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I
De FUUT a1s broedvop_el in i,ATEELai"lD in \977

"qn o.g. werden
riseerd. De uÍtkornsten van deze
waard, vooral omdat Egon Kraak in
dam in 1976 (zie t"iea. B1adl 14e
aantal broedgevallen opgeeft.
Het onderzochte gebied: van de eerste Schellingwouderbrug tot aan Iuion-
nickendam langs de v,iaterlanCse zeedi jk, zorvel binnen, als buitendi jks,
plus de Goutrzee en het IJsselmeer rond Marken. Dit gebied werd, tevens
in het kader van een waterwildtelling, minstens 2 maal l-)er nna.and bezocht"

llq brgedgevallen:
A) oncler de eerste Schel-lj-ngwouderbrug vonden we op ! mei een kolonie ïan

6 nesten (onderlinge afstand van clc nesten variërend van 0,5-115 m).
Verder geen waarnemingen alhier, behalve op 10 septemberl toen.we..,
hier twee paartjes met resp. l- en 2 jongc:n aantroffen.

ts ) iiJaterland .
1)" IJdoornpolder: 2 cerste broedgevallen met resp.'f en 2 jongen

I tweede broedgeval rnet 2 jongen
2). Barnegat: 2 (eerste) broed.gevallen met resp. 1 en 2 jongen
i) . KÍnselrneer: 1 eerste broedgev.al met 2 jongen

' 4).' uitdammer Die, l ::;:t: i;::§Ë:ï:1,.ï;',,]ri3ïfl , jonsen
l- tweede broedgcval mct 2 jongen

5), Bi1ne1!_r+ehi J ecrste broedgevallen met rg.sp, J., ? en 2 jongen
l- tr;reede broedgeval met 2 jongen

6). Omgeving Durgerdam: (waarschijnlijk rand lJdoorn)
-. -2 bl:oedgevallcn met resp. 2 en J jongen

7). Omgeving Marken: (oeverland Gouwzee ?)
I broedgeval met 1 jong

Totaal voor Uaterland: 17 broedgevallen,mct in totaaJ- 32 jongen.

De binnendijkse plassen in iraterland zijn betret<kelijk visarm. Hierdoor
wordcn de adultc vogels gedlvongen om voor hun jongen, zodra deze zijn uit-
gekomen, voedsel te zocken op het IJsselmeer. Dit heeft een druk vlicgver-
ke'er van de adt-iltc vogels ten gevolge van de plassen naar het ïJsse}neer
cn terug. (Oe Kcrk ae b.v. bij Zuidàrwoude heeft ondanks een gunstig bio-
toop voor futen geen broedvogels.van deze soort, omdat de afstand van dcze
plas tot het IJssplmecr (of een ander potentieel voedselgebied) te groot is).
Dit voedselarm zijn van de plassen, vuaardoor dc ouders gcdwongen vuorden
buitendijks voedsel te zoeku4, heeft echter geen merkbare invloed op hct
aantal ;ongen: hct gemiddeldc aantal jongen 1:er broedpaalr van de bj-nnen-
dijks broedende futen j-s vrj-jrvel hetzelfde als dat van de buiten«iijks
brocdende futen

Iiemco Daalder
Veluw'eIa an 9, Amsterdam

september l-977, RD/vDr

dit jaar de ,ivaterlandse' futen geinventa- '
inventarj-satie leken mij wel vefmeldens-
zijn futen-invent.arisatie van Groot-amster-

jrg, nr. 4) voor rïaterland e en erg laag



lrïaarneming van een Noordse Nachtegaal
-1-

Luscinia luscinia (Linnaeus)
a

o de Diemerzeedi emeente Amsterdamk

Van 18 mei tot en met 12 juni t9?? vertoef,de op de Diemerzeedijk een
ö lrloordse Nachtegaal.
Op 18 mei hoorde Jaap Drijfhout vanaf de weg langs het Amsterdam-Rijn-
kanaal- op de vuifstortplaats aan de andere kant van het kanaal een rrNach-
tegaaltt zingen. Het viel hem op, dat de vogel cen weinÍg afvrisselende
zang voortbracht. Omdat de waarnemingsomstandigheden zeer slecht waren
(er stond een harde ONO wind alsmede een beukende hei-machi-ne) resteerde
hem niet veel meer dan de vcgel a1s nNachtegaalrr te noteren.
Op f9 mei bezochten Jaap Drijfhout en Rob §jouken de Diemerzeedijk in
het kader van de inventarisaties vcor d.e Àvifauna lrÍest Nederland A26, en
tr<-rffen de rrNachtegaalil op dezelfde plaats als de dag ervcor, zingend aan.
Opnieuw waren de omstandigheden slecht. Rob Sjouken kreeg tijdens dcze
excursie het vermoeden, dat het wef eens om ecn l,loordse Nachtegaal zou
kunnen gaan; hij kende de zang van een grammofoonplaat , en hetgeen hij
zojuist gehoord had deed hem daar aan herinneren.
.Bij het thuis opnieuw afluisteren van de plaat kon dat vermoeden alleen
rnaar bevestigd worden, en er u.,erd onrniddellijk met Guus van Duin overleg
gepleegd, hoe er zekerheid zou kunnen worden verkregen.
Van de plaat werd op een cassette-recorder een opname gemaakt, en hiermee
gewapend. bezcchten ,ile van L9 u 45 tot 22 u 15 het gebied. De vogel rea-
geerde op het afgedraaide geluid, maar te zien kregen wij hem nauwelijks.
Eénmaal konden Jaap en Rob hem korte tijd goed bekijken; Guus zag lnem
slechts op de rug.
Als kenmerken werden genoteerd: de gestreepte flanken, de fijn gestreepte
(n.b.) borst, d.e niet opvallend roodbrui-ne staart en de grijzige rug.
Tev'ens lukte het ons, ondanks de stormachtige wind, enkele goede geluids-
opnilmen te maken. In feite was de determinatie hiermee rondt
Om (nog meer).absolute zekerheid te verkrijgen, vroegen wij Jocp Buker of
hij een vangpoging wilde ondernemen. Jocp wilde dat weL, en de morgen
d.aarop (20 mei) zetten wij met toestemming van de heer Cor vari Mourik,
hoofdopzichter van de vuilopslagplaats, een mistnet op. De voi{s} bleef
aanvankelijk om het net heen vliegen, maar een tweede rnistnct, dat ge-
plaatst werd, werd de vog;eI te machtig.
Eenmaal gevangen werd dc vogel in zwart-wit en kleur gefotografeerd.
Determinatie was nu geen probleem meer: vleugellengte 90r5 nn, eerst€
handpen 4 mm korter dan de langste d.ekveer (ti3 tUactrtegaal meestal 1-5 mm

langer, bij hoge uitzundering 1 mm korter), grijsgevlekte borst (wat dus
in heb veld als gestreept overkomt) en bruine flanken.
De grote vleugelclekvcren hadden donker-beige. vlekjes aan d.e toppen.
Dit kenme.rk, gecombineerd me t de slappe mondhr:eken di-e de vo5el had,
duidde er op dat het hier ec.n 2e ja.irs exemplaar betrof. Na gev,richts-
bepaling, vleugelformule bepalen, enz., rverd" de vogel geringd (n lf8ZO8)
weer losgelaten. Na ongeve(;r 10 minuten zat hij alweer te zingen.
Het belangrijkste veldkenmerk van dc vogc.1 was zonder meer de zang, ook
al omdat hij zich vrijvrel steeds ophietd i-n e.en dicht wilgenbos (§alj-x
spec.) met een di-chte onclerbegroeiing van o.a. grcte brandnetel (Urtic*
dioica) en daard.oor naurvelijks te vind.en was.

De zang, - ook door cLe Hr. A.N. Swart in het vorige l"iededelingenblird
br,schrev€fl -r werd d,;or ons als volgt beschreven:
- de zang werd luid tot zeer luid voorgedragen (Ui; wi-nastil weer op 29
mei tot op 70O m te horen),
- in vengelijking met bandopnamen van de Nachteg,aall die ter plekke af-
gedraaid werden, worclt de zang langzamer v,rorgedragen en is duze ock
duidelijk minder gevarieerciq



(Nio.-,rdse Àlachtegaal, 2e b,z.) - 4 -
.. :. €f, k'or0eo:.in Ce -zg.ng-gé.énn" Vv)ex, de. Nach.tegaè11 kenperkend.er." .crescendo I s voor.
- de zang liet ziöh Íh Vic,r- del"inisli;1it.sen: -
Deel r bestaat uit een zacht,trië..trie.; (trr.trr), scms vervangen
d'ccr tweetonig rrhu ietrtr zclden een óóntonig rrwuïtrf ,. Geregela weia a:-t
Cccl- weggclaten..
Deel- fI bestond uit een 1-4 (meestal J) maal_ voorgedragen ntsie-tukn,
hut tsic hoger dan hct tuk, "r, tangàrl'
In decl III kwamen d.e meestc. variatics voor.
!/ij notcerden een meestatr 5 maal gezongen ilti..oefr(het oe lager dan hetti, beide tonen even lang), ..rck. wàI een !-ma]ig, langgerekl ',f ;rr1ri.etevens een evenzoveel ,'lantal malen I'tjuu-rutr (opnieuw-met het voornoemdchoogteverschil). In clit deel' rlrerd ouk geregeld èen aantal ltklokkendeii te-l-uiden geproduceord.
Deel rv bestond uit een droog, metaalachtig ratertje: vrij hoog, soms
rnet een duidelijke i-klank. Achter het rateltje zat af en toe een uit-
ha:1t j e
AIs roepjcs werden gehoorcl: een inge houden rrt3o16,r (ui3 rret loslirten
h'et vangc.n werd dit 5-6. rna;r1 gehoord), en een zacht góucivinkachtig
Het laatstc roepje kan cventueel ook dcor ecn andere vogel gemaakt(U:-;v. Goudvink); hct is cigenlijk het e-ni6c onzekere el_ement in de
r-leming van de Noordse Nachtegaal .

Dat de aang van de Irloorclse Itlachtegaal irinspirercndrr werkte, bl-eek ui-thet geregeld imiteren docr de F-ranwezige B.srietzangers. Dit gebeuplc al
r-,p 1p mei, zodat wij ons afvragen, trcó rang vóór oize ontdekf,ing ae 

-:

lrloordse Nachtegaal aI aanwez,ig j_s gevleest.

lr:d"l vuij een ai.rntill mensen harlCen ingelicht cver d"e waarneming, hebbentientaIlen, zo nict honderden, vogelaars de vor,el geho,-rrcl en/JÍ gezie.n.Dat hierbij het terrei-n op diverse plaat.un ,"i jvreÍ platgelopen .ierd, isiets vrat wij in hoge matc betreuren en verwerpen. Vc,or,ons is het een reden
om een volgende keer öf de waarneming v.-or Jnszelf te houden, àf om cle ver-
maarcle' plicht tct geheimhouding; op te leggen. Het is zó, dnt op d"eze m:r-nier het belang, dat andervn ook in de gelcgenhcicl gesteld vrorden veld-ervarJ-ng op te doen met een zel<lzame vi:gel, zeker niet ,p r,.ueegt tegen debeschadiging van een (stukje) Iandschap en de verstoring van vele andere
voèr,els. Een nare bijkornstigheid is het feit (en niemand had clat kunnenvJcrzien), dat het hier om een rnogel-ijk broeclgeval had kunnen gaan.
sommige rvaarne'mers hadden nameliSÈ in-d.c dj-recte omgeving nóg ëen Lusciniaspoc. gezien' hetgeen wel eens betrckking had kunnen hebben op een o
Nor.)rdse Nachtegaal:' (een enkele rvaernclmer belveerde clit zelfs *àt "t"ïligheid).Gecombineerd met dc lange waarnemin5gsrrcri-ode was het geenszins onwaar-
s-;ciii jnrijk, dat er ccn broedpoging onJ-""noncn zou kunnen ,,vorden

ilij,hebben hier tlan ook rekening mee gehouclen en: I,€steund door opgestelo.cprognose§j lvat bctreft dc dtltum wanneer eicren uit Ëaclclen kunnen tcómen,j',ngen h,rdden krjnnen uitvlie.gen cn te vcrwachtcn g;;;;;i.rgurr r*r, cre oud.ers,gedurende het inventerisaticr,verk r:p cle Diemelzeecli jk op,uitenst omzichtigc'ettjze getracht om meer concretc ae.n',vijzingen voor brocden te vind.en. Deze
:1""ïiiz-ingen hebbcn wij nj-ct kunnen vÍnden, n.t zo min a1s vuij een rf ;ind.ere,iachtel;aalrrr gezicn hebben
iiat hierbij een ro1 gespeeld krn h-bben zíjn versoring (o.a. dc;or de grot.,-tcelolp naar het terrein) en het feiL, clat begin juni,.,en grote rrrl ïr,r,
he t iti15c'nbos je (aat theore tisch ecn zeer ge.ichiki biotoop vor>r cte vo6eIv/as: rvilgen, brandnetcls, c,pen plckjes ,r, .i.,.r,rr"zii,heid van rr,,ater) Oooi gut-
dozgrs werd weggevaa5grl . trr kunnen,niettc,min no., tàt van ande"o oor.r"r<àn-zijn gcweest.
Unzc inatste (zang-) waarnrmin;; dodcn v,rij op 12 juní ]t9??.

I'iet grote tiiink aan Joop Buker,
,Jaap Drijfhout - Guus van Duin - Rob Sjcuken (;;aarnemingsclub Dicnen)september L977, vD/vDr
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5Inventarisatie TTVOGELEILANDtf , Amsterdamse Bos
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Dt, inventarisatie L977 geschiedde F.!V. Brander,
door.: lÍi-llemsparkweg, 4,

Ams terdam
****+***********+té**)È***********r.****+++***,1.:1.**:t**:******,k*********)t)i<*)trk**

lnj-9Z! vrerd de inventarisatie uitgevoerd door E. dc Jong en K. van
Oostveen. Zie Med. Blad, jrg. 13 (1.975) , nr. 1, .alz. 10.

fl !9ZZ werd de inventarisatie ui-tgevoercl door P.r;ï. Brander.
Zie lvied. B1ad, jrg. 10 Q972), nr. 4, btz. 11 en 12

!l_\272 werd ook geinve-ntariseerd door E. de Jong en K. van Oostveen,
doch slechts het Vogeleiland zè1f, zonder de omri-ngcndc bos-
gedeelten. De re'sultaten komen dus niet voor vergclijking in
aanmerking. Zic Med. Bt_ad, jrg. 11 QgZl) , nr . 4, bl-z . 5 ,**x+**++*********+**)k*r.**************r;,È****+**t*+****)t****,k**************

september J.977, Br/vDr
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WAARNEIVIINGEN IN I.IOOR;JEGEN, i.uLí L977 7

S.ommige delen van Nooruregen, zoals bijvoorbeeld de Lofoten of elders langs
de kust, kunnen zich in een grote belangstelling van buitenlandse ornitho-
lcgen verheugen. Over andere delen van dit land is veel minder bekend, en
daarom leek het mij de moeite waard om mijn ervaringen met de vogelwerel-d
van Noorwegen, zoals opgedaan in de eerste hel-ft van juIi, op te schrijven.
De'ze tijd brachten víe voornamelijk door in Gudbrandsdalen, een streek ,die
toeristisch enige bekendheid geniet e.n die gelegen is j-n het dal van Noor-
lucgents langste binnenmeer, het lvljlsameer (welk meer verder naar het irloor-
dcn rrLosnarf wordt genoemd) .

Om hier te kunnen komen, moesten ï\re per boot vanaf de Noordduitse havenstad
Kiel naar OsIo oversteken. In de haven van KieI vlogen enige grote sterns
en een lachstern rond; 2 teuzensterns stonden op een zandstrandje. Zilver-
meeuwen volgden in klc'in aantal de boot vanaf het vertrek uit deze haven.
I'lceï naar het Noord.en toe volgden er steeds meer kleine mantelmeeuwen
(Larus fuscus intermedius) en steeds mind.er zilvermeeuwen d.c boof, en in
de haven van Oslo tenslotte ti,aren zorn 2OO klej-ne mantels en nog maar cn-
k.e1e zi-lvermeeuvïen aanvrezig. Zowel de storm- als de kokmeeuw waren uitslui-
tend bij de boot aanwezig a1s er rlland in zichtrr vras. De visdief viel aI-
l-een in de haven van OsIo te zlen. Opvallend was hier m.i. het ontbreken
van de drieteenmeeuw
Ecn beschrijving van Gudbrandsdalen is moeilijk te geven, daar het land-
schap zeer gcvarieerd is. Sparre-berkebossen bedekken vrij grote oppervlak-
ten, maar ook akkerland komt hiertussen veel voor. Om en nabij de boom-
grens (die hier op ca. IOOO m hoogte ligt) liggen uitgestrektà hoogvlaktes,
vaak erg moerassig met veel meren van wisselende grootte, vaak ook met een
}.rge, dichte struikbe groeiing. In de nabi jheid van Gudbrandsd.al-cn ligt het
Rondanemassief, rnet toppen van 2OOO m en hoger
De kramsvogel liikt in Gudbrandsdalen zo ongeveer d.e ecologische vervanger
van onze merel te zLin. HÍj komt hier zeer algemeen voor en houdt zich bij
voorkeur op in wat open, parkachtig landschap, e-n in tuintjes en bij huizen,
rrct zoal-s de morel bij ons. De merel nam ik hier slechts éónmaa1 waar, op
een hoogvlakter waar ecn paartje cen nest jongen voerde bij een landbouwschuur.
iie kwamen net in de tiid dat de krammers jonlen hadden, ze waren zeer prikkel-
birar en luidruchtig, en opmerkelijk heftig traden ze op tegen indringers:
eksters, bonte kraaien en vooral ook raven werden met ongekende felheid aan-
gevallen en verdreven. Vaak klvamen de krammers al tjakkerend. aanvlicgen als
een honderdLal meters verd.er een raaf zich even liet zien. Tclkens stuitten
r,e tijdens wandelingen dan ook op juveniele kramsvogels, die zich aI ren-
nend. i-n veiligheid brachten, terwijl een adult dichtbij in een boom zat te
tjakkeren of laag over jc hoofd heen scheerde. Van de kramsvogel hoorden vue
tijdens ons verblijf geen enkel-e maal de zang, Des !e meer hoorde.n we die
e'chter van zijn naaste vervrant, de koperwÍek, die hier ook algemeen (maar
in mj-nder groot aantaL) voorkontt en die zich vooral ophield in het open
bos vlak beneden de boomgrL'ns. De zang van deze soort, die veelal v'oor-
gedr'agen wordt uit een boomtop, vlordt gevormd. d.oor een eenvoud.ig, steeds
herhaal-d loopjer da.t aan de zang van de gekr'aagde roodstaart doet iienkcn,
gevolgd door zachte, spreeuwachtige mijmeringen. fn de tweede wee'k van ons
verbl'ijf Ieek de zangactiviteit van deze soort duidelijk te verminderen.
De sparre-berkebossen van Gudbrandsdalen deden ons vaak wat vogelarm aan.
Ilón van de algemeenst voorkomende zangvogelsoorten is hier weI de vink,
nlaar in aantal- werd dcze soort toch nóg óvertroffun door de sijs, die hicr
in troepjes in de bossen r'ondzwierf. Ook barmsijzen waren algemeen, vooral
in de wat hoger gelegen bossen. De keep was vrij algemeen in d,e wat meer
open bosgebieden, de goudvink juist vooral in.de d.ichtc naaldwoud.en.
Zov're1 roodborsten lLfs zwartkoppen en heggemussen waren hier veel minder aI-
gcmcen dan in Nederland; bi j de tuinflui-ter ,,vas dit niet zo sterk merkbaar.
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Opvallend in deze bossen vras ook de afvrezigheid van tjiftjaf en l:rinter-
koning. Troepjes kruisbekken r^/aren ovoral t,e zi.en, u-Í:tar maar naafdhout
trns. Van d"e inez'en viclen dc aantallen kool-. en pimpelmèzen erg tegen;
dc rnatkop d.aarentegen (ac Scanclinavische ond.ersoortt parus montanus
borealisl die veel- lichter is dan de onze) rïas opvallend talrijk en
k'.vam in grote troepen voor. Zowel kuif- als zwarte en staartmecs za-
ten we sl.:chts een enk"Ie maal
Dc 8roene spccht namen lve zo nu en d.crn waar, du zr,varte slcchts spo-
raciisch
Rondom de boerderi..l e.n in Gudbrand.sdalun vielen voornl dc grote aantal-
1en zingende geelgorzen op; ook bonte cn 6rauwc, vliegcnvanger vielen
hicr te zj-en. Verd.er was ook de veLdleeuwerÍk bi j dc akkcrà aanwe zig.
Zcwel gierzwalulv, a]-s huis- en boerenzv.raluw':raren algeneen in de dorpen,
terwi jl grote aantallen oeverzvualuwen te zien r,varerr bovèn het Milsa-
mrlcr; hun kolonies r'uaren overal te vinden; óénmaal vonden lve er éón
van tientallcn nesten, die enige kilometers van Elroot ',vater verwijderd
was en midden j-n hut land laig.
De koekoek, die in het bos niet veel te zien vier, was in groot aan-
ta} nanv'rezig in hct bos rond de boomgrens, waar ook dc fitis opvicl door
zijn algemeenhei-d"

Dc talrij[e hoogvlaktes rondorn Gudbr:rndsdalèn word.en vcjcral gekcnrnerkt
door het vcelvuldig voorkornen van de barmsijs en cle I'l oordsu gcI.- kvrik-
staart (motacifla flava thunbergii); de laatste voelde zich vooral in
dicht,e struikbegroeiing thui-s. -Kievit en goudplevier bchoren hier tot
dc broed"vogels; tapuit-en gràspieper ziSn tier ook ovcrar te zien, hct
paapje koi:t in veel klej-ner aantal v.;or
r,iaar moeras is, is oc-,k dc rietgors, .vaak ook de turel-u,.: r, storm- cn
kckneeuvr, die hier tot brceden komen. verder zag ik in het bos, dat
hier en daar op de hoogvlakte-s aanv;ezig vras, o.i. nog ,:uerhoen (éóniriaal
een o net 3 jongen) van zeer nabrj in de wegberm)'en'krapekster.
iran..s de vele snelstromende watert jes is dr;1 oëverloper algemeen. De
rvaterspreeuw komt ook vrij veel voor, zel-fs i-n zeer rvilde-rivicrenl
daar nam ik ook een adult rvaar, die een jong voerdel het viel hierbij.
op, dat hct'jong continu een zeer hi'rrd gopiàp voortbracht en vcortdu-
rend mct ,de vleugels sloeg, cn hJ-ernee doorging ook al-s de oudcr onder
rvi:.ter voedsel zocht. Zodte de adult dern weer boven lvater kvuam, icts af-
gL'crÈven, vloog het jong onmicidellijk naer h-m toe, en ardus bewcgen
beidc zich langzaam stri:omafwaarts. I{et viel verder op dat de vrater-
spreeulv, zelfs in zeer wilde stromen, bij het voc-dselzoeken onder water
nauweli jks af drecf .
Gudbrandsdale,n maakte een zee,r roofvogelia.rfite indruk; de enige roof-
voge1,.die we nqg enkele malen zagen, was clc,ruigpootbui-zerd. Van de
kraaiachtigen. was de raaf .vrij ;ilgemeen; cte bonte kraai. v,ri:.s hier net
zo algemeen al-s de zwartc bij ons. Ook voor ekster en kauw (corvus
ncnedula monedula, onderzijde iets Ii-chter dan de bij ons voorkomende
vcrm) was dit het geval-. De roek zegen we uitsluitend in de omgeving
van de stad Lillehamrnor
itra het vrrblijf' tc Gudbr:andsdalen brachten vie enigc dagcn d.oor in het'
ncordelijker gelegen borgmassief Dovrcfjell. tlier bezochten vre o.a.
fet vogelreservaat FoksturnJra. Dit bezcek viel ',iuat tcgen door het uit-
blijven van de kraanvogel, die hier broedt; maar descndanks deden we
cr .tcch rncoie lvaei.rnemin6cn.

a
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Allcreerst wemelde het in de dlchte struikvegetatie van het reservaat
van de roodgesterde blauv,rborsten (cyanosylvia svecica svecica), die
zí66 zeer opvallend gedroegen, weinig schuw en erg luidruchtig waren.
Verd.er waren er in deze struikbegroei-ing nog riet- en ijsgorzen te zien.
In de moerassen, die een groct dee] van het reservaat bedekken: n?ffi

ik o.a. regenwulp, poelsnip, tureluur en bosruit'er ri/aar, en verder zi1-
ver- en stormmeeuw, alsook wintertaling. Bi-j de grens van bos en moe-
rils waren opvallend voel lloordse gele kvrikstaarten cn kepenl boven een
stoppelveld fourageerd.en blaur,ve kiekendief en veIduil, terwijl d'e ruig-
pootbuizerd roepend overzweefde.
In Dovrefjell màrkte ik vink, geelgors en bcompieper (die overigens in
Gudbrandsdalen vrij algemeen voorkwam) niet meer op, vrel nog de blauwe
reiger.
Hierna gingen vre via het Jotunheimen gebergte (vraar ik o.a. nog 2
jonge smellekens - takkelingen -, die door de ouders gevoerd werd.ent
Àr, i"r, paartje blauwbcrsten met jongen, ver boven de boomgrensr, zAg)
naar de rrkustrr in de vorm van cle Sognefjord, die zeer ver landinwaarts
gaat. De enige zeevogels, di-e in deze fjord te zien warenr waren storm-
rficeuvlen, kleine mantels en visdieSen.
Tijdens eL'n bctklj-mming van een berg aan deze fjord, nerkten lve de grote
aantallen zangvogels in het bos hier opl overal klonk de zang van de
kortsnavelboomkruiper, terwijl slechts een enkel exemplaar zich goed
liet zien. Voora] martkop, sijs en boompieper ï\raren zcer algemeen. Ïn
cen dode berk zaten twee draaihalzen, en boven de boomgrens zagen u,e

een ö beflijster, met in zijn nabijheid een jong.
T,ater zagen we, rijdens op een weg door akkerland langs een zijtak.van
do Sognef jord, op deze akkers tussen de spreeuwen (de spreeuv-r is in
trlcorwegen veel- meer plattel-anclsvogel dan stadsvogel) en kieviten, óén
scholekster. Deze weg welJ. gestoffeerd docr honderden fratertjes, die
op het wegdek fourageerden of in de onkruidvelden ernaast.
Roepend overvliegende raven zorgden voor een onheilspellende sfeer in
dit grootse landschap. In de fjord zelf zagen we enkele brilduikers.
Tijdens de terugreis naar 0s1o namen we in Gol (4eo llnr) een zingend.e en
bal-tsvliegende Turkse torLel waar.

OsIo en omgeving was de enige plaats in Noorwegen, !ïaar ik de ringmus
vJearnam.

Tot slot een laatste woord voor derti{oorse musrr; de witte kwikstaartt
die overal l,yaar ik kwam in Noorvregen zeer algemeen was, en die in vele
biotopen vcorkwam, tot middenin OsIo toe.

Rcmco Daalder
Veluwelaan 9, Amsterdant.

augustus L9??, RD/vDr
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ITA-:ii? UO,iI i]ií ll(-a,lilD NEDIIILANi)
de VIJG el(cuï'sie Tlvente) a

D-o 19_yneí'??. Na dr: ncclige voorbert:iciingen vertro]'- onde r3etekcndc
om 1?-.iO uur o,r de r,.cefiets uit linstclveen met pra.chtig woer'maar
h*rde (tegcn) t*ind, via Botshol ( nachtega'r1, grote en klei-ne kare ici ct 

'rietzanger, grasricus, bocmkruiper en rietgors) richtin6 Hilvcrsurír waar
ili on 1ir.15 uur a-nkvra.m, rnct ocn lekkc be.nd, dic bi] ccn }ccnnis snel 6t:-

"""'oï"I-Íio .,r, gÍn.; clc rcis v.rcicr naar iii:cld.corn ovcr Amcrsfoort,
lloevelailcll cn Vo.'lrthuiz,:n, \nr.'r&r bijdcirs ccn ruatpauze ,),it ooit-'vaar o\Íc-r'-
rrl ;oS, achti:i:voI6d door tvro : scholckstcrs. l'la ccn vcrrnocicncic tocht ov.jr
cl-c hcuv.--Is v;.n d.c Hogc Vi:lu.r,ic a,'.lt]<om§t in Apcld-',orn on z-cvcn uur.

Vr 20 ,;tcí ??. N;,- cJ-r.io kv,'articr in C: rí,g.iiL gcr:jdcn tc hcb-lrcn rccd
oncl-*rgctr'kcnde on 10. jO uur ov':b
,.g ,à*" Almolo vurlàtt..:il wr'rd. Vi
1,r-'riCl l'licuv,r ÉIc:t.:n aa.ngcdlr" n, riIàar
ca. iOO cxx gJzicn). And.:rc 'rogc'Is

clc IJr,;sc1 Devcntcr iit, ;-'-Itta.ir de hoof d-
a franic (vcr)dlvn.al- ci1 sltl i;rr+og;,3ctjcs
rti:n rol.l<cni<ölonic g:r,cstigd w;rs ( cir-

: groto lijst;r, gckraaScic roodstaart ,

gccl6ors, cn gro!:nc [iPccht.
Vand;rar [i-ng hct v,-::::'cl:r vj-a cic ïIoIt:'rbi:r',4 (ztrartc rood.sta rÈ, flu-i-

tc:l , .Trau!íc ,rÍÍ"gr.rrrrangar, :ir,*artc ltcí-.s en gl:.nsk,:'a) slippcnd ov'-'r Ios-
g::ind-pa.:cljcs naàr Rijsscn, a-l',vaar hct i'lo-T\'.r-'ntDe lancl-sc_ir.arj zich st::.:ds
b,:tdr manif cstccrclc. Bl-j Ziiïtcl.crcrr, ei)n lllirntciJ tusscI Hcni1.-'16 cu l\1i,icIo,
Iicp ccn bontbskplc-ri;r in ccn wei.land: c,:n oÍLil-:rr/oorr bioto''p voor clcze

s,-.lort.
Voorbij Zcndcr)I1 rcr:ul't hct a,rntal fictsl:and.jcs cn grocn-or0randc' b/cli-

gct jcs stcJk toc, hc.tgc :n h.:t r:ig,:not, zclf s 
". ! lci; :nrlir1d, vcrgroottc.

Ëc t 
- 

t- inddocl- ,r dc Jcuildhc::bcrg Brcklcnki:ittp , ',terd bc:1,: ikt ,1,ria' Hcrti'l-' ' na-
tuurgcbied ti' j'Ïolcnvóen, IIct 'ltif t b:i 'lc;rscl'o, Oo L'l'iL''jLij'1 e n L'-rtti"oir:
sloti:n r,*it ve..n watJ^rranon'i;1, r,.rcilancli:tt voI l',ict hcrcL*-r'stasics, bossal;cs,
bocrcl,:r:jt Jes en ro td.bontc kircri:n vc rv().1-mal'ltcn, di t f rilíi:i-'-' sfuk jc i'trc tlcr-
L.].nd"r Aan vogils onl:brak hct liccnszins3 holunrlltif , pirtr1isr gral]}IG vlir:".
Ëinr,3.ngcr, dó c.crst,-.( !) buizcrd, braant;1uipcr, spotvo6lcI, rvrilp cn zo-'
iío., ,-..]n Sorrdvrnk! " Aanlioi-tst |r j :,:n vi'Lrl dtr mooiatc ;ier"igdhcrb"'rgen virir I'lc-

dcrlancl oÀ vijf uur: ocn kortc opr:ilae-'n i':et kund"crhoof c1 jcs, omgcv;;n doc'r

:lcer ho;;,J b-,;l{cn cn c j-l;on, wa;.ri n c,.n ilrotr: bontc spccht , boonk};v;rs
un bra'lnrsluipcrs brocclc'i:irr 1;ic1c]'': ov"'r c'i11 smal- brulliljctji-'ovur cllc sl-ot'-
i.;racht na r het i:r:chtii6;c Lairdhu ir;.

I s Avo;rCs r^rcrd ccii bLiI< sr-rr,t) -:z- ock gchr,:cht ::-11 d-c Bcrgvc'nnen' "J:ii::
O.&. ccn bOOfiivalk, OEvc1"J-OpCrí5 cn [c1§I11pil:pct'':ro]:tli:'1 w':1 r:"i'ri]Oil'loll'

Za 21 rdaí ?7. Va-ndac.3; zou dc o,rt l'-r<-'ting ''rct clc Vf/G cxcursic oi:'i

g.ro fr;-l-T[rmaili: rlaaisv'rncic,r. T jdcns c1o fietstocht rr;rit dc JH naa':r

Dcncliail;o r,vcrrictt o , a. Waerr.{o}1oP1i}Í} 3 6ro b '; }ij;tr;r , 5:kr::'a13c1'c rOodStaart '
llractil*s cn booi,ililu'v:lr. lit ipt op t,'ià a'riv :ercl:n l'Í;:'rtiir v'ri-l 11 -'ir i]crgt
iÍ. "r, 

I'ic,rr Rypltciitir, Jos v;-r'rt 'Ij"j- cn "jko \Jlrl"cr'
i{i;. dc'koffio lvcrd 1"ilui:,s 1li:zut nní}r Bt:il bhcim, -)O 1;m vir'r' Do-ncl;amp'

war,r r.rc d-e nicl"d:lstc bont.: sl),:ci1t hooptr:r t'' z!:n' H'''t bos tuai."rin dczu
jrrocclL liilt vlakbj hct strti-on v"-.l'I B..'lit'h'ii'l oi] hoort $ij ui-'n iíui:'irr'us'

llct is e--n g",r.,a6-;à ci';';l,n-bou]',cn'or:; ntct c -'l"t 1.{'jcItl'crigr: ltrtrill" i-'n krir'icl-

Iaag r,r,:t o.a. ,1í..:r, hezcIe.r, i:ar:t1:.;rfocli:-, 5s|1r'q]1:.r'vg3:r:-i , '-rit3.ji:rlocil) ;'

bosatlcntoitgn, kl-aV,::rzurinl; ,., rr àaSlr,lOk. Oi'lv.l11end' is c.l"'-'t du- clocl-o bc:'l ''n

hicr itict vrorcl:n o'D3,.'rr-1ilnd, t'J'rardoor hi:t bo 3 zii)t 3c;chiltt ilr voclr lr-r)'-

1enb,:oedoÏl 51 rLi.: i^/ii clan ool'. i-n r'.rirnc mat - z-:'scr\. Bo':':tltl')vcl1'3, hOICn-
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duif (nog prilchtig rocpcnd), f ap'.relvinkt-.u, ll bont.: vli-ugcl:val18or§t
flui'tcr, minintu.nl ,3 grotc bondc spechtci: ,"rcrd.ctt in hlt bos waargcno.-
i:1cn.

ltra cen uur zcckcn vrcrcJ dc niddulst'. bontc spccht gcvondcn. De

vo6u1 ilas niet ,:rg sclruw cr'. blccf op 1 12 n b jna ocn uinuut tcgln ceu
,rr:jsta:lndc booi:i poscrcil" iinlcolc Ilalcn w;.rd. cotl Zi.-Lcht itsjuuk'ï g:hcord,
,3:l,.jlccnC oo dc glotc bont,; snccht, It:f,a:r ,:indcr ,:tet,:ii;,luchl"ig. Dc bckcn-
ci,: gaaiachtiljc rocp r,rcrd nÍct 5chri,rd.

Gclunchd r+erd op de na::kc;rpl"1 't$ v''.n hct l(urhr.us tcrrviil d.c aïlpcI-
vilircn on ccn in ccn plas iu. cl"c bcri"'r four-11;crcr.d.c farnilic;5rotc Sclc
kwil-'staar;en ons om d.r orcn vlogcn' Vcrvolr''-'ns i','crd- ecn wand-':I:i:rg go;laak"l;
in hct gcircngdc, Ioof- cn n::1.:Ildbos tirn i{oo,'dr..tcst-.:n va.-:r hct ;tation. }aar
hoorden we Cnige gwartc i:lí:ZrÍI t ZeZin vcrde d.c '-lr rChtisc z',t:rt': s1:eöhtt
gcudvink, 6ocISors cn 1j-ro.ltwc vlic;;cnvanJer. Cp een d-c;:lr brand oirtstenc
opi-,n lllck van ongu'\.rrcr tl',Jcc vÍerirr.nfie liol-cLlct;r vloog e.rn spcrhlcr
ovoro Hicrdoor aang(ii'lodcligd wc'rd ona{lvccr cril ul;-r uitg:kckcn il'Llnr cvi)n-
tuc-1 nicuwc ovcrvJ-icg:n61s vr::ofvogols. iIeL blcci' bii 5 buizcrdcn cn
c,ln r..ÍJspcnclicf bct cr oir lsrv,,,rt rrcor viui: r nJ'b voor h-'t vr:rtrcl<, twwc
r;ofvogcls :lankv. ri'lc;r, dic aanvnkcli1i., beide, voor hi.viilcn. rterden ir.c.l1gc'-

r,;j.en. Eón van bcicic block cchtcr ccn irs:sl):ndicf te z in, cdoch, é6n
lrr.rrili is ook .rru havik, nictwaar? !

rloncl v. lf uu.r Birlil rtd tocht naar lti,-t Syclrrenir, vlalc r:ttclcr lilord-
horn :,rct ondcrr,.r,'g e,,t: tortelrluif , cnige trttlltcn ei1 con r.t;,tnlrct jc Silauwe
lllauwier, pronk;:rd langs clo lta.nt v:ln d.'' ríc3.

Op cir b i hut Vcnn zalï.in lrul 8;':Ig;ors, hoontpicpcr, grutto, ttrrcluu;',
:.rintcrtaliir6 cn lr'oli ccn p.:,art jc Gr;ruwe klat',wicr, t:rv'r'i-i1 v'r" bli tc::ug-
l<.er öndr.-r de stipl:clilotrups zatunr ctic ovr)ral aatr vast bloef plakkcn.

N;l hct ct,-,o en hei; inrichtc.:l v&i1 hct ]iamlc;neut wci:d tcq;rir zons-
oir,lcrgang (?-1 "45 ,.,l-,r) trct hciclevcld irdc Pai'rdcslcngtci? b:zocht, op dc
grÈn.r tc.,r iloorden v:n Ootntrrsuir, oni dc llachtzwaluw tu rien of te horcn.
ria-ar ecr: uL..r zoekcn op <i.c duistcrc hci-dc gaf, op cen grote vlcr-'rmuis nar
niet 5c'L l1cr,\,Jlnstc ::c,sultalr'b. Bri tcr:uik:n;:t op de canping irij Dencha,lp
w rrcl een bt;dclr:nde jo rgc :ansuil 3choord.

Zo ??- r.icí 77. V.:rt::ck om !.jO uur op dezc'?racrLti6c zolrdagrrtorg;n
na i' d.e llcrgvcnncn. i'lct '*.:.,: hicr ;,;i'Iuliki5- :rog irict zo d.i:uk, zodat rustig
k,:n wo::cLc]1 gcirctr)n vir.ur dc xrïgrvrlrg cir zt'reri;e st:i:rtl, 6cclgors, c )vcr*
lglpcro kuif i:tucs, ec:r b ,na erlbino buizcrd, spotvlr;c1, braarlsl.ri-'cr cn
t;cc oirtr jz..rr3 volSons iilrtin v;.:11 ctlcn B-rS bchiof r{et:} dcz,.) patr:jzen
tot hct subsll . r:lrasitetoru!ï: du vo$cIg 1^r':!r':rl1 incl;rcl;i'rd vfli t)onlccr ilct
oc1 coritpLect grr ::c lcc:'st,

'IW,:C rtur 1ilt...r" l.CCsI'i. Wíi OvOr l::l-e i-nC st.illC \.rIr;.í, Ct jCS n.'af de Din-
ke 1 t<:n Zlidcir vir;: Dcncll;:lirp" Dc wa-l:rclcliit6. in cl-c nl:t1;.rviir5 1t-vi:.i''1c ecn
bonto vIicSrnv.--,.n..,.;r, d.; cerst* i.rieL.:wl., aIr s..rotvo1;rI, braamsluipcr,
paapjc, ncstboulend.c huis,iwulu.!/cn ci1 con buizerd op.

Na c.:ri picklick ronC tuc.. i,.ur i:r ccn weifanJjc vras dc cxcursic
i'trO Tr.lente af r;clirp,:ir. Na af scheid gcilr-r,icir tc heb'ocn van ond..:r5,ctckcnde
zo''r. via. FIevol.'rncl nl,''ai" À tstcrclai:t :;crcden vrorcl':tt'

Dic ,,iiddag fietstc Ík via iret lairclgocd Sin6r'-'.veir en d.e watcr-
,ro1e11 (gouOhac-ii, gro'tc gclo kr,viJ,;:taartcu, iracirtegir;'"I) n'a;r"r'.hct Sprin-
gendal f<:n litorcien v;..n Cot,ni:rsnr,-1 r1u't boonti"lev,:r, 8l:.'.uwc v1i:gcnvantl'cr
cn f hri tcr.

rs Avr:nirs vro,-'tl do,:r mi-'i r:'].o:; ucn trCirtje uaiir dc n'rortl-cliii(St) -:unt
van i.je.cicrlald i,r Tweirt,: gulraaki. Dc tcrugtocht n:a' c'-c Jctti'cl.hcrbcrg
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,.1-.>ri:,:' i.lc itcl;icii, ,iit oY r-lt rl-. liu i'IS, -1-.'.r.:'rl,.j l:,'.t;'.r';; .l-.-,.-tlr .)(..1 l"/ili]:Ii,(:!
,':chui/u ::,.1:':r"l-! il'rocht, .l'"r,rt,i.'1 .);' ,--: l l'.,rLf .,):l o:,j"

Dit l:ut:l<encl,.: v ,.,:' L lr,.;i, - i i'td-: vllrt c1,,: V iG :',:cr,L't.r:j-c,, cl.-i,- ,:i.rt
)', .i.i\ rrt jt1 ? 1r.'r.rÍ,)itcl ,ry ,/or- rr i/ist. 'ï,t,'l.r;j1'tnr-i Ll-;;.:,'l- ,ll z:.-'l-fl.:r;;'.,i.., r',.];-; b\12:,-)'!t-

.r --r: g.-,,';1.::,-.;;il. ..ri..;; ir:.;:rr.:a b,r.,'ö[lïfntr.t. T,:ri;u.r t,r- ocrr]-,ri rl-.it cli: voI;;.:rrc1-r l:-i;r
,; .t r,.Jur rri,:t*bi.;.:.LlLtirrj,j I ccl r,.r:t ,r11 -; 1.i1r--l I...it v..:: ; ,2,:-1 1.,;ir. Otil.l. clc ;-.ri'irs bJ-cc1<
,r-il': 'lr, -, tï-v-ill,:ir, il: r-:r.1 r-, .., ' iiiL-: f. v -, .,1;Idl:r,, h,, - i..-i,iii; 1r.,., L ;r,; lictttc
( i,rr',r r illr..i-I r;oi-,'i; j'. ut- wcL t L-. If ltr:cu Íli.; tscir ) .

a

.tJ t iic,., . t-;; i:1.s ll.i...chii;; r,re r : r;,tbr:v;c1]lt c.i ; jif i:i,,, 'i';l;c iÍC 1IiiL.i. D,l tocllt
ir:,;.,r: ret t'ter, ;llcr,'.]:; lf!'t ov:-f C.,- .-r.-11:l . lc;r ltrr-.::ticr l:,,n;; ijerd ik

,,ltcrrc'l-cJ. lli-'r tclhoi:h iititcll:1,.:.,-ti1 lv-rril il,t ilirl-11 rl.t.'..i' ,i.'1i,,:;.'r-hti.i-ri voo,itgc:"
.-1 .jr r,re 'b tLtri -,cn til;L1r:: ciL lipOr:ir c'ioor ; !-riiIl rl: .r t jc ,lolc.ilioliSi; t .' ;li-ti L r []c'
ltiL .;cl,; cn zvJaltbc rollrlstr:,,-'.vi,, :Laclri.;,,', -..,-11 ,'n i;,)ol'r ri';,:1.

Via .lch.:ct1i.:b.;o1', Jii,:r.ir'; i\ I ;'b.:t'{-li.trll , lrc b lrit toi:,-'sl:-,,: ,lort:;ic jlcct:
r.t. rl.;:,t)Í' di-. llol;'.i.'cht('rijeil .Í:jcho tti),;t.'c1 r l,r;h'tlnlco .:,r Gt:i -Ll-co 'rcrd kocrs
1,:,.r,:t na I ].lcicl,r. V j-4. trc L J.llloo j.'v rl'.' ki^r :,.t j-lt :!-n lrct , t:rooi,t,.-;cbic d
r-r:r.r'] cj-i: Drc.irtr;c11e ,\;.. Vu.:l v.ri,,,1s vJi'rrlt\rt'l ar ,)vcï.1.Jcl- :rict "

''.I -rnda,.. r'' ',,'.y6l f ;:.;ig-,;:: 'Irl.r rIl, Ottil- Li.rIu,I, )rCu,lr,;L ..:-r )1,'.ricll,-il1c11 í1i1íili
,lii_. t,r ,f [i j]tr(l- ,l , d-.t ,)v rtrr./írl (lil()ï. ...,jll',;lLi:t.,,,,1 rcndon (j-. zo juril;b i,l,-,"-

ir'r': ,t.r 'trc:L:r ir , l)u -'unt ni-: l- l:,:r ri-].11, l.'.;it ;t ri:ti.:r]. Jr-; ziu't iroi, '' "'1-' w'l b

o r :io 'ir ii., Lctocl.rt i ViL li ro:.'r',I,lr.'. ï', r (ii-L,r';tt bn IIar .tt kvlr.t t ili: l'r 1r.;rlf vilf
-, .ti iil 'i::'ri:ritrl;:,:r ;ict c;I(].U-t:\,,r,r1,; ïltoi; itrrl '.:.rl,l-tli-]-t.-'r, i,oud-11,"ia.l-r., 1'l,Iu-r-:r'.: ]i:.f c '
: i L Ji] l: roro

;ia 21 ,':ai 77. i'la hct on'bb it vertroL ik r-,i,t 9"CC u,:r n':ar Groningcu

Dí 2tt:tcí 77. Na een c1ai1 j,:: bc::ig tc z 1n gcviccilt !.1(-'t hct voorlcr:-

2.,1i: d.r '.rí-.-:.;:'if ar i(.,i-it,-jin \r.1ll c jr'i j.r.1;.-'ilcic brr,;Lr-r-l- c;"r 'ti'ri:c rc-ll"girl:toi:Lil'il'i-

ii:iriJn viln d.c doctor;hc.]fasc
ririv-i:itoit 3a doorloi)Èn,
bti;u,-ichtc1., I Gict nj ciic ilt

')rtri-izctl " Vo1;icns
rL'.i- gr,rotuil hori:n
,;1.1{.ryg lng rr"::d r,vcl

' r:;1cl-: jk rt.:'rri :'ezc
lichtbr:: in u.i-It jc
ti'roe buria;l:det:t cn

tsiolcilii , clic ih aa:l cle Gro,r.ing,:r.' t?-]1e;*
'u'.1crd tG ;ivcncls ccn b.),.,oc'1-' Scbr:lcht aai:r r..le

on 20.JC u$r ber-'illt': " Vcrn;lc'icnswaard

irrf orr.i:,r'bio riott jc v;n:,f clc l.r-ii;il' 1lit '-.rc';:l :r.1cli.\ r cic

iin ii'i i1"I L1'-r.rt jc ilouv,': l,t ;r1 | ,11g;1 ] '!-ii 
-r,' -'clr i,i-,lc 21Q11][i-

hcloonrl.; tt,l.,.; -LrL,:url w,r.i:íL ci'-r ::r-riSilol.tl.r:'l .;r-;it irÏti c:L

:,,-:lf ,: ;,ez j.t':n t c.jl'] kl., 1nr,1.ci r.l ,rt,';c,:r rj-n rlf 
"tcc,:' 

::f fcn
VIool5 b l ll') i -Liclrt LiLi]gs " 

1'/;inr-ti-t cl.c tlL).'-.1-:11 v 1'cicr
1-;;,-r,)C\iI,. u' ',i,::,-'11i.,-i Icn ,ri-t tt.l.: . , icti'Lin;;,::-r.

I]i;ln.r. \,,/,,..,:'.', tl.-'-r lrci; i;lrri.1-Crj'tl-i v.-'.,1 c'-ri"I 'iri-1.-r:-r :]lii:;l)OO'i"ui1 p;c'f:-
c1.u :, i.li).lr
rtin,Suilo,l .

-l wiclewalen i-n
je\.'Cf lo 1aj:tlj .)n

hi-:r t^lercl ctczl ,: t.,c,rrL i1j-ct ''1,,'hc ,i:cl , l/o1 ecn
'I . -, ,,.t óJ:l. .Lrtr: di.,-' l ,'. l;lrt \,'.'r-: i-'' 'c'::.111 i-n Gr ' Li l1;'-'rt.

r:.iar bc rlclcnclc

Do ?_5 _rc1^7?. 
Js l.)clt"-.rn.i1l;v::,;.:,, !.;t cl , bi.l I n:r,.iJ' l, :.11y7i;prilr;;1 iu t.1,:

L;iriiiCt:Szeir i) ri'l lïi-.inc l',i,:i.c,rr.1l i-.;f , § 11.:1.' ',llril- ri;;" .:L rrl )í e .:il pa r l:';r3-
,-,.r,.1C.,-,:t. 'f ,d;nS ,1.: ll.,r,.tr:f ;-i-íj Vl'n riji:l fil'f il,'!.--i- -i Cl !Of it)iitl il'"-'-i,, lrjt' l'f lj
i,r :1.,.;Ï^ , i./Cr' cil:,-r 2Q ltOrri,r-. :;t-r.l'r1l].qr'le1''; , 1:):) .:ir-' '.''',-*I -'') j ,- l r"l'-ri,(r j-jt rl:'IIi'rt
''i .ro,riii-;e ';'i: 'r1r1 ( .',b 2.,r.:l-.,'ril-ici), '1 ! c1-'i':r"'..1i";''lr'r;, 1 ;,t -''li1l.'Ii.,vi r, )O

:a i -l--; c r oI,:v i- ) t'. : i. C11 ..1 r,:--'-,lo ; i; l-: t r r il dl t-"lu r[-r
do,or Ce iivrcldcr

.,.-1. r1.:./.-tI, i ','1.'L -.":.rli ,r

lil.:i-n. rl.r.iLl;,--;1 ,,'..,1-'11'gi, 11 , 2

il-,t::r.:rcrv1,.L"t.-: br.'c.i.i;

ld, -'.. lr.fc 11 :)r.'lc n .

D.: ,.1.-..itr.l,-, 1i:r;.. ri.,t-rr: ,-1.,: .ol:ll'.:ct'-i.iecn,i;:'tl;1'-; rio d'-]]< c-.n

1r:v.;rrl-e 5 oeverllic 1:i:rr;, 1 roíi i(] irirtto, 15O
,1rot,: r:n )

i-l tri,>,it;il o'). ii':i:t blik ov:r



t)

gcen nicuwe ,:joortcn. llel cie tccht lan;;e de l(ooberiuj-ncn naar hct ,§l3and-
i,a"v:L.l-joen: j vlesl;encliel.:tl , clie v3;clrt:ht v:.I o''r havihen l-cLlcit c:rl ccfl
naart je gr::uite lilautlier

ov.:r de oucle, g,. IukL<i1; i1c3 ir.ive:'ltnrcle Retidiirgwc.; 6in3 d-e tocht
voort richting Grocne Glop (vtitU;i clc. beglra1111];-;ts Vr:cl,r-'irof ) net
clkcfe 5,.i';1g ;Zoil i { }1;'. .i:1;,ilui-pci;r ecn llo,:jric'tz;ln,r;,::,:, 2 graUle vlio5en-
vansÈrs cn in het Gloi: -.en c,r:,;estotc 6 blaur'rc kicl<cndicf v,rn zc(l-. na-
b,.j (gu"r, prcoi gevo:,:i11cn) c'r. '1 C rustig. v6 13|ijz,:il;tltlc r'rcspendicvcoo

Ifuiskras cLoor l:c'b bls cit clc ldc;tc'r'duinc:r (1 3r:ucLha n, 1 bo'-'rtpic-

.,rJr, 1 nachtcg.i;I) wcrci tcg.:n vicr nur clc \Jcrtcrpl;rs b"r:ikt, d-ic van-
àf ii., Z,t.-NO dijk go,rd. t,r ovcrzien was: '1 O oeverzl,Il-\lu'"Jci1 r 2 ','rinbc::ta.Iin-
3co, I kra.keonde,:, 2 slob<,enclcir, :l kl-ciilsr:'ai'ci(:-;t''n, ? clcciaa::scn,'1

J'rotc ltarcl;iet, 1 taf ,, Ic:1d, 1 rietzangcl' cn 1 o. ll;rnpha;n"
rn het clorp -ran^reklrten bi'lr::rktc ik dat l'l''Jn-i1 ')rro8'J ccn uur alclt-

tcrIi.,p, zoda,t ,,:: iu.u'veli$ks iltcer trjd ov;rllli:cf vt)or cen pils jc, iilvo-
rcils cl.e buli naar cii: bot.t v;r'broki

Van:Lf de boot,,/ord nicts g,lzi.;n; hct r^ra,; hoo6,,'l'tcr cn d-'vcr'-
i,tocidl:rcid dced zicir g.-'lC.cn. llcn kluut in ri'c Lautucrszc!':lold3r-'brLcht
6,t to'rar-.l aantal solrten op 89 I 't Ïs i,eir gocd eiland, Sctrier, ciàt

i.; hct i

Nacchrift " Dc

1ic,: v,.lotrspocdig.
'.rnt r,,,iI jc ,:o1c lrc,t

Ecn f i;: b,stocir-

trirulr:ci-s p.;1;11 l,'ïDt,-'Lvc..:lt 
"trccrf 

oYi:y,\pc1-dooÏ'n v-r-
On v,>;.iu113,:bi.:cl i'r:is l-i :ch;:r niets nccr: tc b:1;vcrr:

'129 soortcn in 8 dagcn!
t doc,r Nc'rL+rIa.nd.: vàrrr annbo''rolctt : l

Id. J. Hlr.v';ï'r
? -B-t977

'.JI-t/t]D



Irivuntrrrisatic-rn,.rprrt ven l-i,,. t Golltcr'.:e in Duivc:rdr.;cht 1)77

B.IUT;] DVI)GEIS :

14

,r.lg.mcnc i:ro : dv o,i:I
5 'r:riir: í'.ll--. j, r n,:,:Lr:l:,';.1 :ii: tota,l 27 jurr., a.,l-l-c .',-.ritt[ci.
I J pr.ar it1 1'11 i-'-1 i; c -, o ,: 1:,: t 'i; u r:re in .

i1,3: r:cl., l.:rocL:'vo1;c1 in clot,tn ulr .,',.jv-rs.
5 .-a.a.r ir .-; Lot- n ,Ju v v::i' r o

-r l: )a,: :r .)l ,i1. t t,.r,:.i:r,'irt;. ,c,;...clr., 1t:1',;l', ,1u,.;l;.-:ergcli rtccr,:1ct'c
.,r-ar.,l. in n. c,. (vc j-1r.irc1".n) .
:;ri:'rstgas 1a ,a,rï', v.)cl i-11 t1r,,';t'<.,it, it i 2 -.-, 1' ,:;cvondctf in
boor,rlir:It,,; (And,:"Ís , Jr. ); cliv. c>rpl. gi:r'i,n6d.
.11-;. .tJlr §; r1. ilYr-:r'11-.

,..n,!.rf )O1/\ r;aro13u-l-d ,tt-, hct t;t.t:i'i,;r t:t 3 c:rolo l!J.r,iirvíirn

l.lilcle ccnd -
Torcnvalk

',r r'5 c rho c n
rriu. -rfKOCt
ricirctrckstcr-

lio l-cnduif

iloltt d,.t -i f
iioclcock

2 A,-,n 1 ,_r ; o,) t?/', 1 c rcssi;, frg-,"
Ste cnu j-1 * 1 ),-.-rr', { 'lirv " 5'rÍiigcli ;,p ''1/9' 7ít vrror lr.rt erci'st 2c1c cxpl "

il.ir;.;rcl " Lt P 'l i/9' 77 nl': t;i, clc juv . ,:anwczi6.
-,i--.n;r.ril- - 2 pl,'r; 'l rial- i-rr l''"'oi'-:.rvi,tl1',kr.l':t, 5 ci.'r,it, vucrd. vcr'1.'..l;';n.

íLnc'l.uï. ]-.i.r, p in boofti-Iu{rr e -f juv, g'r'ini;cl .
Gr:'-, 1;i, bontc ,'i.pccht- 1 ilà:l:' p juv. il.,ziri'I .

.,r'.,r-.,'lu l<;',".',i- 'r 1 p -..1'.

-;.:-..itr,r - '1- t',,-.i. Íit B ,suilp,jp"
-,li'l'ri;.::': - t- j 'ilrr.'.f 

"

\I1 '.anric Gaai-*'1 p--irr.r ?

I{j):)lr.l.,-er-i - ''.li;.-,:tu,,,.r i,r t-r.r;tl<.r.ri-..: iL,.rt] tr:o,ritol'c';(i:t,rir illr-.n d.iiL vool'-
6r.a-nd.e j-,r.;ir) "

Pi,Lpcl-i.tc,:;: - iu ,': inciur: t.'t,-it,: c.l-arl v -', r ':l .'ntlc i:i,lorb g r-li-l ,lt ;-,.;r.,t.ie."l<e I iik
i,1eíjr pi.l.ron c&ii vor-,r1;aandr: jllrun.

,i,rtkop - i-l :r , r),a.:'rr.
Íit:.rai"bi.i,c;; - + r 11,1.-ir.
Joq.,llcruiir;r- 5 i '/ p;r.-r (too;;cno,riuïi)"
li intc::konin;;-- 1O--15 paar'.
Giote l lstcr- i raarl co::itc brrt,rclccl ucr':;l.i-r,'r11 c].r 2dc bro.-'d.s;t lt juv.
ii ,.n511,1,:tr-'r - + 1O pa'r.
. icr;I - ï]-q,:,.rcrrl br,; :d.v rg -. I (:?-'r-,:)"16) zc.,r víJu1 ";rpt. ) "

G:,1;r. llr.roclstaart- 'i 5 'tr:i.',.r' ( itr b.tor,rholte '; ) ,
?or.1borr,t - 1 à 2 .r11..rr.?

i..i" i(a:::kiet- 'l ,r),Il1r i-n 1,.i" rr'irr.-,,r:? (2,/:), ^,1i1:,.,t).

,:iit:;r'ii:tz nÍj-ui'-. cnk-e1.,' brrr.',cii;u''i; l-Ic-r i. : r -L5te r; a''.n r,lltcl ',i ln Llöt tcrret-n.
'i,:otvoE;1 " .l 5 píirr.r"
L,,r',rtl:rtt * -r À J pa; c.
'-r-uiitf li-,. i.tcr* 5 à 6 )r '.r1 .

Cli:."ir;,tu,s - r À- j pí..ai i-r.,...11 .^rens v.-rn Lrct tcr.rci,r.
LLitÍs -+3t)i-.-.:.r"-ra'i'Jl-1tJ.'1 Í' - ':l- f. 2 11 . riï'.
Gr" I'I1i-u,jcn\'ain.ïrl'-' i à , rl-i.,-1'r.

I{,-i;.;"c.ll1s - -1 à. t -.) I 'i "

;i )r,.)'iuw -- :r.l3JllJirc llrc -dvcl;:, l- i.:r bl.r o"i]1 .'1t'Jl; 
'il-ï 

'':r-i b:iu'-itl:'trrg'
(\ ' , trl i:r .' .- + ' 'r1;r'-'-Pf

Puti;.:r -ï,lo;;eli1:1rlr',r?
V i.rli - '; à 7 it:-,:1 ,' .

,:1,.t j-s:.tui - a l-l::i)ilccir .i;'-] b.,h.iiÍz i:rr, , crr-]i'-:-1. 'l i'i ,L: ';tl<l ;tcn 
"

,:ij.n;;t,tus - vr I ;-1-gc:tcnc 1.:y'r:.r;tlvt-t.;-; L, 'tj-ir,,l.:r i'.i nc;;tr,-'st -']1,, d.o'rr vi:l'-
l<Ic i- n i lril'7 :'.-,1 i7 -l- 1'tr Ii1'r't I p'j i-I i r1 ]'



Enicefe opi,terhia6cn :

De 6;cnen, die d"e vogclc hcl: rc r:. 5:riti5rl v'r:.rrJ11

r]"o. - nl.astc or.rlj,jring
De pir.rca nct ecn ? = dubi:uze brocdvo,gL'I.
ilct t,re:-ter:cn van t(ool- en Pimpel;tc:/,ui1 i$ i",1(.)

rcn d.:; r het verlclcinetl virl'I, vlie,il,rtopcni"ni-1
Xing;:rur;), end-e rciccls valt toch op, tin.t b ;v.
1cn ook h:rgcr 1s.gcn d,r.;r v to3;;aand,c -i,lr-r:cn.
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Jc,,->p 3ullor cn Luit 'luurna.

cl-i-ik c.enclue--l-n tc vcrllla-
van rlc ncstknstcr (zie
ii: A:-'istcLoarl< cl.e :::ntaI-

Is foura;:;;;:'c

B1,.'r.ur,le rc i-1;er

,S. rient
Knobb .-.12 \'raan
Buizr:::d
Sperwcr
Boortvalk
Patri.'is
i/atcrral
Kicvit

,/:'tcrr;trip
Houtsnip
Rcg,:}1r,rulP
Gru'b t o
'/it3atje
'Iurcluur
Zivartr: ruitcr -
1íluut

Zilvcrne,:ut^l

Storr.tr'.rcouw
Ko]<nte euiv

Visdit:fjc

Gicrzrualuw
IJsvogel

Grr-iene E,lccht

Vc I dlc.: uvre ri-k
Bourcnzr*.:rl-,-rw

i{uiszvraluw

tloelt
Zwart c i,'io es
i(ralrsvogcl
Koper;rick

Bc f l-rjst cr

L.ncllcn

g'.re g;1d ecn enl-,c1 .:xp1- o ggu; ,;l jrerildi ook klcin ,lan-
taI ro.:st,:nd r.rI hut tcrrcin"
B/1177 in dc'rkcr B:rocï)31 horcrl ovc-,:rrlicgcn.
enkele maicn w:iir[iencntcn in v;,i1 rirclcn n.o.

11,11\t 161 2?/B'7? en 17/9'7? 1 cxp1. ov:rvlicgcnd.
?_$l 1)-t ?6 1 6 expl .
guen broodgeval d-it j:;:-Lr; \.Ii.: .rrl.3rtiílgurl vaÏ1 r;tocds 1 expi-,
brocd.volicl n.o. gcr,;4c'l d in voor jaar ro.spcnd-c 6 exp}.
12/2'77 1expl. fcuragcrcncl in oloctjc.
bro-.dvo,1cI weil;rnclcn rut" N,* O."o.,6ti'jc]. veel cxpI. fourage-
rcnd o;r lrut t.crrc j.n " 13./12''75 itc::lce hoge trck v,r'ir cl-ezc

soort in Z'l richting.
i-n .,----,or- cn n.rjaar vaak gfotu' 1;roc rci: in v,rcila.nden n.o.
2?/11 et 1l/ 121 7ro 1 o:<pl . o1:r1,'cr botr:n in rr-i j gtes.
6/B en 13i8"7? bej.cie kcr,:n i rocpc;rclc cxp1. overvli.-1;r:nd.
bro.: clvo5el n. o . in vrciland,-'n; cnkelc per.;nc
1/10'l5 ro;penc1 ex1li ovcrvlic;;nd.
brotCvogci no. vreil-nden; ,rcl1 crllieI pa-lr"
29/'.)t/6 rocncnr1 c:<pl . ovi..rvliL:filncl .

17/l+ en 2:i/4'77 ov,rvlicgcnCl 6;i:,ho,;r; bro,rdvogcl indus-
triegebie 11 Ar:st.:1 ïII (Andr"i.-'so Jr. ).
cnkele f curagcroniic cxp1.. in rueilaitdcn n. ,:. in ua jaar ,

r"iintcr cn vo'>rjaar.
iclcn als vcrii,;c i;r):,rll in }<lcin aantal .

Íclc,r e..l s vorÍ.'1-r. ;oortcn in groot ',',anta1 ; in na- jir-ar oil
hct tcr,:'ein tegen dc evcncl in gr,rot r';-rtt:i1.
i-j,:rc5;,-,J-d iir v:or j,r. rr cn zotler ov':rvlicgc:rdI bro'-'dvogel
fncl.ustrici;.:bÍucl A rrtcl ïII (Anrl::iesc Jr) "
in aoi,rcr' .f..,t.rraí;c, enrl bovon tcrrcin, sot'ls ir. gi.'o,:t L:rnti'.L.
25/?" 75 2 cxpl"; cl-r rna g/-'rei;cl(l 1 e'xpl " l5/Z'77 weet 1

exnl-. 1?/9'77 1 oxpl" Jr)vlingijn cn ilcrrni;d.
ViLira,-' 5/7'?7 6;rcgcld 1 expl-. f.ur',:i ).)r,lnd. en irr oirgcvin;
ve:r tc.r:rciit.
brocclvo;3..I :.r..." op ntr-rlr ::r.:.i,1 Lcrrcii:, c:: enkelp:lrt jc.
broirdvo5,.rl- ï1 "o. b,:i,rl'cicr:-i::n in Duivenclr,:cht; eilult en juv"
c:<,r1-, fouragc:,:.)j'I vrlr)J- tlrr h,:t'Lcr::':-i:r. 11./)'l't zeer droot
rantal f our,r .lc.r -ir1c1 in },..,t^rt., v-:ï1 it,) lcr'I r 't 'iilcils Lri.trc.irl ttri a" .
bro,;d.vogr:1 b:hr.rizi.,rg Duj.vul'IC1.rJcl1t, f ':"tr,l,':':rcnd gcrcl;cId
bövc.ir tórrci1 ; (11/9 'J5 zíc bii Boerenz,,ualuw ) .
li./lCt l5 gvr',g 'Ic1 ovc::trrll:i';cntlÈ cx1I .
'17/':'77 I c:tpl' gchoord .

weirrig r:x;rl o ii: u. jaa:r, wintor rn vc 'ria r 1975/77,
idei:r ,.ls vorigc ,s':,ort 1 'LeLr ,'rei- ri6 e.x,a-"I-" in najlari \r'Iil
t:r'eLc lricts il,]irlcrfkt, ccröt sp 1?-/it77 T ,:a7- r":;l:r-1 " trclillr,'nci
cn fouregci':nd oP hct te:r:rein.
l'//4-tll 16 uxpl. fcura;crcirc1.

nd dan rel ov:r'trcklicncl tue,lr
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Ztvarte r,-r;dsta.;irt - 27/7'7? i cxpl. b , r,,iacluct ir"o. (bic,.'rivc.,,i Driirrcir-
dr:cirt" ).

3o ,tc vlic;;-,nvtÍIÍ- -c-- 2l/::,75 1 -.x1";1. vi'in fl/:+ ... 'l':/5,27 'l ó c. r,l- " 1?,'',),?T'l c c-;: rl- "(1,:-1,:pic1:er - ovlri:r;l,;koli ii'r ;::..,ja''.r jÍt vr.,uj. -ir.
'ritte kwili.:t,-t,'rrt - br,.] clvoi,:,;.-l- n.'-o \",i;:rl juv. c:r I " ,'lit j.,-.i: op hi:t tcr-

rClr-1. C]'L 1n Ot:lqCV1.i].Í..;.
Elrjs - opva.Lloncl: n::r.ji.,.r, vri-ntlr :t:r vrl:, : j l.:.r 1)75/77 rccn

cnke 1e l'It.'r',fi11;iii1 S r '.i1 i\-s7. s ., '.-,r'b 
"i(lr-'u - vrij icre,3c1d in :'r-riilte s rr.i t -r'rcin .--xf il " f orrrrgcr. iirl .

i(eep ;1.,:ciit:l .rp )O/'1 i77 er.-,.,:-Lc i:r,.rl-.

',y'5. 'rilili:lcrs: J. J. i,{. Airciri,-'se
n" AnC.ricse
Havikshorst 71
Aie;tcrdai:t - '1011 ('tct" tiz t8 64)

J " J. i"i. t;n Bcr.rlc
I(ast:n jcplcin 1,j IIï
Ams t.'rcr,err"-O .
(tel. » 4296)

,5:-lr.:nstu11cr : J" J",ti. Ànclrir:se

:uptcnbor 1)77 , Anctr/RD



AI{STERDTTMSE BOS derde kvrartaal 1

_L7

in het vorige Mede-Een aantal juli -waarneml-ngen z]- jn re
"U"delingenblad opgenomen.

De waarnemi-ngen, hoewel.critj-sch beoordeeldr blijven voor de
verantwoordelijkheid van de waarnemers.
Nummering volgens Vogelgids, Je druk.
De numners tussen haakjes (..,) verwijzen naar rrDe Vcgelwereld
van het Amsterdamse Bosll , verder te noemen 'iBos-Àvif aunatr.
+(,.) betekent: aanvulling op deze avLfaunr,.

3) 5: Fuut
Nóiarànt: minstens 4 twc.ecle broeclsels:
ÉÏnae;;p6elplaats - 13/B net juvenielen, !v. 24.
Gem. terrej-n - J/B net juvenielen. Eerste broedsel hier mislukt ?

zie vcrig BIad. Eind 'exc. pad - 2)/B net juvenielen.
Iuieerptrd !íe'st - LO/7 rnet juvenielcn. Vermoedeli jk hier zelfs
derde broedsel
El-ders: L.lndscheidingsvaart,
Ë6ËE--u'e ; aàid6ifrï3Ë-§m;"nËiààn ( srenzend aan Huo rdk,:ntoor KLM )

5/8 fuut op nest in rietrand - 1/9 adult mc't juveni-elen op de ruÉ;

9/9 een paar met 2 bedelende juvcnielen (vDr)
Klei-ne Vr,jyeS
16/8 I ex op Kleine Vijver tussen bankenplateau en karekieten-

kraag. Geen verdere waarnerningen uit deze hoek.
(?) 9, !oda44q Eerste waarneming sedert 13/52

17/9 l- ex zwerrmend"en vliegend, Nl.i bi j Gemt terrein
25/9 4 exx aldaar (ns, SS)

(r.a)

(io) 18. lalscholver li'aarneminge n op i
, 14, 2l/8 (Swart, RS , SS , C'i/ir, 'riieringa)l]i t6, 3O/7 - 1

+(239) 29 r_ Zwartc ooier4aqr nieuwe soort voor hct Bos.
t4/B; 11'n 1r, r ex ri" No, oNli ( lls , ss )

( 21)

Vlieghoogte BO à lOO m. Grute zwartgekleurde vogel met 1ange, zwarte
ha1s, lange puntige snavel, poten een weinig buiten de staart uit-
stekend. Vleugels breed en gevlngerd. ivitte buik. Kenmerkende
vlucht: 5 à 10 vleugelslagen, gevolgd door glijpauze.
Kijkers: IO x 40 en 8 x 40.

Carolina-eend, t3/8 t o eind Jollenpad, al eerder lvaar-
E6Aöman-6ï J-Jachthav".niles ( Swe.rt )

2!. sr4lgrtq}ang. Na ZL/J waer m.i.v.:
t4/8
2?/B

1
2
B

exx rL. J , olliír ( ns , ss )
exx inval]ond ONl"l ri (Swa.rt, SS)
exx, ,steeds rond.vliegend boven ONit (l^)

lO, 11, 14, L7, 25/9 wararnemin5ien ONI'I in vrissele-4d aq.ntal,
max. 6/g 40 exx (RD) - 25/9 40 exx (n,:, ss)

l, 6

(22) J), Zory9rtq1i4g rianvulling 2dc kwarta;rl. Na 2E/J nogz
23/6
20/8

I paar opvliegend uit Oitliï (ss) . Daaina slechts:
1 ö in eclipskleed, tussen + 5 uuilde esnden, invallcnd
plasje schuilhut ONM rt (RS, Swart)

(24) J7. Smient Eerste waei.rneming sederL L5/32
LO/9 2J exx r:-, v'/ .-,ver ONivi

l7/9 2 exx ri-. Z) ONlt (RS)
, later rondvliegend aldaar (iS)



(^sd Bos, :.9??-]j], 2e blz.)
(26) J9. slobeend

lome
+

idem,
9 exx
Ialv
slcch

2?/8,
(zg) 42. Kuifeend

in augustus en septcmber'kleine aantallen, rn3x.:
t\/g 2! à JO exx, e.Ile o-kIeed, op NM bi j Gem. tcrr. (vDr)

Go) 45. Taf eleend Na 28rz4 pas. weer:

(4r)
2479-Tq-+ 22 exx, ri. Z, omcricapacl (Buker, SS)

(4t) 69. Rí t: tgarns

(49)
Begin october nog steeds aanv'iezig, meest Gerri. terrein en omgeving;.

/4._,Buizerd Eerste waarneming sed,erL J/J:
fQl-TEÏ-over exc. pad ri. li,t (r,vieringà)
t9/B 1ex buven weilanden I'lz, sainan m,:t 2 wospend.ic.f en l Soemve^Ik,

Later verspreidend en vc,::dwijnend ri. O (RS)

/8. Havik
247T-Í-6x boven ONIvi, later ri. o (RS)
Beschrijving: 70 à BO m hoogte. Kreeg begeluicling van, boomvalk,
welke qua afmeti-ngen in het niet viel bij de hevik: HeeI duidelÍjk
witte onderstaart te zien, hetgeen, in cornbinatie rnet het feÍt,
di."t de vcgel het silhouet van een rreicc j-piterrt vc.::toonde (brede,
afgeronde vleugels en naar verh-ruding tot het lichaam lange staart)
andere grote roofvogels,ui.tsluit. Staart was iets afgerond.
Vloog na 4 à ! minuten weg ri. O, met een vlucht, die krachtig ge-
noemd kan worden, met snellere vlcugelslagen da.n bi-jv. buizerd,
(gevolgd door een glijperuze) en waarbij de vleugels J-ets puntig
1eken.

82 . 'r,ïespendief

+(52)

(fi)

t2/7
t6/z
30i7
1/B

Verder
t3/8,

t E hi;.lfwas jongen, exc. pad (vïicringa)
neL 3 hal-fwas jongen + met 7 halfwas jongen (!ïieringa)
ri. NO, over OI{!i O (SS)
ri j groot juv.eniel-, sloot lanp;s exc. pad (Swart)
ts waarni-min6en van I tot max. ] exx op
Lo/9, L4/9.

juli.: zie vorlg BIad.

1B

en 1 juv., boven Zandput liieu,,ve I'ieer
urart )

2O/8 minsïeís 1 ex bij exc. pad (llS, Swart, t.^)
24/B 1 g op Ni{ bij vr. 24 - 6 exx ri. NO over NI'i (RS)
B/g 1 f c"m. terrcin (ss)

27._Greu',ve gans

1 ex, vliegend boven hct Vogeleiland (BranCer)
2 exx, sanen met buizerd en boomvalk, boven weiliinden Mz.
Kenmerkende staart'bandtekcning gcziu.n (RS)
l roofvogel, rnogelijk wespendief, b;vcn ONiq (gakx)
idem, nu bovcn ureilanden Mz (gakx)

+(:6) 8 Bruine kie]<endief
paa.r cven Zandput }lieuwe Meer (0. Beckers)

t18
L9/B

6/g
2t/9

I
L3/B J exx, waarvir.n 1

(a1s LL-9-1976) ( t§

+$7)

r.I1e hierhl gcnocmde waerrnerningen buven ONIvt c.q. Irllvi verr,rocdelijk
vi^n brr.,edgeval Zo.ndput Nieuwe Meer.
V/8 I juv. (Svuart, A^) - 2O/8'1 juv. ö (Swart, RS) - Z4/B I ex
+ f g, later een niet uitgekleurde ö (ns) - Z?iB t o (§wart,: ÀÀ,
RS) :29/d I juv. ö, lastig geverllen cic,or torenvalk-(Swart, RS)
en) ? (tis) -t/92i (RS) - 6/g 1,3 (Bakx) -Lt/gl.e (vDr)
84. Blauwe kiekendief
2O/8 1 6, 12 n 3Ó, hooe over ONIvt ri.
24/B 1 ö, ri. o, oNl.l (ns)

LZA (nS, Srvart, AÀ)



( 60)

(,*sd Bos, l9?7-lII, 3c blz.)
(6f) 89. Boomvalk I'loordkant

25/9 r-ei, ri. o, oNli" onstuimige, rukkerígè
' staart en iets meer gedron6en bouw dirn

(65) 9Q, eatri;s
Géón-wàarnemingen na 4/6,

G7) 1o2. lÍaterral
24/g

114 "
(73) Kievit i"I.

vnl; op o

V/8 ruim 14O
( i.À) - ro

( zB) Bontbe levier
1 1 ex over Àmste. lveense Poel (E . Smallega.nge )

Qe) 6. Klei l-evi er
I ex roepend ri. O, ONIï (RD)

( Bz 1 L11, vïatersnip Na 2/J pas weer

22/7 in het nest 1 koucl ei ( gui<er )
zo/9 I exx, 1 ervan maaktc vreemd geluid irpre-krieuwrr (swart, RS, 'r.r.)
2l/8 1ex, rcepend., met prooi neerstrijkcnd bcsje ONI,I il (C.r,)

Hierna nog regelmatig wa;irnerni-ngent.-, ..

27/B 2 exx - 29/B 2 exx - 3o/8 - t/g, Z/9, 3/9, 6/9 steeds 1 ex(i,A, Bakx, RD, vDr, RS, Swart)
lo/g 2' exx, waarvan 1 ( ö) buiten,g;erroon agressief I i-:.ttaqueercle

o.rr. zwarte kraai en torenval-k; lrlleen houtduif werd geduld
(Swart, §S, +.À)

AV9 I ex, vIi-egend, roepend ONI,I i,/ (vDr). L:ratste waarnerning hier.
Kampeerterrein:

26/?, 6ilEi;66[s-178; 24/?', 28/8, omstreeks 24/9, z?/9 (straatrnan)
vermoedelijk vLn broed.geval Nesserlaan.

p2. Smelleken

1g

vlucht I kortere
v:rn torenvalk (nS , SS )

1 ex gehoord, Omoricapad (Buker, SS)

i.v. LJ/B weer waarnemingcn van grot-e groepen,
,f over weilanden NIzz
exx (Aa, Swart) - ZL/B ZJJ exx (Cv;) - Z?/B + 2oO exx
'/9 ! 150 exx (.4) - t4/g JBo exx (van Duin, Drijfhout)

2/8

Lo/9
(86) 128.

V/8 1 cx bov
zOiB I ex, ro

(gl) I 6. Turel-uur
ex gehoord

4-exi over weiland.en lviz,
Steeds kleine aantallen,
L2+2+5+4-2Jexx

ni ulp

Smallegange).

RS, SS)

m.i.tr.
Nl'I (E.rl_ .

max. :
(ro*, Slvart,

zÓ/9--mír.stens 1 ei gehoord, boven NM (Swart, RS)
(Bz) 12 .Rc nwul

nwulpen over keimp. terrein (Stra-atman)
en oeverpErrk Mz, a11een gehoord (Swart)
t:pend, ri . y,J . over ONM (Sr,vart, RS , AA)'

(Swart)
( 90)

e2) t35. Oeverl,lper juli-waarnemingen

131. llitEat.ie--*-t6/7 1 ex ovc-r ONII !í ri. plas je schuilhut
3/B id.em, nu roepend (Sïi;rt)

2?/B 2 exx, roepend, opvliegend uit s1<-rctj
Z4/g 1 ex, wegvliegend rand slcotje NO-hoà

en gez.ien (vDr)

e ten
k lieer

iï. van exc. pad (RS)
pad, rog;.p gehoorct

l,'aarnemingen van klein aantal ,t3, 19, 2O, 24, 2g/8, 10, 2A/9, at_Ie

in vorig B1ad. 
_dikwiSis stectrts

No..,rdkunt (Sw.lrt,
1 ex,
Rs)

op

Laatste vuaarneming:
, oNr.i ( RS )



20-
(e5)

(r.sd Bos, tg??-Ill, 4e blz.)
8., Groe oo truiter

1 ex, roepend ri. O , NM (RS)
nd exc. pad (Swart,
gehoord, voorheuvel

r

internedius, neerstrijkend
SS)

RS, .riA)
(Buker, SS)

+(98) L42. lemmincks str andlo
lex , Gem. terrein (SS)
Zeer kl-eine steltloper (musgrootte ) ; v,ri_tte bui_tenste staart-zijden, korte snavel, licht vleugelstreepje, (géón z.g.
amandelstreepjes, geen gestippeld.e streepjes aanwezigl.
luankele.nd vlie6end, roep i,triir ( een tri11er, geen enkel-ekeer gescheiden tonen), 6 maal gehoord.. Uitgebreide be_schri jving vÍ,rnwege status in.,rrsd Br.:s. i

+Q9) t44. Bcnte strandlo CT
ex gezien + roep gehoordr. ri. Zt exc. pad (Buker, SS)

(fo6) 162. Grote mantulmeeuw le waarneming sedert 21/4
74/g 1 adult ex, N[,í (van Duin, Drijfhout). Bnigqe wng. Je kwartaal.

lO/9 gchoord, overvlÍege
24/g 1 ex gezien on rocp

91

(ro8) 16 Kl-eine man te l-rneeuv,r
1 Éx: subspocies

(rog) t64.
Ger,i. terrein (nS ,

Zilvermeeuvl
t5 , 20, 2g/ó, 10

(rrr) L6 . Stormmeeuw
- 1, L3, 20,

LO/) J'exx (i.ii1 Swart,
(rrl) 1 Zwar e stern

9 steeds i (Swart, Aii ; RS )

2?/8, 7?/9 (swart, r,/i, ss)
ss)

op NM'bÍj

,1

I cx boven NIvi bij Gcm. turrein (nS)
(115) 1791-\iisdief Laatste waarneming ?

2ö78--GilàFil
(121) 191. Holenduif ,

c66í-jun:- -waaine mi ng .
Z/Z en t6i? 2 exx, vanuJ_t ri, Koenenbos over ONIvI

terug ri. Kc.renenbos (Swart)
4/? I ex over vreilanden Ivlz (llieringa)
3/9 en 15/B 1 ex op weilanden luiz (resp. Swart, RD

3l/B 2 exx over ONIii,ri. oost (RS, J. vràfi5t)
6/g 1 ex over NM (RD) - Lo/g 1 ex over ofrr.r (Ss)

194. Turkse tortel
Hegeknatig aanwezig 3_an6s Oostelijke Bosrand.
LO/9 l "*, met een troepje houtduivenl over Ic bos,(Swart, SS, lir.)

v.v. ,

ri. ;Í

(re+1

(l-12)

( v,) ?-o9 .

Qz51 :-95. Kockoek
ï578--Ë46ï6na
21/B I ex oNl4

jur,. NO hoek lileerpad (vDr)
(Cíí) . iaatste Íiaarneming.

Laatste waarneming:
1 ex r-rver exc . pad ( r,i. , SS )

7/7

Gicrzv,ralur,v
tweemaal

IJsvogeI
1 ex I.,ngsvliegen,L eind. exc. pad (Cld,.nziel, mcd. vDr)
Overi§e wau.rnemingen Noordkant:
oNiq (Swe,rt, RS, *ri!) --2578-ömfl (t?D) - 2?/g oNlr (r.r..). .. 

..eerst Grote Sluis (r.r.), daarna ONM (i.t, Sur:.lrt, RS)
ONI.I ^gehorrrd cn gezicn (But<er, SS) - irlfeen gehoord (vDr)

: ! z8/g regelmatig aanwezig ongeving huis sluiswachter tr1us(nred. vDr)

20/B
t7/9
24/g
l.i.i.v



a.q2

(,rsd Bos, L7??-III, 5e bIz.)
. I{:yyeg}'elei land:

vervol8:

8--1-6i-sezicn (Trrpsvoort),delli

_2t

cht daarna ook aanwezig:
ord (Topsvoort-, na J vreken van

t excursie)

(boswachters I{etzger en BreedveLd)
Groot:

dc- hel--

vog
117
l3/9 € . v r herhaaldeli jk a.ld aar gehcr

afw
24/g I e
Onr evinf

'7'tn qr ex t;oven :rangrenZénde sloot

ezigheid van Topsvoort)
x a.ldaar gczien (iietzgcr me
Dienst P1,7, ..sd Bos3

deochinkelpulder, bij huis fr.milic
1679;- 2179,- 29 I g, jo79- (ae-Gi;ór)

t,t'56) 214. Grocng spech-L
aanvulling op 2e kwartaal:
9/6 1 ex, 16/6 2 cxx, Vogeleiland (Tcpsvocrt, Haasno,t)

I{OORDKi,NT , Je kwartaal:

2?/B
Lo/9
t4/g
L7/9

achtoreenvolgens. gehoord bovenbos cn Koencnbcs, rno;.,eIi jkzelfde ex (Sv',art)
laatste bos (RD)
2 exx in boompje in 0I{}1 oost, vrakbij slr:otjt- rangs excursiepad.
Eén maakte een vreemd geluid, bedelrocp jong ? maaktc ook
vreemde zwiLaiende bervegingen met de kop, a1s rrmaaiendctr k1uut.
Het gepiep deed cle nk.:n aan ra.l- of waterhocn. R,g nam iets van
streepjes viaar op de borst van rle vogel (Swart, RS)
Tevoren a1 gehoord (ttlachenrr) in Koenenbos en eerste bos,
mog;cIijk. zelfde ex (Swart)
gehor-rrd Kcenenbcs of eerste bos (Swerrt, RS) - 6ehccrd I4eerpad (-r.)
gehoord zandterrein cn Ie bos, moi,elijk zelfcle (Sv,ra-rt, SS)
kort gehoord, Koencnbos (van Duin, Dri.jfhout)
gehoord en gezien kinderspeelplaats, kwaad rtlachendtt + c,en
geluid dat leek op rrtruurr van zwarte sp:cht (i.*.)

3/8

15lB
20/B

- 6ehoord
t\/g l- ex roe
Esllsl5esp, IHeuvel: 1

1 in Koenenbos (Swart, RS, àr.)
per-rd over exc. pad (n. Smel1i:gange, Kraak)
4/B gehoord, 2O/B gezien (.,*,)
7/B I c-x heuvel (RD)

(rt8) zl Kleine bonte s
2 I ex ovc:.

Oeve,rzwaluw(147) 228.

echt
ri. Koenenbos (iiS)

.L3/8 niig 2 exx bij voormalige kolonie Jaagpadi hoewel
ling dichtgegr-.,oid is mct zand. (Swart)

l7/8 2 exx boven NIvi (RD) - lo/g 1à 2 exx over ol{ivi (swart)
(22O) 229.,,l/ieLewaal Laatste vuirllrnemingcn :

Noordkant:
V/8 -R3éi6fr6ös (Swart) - t4/B kinderspee lplaats (ns, Sq..)

EIders:
16/8 -66a6Ïroep juveniel omgeving rrrust! opentuchttheater (vDr)

(222) 2i1. Roek
3vYfrxx roepend ri. No, heuvel- (ils, J. Vrolijk)

(241 zj4. Kauw
1179--ni6emd gedrag: t8 exx stceds

zwarte kraai aan" Trc.kkers ?

(2251 21?. vLaamse gaai

rcndcirkeluncl
(Swrrt) (,"i)

boven ONlui; vielun

L6/e

t7/9

ecrste gaaientrek over k:rmp. terrein. M.i.v."19/9 gcregeld in
wisselend a:nta}, 1 tot 5 of 6 of ? exx (Stra:rtman)
trek van oost-Europese vogels over osl{. nchterec_nvo16;ens 14 vrij
hoog ri. 'r/, I vr:-j laag ri. ONO, 4 ri-. !V, l- ri. N. Typisch ge-
dr:ig vocr trekkcndc gaaien, dive.rsc richtingen uitvriàgena (swart,
RS , r.:i )



(iisd Bos , 1977-IÍL, 6e blz.)
r195) 24O. Zwarte mees

1179- 1-èi-, -:.n oeverpark. Zachtc' zalg, later
Z4/g in totaaf J exx qezien cn rocp gehoorct,

(160) 2)1._Grote lijster
:-r',r/ ó

(r5r) z5z.
I ex cver Ni,i ri. Z (Rs, J. Vroli jk)

Kramsvogel \ta 21/4 pas vieer:
rocpend 1;rn6rsv1 '"gend eind exc. pad
B exx rrrepcnd rond.vliegend Oi"ili (Rs,
Voorts waarneminl"en op 10, 14, L7, I

(",4, RD, vDr, varn Duin, Drijfhrut, RS

Zanrili;[q!er

( Svrart , RS , ..^)
.i. Vroli jk)
9, l) septcmber
, Sd, Swart)

mogelijk 4 ( Swar t I /.r'1 RS ).exx

-22

roep, gehoord (§v'rart)
hcuvel- (Burer; SS)

verkeersweg (RS)

21/B
3L/B

( 1ó2 ) ?*51 .
rc/9 11 herfsttrek (Swerrt )

(f6l) 2r4. Kopvueriek \la 2J/4 l//eer m.i.v.
1?19- ovai eind exc. pad, ri. 'Lo,

( r64) 4IQ_._Eqf llieler
1479---6 1 .:) v.,-n rand CNlvl n:rar overkant NIvi

24/g I ó geËic.n en roep gehoorc., Oeverland
(van Duin, Drijfhcut)
Poel (Buker, SS)

pad (Buker, SS)

vóór / uur, vijfmaal zang, ONi"i (^.+)
vrin be6i-n augustus tot hirlf september.

íI59) 26J. Ge|'r::.agd.e roodst:ri-.It Na 29/5 ?.lleen no8:
2479

(rzl) 26T.

-f6=attèn ón ràóp gehc:ordr heuvell idem exc.

Nachtegeal Liratste waarncnting:
nog op kanp. terrein ( S traatman)

Zie v,;rig BIad, blz. :--5,

-678

270.(124)

tL75)

( rzB)

( r8r)

spr inkhilanrie t zanller

272. Snor
1578

477 ) 272,

ts lÍorg;ens vroeS,
ti.vN : na j arlrs truk

K1,.,inc ki.rekiot
29/8 oNI"i 'tÍ (Swart)
3/9 roep gchoord,

?76. Bosrietza4ger

Laatste z:ingvdaarneming :

Daarna nog:
sIr-,otje Jachthavenweg bij

Laatste waarrneming:
- eind exc . prd ( 

^i'.)lVT
i79) 277.

zant - niet mooi

Rietzang-e-r
25/6 imiteerde vcortreffelijk
2/7 ONM O, imiteerde nu nict

bocmvalk en boerenzwalulv

?80. Zr,vqqtkop

zwarte ruiter (Swart), ONI'I O.
all-een zwarte ruiter, maar ook
(Swart) Laatste rvaarncming.

t9/8
24/g

(r8z) z8z.

1 Jc1le'npacl (Hb,o
+
o
+

hertenkamp, 1 o Balk'rn Oost (Buker'r S.;)l_

Tuinf luite r Lartstc l',.,aarne ming:
2?/8 1 ex, slechte zant' goed gezien

(r8:) 281 Gras_mus ,i-n augustus slechts:
( Sr,vart )

6/8 t<anp. terrein (straatman) - L9/6 L ö oNlI (RD)

kw.arta.al:(f84) ZBt+. tsraarnsluiper [nige v,ra-arneminS Je
2q7E 1 ex gezicn, 0NI',1 (RD)

( rE51 287. Fitis Laatstc r,viriernr'ming:
7O/9 1 ex zang, terrein politiehonden, Jollonpad

(f8B) 2)2. Gou.Jha.rntje Na 19/J pas v/eer:
24/g

G93) 295.
gehu';rd , hcuve 1 (Buker, Ss)

BLrnte vliegeuvanger
1578--1 ?,-Eíi-huis s lui svuerc hter I{us (1{D)

(Swart) (,..,)



: (;.sd Bos, L977-IIÍ', 7e blz.)
'(I90) Grauwe r4l4egenvanger In )e kwnrtaal sIechts:

(r491

t6/Z 1 ex midaefste Uos (Swart)
' 3/8 1 cx rancl hertenkamp bij ruiterpad; zat st-1 in kr,Ie bcom
lO/9 ] ex bij Grote Sluis (Swart) (Swart)

lQ4._Bqqrypiqper
L7/9 1 ex over ONItl ri. !"NlÍ(Swart, RS, tur).(Gezien nadat Swart

hem eerst gehoord had: trpieururr- en iltjiettt-roep)
(154) 306. Gelc kwikstaart Na 2515 pas v,/eer:

l9/B f-cri-ii.-Z3aenenbos - 2 exx rj.. Z
Daarna nog waarnemin5en van overvliegende
20, 27, 29iB (Switrt, RS, ,.À), 2/9 (RD) en
l7/9 I ex cver exc . pcril ri . N,l (Swart, RS

oNrvl (ns)
exx op

(2a7)

(2ro)

,.rti )

(206) Jt6. Putter Géén mei-v'raarncming .
M.i.v" 1816 weer regelmatig waarnerningen, vnlo exc. pad, Jacht-
havenweg en Vo;l'eleiland.

2IZ:.-§.iie
t'ict ingang van L2/9 t tot meerdere exx kampeertcrreinl o.àr
l5/9 10 exx. Setlertdicn dageli jI§ l- tot 10 exx overvlie6end,

dan wel op het kanip. terrein of j-n de om6eving.
Begin october nog idem (Straatman)

2O/9 12 exx neerstrijkend Ol{ivi O, later vei.cler ri. O (RS)
Z4/g IO exx 6ezíen + rcep gehoord, À'v. F,rel (Buker, SS)

JZO. Barrnsi js
2419 -3-eii-[ezien + Ioip- gehcorC, É..rv. Poel (Bukc.r, SS)

(2oB) JrB. Kneu
l|lg-t?oepjes v.Ln + ! exx over ONivi , zar.g ond.er het vliegen

(Swart, RS, ,rf)
,k********:È*****,i**,i*+****************'I********,k*******+*****+d<*****,t*,8**+*****r(

Gebruiktc afkort ].nlle n n8.men waarnemers:

§q,rmgngesteld door:
october l-9??, vDr/vDr lvie j . Mr. J.H.U. van Drooge



r,í;earnemingen in en om Amsterdem,
4e kv,'artaar. L97 en Segevens

kwartaal.

-24
het Amsterdamse Bos,

de Gaasperplas, Diemen en

Dri j fhout, Ii. S jouken,

excl "
over

emerzeedi j tvyeede

De waarnemingen, hoer,vel critisch beoordeeld, b1i jven voor d.e verant-
woord"el-i jkheid van de uraarnemer (s) .i'oir kan ook o-kleerl betekenen.
Voor de grenzen van het gebied, en hoe te handelen met waarnemingen
hierbuitenn zie lvied" Bla.J, !3e jrg., nr. 2, p. L3. rnspringend word.enbij uitzondering waarnemingen van bui-ten dit gebied veimefd.Bii elke waarneming moet de datum, het aanta]-r .€.r een nauwkeurige be-schri jving van ce- plaats vrcrden gegeven; bij ze1d,zame vogels tevens
Gebruikte afkorti- ngen: een veldbeschrijving.

= Gaasperplas en omgeving
= Vijfhoek, buitendijks stuk ]anrl, Di emerzeedi jk

Overdi emerpolder
Diemerzee.di j15

rF,

Betonnentt BijImer, fl:itgedeclte Bij1mer, incfusief ,poe1tjeil
ten Zuiden van het Bijlmerperrk
Traject 'rÍatcrland: buitendijks gebied vanaf 2e schellingwouder-
.brug tot l'larken, Gouwzee, ïJsselmeer roncl l,iarken, binnenaijtse
meert j es

Gi:
VH
ODP
DZD
BB

RD
R§'
,ICD

=
SS

-il

R. Daalder FTij = F. Tijsterman
= resp. R. & S" Schoevaart

ï,iaarneningsclub Diemen (C. van Duin, J
R. Stet, F. Vogelzang, A. iíestra)

Ii'uut
broedgevallen:
27/7 1 ad., 2

( rrco )
2?/B 1 juv.,
24/g 282 exx,
Dodaars
-fiTj oxx,
t6/4 1 ex,
broedgeval:
bro eclgeval :

t4/E I ex,
l9/8 2 exx,
L7/9 2 exx,

7 p., Ie en 2e Diem (i;CD)
juv., Reinier Vinkeleskade t.h.v. Banstraat, Asd Zuid

Rokin, bij rederij Kooy (SS)
kwarteral-maximum TII (i?D)

Poelt je, Bi jlmer (ff;j)
zomerkleed, VH (!ïCD)
I p. , GP ( rvOD')

I p., 2 juv., oloterdijk (nO)
recreati.:gebied Spa.rrnr,uoude (RD)
2)/B 2 exx, 3/9 I ex, cp (FTi;)
VH ( 

',vCD)

I'loordse I'i 1s tormvo r.l
1 o'x, ri . 1 dpier IJmuiden (SS)I

Aalscholver
ml-n. 750

4/8, 5/8, 1 ex

Iurperreiger

exx, fouragerenC rand VH, lvaaronder enkele
, Sloterplas (echtpaar Kamp)

juv. exx (wcn)

)o.il!
21/6 -

juni,
+/9

LL/9

1 ex, }e waarneming, 9/9 1 ex, laatste
6/7 t aa, dagelijks fouragerend op ca.

Diemen; i/vas succesvol-l-er dan de blauwe
vis ( rrCD)
julj-, rcgelmatig 1 ex, soms 2 exx, ODi-,
I juv . , Ronde iloep (.liS , SS )
1 ex, Liergouw, \ríaterland (itS )

waarnemi-ng, GP (;CD)
15O m van de studentenflats,

rei6;er"s bi-j he t vangen van

(Schrama, mcd.. ii/CD)



(Grooi Àsd, 2e btz.) 25

Rceq4qmp
1/9 1 ex, overvliegend, GP (f'f61

Lepelaar
I9/3 ? exx, vH (!ÍcD)
Regelrnatig waargenomen, rs ochtends vroeg, DzD, vH, na juli steed.s

minder ( rlCD)
13/5 4 exx, volkstuinen Sloterdijk (rVCO)
15/5, 16/5, lB/5 steeds 1 ex, overvlic.gend, Diemen (!/CD)
19/5 2 exx, fïaterland (1,. Brouwer, med.,,Cp)
6/6 J exx, fouragerend, ODp (,UCO)

20/6 I ex, Botshol (RD)

iui,ntertaling
Steeds aanwezig GP, m axíma J/4 24/Z 20 exx, 2t/8 t8o o.xx,

9/9 en 2J/) ca. 1OO exx
Zoqertaling

'o2 exx,
(rrcD, FrU)

5/4 3 66; Ie waarneming, Z/9 Z
aanwezig in juli, o.a. Z4/Z

^- 
tl25/4 I p., Ronde Hoep (Verhoeve)

29/5 1 ö, vH (l'lct)
2l/Q, l5/9 t ex,, §l0terdi jk (nt)
9/B 1ex, Binncnbraak, v;aterland.

i(rakeend

ö, GP (!ícD) 3/9
1B/) 25o exx,

exx,
o

laatste
10 exx,

waarnemi-ng I regelmatig
GP (r,lco)

Iviirxima GP: 30/4 2 p., 8/5 a p.,
2/) 6 exx (IJCD)

l5/5 I ex, ri. ti/N''li, Diemen (tyCD)
RegelrnatiË VI en DZD3 27/6 tT5 exx rond VH, daarentegcn

2B/4 44 exx (lrrCO)
Z4/g 1l exx, Tr;i (tiO)

Smient
717Tztt t
lL/9 26 exx,
Pij 1s taart

(RD)

14/6 10 exx, 22/7 I ex, 2/B 6 exx,

I 9, GP (fri;1
Zuigirplas Oudcrkerk (RD)

3L/? 2 exx,
t6/9 nin. 5

S l-obeend

o.+'

24/8 2
exx, ri.

exx,
'Zui 

1

GP ( v,'CD)

i-n gr:oep smient,en,. GP (lïCD)

24/Z jB exx,
L6/g 28 exx,
lirooneend
8/5 r-T1
Toppereend
7r/5 I 0;

f

KuÍ feend
13/ö I ?, 3 iuv., bij vennetje met waterplanten, Gp (fry)
T.rf e leend
29/7 20 exx, ri
witoogeend

Ztií, GP (r,lCD)

Z5/5 1 6, Botshof (van Bake1, I'{e,ier, meC. f!,CD)

Brilouiker

2/) nLn" !) exx, GP (rlCD)
ri. 'L\,1I GF (llCO)

29/5 1 öö 1 g., vH ( rcD)

VH ( rvCo)

26/54öörg,

5/5 1íexx, I'iuiderberg (;CD)



(Groot Asd', 3e b1z.)
Eidereend -ao

, 3L/7 \ 6,
GP (,ÍiCD)

onv. ö'ri. i/:

TÓ71-
z4/g
Grote

I
I +

o
+

o VH (H. Brouwer, mcrl . 'oCD)
UoUWZU'0 (HlJ )

zaa6bek
28/4 -11, VE (rrrcD)

Bergeend
2378--ï aa. ,,

Casarca
fr7T-h/a,
22/8, 21/8,
Gr:uwe gans

I ?,
1 0.+'

1 juv., cP (f'tg1

GP, tamelijk
GP (resp. R.

rondcirkel-end boven Annars Hoeve,
ri. ir., GP (rTij)

schuw,, vloog goed, gaaf verenkleed (WCn)
de Jong, FtU)

Asd Cost (n. de 'rÍit,
med. iyCD)

7
)
I
o

, J exx, ovcrvliegend, Iii-ddelpolder (v.a. Berg)
10 exx, Botshol, il.à.rn dr, grond, later rr- , Zíi (np)'/6

KolEans
--ta.-2O/8, 2l/8, 1 erd., aë1n de grond, GP (r/CD)
4/8 1 ex, cP (FTij)

Knobbelzwaan
begin juli, toenemende aeintallen l.rngs de DZD, max. 25/? tgï exx (ïícD)

BuizerdÍVT1 "x,1/9 I ex,

Spervuer-27T1 
"*,t/4 1 ö,

7/4 1ex,
ilode vrouw

ri- . NO , Diemen ( l;CD )

TJ9--{ut, ri. Zti, Botshol (ns;

qs.s_!e4di_e!
2919--1 .", ri. z.i
Bruine kiekendief

laag overvliegend, Bijlmerpark (Theuni-ssen)

ton Z.
30/4

van Kempering, Asd-.Bi jlmer (ff51
1 ex, ri. Ntri, GP (r'CD)

i4/4 1
L/B 1

29/4 I
LL/B 1
LB/5 I
t2/7 2
2c/7 r
e4/z 1
L/B I
7/B 1
9/8 1

L\/z I
v/E 3
L5/B r
4/g 1

24/g I

, )o/4 L o, 221'J L
nv. =X r 2ö/B rnin. t
, zuigerplas Ouderker

, 79/5 2 exx ri . ]'{\ii,
ri. ZZW, 4/B L juv.

22/5 L ö, l/6 L ex, 27/Z t
ri. ',lZti, Diemen (IíCD)
ri. zo, 2L/7 I 6, ru/? L ö

, zt/B.min. 1cx, 24/B L ex,
(RD)

raak, Smallegangc.)
rland (RD)
k (Swart)

o

o
+
o
o

o+
J

o
o

l/

o
+
o+
k
K
e
j
)

crd.r ) juv., Iielfvueg (

1 juv., IJdoorn, !!írt
uv. Halfvrerg, Sloter:di

/ --x, Schiphol (Vcrhosvc
, GP (1. Beckcrs)
, Broek in ii aterland, 1 juv. , aunderd.orp (nO)
aAr, Zanclput irr i euwe l"jeer (1. Beckers)

Blauwe kiekendi-c f

cxx, wnllrvLln 1 g I ,uv. r bovcn zandput lrliouwr: liecr (Swart)
ö , zandput irlicu',ïe lÍeor ( RD )
€x r zcrndput I'lieurve lvleer (Kraak, li . imallegange )
€xr fJdoorn (nl)

t4/8 1
L7i9 t-gila I

EX;
o,
+
o.+'

Houtral,poldcr (tl)
VH (,iCD)
Broekzi jdse I'older, nbcoude (Ve't:-rrg)



(Groot Asd, 
'4e blz. )

Gra.uwe kiekenclief
27-

vooral in
Brouv'rer,
L.

cxr 2l/8 2

2675-7

Visarend.
1l§--2 exx, zeer

L7/9 1 ex,
2r/9 1 ex, ri. 'L,

Smelleken

g, VH, langsvli-egend (,iCD)

hoog schroevend boven ODP, en afglijdend ri. N (,vCD)

over polder liuiclen- lluiderberg, ri . Nui ( 'lrCD)
c&. 40 m hoog, Zorgvlied (Rir, SS)

L/4
7/4
L/9

22/9

1 ex,
1 ex,
1 ex,
1 ex,

i
i

r
r.

N,
n

lJ]-emen ( ruUl_r i
2/) L cx, GP (uCD)

bij Kikkenstein, Asd
GP (rr51

Bijlmer (nt61

waarschijnlijk broedgeval,'D,LD (i;';Cf)

Boomval-k
27/4 1 ex, Diemenl verder rogelmatig waargenomen Di-emen,

augustus, meestal 1 ex; laatste v,raarncming 1,2/9 1 ex
4/6 1ex, ltesteramstel (v.d. Berg)

L4/6 1e.x, 22/? 1ex,ZJ/J ) exx,3o/'7 nr,n.2 exx, 3l/7 I
24/B L ex, 2/) L ex, GP (r,rCD)

l4/B I ex, J. IsraöIskade, Asd- Zuid (Oreet)
Tt/B 1 ex, ur/agenaarstraat, Asd- Oost (de Roevcr)
25/B 1 ex, cP (r'rij)
27/8,, 2B/8, I ex larngs Amstel (Vetine)
|L/B 1 ex, I:. van Anrooystraat, Asd- Zuid (e»)
Broedgeval Nesserlaan (med. Straatman)
Kraanvogel

j age nd
jagenà

2675

L6/9

;ttaterral
8i, 1-ex, gehoord,

Forseleinhoen
3/B I ex gehoord, VH ('iCD)

1276--1 ?, ioepend.,
!r,/aterhoen
Broedgevall-en z 2l ?. ,

i,i e erkoe t
BB (rri3;

Broedgevallen: ]O
S cholekster

p.r BB (r'rg1

ZJ/l 2 exx, 
l

irI"glÉevier
3074;-875,-
29/5 1 ex,
Goudplevier
1/1--í exl ri. 'Zrt, 2B/? ca. lJO exx, ri.

l_4/B ca. l+!O exx, ri. rrN'í, Diemen (,,C
z4/Z ca. 9 exx, 3o/? '6 exx, L1/8, 24/B L

cP (,rCD)
1i9 JOO exx, Broekzijdsc Polclerr. Abcoude

22/9 t2 exx, GP (rrij)
Bgntbekplevier

4, 2 exx, GP (rfij)

(
(

iiLD )

.e xx,

1 ex, rÍ. Za, Diemen, mog;e1ijk deze soortr in ieder geval
Grus spec. (i,/CD)

5 exx, ri. 'LUlt boven Keizersgracht / Nieuwe Spiegelstraaf ,
risd Centrum, 19.-- h (v.C. Schot)

L)/B I ex, overvfiegend Jekerstraat, Asd - Zuid (S.;

L6t 9
t8/9

L5/'
GP

z\il,
D)

€X;

, 3L/?, 2/8, 2o/8, steeds 1 ex,
(v.d. Berg)

, exx GF
2 exx GP

wCD
i t? ]

J/B 4 cxx, ri. ZL\jl t

2J/) L ex,, ri. 'Ll

26/5
, t/B
tt/ Y

1 ex, ri" ONO, VH (;'CD)
40 exx, maand.maxinum, GP
20 exx, mer.andmaximum, GP

(rtij )
(nriJ1

(nru)

,



(Groot Asd, 5e bl-2. )
Kleine Plevier

exx, GP
exr VH
exx ^ qI,

9.!Iq!.{p1evi s3
zol4--2-ï", tp (rr:j )

S t e enlcner
Ói5 1 ex, -ta/| I ex, 37/7 3 exx,, Gp (,/CD)

;íatcrsnip
iri;.xi-ma Gp: 5i4.)J exx, jO/? nín. JO exx, 24/B 63L rlx*, )/) mín.

IOO exx ('riCD)
l8/g ca. 1OO exx, Sloterdijk (mevr. Visser)
begin septe:iiber i ca. 2OO exx, Halfr,veg (mevr. Visser) :

Bokj e
a7Tt\/g, 25/9 t cx,, Gi-' (i;CD)

Is]Il9/8 ca. 12OO e:rx, 2)/B ca. BOO exx, GF (f,tij)
RegenwulF
Gedurencle mei i.egclmatig VIl , D,ID, daarna meer;
3/B 6o exx VII, l/8 rnin. iOo "r*, VH (!dCD)

Gedurende juli en augustus regelmatig Diemcn (!/CD)
B/.9 mltï, t5o exx, overvli.gfno, Gp"(FTUi--

29/B +6+ exx, tu,ssen L9.)o àn 19.16 uuii'r.,. oao, over Abcoude (BD)
Grutto
§ZÏd-f ex, Brcekzijd.se pold.er, Abcoude (Veting)
Rossc grutto
2977+-'ï-.ï; z5/T l ex, rB/) 2 exx, ri. N, cp (!icD)

',uilgat j e
Aanwe'zig.GP vanaf 22/J 2 exxu tot zeker lg/9 t ex; max: lL/B njl. )exx ( vriCD)

l1/B 11 exx, L4/8 9 exx, Houtrakpolder (RD)

Bosruiter
tot zeker 25/9 t
Èxx, 11/8 1 ex,
sloterdijk (RD)

ex; rnax.

Lz/B 4

3o/7 mín. ?

exx,

2o/4 2
2Ei4 I
3/9 2

( nr'5;
(,iCD)
(rr;1

Aanwezig. GP vanaf JO/4 Z exx,
exx ( ii CD)
3l/7 2 exx, 4/B 1 ex, 8/B I

L4/B à cxx, ZJ/8 J exx,
Ocverl-oper
29/+ l--eï, Gp, claiarnn j-n me j_

nemi-ng 87'6, rnin. 1 ex;
i:1ug1ls tus -maxi nrum ; l).,/ B

Rcgclrn;,rtig aanwczig liH, viLnaf
Zwarte ruitcr

max. 4 c.xx op 75i5; enige juni-waar-
juli-maximum: 25/Z ll exx,

ca. 2O exx ('rCD)
B/J 6 cxx, claarna van 1 - i *** (,,CD)

\l:,n l/tr tot en _net 87) re6.:Irnntig G!, m,.rximurn à/> Ze.exx,
7.4/6 I ex,, 3O-i6 ca. tO exi; juli-maximurn 2t/T nín 6 exx;ru:xj-mum:2L/8 ntin. 10 exxl septcrriber ma.xirnrum )/) 2J exxeJ-nd augustus; 24 ,,.xx Sloterdijk (ncvr. Visser)bugin septerrrber: Il+ exx, Halfr,.reg (mcvr. Visser)
Grocnpootrui tu-r
29/ 4 1^ 9r, C.F , rlaarna re gal rriatig gedurende
maxima 8/5 9 exx, ?-J/l I exx, Í1/B g nr*,?3/8 max , tO ex:c, Slot.rrdi- jk (RD)' ----''

rnei tot cn met
9/9 n:tx. 7 exx

d:tarna 2/ 6 ,
augustus-

(,rCD)

septe:';rbèr,
(,'CD)



t

(Groot. Asd," 6e bLz.)
Kano e ts trandloper
2L/6 l-ct;-slotcrdijk (RD)
24/B I ex, GI- (rricD)

i'ileine strandloper
z4/z 7 er,-2577-1 ex, )o/?

16/9 nax. 6 exx, LB/9
J exx t 1L/7 1 ex,
J exx, GP (,;CO)
E 1 ex, B/B ] ex,
B 2 exx, Sloterdijk
Visser)

Zt/B J exx,

It/B 2 exx,
(RD)

29-

9/9 B exx,

t2/B21/7

tB/g
?-2/g

2 exx, 1L/7 5 exx, 4/
2 exx, 2t/8 2 exx, 23/
I ex, Sloterdi jk (rnevr.
I exx, GP (ffij)

I e";--W7-2 exx, 4/8 1 ex,
2 exx, 25/7 IO exx, 3O/7 tt

'.L'emmincks strandl-o er
aí ex, 30 7 min. .l- ex in groep ..ri^n I exx kleine,/

strandloper, GP (lrCD)
3o/7 1 ex, 1r/? L ex, 4/B t ex, B/B 2 exx,

14lB 1 ex, ZJ/B 2 exx, Sloterdijk (RD)
t\/g 1 ex, Sloterdijk (mevr. Visser)
Eo4!e s_t.qe44loper

temmincks

exx, i.Z/B 1 ex,t\/B 2

-714--- 
e x xl-cF'-Tr tU )

5/4 6 exx, GP; daarna regclmatig aanwezj-g;, maxima jO/? nín. 10 exx,
24/B 5 exx, tB/9 tB exx (i;co)

16/9 ] exx, Sloterdijk (RD)
?-9/9 2 cxx, Sloterdijk (mcvr. Visser)

L4/B I ex, subspecies rischj-nzi.i-tt, talud Zuidpier fJmuiden,
pra.ctisch gecn buikvlek, markant getekencie bovcnkant mc,t snip-
strepen, donkere partijen donkerder, lichte partijen lichter
dan rralpinart, zeer mak (Swerrt)

I(rombeks trandloper
2t/7
z-4/z

z2/9
29/9

Sloterdijk (nO)
exx, 31/7 2 exx, 16/g t

LB/9 3 exx,, GP (r,rrCO)

2 exx, GP (f'f;i)
2 exx, Sloterdi jk (mev::.

Drietee nstrandlopel
Visser )

2 exx, Bijlmerpark (l'f{)
1) exx, GP (nf§;
Broedgevallen: min. 20 p., Sloterdijk;
succesvol (r,revr. Vissc.r)
ca.6 exx, de Braak, Sloterdijk (i.,raak,
2J exx, 1/9 J cxx, GP (f't:j)
Grote j;iger

ÍÓ71-T-ad. ex, zomerkleed, IJmuiden (Swart)
Kcnphaag
Aanwezig GP: maxima 25/7 t65 exx, 2t/B nLn. 118 exx, 9/9 lj.? exx;
Gedurende broedseizoe.n weinig waarnemingen.
KIuut
-57Ë-

)/+

L2/z
zt/ ö

broedseizoen verliep

E r Small-egange )

Tï/9--t-il zuiapir:r IJmuiden (ss )
Kleine mantclmeeuw
29/' l-
LL/6 1
L2/5 I

'rd.
eXr
CX,

cXr trgro.e-1sii-rr, Diemen (,,CD)
10/6 2 cxx, GP (l;cO)
]e ka1'.ndcrjaiir I D'ZD (liCD)



(Groot Asd, ?e blz,)
S torrnmeeuw

zö

wes t

a

Broedgeval: I p., 1 juv., 3/6 - l?/6
ten trïesten v&n spoorwegstation Bi jlmcr
S c holten)
Zvtarte stern

opspuitterrein Burg. Stíamanweg,
(Andriesc, v.d. Berg, P. Kant,

Regetmatr-g aanlvezig GPl maxinum 3t/? Ll exx, l? exx, ri. z\,1 (lïcD)
LB/, J exx, ivtiddelpolder (v.a. Berg)
Ruuzenstern
3c/7 1 ex,
r/isdiefie
---.--g::)/4 6 cxx,

l2"gtgstetn
,i.79 ^iÀ" I ex, Gp (uuCD)

Holenduif
Broedgeval: 1 p. , Overdiemer!ïeg, Die.men (,rC»)

2L/6 4 exx, Sloterdijk (RD)
1-l/B 1 ex, Houtrakpolder (RD)
iLii9 1 ex, recreatiegebied Spaarnv.roude (RD)
ZZ/Q 1 ex, zang;t Anthonie .,r,r.n Oi;"i.straat, Asd - ,Lui..d, (SS)
29/B 2 cxx, Abcourle (RD)

Tor tc ldui f
over Be:rtrix pffi.k, Àsd
Houtrakpoldcr (RD)

laatste v,'aarneming GP,
llokin bi j rc deri j Kooy ,

ctr (,lco)

Di e merpolde r en OllP ( UCD )

7i6--1
Lt/8 3
,:t/B l-
ZL/B 1

exx,
eXr

Zuid ( rCD)

rt Z"tl (WCp)
ri. i/, Asd Centrum (SS)

Iioekoek
1ilTa, "", cP (rrij)
S teenuil-
Broedgeval: 1 p", 4 3uv., Duivendrecht (Andriesc)
J-iroedgeval: f p., Diemen; jongen vlogen L?/6 uít, (WCO)
Broedgevallcnt 2 p., westdijk, Ronde lloep (v;d. Berg)
L2/6 1 ex, Schinkelpold.er (Verhoeve) -

Bosuil-'TT-t **, zeer waarschi jnri jk deze soort, vondelstraat, Asd/-- - -(veIl_ng)

Ve Iclui l-79-Í 
"r, GP (rtu)

Gierzwaluvu
25/t+ 1

fJsvogel
T671---
17/9 2

Hou
28/1

Groene

exxr Ie waarneming; 4/9 2 cxx, Ia;-itste waarneming, Diemen (i;rco)

ex Duivendrecht; LT,/9
exx, Vti (,,jCD)

1 ex, gevrrngen en geringd (Buker , r,nd.riesc)

1 ex, VH (l,CD)

specht-976 nin.-
Grote bonte S echt

1 ex, Beatrix p;rrk (;CO)

ö, eendi:kr:oi asd Rijnkanaal (uCD)
, vH 1i;co)
cP (nn)
Bijlmerpark ( Theunissen)

I I
')
L

I
I

. , r.:iin.
xx

p
)/B

to/B
22rt c1

exr
€Xr



I

(Groot AsdrSc bLz.)
Draai-haIs
2B/4 I ex, VH

Boerenzwaluw

( 
'rCD)

Í67q
20/B

1nd

2i:\/l
T5/8,

24/E
26/B

1 juv. ex, over de VH

3o/8, 4/g I ex, clak
.rr.sd - Zuid (Oree1)
1 ex, ri. N, GP ('UCO)

1 ex , ri . Z\,t I Di e nten,

a1
-)L-

I ex, le r,vaarneming, Diemen (Schram:r, merl . ;iCD)
c3. 1OOO exx, slaapplaats rietzoom bi j rrVoctrngclrr, Vlaver (Strocve)

eugustus, be§in september, enkele IOOO-cn exx boven ODP (IUCO)

Huiszwaluvr:
Broedgevallen: )l-J2 p. t Overdiemer\Li eg, 2O-2I i: " r Diemen

Broedgevallenz L5? p.t bebouwde kom Muiden (liCD)
21/B 1 broed.paar, Bebthovenstraat 1oB, Asd - Luid (sS)
4iB 2 voercndc broedparen, 3L/B nog 1 voerend broedpaa.r, Gein-ulestr

Driemond (i{irschler)
Oeverzwaluv,r
}ryreI§E ""*, bij wegenbouw ten Irl'i/ van abcoude (Verhoeve)
29/4 6 exx, Foelt je, Bi jlmer (f'tij)
Broedgevallen: 12 - 14 p, GP (:,1C0)

ru/? kolonie Jaagpad nog aan\flezig, max. 6 p. (SS)

V/B nog ? exx bij vm. kolonie Jaagpad, hoewel de helling aI
dichtgegooid is met zarh-r. (Swart)

LO/9 2OO cxx, Kinselme"'r, !O exx, Uitdam, tt'aterland (RD)

Ogycrplepeq
Z4/g J exx, ZuidzLjde Marken,

l,litte kwikstaart
2 exx, Noordzi jde }larken (ltO)

i3roedgeval: I p., in draglinc Sloterdi jk'
qqqtq selq EqiEqtq+q!

broedscl rnislukt (mevr " Visser)

(rC»)

!{ooldsg 9e1,, kr,yrEe!a.ar!
L9/5 ca. 4l exx, DÍD (!íCD

Klqpq-[s!9q
16/4 1 ex, DZD
t\tg I ex, cP

qro!e_1aje!er
L)/5 1 ex, 't Kalfje,
Beflijster

1-6;
1o

+
Taouit--È--lolT-min. 11 exx, GP (tuCD)

Boodborsttapqit
28/2 I àx, langs Holendrecht
8/6 1 ö, met voer, Poeltjc,

Paao i e
--é-lJ--t5/5 1
Lr/5 I
2B/5 I
t/9 l-

L7/9 I
22/9 5

(iïcD)
tramremise, Kromme Mijdrechtstraat t

2)/B 2 exx, over Overdiemerlveg, Diemen (llCD)

t*msteI (v.d. Berg)

GP (wco)

( v . ri. Berg, R

Bijtmer (r'rij)
Damtruis, Scholten)

)

(,'cD)
( ;co)

7
B

1
2

4
4

2)/4 L o,
VH ( u'/CD) -

€xr Aalsmeer ( \tcrhoeve )

e, VH, 24/5 L a, GP ('vCD)
àood ex, Tulpziök-'nhuis, Amstelveen (Vrrhoevc)
juv. cX, Sloterdijk (RD)
€xr DZD ('';CD)
exx, GP (rf;)



(Groot Asd,9e b1z.)
Gci;r"aagdc rood starLrt
L6/9 rcx-F-f',cDI

2')
-)c i

!

,.t,i"v
5/5
,,/8

Zwarte roods taa.rt
27/1 1 6,

x, zangl
, vark U,
terdam -
x zang)
x zan!,

{qchtggaal
-;-71---=-'=-.>/+ L c, zangl
vanaf 9/5 1 ex,
iL/5 1 ex, zangl

l3/, 1 ö6, zang, Amstelpark,
zang, B:- jlmerpark(I'Tij)
st:,tion Bijlmer (f'tij)

;isd-Buitenveldert ( v. d.
Berg)

t^

1ö
:i,ms

1c
l-e

.zang, Kempering, Asd - Bijlmer (l,f{)
industrieterrein Diemen (lrCO)
7/B I 6 ,, vrk Q, Olyml,isch stadion, ti jciens

7O2; broedgeval- aldaar ? (Oree1)
OlynpiapleÍn, Asd - Zuid (S,:)
Kernpering, rrsd - Bijlmer (ffgy

toernoci
2rr,/B
,:9/9

9gifUngslrletselser
lö/4 4 exx, d/5 tt
29/4 I cx, cp (víCD)

Snor
7-97'Ë I ex, poel-tjer
S po tvogel
77-'iT-T é", Gcrcns tcin,
29/6 nieerclerc zingende

mevr. Geers)

exx, VH (l,iCn)

Bijlnrer. (lttj)

asd - Bijlmer (Theuni_ssen, FTU)
exx, Gaasperpark, Bijlmer (me;. van Drooge,

2
Gr;,,luv;e vlie nv:i cr

tiv D
2L/B 1 ex, lleteringplantsocn, Àsd - Centrum (SS)
Bonte

I ex, VIi

L1/5 . ] ö, oostermeer (v.d. Berg)
17/5 2 öö, ÀGo, Diernen (ircO),-2/9 J exx, Oosterpiirk, Asd - Oost (de Roever)
,j3!!s!
30/6 1 cx, GI,, Ie waarneming alhier (ríCD)
,Staertmees
?/6 min. t-
4,/9 12 exx,
i/9 / exx,

|/to 2 exx,
Baardmannet.je
Brr:edgcv:rllen: 5 P. r sloterdi jk, H;rlfweg (mevr " Visser)
B-ooqkruiper ,

Brcedgeval: I p., Ilerengrac]nt / Leidscgracht, Àsd - ccntrum (."ndriese)
30/B 1 u*, hoek Prantage lviiddenraan / plantagc Kerklaan, Asd. - oost(oreel_) --- '----' -

5/9 I ex, ge hoord, Leiri.sebos je, i,sd-- centrum (Veting)
lutter

vliegenv ,lngcr
1 cx, Dj-ernen (ulCD)

eXr Beatrix park (,JCD)
Ove rdiemerwcg, Dicmen (,lCD)

Grubbehoeve, Asd - Bi jlme.r (flij)
Kromrye Mijdrechtstraat, Àsd. - Zuid, (Oree1)

-175-Íot on mct
br.r'; e d6e'ra}

Eroedgevall_en 
"

Sijs
1117.)

28/8, .rrngt Koningin ;;ilhelminaplein, Asd - r,lest,
orngcving (Srr,rart)

min. 2 p., nGO, 1 p. met juv. trv&argurlofierll Diemen (lilCD)

I cx, gchoord, Vli ( ;lCD)



^I-.'

Í
(Groot asd, lOe b1z.)
Europese kanarie
l/8 min.-Iex, zang, VH (,,,CD)

Goudvink
2176 t ex, D'/.D (iiltcD)

,rielewaal
19/5 i. p. _, eendeko,i, iisd-Ri jnkanaal ( ríCD)

Roek
TTq J exx, ove:r VH ri . DZD (,*cp)

I{o tenkraker

L?i/9 1-ex, misschien
:2 exx, westkant Sloterplas ( -Br3ncter J

Same cst'Id or: E:{:11._vgrirs,
:Jaarnemingen voor het vol end Blad

TT.
Vondel-straat !1.*, asd-IOl5 "

,, mc-t dalpm en pleelg,
liefst gesorteerd nnar standaardvo lgorde , naar Èl! g9rgg, uiterli;k
in de laatste week van december

Cntvangen Littcra.tuur d ]vÍe d. BIad 1977-IIfra
VlïG Castricum INTtrRKOl\ïING , ontv. LZ-B-L97? 27 bLz.
G.hee1 ge vuld met rr Or thologische gegevens over het Infil-tratie-
gebied binnen het Noordhollands Duinreservaat, IOe jaarverslag.
t uteur: a. Hoogerlverf , die bli jkens het bi jgesloten rrf n memoriamrr
inmiddels is overleden. Het verslag is gedateerd: Bakkum, januari L976.

- I{9-ëegr}gg' de Frrls, ggggs!ge,-L9?2, ire. 11, afl. 4 20 btz.
Verdere broedvogel-inventaiÍsàties-ín de r,,J-dui-nen ín l9?5, J. lrla.lte rs.
Li jst eerste r,vaarnemingsdata van zorllervogi-.ls in Zuid-Kennemcrl:-rnd.
Pclitieke partijen over d.e jacht. Enige korte notities h.a.iv.. ltet
Jaarver'sJ-ag' L973/' 74 van de +r.rrí-duinen.

- V,rG l'loordhollands Noorderkwartier, de PIEPER, september l9??, 12 b1z.
ï6e-FarsEns;-r'r", V9*-.--- ' --É'----
Het waarnemen van zeevogelbewegÍngen aan rie Hondsbossche Zeeweri4g.
Taak en wcrk*rijze v.rn de *crub van zeetrekwaarnemers,.
Klein' Klapekster in Folder he.t Grootslag; waarnemingen op 24 mei en
14 juni, vervolgens geregeld.. ivledio-augràtr" nog aanlvezig. u.1erd een
trekpleister vcor ftrnatieke vogelaars uit het hele Iand., onmidd.elli jk
nadat de waarneming was dcorgegeven aan de CDiiA (Commissie Dwaalgasten
Nederlandse .rvifauna) .
De Zwarte Rciodstaart in schagen. Lezingen L,n cxcursies .
veldrvaarnemingen, vnl . van Texel. Draad.slachtoffers in Nieuwe
ltli-edorp (uit Jaarvcrslag 19?6 van V,/G Nieuvre Niedorp).

Samengeqte]4_dogr.: I,iej. irlr. J.H.Ur veln Drooge

?:::::ï. i77Tl- ï?ï{ï?ï; *,i * *,j< + * * * * + *,r * * * * * * * * + * * * * + *,r * * * * * * * * *,F,F * * * * * * * * *
- Ver. Bijlmernatuur, scptember 1977, !+e jaargang nr. , 22 blz..

Verslag excursie nrneleLnrl ,, 6 t/m $ mei t97?, B. Thounissen.;r'Jeet je wat ik gezien hebïr: vogelwctarne'mingen in de Bijlmer,
tr. Tijsterman.

(enkele hierui-t ook vervrerkt in d.e rubri-ek rtGrcot irmsterdamtf i-n dit
Bl-ed, vDr ) :

ï:*1*:lï1.;.:ï:ï?i::.;-ï::?1ï,-?:ïl?g.l?f:ï.lx::lïi;'- :
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Je Schinkelstraat 41
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III ,.msterdam '
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lvievr. J.E. Brinkers
Turnerstraat .24 I, amsterdam
Telz 7235oo

lidmaatschapsgelden en abonnementen:
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Redactie en uitgave i.TEDEDELINGENBL,"D :

.1"i. van den Berg
Inlevr. J.E. Brinkers
Me j . l1r. J .H .U . van Drooge
l,1evr. ii.G.J. Geers
K.A. Straatman
E.J .M. Veling
Illustratie voorpagil3: F. Lobel
REDI*CTIE-adres: VI
I''le j . Mr; J.H.U. van Drooge, Corn. Dopperkade B , r.msterdam. Tf . 730373
VERZEND-adres: i.levr. J. E. Brinkers. -drest zie boven.

rJ.ÍSTEilD*hSD BOS aan: I'1ej. van Drooge, adres zie boven
Bij v,oorkeur zo spoedig mogelijk
na datum waarneming, uiterlijk
eind
GROOT

van elke maand.

À1,Í§TERD.ri,l'i
II

Uiterlijk einde van
e1k kwartaal.
EXCEPTIONELE vy.r.RN[iJviIII]GEN :

in i'msterdamse Bos

aan: E.J"M. Veling, p/a Vondelstraat 51
ilmsterd.am. tét.- l.2g32ï
Te1. weekend? 02945-l-7?6

gryiÈ99]lii
aan: l'1 . van

k na de waarnemi

i-n Groot ;'imsterdarn

of:
(b.e.s. )

, ,aan:
(b.8:E:)

i! ..' .
Iviej.

]T.J.M.
]"f . v.d.

den Beig,
Straatmanr'
van Drooge,

teI. Z,BZzt
tel-. 416868
tel-. 710173

Veling, te1 . zie borren
Berg, tel . zie bo',ren

Concept artikel-en
-? ------bi-j voorkeur in duplo aan
* ** :t * * )i * * *** * * * *r. * +,+ r( * * {< * * +,i: * * *

JONGEREN-GROEP: Contacttid in V
nmstelveen. Te1. 4>>gAZ.. Or
Orteliuskade 1OI III. Tel. l66

: Ivle j . van Drooge, adres zie boven
* >1. * * + * * * * * * * * * * * + t x * * )t( + * * + * * + * * * * * * * * * * * * * * *

rrïG Bestuur: i,;. Haver, Uilenst ed,e J),
anisatj-e excursies J.G. : G. Krabben.,
tro

f

d

maart L97?, vDr, vDr


