o (nD, H. Brouwer)
6/5 I g in gevecht met kraai, bi j Gen. terrein (rr,*,)

2/7 1 paar cirkelend boven zandput Nieuwe l4eer (Swart, SS, vDr)
( 6r) Boomvalk Eerste

uL2

2 exx ONI,r il (ns
2B/4 J exx ONM, 1 do
Hele verdere kwartaal

(61) 9Q._Pelrri' iraarnemingen van 1 paar op I'reilanden IVlz op:

voor j aarswaarneming :

) l7/5 I ex over kamp. terr. (Straatman)
or de 2 andere verjaagd (sS)
waargenomene omgeving kunstnest ONIri il

9/4 (r'ieringa), L6/4 (Swart) , 24/4 en ZJ/4 (i,iieringa)
25/5 (oldenzie1, RG - ,,,rieringa), Z?/5 (o1denzisl, vDr)
3/6 an 4/6 L ex al-d.aar (neup. ESm e.n rie)

(67) 1o2. vrlaterral
2Al4--L ex gczien, Vogeleiland (Topsvoort, Haasnoot)

(82) L?1. !íatersni-p weiranden l"iz:
2/4 1 ex --2O/4 5 exx - 2B/4 t ex (resp. Swart, Bakx, S»)

oNM: 5/4 1 ex - B/4 tweemaal 1 ex - 2J/4 2 exx - z6/4:minstens l- ex(resp. C,rJ, Ci,ir Swart/AÀ, Veling)
2/5 B exx (Buker, Veling, Kuiper)

fa6: goutglig l/4 en 4,/4 brlts, kamp. terrein, ,s nachts (Straatman)
M.i.v. begin apriI, baltsend !-bunderbos (SfoX)
I3g:_{g}g 14/Y t ex balts, gehoord en gezien, openluchttheater (Teunis
874--ï6", eerst jodelend op vueilanden Mz, later iregvli-egend over senJ

I'llq ri. 'it, roepend (Swart)
lr/6 1 ex over vueilande n l4z, ri. O (RO)

1?9._Beeenwulp

( 8r)

(Bzl

(86)

2/5 t2 eii ii. r{ (acr)
(88) L.t. Gqutto

t4/4
7/5

2/7
Qg) tt6.

}J exx ri. N over w]. Iulz (nO)

6 eii over Vogeleiland (Topsvoort, Haasnoot)
hevi-g gevecht, wI. Mz., tussen 4 exx (2 paar ?). Eén paar had
donsjongen. lloge-lijk copulatiepoging víin vreenrd.e man ? soms
stonden ze op elkaarts snavel, een potsierrijk gezicht (swart, ss)
3 exx, op w1 . Mz, Laatstc waarnerning ? (Swart, SS)

Kleinc plcvier ?9/,1 2 exx gezien, .v.v. ovLr. kamp.terreinl2l/+ L ex gehoord (Straatman)
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(rsd Bos, \977-LÍ

(90) L33, r,vitgat je
5e b:--z.)

l- ex Gem. terrein,
Bosruiter

-775

(9r) :-34.

vloog sloot in I-:ngs Koenenbos (AA)

2l/5 1 ex, bij
G2) l-15. Oeverloper

267q
28/4

L4/5

exc. padr roepend, laag overvliegend., daarna ri. O (C,,v)

1 ex opvliegend Gem. terrein (ns )
1 ex Poelpad (Ss)
Vervolgens 'vïaarnemingen Noordkant van meestal sl-echts 1 ex op
30/4;2,6, ?, L4/5 (svuaiÏl-VE-1Ïig-Buker-Kuiper, AA, swart, E§m)
5 exx Gem. terrein (Al)
tt.i.v . I?/, een soort ttinvasierr van oeverlopers, die f ourageerd.en
langs de rand van het Gem. terrein, grotendeels in de grasrand
bovenlangs de basaltstenenrand:
10
1V

2t/5
22/5
23/5

2r/5

L7/'
l-0/7
LL/7

(94) L1?.
28/4
?/5

, 2674--1-ex;-tieetr neer, oNlvi (veting)
(102) r48. Kemphaa4

t7/5
LB/5

1í/. 24r 4O Ct, 2 eind exc. pad, 2l"ieerpad = l4 Noordkant (CrlJ)

exx,, vuaarvan 12 fourageerden op de .Trasrand. Gt, 1 lvieerpad (Ciir)
2J exx, fouragerc.nd rand Gt (O1denzie1, P. de Vries, mecl. vDr)
IO cxx, fouragercnd rand Gt (Swart, SS) 2 + 1 + J Noordkant (Ulï)J

I
a
t
N

2
B

Qt - enkele sl-oot wl. Iriz (Olaenziel) - 1Niï-hoek Meerpad (vDr)
weemaal 1 ex, lvleerpad N (vDr) Z4/5 t w.24 - l kinderspeelplaats
oord.kant - 2 Gt - 1 slpot ONI,r O - I NrJ hoek.iu{cerpad (vDr)
+ 1 ex Gt (vDr, RG)

uiten Noordkant:
1 ex oeverfand Poel (c'rv) - z9/4 t ex kanobaan kamp. tcrrein (str
minstens 2 exx, roepend, vliegend, rand Arv. Poel bij Bovenkerk
1 ex, roepend, vliegend over Kl. Vijver (vDr)

Zwarte ruiter
1 ex, ri. Oost over Meerpad, gehoord (ss )
1 ex, rondvli-egend, daarna invallend bj-j plas ONM rï;
later weer v/egv1i-egend (SS, Swart)

Groenpootrui ter

aatm
( vlJr )

(er) ]1q

2174 lB éit -over NM ri
(fo6) l-6?. _lygte Mantelmeeuw

. o (RD)

Enige waarneming 2e kwartaal:
O, Ivleerpad (Ss)2Í74_

(rrr) t65.
J adulte exx ri.

Stormmeeuw
7/5
5/6

(rr:) v4.

boven lllt{ (Swart,
over vrI Ivleerzicht,
stern

1 ad. ri. 'ií (SS)
rï (RD)

1 juv.
1 ad.

Zwarto.

SS)
ri.

26/4
L7/5

2L/5
(r15) L79.

1 ex Gem. terrein, i-n conf lict
3 exx, ri. Oi'lo bij Jollenpad -
(c,,ï, RS, J. vrolijk)
I ex, langs w. 24 (ss;

met kokmeeuwen (Ss)
/ exx ri. NO, over NM bi.j Gt.

Qz11

Visdie f Eerste voor jaarswaarneming :

z-qtr-
L91.

I ex op beschoeiing, Noordzljde Meerpad (gatx)

ZV5-1=x,-Zàng,
14/5 e.v. kamp.. t,errein (Straatman)
Schinkelpolder (SS,1

Tortelouif

I49. Kluut
Tï7rTr" over Schinkc.J-polder, ri. Z. (Straatman)

(ro:)



(Asd Bos, lg??-fi., 6e bIz.)
( 121) 191 . -Holenduil l,iinstens 3 terrítoria Noordkiint :

- Ki[Aerspeetplaats, bii eksternest. L6/4 AéV,Ïëí-(Swart,
aldaar koerend (Swart)

- Koenenbos, L/4 bi-j eksternest (acr)
- Ecrste bos, l/estzi-jd.e, 3o/4, 25/5, Zl/J ald,aar koerenö

vor/RG, vDr)
Voorts een
groter aanb

1/4 2 exx op w

in ve
al vra

!. l4z

14

vDr), 2l/,

(resp; owart,

rgelijking tot voorafgaande jaren aanmerke'liik
arnemingen van overvliegende exx Noordkant:

(RD)- 2t/4 4 exx aldaar (Ss) - 21/4 ) exx (Ho)

p eerste krvartaal: /, 23, 28, 29 , 3.O , ]1 maart,
Vogeleiland (Topsvoort, Haasnoot)
werarnemingen Noordkant ;

rijk), 7, L6 (2-pIààIi6n), t7, 23 (minstens 2

1A (2 ptaatsen)
, 21 (2 plaatsen). juni; 23, 24.
bijv. varn eerste bos naar middelste bosr en
nt roeibaan (C,,1)

16/4 (Topsvoort, Haasnoot)
to/4 (openluchttheater) , 20/4, 2515 (3 uruggen)
r/5 (schcp)

(si )

22., 21, 26, 29/4; ?, 12, 19,- 2l-,, Z5/, 'ilaarnemingen van overvliegende,
c.q. heen en weer vliege\nde exx (nO, dGr, SS, Swart, ESm, Veling)

kauwen (Brander)19/5 I ex., zingend, bij bosuilkast,die beuroond was door
(1Z51 195._Koekoek Eerstc voor jaarslvng. :

ZoTq- trn eemàar roep gchoord. 
. 
(eakx)

(IB2) 2ol. Gíerzwaluw Eerste voorjaarsrvng.:
Zq\--Tei-óvci ottili

Q16) !14. Grcete_qlech!
ri . Zo (R,j )

Aanvullingen o
waargenomen op

Hele tweede klvartaal
april: J (2 exx tege

plaatsen), 28
mei : 7 , 12, 16, l7 ,,

',rló1 ambulant: op 24/
vervolgens naar over
Vogeleiland: \/4, \/
Zuidzijde Roeibaan:
LandscheidÍngsvaart:
Oeverland Poel i 7/4

ia
6
ka
4,

(r}B) 2l-7. Kleine bonte specht
Aanvull-ing 1e kr,vartaal: J/J gezten, Vogeleiland .(Topsvoo
2/4 1 ö fouragerend bij ingang Vogeleiland, geen geluid
2/4 I ö roffelend en lachend, Balkan (RD). vg}. 2O/1.

(140) 22O. Draaihal-s 6/5 I ex tuin Straatman, f'our. op de gro
26/4 1 ex PoeJ-pad, enkele minuten kunnen beki jken (tis )
l/5 1ex bij huis de Groot, Colijnweg (mevP. en IIr. dG

226. Boerenzwaluw Eerste voorjaarswng:
1174--T;;=rok) I ex bi j grote sluis (l'ietzger, Feenstr

(f46) 221 , Huiszvlaluw Ilerste voorjaarswng:
3Ó/4 JacÈthavenweg bij Ringdijk
228. Oeverzwaluw

(Sr,rart )

( r47)

(145)

rt, Haasnoot)
(Swart)

nci' (^,traatman)

r)

a)r

-174
2L/5

2t/5

e/6

I ex boven Bosbaan (Cr,)
I ex ocvcrpark (Ss )
Een kleine kolonie tussen viaduct Rijksvreg 10 en viaduct
Schiphollijn, overkant ochínkelsl-uis, bij Jnagpad:
5 exx aldaar rondvlicgend (So) - zeker 6 holen aldaarl '

fourageren ook boven het Bos (Swart)
2 à l exx rondvliegcnd ov.-r ONI'i.(C.r,i, SS) bij exc. .pad. .

IJsv ef
1 ex, Iangsvliegend eind exc. pad (oldenziel)Q13) 20



(t*sd Bos , lg??-:*I, /e blz. ) - L5 -
(22O) ?29:-Wi=Iewaal Eerste voorjaarswnSs

-Tï--@Ï6ÏÍana (Topsvoort, Haasnoot) '

Vermoed.eliik 2 territoria Noordkant:
Kinderspeelplaiatà /rand, zandterrefir-l57r; L?/5, zB/5, 4/6 (vDr,

C\,{/RS, AA, A+U)

Koenenbos:23/r,24/r,?5/r,1o/5(vDr,vDr,vDt/RG'AA)
2L/5 1 o ot,verpark (C'l)

(158) 3!8. vt'lltgrkoning:5n-ff""md g"di"g: + 10 m hoog in boom Koenenbos. Ba1ts ? (Swart)

Aanvulling le kr'rartaal:
maart, regclmatig zingend, ten 0ost.en van Grote
amiddag-schemering (f. etok)
n in Ie en 2e kwartaal-.

GZL) 2 I. Zwartc kraai
5 ecn kraai vangt in dc

oppervlak Ringvaart;
(22L) 2)2. Bonte kraai

174 1 éx, zittend in
9/4 1 ex, over exc.

(160) 2 I Grote Ii s ter
half februari - half

Vijver, in de n
EnÍge zrÀng\I/aarneminge

(r6f) 2)2,_Kramsvogel
374=-Téxx Mèórpad
B/4 gehoord, Meer

21/4 10 exx Jachth
oeverpark, ri

2 Ko ervuiek

(r66) 264.

tweemaal roe
roep gehoord

Paqpie
-?1,
L?/5
28/5
28/5

(r6g) 26
Openlucht theater

vlucht met zj-jn snavel een vis uit water-
vliegt ermee v!Íegr ecn boom in (vDr)

boom, Koenenbos (SS)
pad (r,tieringa)

I'§a 26/J nogt
Oost - 2 exx Jachthavenlffeg - 1 zandterrein (C'iÍ)

pad oost (C,V)
avenbos, 1 ex fouragerend op w1 . Ivlz, 2J exx over
. 'tjï (no)

Laatste voorjaarswng:
p gehoord kinderspeelplaats l'ioordkant; enige malen
en slecht ge'zien, Koenenbos (Swart)

2 exx lleerpad (SS, lrcholten)
. Vrolijk)
d t^iri-l 4/6 íaem (nl,)

1 c hertenkamp (,1. Vroli-jkr med.

Gekra de rcodstaart Slechts J waarnemingen:
(r/ieringa) - 24/4 L 6 tuin Straatman,
Noordkant (iïieringa)

kt door tot ci-nd mei.

(t6l)

1 o Oeverland PoeI (CriU, RS, J
t Ex, zangI ,Jestzi jde exc. Pa

? 51 kamp.
terr.29/, I ö isinderspeelplaats

Avifauna van Nederland.: tre
( 171) 26 Nacht' aa1 Eerste voor jaarsv,raarneming:

l ex zang, Tribunebr:s (Swart )

(1?4) 3!9._lrttOkhaanriglregggl territorium Noordkant:. .

-176--L 
"" """s;óllt"r ui; exc. pad (ss)

B/Z I ex zang ONi'r (i"ietzger, avondexcursie)
t6,17 idem (dcr, vroege ochtend-excursie)

idem, l-ater in de morgen (Swart). Gezien en langdurig gehoord.
Ti-jdopname trilters, 1 van 60 seconden (Swart)

l?/? : 10 u ]0, korte zang (vDr)
Avifauia qan Nederland: voorjaarstrek tot in mei - najaarstrek van

eind ju1i.
O?il 2?5. Kleine karekiet Eerste i

-67ï-fi#T6IË;E-Gopsvoor t , Haasnoo t )



(Asd Bos , I9??/Í-r, Be blz.)
(rZ8) ?76,._geerlc!sa4ser Eerste:

1175-- t- éx zang, Jachthavenvtleg
Voorts zang\iïaarnemingon in geb
dricsprong bij sluisruachter I'iu
2L/5 zant,; oivcrpark I{z (SS)
21/5 zang Dellaertpad hoog (v
15/6 en L7/6 bLj huis de Gruot
Avifauna van Nedcrlirnd: voorja

(r8r) 2BO. Zwartkop Eerste;
-il7 -Ïï-(Ëul Böhre, overgen
16/4 1 ex zang Jachthavenbos

(r8e) 282. Tuinfluiter

-16-

-87ï-t-èx-Zàng;-bui t enb os j e Koenenbos \ vuil
( rZg) 2ll .'-Ri-elz*lgcr Lerste :\*t /' 

ilZt-'re?ËffF' oNri o, begin exc. pad (vDr)

(fBO) 2?9. Spotvoge! Eerstez 16/5 kamp. terr.'in (Straatman)
(c;.r, RS, J. vrolijk)

ied van parkecrterrein Veba t/m
s op 21, 23, 24, 2J en JO mei
t9/6 iaen (vDr, mevr. Kits van Heyningen)

Dr)
(acr)

arstrek tot in juni.

,ome-n uit 'rDe Tjiftjaf)
(Swart) - idem bij Vogeleiland (vDr, Swart)

217'4 óp f plaatsen
(r8:) 2BJ. Grasmus

2114 1
28/4 1
.,/4 i
1/5 1z8/r 1

2 exx Vogeleiland lm

(190) Graurlre vli e ge nvangcr

Eerste:
zangt Noordkant (nA)

Eerste:
ZB/[--I-ei àang, oeverland Poel (SS)

(lB+) 1§!._gfqqmqleapex Eerste:
Z-ilE -1-& fó[ià[erend kinderspeelplaats Noordkant (iíieringa)

( tB5)

26/4 1 ex zang, huis de Groot (aer).
Hierna nog zanglvaarnemingen op:

l/5 Koenenbos (cv'i) - 2/r:Koenenbos/ot'liit o (nc, i,/ieringa), laatste
bos t.o. Meerzicht (RG) - ?/, eerste bos (Swart, RS, SSr J.
van Vliet) - 9/5 terrein politiehonden, Jachthavenweg (tUieringa)

ZB?. Fitis Eerste: 7, B, L6, JO mei kamp' terr' (Straatman)

29/1 1 ex, za.ng;, Tribuncbos (gal:x)

(186) 2BB. T ift af
ex gezien, bovenbos (Cl; , SS ) Eerste zangu/aarneming:

(nO) -'2/l daar aI gczien (RD)3/3 Jachthavenbos
(]BZ) 289. Fluiter

ex zang, laatste bos t.o. Uieerzíchï (dcr, Y. Samwell)
ex zang, parkeerterrein start (Buk"r, Hartog)

dem (sandee, med. tsuker)
ex zang, l.Íi-euwe Kalfjeslaan (aOr)
ex zang, Zuídzíjde hertenkamp (guXer) idem (Vrolijk, med. Ctl)

(fBB) 292, Goudhaantje aanvull
16/V
294.

l eiloseréIràna (lio
broedgeval bij huis
vermoedelijk door Vl

ing eerste kvrartaal:
opsvoort, . Haasnoot)

. Eerste:'
tzger, Fecnstra, med. Topsvoort)
de Groot, aI driemaal verstoord,
aamse gaai (acr)

2g7q
2L/6

(fgf ) 2)J. Bonte vliegcnvanger iiíaarnemingen van 1 ö, zwarte fase, op
23/4--Koe,nén6ós ; tiJdé grote sluis (Surart) - Z+1+. zowel Jachthavenbos
a1s kinderspeelplaats i,ioordkant (i;íieringa) - 26/4, 2/5,, 7/5 kj-nder-
spee}p1aats(resp.RS,lïieringa,J.vanV]-iel/sS/Swart)opz/>
slecht zingend (i,S, Swart)
2L/5 een goed zingend ex, zurarte fasc, Jaagpad (Swart/SS)
L/5 1 g langsvliegend cil,'rnd Balkan (Vcling, Schep)



(irsd Bos, L977-ÍT, )e bLz.)

tI+9,1 )ot. .Boompreper

11 -

'// > 1 ex, hoog ovL-r w.
vri-j goed gezient
J. van Vliet)

(rf4) 306, gple_kwikstaart Eerste:
-174 L ex ovei-Ei-nderspeelplaats ri. N, gezien en roep gehoord

!íaarnemingen van overvliegende exx op:
16/4, 23/4, 2g/4, Jo/4 a:-te Noordkant (Swart, Hirschler, RD)
29/4 1 ex i:chinkelpolder, bii níeuw poeltje in Oeverland PoeL
1?/5 1 ex ri. No over Arv. Poel (Ci/, RS, J. Vrolijk)
2L/5 1 ex over Nt4 ri. 0, bij €xco pad (Swart)
2r/5 I paar, Zo-hoek v,,eilanden Mz. (Uieringa)
Avifauna van lttrederland: trekt door tot in mei.

(208) 118. Kneu

(ss )

( acr)

juli: broedgeval einde

)ZJ. Goudvink

Tjotterspad ( rVieringa)
(2l-3)

l'Ía de waarnemingcn van steeds
op 26, 2l en 29/3 noez

. L1/4 1 ö aldaar (aor)
(2or) 3ti " Groenlinp;-

2 exx omgeving huis de Groot

juni: territorium op kamp. terrein (Straatman)

.i<****+)t<*+****r<*****+********+******,F********,N,Fr<+******+**,k**x++*i.******,t*

Gebruikte afkortinqen namen wa.ar nemers:

24, roepend.
in boompje bij

'.,..:.
Driemaal gehóord' en óónmaal

exC . pad ' (Sv'rart, RS , SS ,

AA - mej. Arntzen
RD - R. Daalder
vDr - rne j. van Drooge
dGr - J.H.C. de Groot
RG - mevr. Geers

juli L977, vDr/vDr

IiSm
RS

SS
C';,/

E.
R.
S.
n'1

Smallegange
Schoevaart
Schoevaart
v.d. !ïiel

* * * * * x * + **':t * * + * * * * * * >i< * * * * t( * * * *.+ * * ** * * * * * * * ri + * * * *+ *:1" ** * * * * + *,t * * * *<,t* * * ** ***

SamenAcsteld door:
Me j . i.ir. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade 8 VI
amsterdam - l-O09. Tel . 710373



18-
ïíaarnemi en in en om Amsterdam , cxcl. hct Amsterdarnse Pot t

en hettr,,reede kr,vartaal 1 , en gcgevens over dq 933:!glp]3:
!s!:rlelÈ' eerste kwartaal.
De vuaarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de verant-
vroordelijkheid van de waarnemers.

il C

r
It kan ook o-kleed betekenen.
oor de g"ufir"r, van het gebiëd, en hoe. te handelen met waarnemingen

hierbuiten, zie Med. Blad, Lje jrg., nr. 2, p. 13. Inspringend worden
bij uitzondering waarnerningen van buiten dit gebled vermeld.
Bij eLkc'v,raarneming moet de datum, het aantalr en een nauwkeurige be-
schrijving van d.e plaats r,vorden gegeven. Bij zeldzame vogels dient
ccn veldbeschrijvirg te worden §egcven
Gcbruiktc afko::tingen:
GP - Gaasperplas T'ui/ = fpsject l(ate rland Z

(vraterland) buitcndijks gebied vanaf 2e Schellingwouderbrug tot
i,larken, Gour''izee, IJsselnte,,r rond ï'iarken, binnendi jkse meert jes.

uÍCD = lVaarnemingsclub Diemcn (van Duin, Sjouken, Vogelzang;-'Drijfhout,
S tt_.t )

RDa = R. Daalder - RS, SS = resp. R. en S. Schoevaart
CW = C. v.d. ../ieI

Fuut
Correctie vorig BIad, b:-z. 27. Het nest bij het Beatrix Park was niet
in de Bernard Zweerskade, maar aan de i,.Jestzijde van het Park, het r,'rater
tussen Beatrix Park en verlengde Beethovenstraat, oever kdnt Beethovenstr.
2 broedsels: begin juni gezien met 2..$ongeni I ]5 juli met 3 - kleine -
jongen (Hirschler)
Regelmatig aernrrezig op de Sloterplas, lO/LLt?6-1:0/4/t??, gemiddeld, 1 - 4
exx; ti-jdens vorstperiode midden d.ecember ca. I - l-O exx; max. t\/t 20 exx;
2J/2 eerste baltsend.e paar (mevr. Kamp)
Gedurende maand. april: 7 teruitoria tussen Zorgvlic.d en Kalfjeslaan,
AmstelI verder 1ex met 4 3uv., Zuidetijke,riandelweg, en 1ex De Borcht
(Andriese Jr. & Sr.)
L9/5 88 exx, kwartaal-maximu.m.r .Tltil; geen juv. exx aanwezig (nOa)

Dodaars
ffiffi&ïg op de Sloterplas, over de periode tO/iL/'?6 - 1O/4/'77 , echter
in lagere aantal-ien dan voorafgaande winter I er rverd slechts zo nu en dan
een ex waargenoiïen; maximunnz 6/2 3 exx (mevr. Kamp)
23/l 5 exx, Buiten-IJ (§S, Crl/)

3O/l ) exx, 6/2 4 exx, Sloterdijk (CtLl)

Aalscholver
26/2 I ex, fouragerencl , r.mstcl
13/6 )48 exx, kwartaal-maximum,
Purperre-{'ger
5/5 I

I
Ooievaar
----T6/+
t4/5 I ex,

(cu)
T,r (noa)

exr
exr

vliegend over Dijkeinde, ,/aterland, ri. N'
vliegend over Barnegat, waterland, ri. O (ROa)

1 ex, rondvliegend, A!/-duinen (n.
rondcirkelend boven ltesthavenweg,

Smallegange)
Sloterdijk (Frieswijk)



_19_
(Groot 4sd, 2e bIz,)
Lepelaar
l7/1 tr + 2 exx, overvliegend GP, ri. NO, Ie r,vaarneming aldaar
rc/4 4 exx,, 1O/4 1 ex, Iuiddelpolder (nOa)
l1/4 I ex, Ransdorp (RDa) - 1 ex, Ilpendam, ri. Zo (tis, CiJ)
1r/4 I cx, over Àbcoude, ri. |ïZ\,J (nOa)
5/, 1 ex, Dijkeinde, iíaterlana (nOa)

L4/5 I ex, ovcr hotcl- I'romrner, Haarlemmermeer, ri . NO (Buker ,

L?/, 1 ex, zandput lJieur,re l,ieer (npa)
2l/5 2 exx, Diemerzeedijk (Vcfing)

{t4te!!e1eee
I"taandmaxima GP:

Zomertaling
21/1 lat exx, tJ/Z )o exx, 2o/1 59 exx ( ,icn )

(,,JCD )

Hb/

ÍÍ7q--z-
L?/4 1

5/' 2

e/, 1

30/, 1

Krakeehd
$n--
21/t
5/5

Smient

ool_o
+paar,

, Dijkeinde, iiiaterland (ttOa)
Ri jperweg, Uitciam (RDa)

öö, Binnenbraakr'/Jaterland (nPa)
paar, L2/5 I paarf L6/5 1 ö, Middelpolder (noa)
g, sloterdijk (nla)

4-paar, ondergelopen weiland
2 exx, polder lJdoorn (RS)
14 exx, kwartaal-maximum, T!ï

t. NO van Kinselmeer (RDa, C,J)

(RDA)

[ài*eZïg op de Sloterplas, m.
6 exx (mevr. Kamp)
I4aand.maxima GP: min. JJ exx,
,/5 3 ö6, l9/5 2 paar, T1, (ll.
Pi j 1s taerrt
Maandmaxima GP:

Slobeend
24/2 1 ö, rondvliegend GI'}

1O/3 3 paar, maandmaximum,

Toppereend
23/t 4 öö,
1L/4, L7/4,
Kuifeend

i.v. LB/LZ/t?6 tot ïo/4/'77,, gemiddeld

l)/2 40 exx, 9/) 4 paar (,JCD)
Brouwer, med. RDa)

2)/L I exx, 24/2 Ll exx, l1/3 70 exx (,iícD)

(,vCD) :

GP (,,CD)

IJsselmeer, t.O. van dijk naar l'{arken (SS, C!rJ)

I paar, Uitdammer Die, 'l/aterland (nOa)

R"g"1*"ïig aanrve zíg op dc sloterplas , lO/Ll/ t 76
10 - JC exx; na vorstinval op t8/t2 min. 2oo exx
Ll/4 1313 exx, kr,vartaal-maximurn, T;i (npa)

Tafe 1e end
t.h.v. iícsteramstel, op de Amstel (gf oi{)
op de Amstef bij Ouderkerk (fiOa)

kleine pulli, recreatiegcbied Spaarnlvoude

- 1o-4-,77' , gemiddeld
(mcvr. lramp)

(noa)

Eind april,
g/r, 23/5

L6/6 1om'+
Brilduiker
fr7f-fr-exx, kwartaal-maximum, T'r (noa)
,/5 1 ö, IJsse1meer, t.h.v. Kinselmeer (noa)

Grote. Zeeöend
L2/L 1 IJsselmeer, t.h.v. Kinsclmeer (RDa, Cli )

9r+

?,a

1
t

ct

L7/ 1 ?, Spiegelpolder, Nederhorst den Berg (de Roever)+



(Groot

Grote

Asd, Je blz.)
Zaagbek

20

rrvrn. Slotcrplas ; ti jdens vorstperiode, harl-f december,
10 exx, daarna weer minder. Iiond begin februari 10 - ll exx,
februari tot begin april gemiddeld í: exx (mevr. Karnp) :

hoog overvliegend, rÍ. uiZ'u{, 24/2 L ö overvlicgend ri. ONOt

z5/t1 I ex, Ie
ca. B -
van half

L+/ è zool-
GP ( r,,lCD

oj
I,íiddels te Zaatgpe\
1174- 1 paar,

3/7 r'B/z r
Nonne tj e

IJsselrneer t.h.v. Kinselmeer
, IJmuidcn (Swart)
, IJmuiden (ï,igenhuis, Oree1,

o
+
o
+

(noa)

'^ , \§waao /

2
I | 2n,b I o.+'

óf
t/

GP (ilco)
Gouvuzee, licht

Bergeend.
Maandmaxima GF:

Rietgans

in de rui (nla)

?J/2 f exx, t3/3 7 exx (,lco)

l3/l ! exx,
23/l ! exx,

Knobbelzwaan
876--614 èxx,

Buizerd
2j/7-ï "x,2O/1 I ex,
qp"Ir",
L3/1 l- cx

tt/4
5/5

Blauwe
157L 2-66,-ÍJdóórn (RDa,
23/t r ö, GP (uCD)

3o/l 1ö2oo,sloterdijk
Blauwe/Graurve Kiekendie f

ri. Z\it t Gp ( r,CD)

) exx ri. Z, GP ( Llco)

kvuartaal-rnaximum, Tll (i,lCl)

ri. N, 26/2 I cx, ri. i'lo' GP (.,iCD)

ronclcirkelend boven Gemeenschapspolder ten ,ti 
"

(r,,uaar:,chi jnli jk g), t?/3 1 ?, GP (uCD)

zu:-d (is)

uit ZO,
ri. Z1

Ueqp,qqd]ef
2ï76-1- eí, roepend , Jekerstraat , tr,ms terdam

Bruine Kiekcndief
r,Vaf t , 2/7 1 paar, Haarlemmertneer t.h

schijnlijk broedgeval (Swart, SS, mei.
fJdoorn (n»a)
oeverland Gouwzee (nDa)

1o
+ï/aar

I ot
r I'ï

van utleesp (ECD)

.vo Zandput Nieuwe Meer;
van Dr -'oge )

tB/5 t- o
f

Sloterdijk (noa)

Zuid. Slank postuur'

, L3/3 1 cx, GIj (,rCD)
residcnt Kennerlylaan, Asd Zuid (de Roever)

Kiekendie f
Cr/)

(C.,'r)

27./, -1 èx, ri. O, boven Roerstraat, Arnsterdam -
te kort v{aargenomen (RS)

Slechtvalk
lVZ -1 ét, vliegend
Smelleken

over Schinkelpolder, Zuidrancl (Vcrhoeve)

1472- 1 ex,
L?/4 1 ex,
Boomvalk
2174- i
29/4 I
t/, I
7/' I

tï/s 1
2L/' 1
2r/5 I
25/5 l-

ri. No, 26/2, I
ltmsteldijk, hoek

o
f,

exr boven Amstel-brouweri j r Asd - Oo'st ('cle Roevcr)
paar, langs Arnstel, i\{achinewe6 (Oree1)
exr misschien. 2 exx, iíesteramstel (g.foX)
ex, Sloten, tussen hc't ,d.orp e n hc't mote l, bii proef tuin Hortus
paar + I ex, Iviiddclpoldcr (echtpaar ',r.d. BerEr Ve1ing)
e xr Diemerzeed.i jk (L. v. d.. Ber;;, J. Hinloopen, OreeI)
€Xr boven Arnstel-brouvreri j, Asd-Oost (de Roe ver)
exr Diemerzeedijk (Veting)

(ntot)

2/4



(Groot Asd,

Boomvalk,

4e b1z j
vervolg:

Ouderkerk (nOa)
Jekerstraat , Asd-Zuicl (SS )
boven Bcrlag*brug (Orecl)

le waarncrnj-ng,
a-chtervolgrl door
Schot)

_2t

enkele malcn gezicn,
(Andriese )

8/6 1 ex,
22/6 1 ex,
21/6 I ex,

Torenval-k
l,iogclijk broedgeval voo::zijde Rijksmuseum, Asd-ZLrid;
dat zwarte kraai en houtduif r,u'rdun verdreven, in mei

Zilverplcvier
L7/5 I exx, Zandput Nieur,ve i'ieer (nOa)

Eq4!beEpleviet
7t/3 2 exx, 1e

S t eenloper
waarnerning, 2O/J J exx, GP (,'CD)

L3/5 I-ói, sloterdijk (aoa)

Bokj e
2q7f 2 exx, Sloterdijk (RDa)

Hoqtsnip
25/1

25/3,
Grutto
t\72--t
t/5 I

(

1 ex, in tuin de Lairessestraat, Asd-Zuidl versuft; volgens bewoner
ee n r;eend met een lange snavelt' (l/arendorf )
a6/l 1 ex, opgestoten d.oor hond, Beatrix Park, Asd-Zui-d (SS)

eXr GP (,,CO)
5 öö, hoven Jacob Obrechtstraat, Asd-Zuid?rv.d.

r'ti tgat j e
2272 -l-ex, ri. No, GP (SS)

Zwartc Ruitcr
Í173-1-x, -ii . No,
6/4 1 ex, cP (ns,

Kleine Strandloper
Ij/5 1 éi; 29y'.: I ex,

Temmincks Strandloper
Sloterdijk (nna) , LB/, 2 exx Slote.rdijk (noa)

1815 -t éx;--2575 l-ex, sloterdijk (nita)

Krombekstrandlo r
I r:v el-ne Braak, Sloti,rdi jk (nla)
Drie te ens trandl-oper
22/5, r

Kemphaan

e x r ri . i'ÍO, zomerl<1eed, IJmuiden (Srryart)

Regclmatig aanr,vezig GP; maxi-ma 24/2 37 exx, 2/3 27 exx (r,rCD)

22/4 66 exx, Zandput Nieuwe iteer (ttOa)

KLuut
B7T-: - 4 exx, Ie waarnemi-ng, Zo/i nín.6 exx, GP (riCD)
L?/4 14 exx, krvartaal-maximum, Trí (nOa)
l?/5 jl exx, kwartaal-maximum, Zandput l'lieuive Meer (tlOa)
24/5 2 exx, bij Golfterrein Duivendrecht (Andriese, Buurma, E.
20/6 cào lO exx met pul1i, Sloterdíjk (U. Smallegangc)

t4/J t ex, gehoord, GP (,lCD)
SS, Cr/)

\bmall_egange/



(Groot .trsd, !e bIz. )

Grote Burgemeester

22

FZ--=---8/L I ad. eXr 1 le jaars ex, zuidpier lJmuiden. Het volwasscn ex
vloog langs op 10 m afstand: groter dan grote mantclmeeuw, zeer
lichte mantel en witte handpennen, zwate gele snavel met rode stip;
kop bruin uitgeslagen aIs van bijv. storrnqeeuw ts winters.
Ie jaar,s ex: even groo+- als grote mantelr.reeuw, geheel crèmekleurig,
witte handpennen, geen don]<orc vëren (nOa)

Kleine Mantelmeeuw :

èA/> 1 cx, vorm if intermetiusrr, ri. O , Halfweg
(Orc.eI, R

(noa)
de Boer)Z4/Z 1ex, 3e jaars, DJ-emerzeedijk

Drieteenmeeuï\,
öi7, l-

A1k
2975,

exr 2e jaars, IJmuiden (Eii;enhuis, Orecl, Swaab )

1 ex op zee, Zuidpier IJmuiden (nla)

Holenduif
23/L min. 39
71/4 2 exx,
29/,4 7 exx,
lB/5 ] exxn
7/6 I exx,

Tor te Iduif
23/5 I ex,
13/6 ] exx,
S teenuil
íffiTï-f/2 l roepende ö; 4/1 - l2/3 I paar, daarna verd.wenen,

Ringvaart, Aalsmeer (Verhoeve)

Grote Bonte Spegh!
2Tl5--1- éi,
Gierzwaluv.r
Tz74--2-&",
Boerenzwaluw
1q4--3-E i, iuij-d<lelpolder

Oeverzwaluw
3ó74-
2L/5,

Huis zv'ialuv;
19/6 minstens
vJatcrpieper
614 2 exx,

steeds
Iingelse

exx, fouragerend, kwartaal -maximum, GP (lUCp)

Itidd,,lpolder (nOa)
Zandput 1'rieuwe luleer (RDa) .

Sloterdijk (noa)
ou<ierkerk (lt»a)

Ouderkerk (nOa)
over Kinselmeer', ri. N (nOa)

steenfabri-ek llalfvueg (noa)

bcvcn Àrtis, Asd-Oost (Oreel)

(n»a)

20 exx, Sloterdijk (noa)
2/?, 6 exx, klci-ne kolonie, Jaagpad' bii viaducten snelweg en
Schipholli jn (3S, Svuart)

I bezet nest Becthovcnstraat (,f.9.U. van Drooge)

L2/4 t ex, Kleine Braak, Halfrveg, fouragerend in het riett
rs middags (nPa)

Gelc Kvrikstaart
2474--1-eil rergse Pad, Ankeveen (Rs, Ct/)

Noordsc GeIc Kwikstaart
7675- c;. -7öïïï-oi .ffir z e e di j k
2l/5 ca. lO exx, Diemerzeedijk

Oreel-1 de Rouvcr, Veling)
Z6/S min . l-2 exx, Diemerzeedi jk

Graurvc Kfauurier

(de Roever, Veling),
(e. v.d. Berg, A. & J.

( Orer:1 , R , de Boer )

Hinloopen, llirschler,

2475-Í-
27/5 I

Qr+
ô

Di emerzeedijk
, Diemc.rzeedijk

(Oree1, R. de Boer)
(de Ro"ver)



(Groot Asd, 6e blz.)

!epg!t2O/3 1 ö 1 o, Ie waarnerning,
io/4 ) cxx,'sloterdi jk (tloa)
3/a 1 ?, Flevopark (Creel,

Roodborsttapuit
6; 24/2 L
paar, 3O/4

?, Houtrakpolder

o
1 o,

t1/3 t
2r/5
(noa)

echtstraat, llsd-Zuid (v.cl. Schot)
hoek Re guli er sgr acht/i're i zersgracht
eguliersgracht /Keizcrsgracht ( v.d .

, 3o/1 1 6,, GP (irtco)
zangt Basisr,veg, Sloterdijk

cP (,lcr)

R. dc Boer)
I

-27-

(noa)
137T-1
6/4 r

L6/4 1

ol-o
JI ö,'

Paap;[g
flË-l exx, D.i-emerzeedijk (.1. ltintoopen' oreel, A. v.d. Berg)

Gekrqqgde Roodstaart
-175--Tn;-Enïn, -Jl-ou r
1/6 - 6/6, 1 ö, z{\ng,
B/6 1 ö, zangt hoek R

Zwarte Roodstaart
971--1-6; ààis, GP ( JCD)

ll/4, l2/4 L 6 zang, tussen Kalverstraat en NZ-Voorburg;al, t.h.v.
gebouw Telegraaf (Andriese)

2/, I ö, zangt nieuw kaitt'oorgebouw Rljnsburgerstraat, hoek \,joubrugge-
straat (R. Geers)

( Andriese )
S chot )

3/5
?/5,

2t/r,
22/5
21/6
24/6

1 ö, zar.rgt Lcn À. vÍrn Golfterrein, Bijlmermeer (Oree1)
2L/5 1 ó 

' 
zang, Ni,lEi-gebou'uv , Ams terdam-Zuid .

23/6 1 ö zang, gobouw in aanbourv, naast VU-zi;kenhuist
Ascl Buitcnvelderi (Ss) - 5/6 iclern (J.Ii.U. van Drooge)
] 6, zang, Nes (ss)
1 ö, z^ng, hoofdgebouw VU, Asd Buitenveldert (SS)
.1 6, :-ar:gt Ni-colaaslyceum, Iir. Irenestraat, Asd-Zuid (Ro,

Noordse Nachtegaal
li.í;í;-2015; I 6,

volgen.
Spotvogel

zang, Diemerzeeclijk (1,;CO en andcren). I{adere gegevens

SS' c!í)

Íj/, 1 ex, zant, oosterpar
,/6 1 ex, zar,g, Prinses lri

2L/ 6
2t/6
L9/6

k (de Roever)
argrietstraat 26, Asd-Zuid, zelfde plaats als

van Drooge)

(,r.ii.u. van Drooge)
.o. ingang Goldstar

tn L9?6 (toen op 23/5 en 3o/5) (,r.u.u.
1 ex, z,alg,, tseatrix Park (S";
1 ex, zang, ,iillem Kesstraat, esd-Zuid'
en 2L/6; I ex zangt i(arel Lotslrlaan, t
tennispark (,1 .li .U . van Dr..,oge )

Zwartkop
2Bl4--1 éx, zang,

Tuinfluiter
lirommc lvlijdrcchtstraat, Asd-Zuid (Creet)

l3/, 2 öö zang, Oosterpark (de Roever)ll/, I or zang,

Fitis 73/4, 1 ex, zarlg, Groene Zoom, Asd Zuid
ÏV4- I a, za.ng, J. obrechtstraat, Asd-Zuio (v.
Tjiftjaf
g7l l-A, zan7, Beatrix Park (C'.;

Vuur oucihaant e
1 ex, Beatrixpark (HTTSChIET ,/

(,i.u
d. s

.U" van Drooge)
chot )

Grauwe Vlicgenvanger
lTn--TA;-oËï6ffirk ( de Rocvc.r )
Broedgeval Kromme Fiiidrechtstraatr Asd-Zuid (UrecI.)



J

(Groot r.sd, 7e blz.)
Bonte VliepJenvangcr

24

1!5 1-6-1
2t/5 r 6, Z

o
+
a
,-1j/> t
nBr IJsba

q (ac Roever), oosterPark.
ànpacl (S,", Svrart)

Baardniannet j e
3o74,-11/>, lo
Boomk-l-ever

/5 I ö, Kleine Braak, Halfrveg (nOa)

2813 1 ex, roepend,

Boomkruiper

Zorgvlied (Ss)

2/6 1 ex, zlngend,

Groenling
hoek ller engracb.t/Leidsegracht (Andriese)

Z-Ln rr.i-n. 120 exx,

Putter
tegen de avond, slaapplaats, Amstelpark (C,i)

à!ïÏÏ-en mei: 2 territori-a, Rooseveltlaan, Asd-Zuid, in tamme kastanje;
ook enkele territoria in d.cz-e soort bomen bij het Amstelstation (tindriese)
6/5 2 exx, fouragerend. in berm, Victorieplein, Asd-Zuid (SS)*

(dc'ze plaats is vlakbij de Roosevel-t'laan)

Sijs
T.ffi ca. 5-iO exx, Kabclwcg, Íiloterdijk (rnevr. Visser)
2)/l ca. 1! exx, neerstrijkcnd in elzenbosje, polder ÏJdoorn Gs)

Bonte Kraai
Slechts J v;aarnemi-ngen GP z 2),
29/5 I ex, ri. NO, Vijzelstr

/1t 23./2,, 24/2, steeds I ex (rlcn)
aat (ss)

Ekstcr
fi/7-zz exx- Sloterplas (mcvr. Ke'inp)

SanenE;esteld door:
li.J.f{. V.}ing
Vondclstraat 51II
Amste d;rm - 101].

lia:Lr.nemingen voor het volgelq5] Bl.crd naar dit adres, uiterlijk in de
eerste vueek van october ! ! !

juli 1977 t EVe/vDr
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Ontvanplen Littcratuur t ad l{eo. Blad L977-Tf

A.C.J.II. (vh. C.K.-JN)' de TJIFI'JaF, jaargang 22, nr. 2

ontvangen 3-5-L977
ck va^n rotgartzen 1/a 1ionclsbosse Zeervcring: 4, 5, 6 maart '76.
okmeeuw in decembcr. Zoekgedrag bii de.mens, plukresten sper-

81 utz.

Vroege tr
Ruiende k
wer, in het byzonder rosse woelmuiaen. IrrleidenC onderzoek vogelgemeen-
schappen dennànbos en graslanden Vlieland, 1e helft aug. '76 (Utz.
5 t/m tZ). Relatie prooi-predator bij de regulatie van dierlÍjke aan-
ta1len (Utz. 33 t/m ?B), Een onclerzoek naar d,e ecologie van roofvogels
op de Z!{-Vc1uwe. BoekbesPreking
gg f{frIu ' 

jaargang 22,, nr. Jl ontv. ,-?-L9?? Bt utz'
ffi.f"%.ÏlEffing'-i ,riiorr 19?6 - begin aug. t/m begi-n december (Utz.
? t/n 47). S*ifts in a tower (Davia Lack): ecn samenvatting van de

inhoud van dit boek. A1g. j-nÍormatie over dr: steenloper. Roofvogels in
het Geuldal , begin april 1-9??. rnaarnr,mingen. Huiszvualuvrenonderzoak'
TerritoriumvlucÉten van weld.cvogels in dc schemering cn avond in het
vroege voorjaar, voorjaar L9??, tussen ,Jagenin;;en en i{enkum. Ingekomen

?rLecs./ocrr? . Boekbcsprcking.
BIJLI{iiRNr{tUUR, iia. 4, nr. 3, SP11I-}2U (ontv.
Móf - populieren - voorjaarsbloeiers (struakcn)

tt/5) 17 bIz.
- het begrip rrnatuur-

bouv,rrl .
V.i,/G het Gooi en Omstrekent de KORHaAN, maart-a it_ r jrg. 11, nr. 2

Programrna inventarisatie 't Ho1, fliortenhoef , en r-xcursic§ 2l blz.
Verslag eIg. Lcdenvergadering 24-i-L977, 10-jarig besti;an.
Excursie Goo imeerkust, 20/3/77. Bricf aan Gemeent eraad Hi-l-vcrsum over
ondcriroud Spanderswoud (oude beuken geveld). Broedvog eLinvcntarisatie (+ 50 ha)

rrDe Monnikenberg tt ten Oosten van Hilversum, iaten t"975 en L9?6,48 soortenro,a.
bergeend, holenduif (in nestkast bosuil), Sroene specht (4 6) , zv,rarte

specht (l), gekr. roodstaart (t9?6t 1), bonte vlir:gcnvanger, z'"'rarte meest

kuif,mees, goudvink,' boomklover; I éón nachtegaal. Voortgang litlasproject.
Excursie Texel | 26-3-1977. Cproi:p om gegevens over Ankeveen, vooral heel

v,raarnerninte n . Ontv. Iitteratuur (van onze V,G als laatste irg'
8-tgZ6, gcrinpld. Te ru5rneldi ng

I4
en. Veld-oude. Icn ortolaan in hct Gooi., 25'

3?)
V,lG Haarlem, de FITIS , apri-l L9?2, irg . L1, af 1. 2 19 bLz.
Veí§ïas-ffi[elstand A,ï-duinen 1973/ ,?4. Tr: koop bij VrJG Haarlem. Aantal
beperkt i Incl. verzendkoste'n nie t{eden f 10.-.
'ríinterwaarnemingen op Schi-ermonnikoog, half februari 1977. Inventarisatie
Grote Vogelrneer en Sparterfufleer, Kennemerduinen, 1976. Veldwaarnemingen.
De Roek komt als brocdvo63el in u/est-Nederland nauwelijks meer voor.
Stcrke echteruitgang van de kvrkuilenstand

18 b1z.De_FIIIS, juni lg?? ,, ire. t3, arf 1. 3
Geplande. kampeerexcursió Vi,,lG Haarlem naar Falsterb o, J t/n 18 sept.
Falsterbo, vogelwaarneningen van 6-t6 september L976, een uj-tvocrig
verslag, inclusief routebeschrijvingcn, van clag tot dag, door Hr' Bloem'
Kleine Zrvaan in Heksloot, 3O/lO/t9?6-24/2/l-9?7. Vclduraarnemingen' Een

lichtbruin tot crèmeklcurige kievit, Saintpoortl voltÏassen exemplaar.
VfrG Ncordhollandrs irloord.crkrvalticr, dc FIÈFEE, 3pri1 lg7?, ir8. 16, nro 4

ffiToda"G-fíTÏEmaar en onlgeïilg-: A;-Dodààis in NHr s lÍoorderkwi;rticr
ín l9?L/r?2 - Onderzoek verspreiding van fouragerende meeuv'ren in 12 bl-z.
Noord-HoIl-and - Veldr,vaarnemingen.
iIe-BIEEERT mei 1977, jrg. 16, nr. 5 2 bl-z'
Fö6ffio@Ïstàifi-ÏÏÏE ni;-auinen L9?6 - uinterrrraarncmingen van de Zwartkop
in NHrs Noord.erkwartier - Excursie Texel, 17-10-1976 - Vefdwaarnerningen
D9*PIEPIIB, jgg!/jgtL !272, ire. 16, nr. 5/Z 12 btz'
V"ïslag GouapÍevieiJntcffing april 1977 in Noord-Holland - oproep
bestri- jairrg botulisme; tn L9?6 vterden o"a. in Amstetdan 3950 besmette
kad.avers gevonden. In heel Noord-Hollancl 16.5OO. Veldwaarncminge'n.



t

(Ontv. Litteratuur, 2e bLz.) -t6-

- KNNV Vl/G lrlageni_ngen f.iededelingenblad.; voorjErar 1977, 77e jrg. no. I
Jààin6aslàg-1916--,vogelwaarnemingcn 1976 tltluV Vi,ÍG,riageningen, - 

:

v..rorheen rrDe Kemphaantr - Eerste waarnemj-ngsdata tn )-976 - 32 bl-z,
Verslag NoordberB L976 - Gedrag, voorkomen en verspreiding van d.e

boomklcver in Neder:land, l-9?3, l-9?4, l-9?r. - O.verzicht nestkasten
D-eelerv,roud - Nestkastonderzoc-k L976 rond Rhenen - Geringde vogels -
territoriir steenuil in het liagcningse Binnenveld, 1976 - overzichts-
kaartje van het werk- en waarnumingsgebied van V'uG ,iiagcningen.
Ledcnlijst.

- Gegevens over
S. Braaksma.

17 bLz,

22 blz.

Roden ín 1976de fauna van het landg oed rrlvierrsin55err te
I blz. plus ) overzíchtskairrten

De_ïíADDE[!$, nota over de hoofdlijnen van de ontwikkc]ing yan de
Víaddenzee, dee1. b: hoofdlijnen uit de inspraak. Uitliave van het
l"tlinis.terie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Ontvangen l-7-L977

lKBr B eri c! t el3Jglllano lggi sglg_xgglgs lis s i.ng e n, apr tt t9ZZ
Evcneens ontvirngen van hot I'linisterie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordcning.
Bij§evoegd bonnen, waarcp mcn aan dit Ministcrie te kennen kan
geven voortaan dit FKB-bulletin (gratis) toegestuurd te wi1len krijgen
Gevraagà wordt om te melden, door aanstrepen van een aantal genoemde
onderwerpen, v{.ior welke onderwerpen men vooral belangstelling heeft.
Voor de V,iG heèft IuI. v.d.. Berg hierop aangestreept De Vrtaddenz..e -
De Markerv'raard - Landinri-chti-ng - Natuur- en Landschapsbehoud -
Nationale parken - Nationale landschapsparken - Drink- en Ind.ustrie-
watervoorziening
Meer van d.ergelijke bonnin zijn in het bezit van o.g. . Andere belang-
stellende VtÍG-Ieden kunnen een dergelijke bon krijBen, om zich indivi-
dueel te melden voor d.e - gratis - toezending van deze publicaties
Van het Europees Informatiecentrum voor Natuurbescherming:
Nieuwsbrief - Natuur - 1\o. 77-2, februari.

No . 7?-3, mai.rrt,
No. ??-4, april

Een overzl-chl van bij hct Nationaal Agentschap ontvangen publicaties.
Begeleidende brie f bi j hc t bovenstaand.e cl . d. 29-4-L97? .
NATUUR en I,IILIEU, l9?5-t9?6. reeks riNatuur en luii-1ieu, nr. B. I19 blz.

Ly

verslag van de werkzaamheden van de Stichting Natuur
over de jaren L97, en L976. (van vDr)

en Milieu

Vqrslag VopleIstudle,
studj-e (uitgave naàii L97
Lijst van Contarctadressen, jaarverslagen van 51 hiervan.
Verslagen technj.sche leden - versla€i Contactvergadering op I1-I2-L976,
voor onze VuíG bijgewoond door HH. v.d. Berg, Buker en van '[.i1 en mevr.
Damhuis - Verslag Coördinatie-commissie 19?6.
Lijst van tijdschriften, mededel-ingenbladen en dergelijke publicaties
ín 1976. A.s. Jaarvergaderingz LO-L2-1977r 10.00 - U.3O, Utrecht.
Hulde aan de secrctaris van het Contactoigaan, d'e Hr. J. Steenman, die
voor de zoveelste keer dit 1ijvige vrerkstuk mt.t de grootste zorg samen-
stelde !

1276, van hct Contactorgaan voor Vogel-
7)

98 urz.



I
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Egjtmernatim; jgliZ:gti L2ZZ,[I: irg. no. ! L9 bJz,
Ë"rl"g V6E6ï"xc"rsi.' ,'imst"rd"mse BoÀ, op L4/j, aanvar,g oJ.oo uur.
Aankondi-ging di-vcrse excursies, o.a. naar De Dinkel, 3 en 4 septemb.;r,
naar i,rari:Lpee1 en de Hamert , L7 en 18 septcmber.
Een grocnplan voor Holcndrecht-'i/eEjt. ,

Kringlooppapier
2 nachtegaalwaarnemingen in de Bijlmer, op 2 verschil-1endc plaatsen.
Vr,lG het Gooi de KORlJaeN, mci-juni 1977, jrg. 11, nr. 3 14 blz.
Excursiepr()gramma.
Voge1waarnernin5entussenNaardenenLe}ystad'eindtnaartl977
Resultiiten nestkasten torcnvalken en ransuilen F1-c'vopolcier' L976.
J6 van de lB TV-kasten wcrden succesvol bebroed (lZ4 jongen kwamen
groot). Tvree p&&f, rri:rs,uil brachtcn L'usp. 3 en 4 jongen groot.
Bij de controle der kasten verl-eende J.B. Bukc'r meder,'rerking !

Vcrslag excursj-e Schiermonnikcog | 22-4-19??.
Ve1dwaàrnemirLgen uit dc oudc doos (uit de Jaarberichten van cle Club
van Ned. Vogclkundigen, 1911-1928) - recsnte vcld.wanrnemingcn.

Samengesteld door Me j. ]'{r. J.H.U. van Drooge
j"1ï-1977ï-ïDIï -ïrr

ÀID . ExquRSIg ngaq qggllRl,ig§UlKooc , giileqc1ag.:Q -en zondag 9
Overnacht zaT v,rorden in dc kampeerboerderij van Hr. Ta1sma, Kooipad 1.

octobcr. I J ! i r !

U dient zel-f voor een
alle rnaalti j den .
-lenst U meer comfort
te ncmen nret 1 van de
monnJ-koog.
Het vcrvoer. Voorzo.rcr mogclijk za1 met ei-gen autors gereden worden,
anders per trein. De reis- en vcrbLi jfkosten word.en 6eschat op max.
í 53.-, exc1. consurnpties ctc.
Als U deel v.rilt
yéór l_eep!"iqber

ncmen aan deze excurs j-e, dan rnoet genoemd bedrag

Commissie V',íG,
gestort z-ijn op
a M. v.d., Berg,

U gelicve U lgygns voor I september tcle Í.cnisch op te gcven bij o.9.,
in verband mct dc plaatsruimte. en hct vervoer.

i'ï.C. !,li jker
2-8-L9?? ]e Schink.,lstraat 41
liïír1vDr- .. 'tel.:' ?6q??\

slaapzak en/of l-akcnzak te zorgen, alsmede voor

en privacy, rian wordt aerngeraden zelf contact op
hotcls/irensions. Inlichtingen bij VVV Schier-

gcrÍ. giro E 9206, t.n.v. Excursi-e
van Rcigersbergenstraat 71 IïI.

]II

(Ontvangen Litteratuur, Je blz.)
- CONCEPT Avifauna - Amstell3lÈ, de gcografische cn ecologische positie

ïàíÏí"o[ËË-Ïí h"EïfiiG;6*p, ]vlartin van dcn Berg . 93 btz.
I-r.y.^n r-1itgorr" ,r"r, de Provinciale P1ano1ógische Di,,nst van
Noord-Ho1land, H;'.arlem. Uit de bcgeleidende brief d.d. 18 juli
citeren r,vi j:

ItDit rapport is opgesteld door de heer vrtn dcn Bergr die daarvoor
tijdelijk bij mijn dienst is aangesteld.
.lq..aanl,c.iding.voor het tot stand brengen v;in cleze Avifauna vormt
het opste llen van een basisplan voor de openluch.trecre.ati.e t.en behoeve
van het Groengebie-d Amstelland, lraarb.ij onder rneer mijn dienst ambte-
Iijke steun verleent,rl
Dit concu-pt is aan vele directe en indirecte rneder,verkers toegezonden,
met het verzoek orn eventuele reacties vóór 1 septembcr door te geven.
Voor andere beLangstellc'nde V.'lG-leden is dus cen exen:plaar ter
kennisname beschikbaar in de V:iG-bibliotireck

I
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