
l^/
,

í5e nrq

{

(

,



15e jaargangnr.4
december 19V7

JaarverslaA over 1977 K.N.N.V. VogeLrryerkgroep Arnster{euu
l-n tegensteJ-1Í-ng tot het vorige jaar was er dit jaar iets meer v,rerk-
r,.roep-activitej-t, hoevrel het nog steeds rnoeilÍjk'i-s de leden tot werk-
I:iroep-actj'viteiten berej-d te vinden, Uiteraard werdeni er door indivi-
,luele l-eden eiigen onrderzoeken opgezet of gecontinueerd,

,:r9.leld-*BestuuX
iiet beleid van het Bestuur r-s erop gericht gevreest om biirnen de VtliG
l:ieer errkele onderzoeken op te zetten. In de eèrste plaats werd.en gedeel-
':. en var. hct Amsterdamse B6s geïïxventariseerd.
Ilet Bestuur heeft, Ín sp,menwerki-ng met het Centraal Mitieu ï,aboratoriun
lan de gemeerrte Amsterdam, haar l-edell opgeroepen om buiten het stedelijk
i'ebied van .drrtsterdam alert te zijn op botulísmehaarden en deze dan zo
snel mogelLjk te melden, Doordat er gelukkj'5 (haast) 6een botulisme Ís
crp8etreden, was de sarlierLvrerking rnet het c.M.L, minimaail, ,

lTaar aalaleÍding van een opmerking van de heer L,S. Buurma op de jaarver-
t,adering, dat er tijdens het vrinterseÍzoen rrleeul\ren afgeschoten zoudem
!'Qrden, die de Landingsbanen a1s s1-aapplaats zouden gebruikeni, heeft hetIiestuur de mogelijkheid van een onderzoek bekeken. fiS,aens een vooronder-
i o"t bieek, dat er geen sprake was van slaaptrekbewe6ingen van meeuv,/enj n de richting va.n Schji-pho}.,

!enslotte is het Bestuur begonnen met het opstellen van een arrifauna vanI;et gebied bij cle rGrote Braakr, de rLange Brettent genaarnd. Corrtact
]-ierovef j,s gezocht n-ret de Vogelwerkgroep rHaetrlenrr vool hun med.ewerking.
tit naar aanleiding van de activiteiten, die Mevr. E" Visser reeds op
clit gebied ontplooid heeft.
!'e1dac!i-vi-Lei!-99
Dit iaar vrerd geïnventariseerd op Íret Vogeleiland en de Balkan; de re-
s'r1taie ,r werden gepubliceerd in het Mededel_ingenblad, Ook aan de tiloord-'
kant werd geïnventariseerd, Aan de uitwerking van de resultaten wordt
ncg gel;;rkt. Hopelijk vol6t publikatie hiervan nog in iret komende jaar.
It het \materdamse Bos werden 110 soorten rraé-r.rgenomen, vtaaryan nlnstens
6,)soori,ena].sbroecivcge1.Daarenbovenzijn,clpgrond.vanWaarnemingen
t /m 18/ j van d,e clodaars en t/n 2B/5 van aó zomér*aling; territoria van
CDze so lrten niet uitgesloten. 0p clc weílanden \ran Meerzicht bevond, zicht'/n 4/6 een paartj,e patrijzen, doch er werden geerl jongen ïuaargenome6r.Minstenr.i twee exemplaren \ran de groene speaht óverzó*"ra"n aan de Noord-krnt. en vreemd g<;drag van Z exemplaren op ZA/8, vergezeld van een voord:ze so';rt bij ons onbel<en'cl geluicl van eón van-beidà, doen zwaar d.enken
a?.n e()n broedgeval. Opva11end gering was het aantal waarnerirlngen va,nr degrote 1-.jster. Van de bl-auwe. reiger werct-en 106 jongen geringd; op lO/5
rli -:Ltren B-r- nestr,.n bezet (A. Blok). Zes broedgevallen-van de torenvalk 1e-
r'-'rden 28 jongen op. De boonvalk legde v,;el 1ei, lraatr wegens onbekende
o';rzaak werd dit niet uitgebroed, 22 Jonge bosuilen zagen het levenslicht
i I het Ànsterdarns'e Bos en nrinstens 1l jon6e ransuil-en. Vall beide soorten
k van ecitlier J- erremplaar niet tot uÍtv1ie6en, ( Buker, cle Groot, I{artog) .
U"t.zondr:rlijke r,ua.arnemingen dit jaar betroff,en eera zwarte ooievaar, eàn
n:euïrr soort voor het Bos (ae 3z9ste); havjLk (a+/B), rode ïuouví (15/ï,
biauwe kiekendief (zo/g en z4/B), Teminincks strandioper (S/9), bonte
s:randloper (24/9).Ook de waarneming van eer geelgors (tl/3) han a.ls
z,rdani$ ',vorden beschouwd, aangez:-en cleze soort, die t/n 196J. hier broed-
vrgel was, da:rrna nog slecirts v;erd waargenomen in jan.uari 1963, 21 de-
c':nrber :.969 en 27 oktober L97L.
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Een buitenbeentje vornicle tenslotte c1e ger,vonde rictgans, clie op L2/l
zijn intrecle cleecl in irct Bos en cioorlopencl wercl-waargenorten t/n.12/Ll.
Hocvrel er ciuicLetri-jt< spra.kc was van enigc gènèzing van- c1e-:gewoncle vl-uu-
6eIr is hct clubicus of zijn vcrclr,rijni-ng, na l2/1L betekent, dat hi-j zich
seclertc'Licn buite n hct Bos hccft t,tcten te redcLen;

Voor de l«,irarta:11-ovefzicht.en van Groot Amsterc'lan lcvcrc',on vlccr vele
leden belangrijke bijc',ragenl vooral c1e rlVaarncilingsclub Diernenr (Sa-
reenstclling E.J.Ii. VelinG ).
Ook cte waarneningen in c1c Atnstelvccnse P

iiepublj.ccerd.. (Sancnstclling li/. Strittr:r)
arkcn lvcrden li/eer *oer kïr/arta.al

Door M.v.C1. Bcrg j-s op verzoek'van Sticl:tÍng Groen6ebieci Ai.rste'll-anC cen
Arrj-fauna opgcsteldi. Hicrtoe tract hij in tijc'Lcliji<e dicnst, \ran c'Lc Pro-
vi-ncj.aal Planologische Dienst, Het definitievc rapport zal in het:voor-
jaar 1978 vcrschijnen. VcIe lecl.en hebbcn voor d'c Avj-fauna hun gegevens
ter beschikking gestglcl.', tervrrijl ooh gebruik io"rerc.l. genaakt van cle betref-
fencle rubriclien in het Mci,lccleli4g9nblad""
De werkzaamheCen in Botshol t.b,v. Natuurrnonunenten, in samenv,lerhlng
met Vereniging Bi j lnrerme er. (Leiding, A. Hgtrtog).
Ook lverci \ïeer cr.celgcnoliren aan cle interna.tionalc rya.terv,rilc'itel1ing op
16/1. (ï,cic1ing A. Hart.og).
Het ncstka.st- en rin6lork"van roofvogels cn uifen in Alistcr.tam en eun
grote kring er omhccn, l/r.araan c'.oor vccl VVilG-Iccr.en r,vcrd mcc5!ulïcrkt,
evenals aan de ne stkasttinr,rerrlag in jeuruari. (Leicling J.B. Buker).
Voor hct l-9e jaar inventarisee«le J,J.l'i. Anclricse het Golftcmein Duiven-
c.lrecht, tcrwijl- ook buj-ten het inventarÍsatie-scizoen rcgel-matig vraar-
ncmingen rfierc',en genoteercl sa:nen nct J.J.M, ten Berge.
In het Amstelpark werdcn yn1. nestkasterl verzorgd en gecontroleercl
(R. Anclriese Jr. ).

C ontactbÍ i c enkomst en

29/t Jaarvergac',ering in c1e'fi-lmzaa1 van het Bosmuscunt met een overwel-
digencle opkomst (61 personcn).
Tijclcns d.ezc vcrgaCering werclen vefc mcnsen in c].c blocinetjcs gczet voor
hun werk ciat z;lj vcmichtten voor cle WÏG. Ook l;erc'- afscheicl Senorien Yan
Mej. Mr. J.H.U. van Droege en c1e heer À. Hartog, na 18 cr. respo I clienst-
jaren. Beic',en ontvingen als blj.jk van rvaarclerri-ng van c1e lcdcn ecn caCeau
en bovencr-ien wcrd Mej. Van Drooge tot ereIiC, Sepronioveerc'1..-t-l /? Voorbespreking inventarisatie voor het kemencle jaar. Na c1e pauze
vertooncle P. Schol-ten ciiar s over het \triesterv'ra1c1 .
V3 L;5. Buurma vcrtelcLe over zijn werk iaet het lva.arnerren van cr.e vogel-
trek (loÍr.v. raclar, erer&. werC toegelj-cht met filns van::aclartvaarne-
mingen.

-ë/J.P,ï1. Brander vertooncle z:-jn nieuwste d.iaserÍe over het natuurlcven
in o"a. het Amsterdamse Bos, langs het Nederlandse strancl en de Noorse
fjord.en.
4A E,J.M. Veling hi-eld een lezing oveÍ'botulisme. Na 4e pauze ver-
toonde N.C. lÍ{i-jker een l1-ta1 fiLrns over Schotse Hooglanc',en en de
Far Oerei-l-anclen.
za/o Dczc avoncl een tv,ieeta]- fihirs: Rietlanii ín d.e Ranc1stac'1., over c1e

Nic.uwkoopse plassenl de Boschplaat, ccn filmirnprcssic van een Europees
Natuurrc servr.at.
20/1O Naar aanlei-c1ing vari het rapport van cte Conmissie Vogelfotografie
is gediscussieerC over cli.t onder\rrerpo
M.n'i.v. K. Beylevelcr., bestuurslic', van rhet itlatuurfotografdn Gilclel
7B/ll Lecjen voor 1er1en; hr. JnI[.H, Kolk vertoonde ecn mooie c',iaserie
met gel-uic1 over cle natuur Ín l[ecr.er1anc1,. Daarna vertooncr,e J.1i[. dc Roever
d-ia I s ovcr l[icuw Guine a. '
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W, l, Blok vertelde over de Zeearenden in Noorlregen.
werden -lraaie dials vertoond over deze vogels, tïaarvan
veel- be --end i.s.

Ook hierbij
toch niet zo-

De meesr;e avonclen lrlerden
rtrel] .

vrij goed bezocht, tussen de 25 en {0 perso-

Exggtel. €
Dit jaa' vierden er tvlee weekendexcursies georganiseerd en daarnaast
6 excur ies rond Amsterdam.

2?/2 Fir,tstocht langs de Amstel o.l-.v. l{" v.d. Berg.
2611 Fi.- tsexcul'sie naar Golfterrei-n DuÍvendnecht o.1.v, J.J.M. And.rÍese.
t/4 Ga,'sperplas o.1.v, B. Theunlssen van vereniging Bijlmernatuur,

21-. 22/':, trreekend naar Tvrente en het landgoed Bentheirn iÀ Ouitsland.
o. 1. v. I. . v. d. Berg.
bW- l,eekend naar Schiermonrnikoog o.1,v. M. v.d, Berg en N.C. [tlijker.
16/10 Ar,,sterdamse !ïaLerleiding Duinèn o.I.v. p. Schol_tónn r

frre Zilidpier rJmui-den o.l-.v. M. v.d. Berg.
Vi/eeken"dc 11 :
Hoewel er voor de Tvrente excursie geen be.langstelling v,ras van de leden,
was dez,. excursie zeer succesvol. (Aanwezig: Irtevr. Rypkema en d.e be-
stuurs]tden HH. v.d. Berg, Haver, Rypkema, van Ti-I en i[/ijker).
Ook de cxcursie naar Schiermonnikoog mocht zich niet op ieveel belang-
ste}lin1, vanuit de leden verheugen, doch vras ook zeer geslaagd.
(Aanrvez,- F,i vtevr. Da:nhuis en M. v.d. Berg, Mej. Bufart ón p. §cholten,
!" Rypher ns, ld.c, lffijker, Hr. en Mevr" li\Ioortman, A. Boonstra, Mevr. M:
Brander. P.C. Meijer (Voge1r,racht Vfieringermeer) met de introducees
0. de Vr Les, -l'J. van Hengstum, zoon. Meijer Jr. en de introciucees Mevr.
G. IÀIÍ-jke r en Dhr. P. I]of'man).
De excur sÍes rond Amsterdam v,rerd.en slecht bezocht. Het aantal leden per
excursie ilisselde van 0 tot ) personen.

De Jongc, renAr oep

Ook dit jaar licp de J.
van de .- )ngeren voor de
Vanwege ret vertrek van
taak o\re 'genometl .
Commj-ssi : Yogelfotonralie
De commi;sie heeft dÍt jaar haar opdracht Ueöindigd. en haar bevir:dingen
aan het lestuur lienbaar gemaakt. Deze bevindingen lverd.en als bijlage
bij Mede lelingenblad nr. J gepubliceerd.. Naar aanleicLÍng daarva:l iÀ een
discussi :-àvorrd georganiseerd.
Ilet Modc ieli4genblad

G, niet bevredigend, ondanks de ruirne opkomst
e>rcursie naar rDui.n en Kruidbergr ifi mei,
llJ. i{aver rraar Groningen heeft R. Daalder zijn

enkele ervaringen in 1976 - J. Vt/a1ters.
en kunstnesten voor rooÍ'vogels en uilen in en om Amsterdam

Naast dc
Bos (van
mingen i
en liter
het volg
Blad 1:
ffii,,me,
- ltlestkar,,ten

gebruikelijke rubrieken, zoals ,r,iaarnemingen uit het Amsterdamse
Drooge), lraarnemingen in en roud Amstcrdam (Veting), waaril.e-

de Ainstel-veensc parken (Stritter), bestuursmecledelingen (Wijker)
Ltuuroverzichten (van Drooge) bevatten de mededelingenbladen
ndc:

tn L97' - J.B. Buker.
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- Kievitseieren rapen:. ja of nee ? - H. Karnp

- Ameland; december-impressie - G' van Duj.n

- Een stukjc hÍstorie en voorhi-storic van de VVíG - P.Vf. Brandep
- Ervari:ngen opgedaa.n bij het vcrplegen van cen lllintertaling - J.de Vries
BIad e:
- Dc zang va.n dc Noordse Nachtegaal - A.lI. Sv'rart
- Excursic Jongerengroep na.r,r DuÍn en Kruidberg op / r:r<;i L977 'R.Daalder
- Terugkeer Zomervogels/Broedvogels Amstcrd,amse Bos - Van Drooge
- Nestka.stcn Amstclveen - u. Stri-tter
Blad <:
- De Fuut als broedvogcl i.n V/atcrland tn 1977 -'R. Daal-der
- l/ilaarneningcn van dc Noordse Nachtogaal - J. Drijfhout - G. van Duin en

R. §jouken (litroD)

- Een ii"tbto"ht naar Noord-en Oost Nederland, inc]. de VV[G-excursÍe naar
Twente - !li. Haver

- Gol-fterrein Duivendrccht, inventarisatic a977, overige lva.,trnemingen
?6/?? - J.J.M. Andricse.

Blad 4:
- groédvogeU-nvcntarisatie Balkan' L977 - E,J;M.' Ve1-Íng
- Reisverslag uit Pakistara - R, Damhuis en M. v. do Berg :

- Reisje naar Griekcnland - G. van Duin
- Excursle-yerslag Schicrrnonnikoog, B en 9 ol<tober - B.H. Rypkema
- Jaarversla.g VilG L977 - N.C. Ïl/ijker.

Nieuwsbul-letins met uitsluitend zakelj-jke aankondigingen verschenen tus-
sen de Mededelingenbladen. De nummers 28 l/rt, JL.

Bij het opstellen van dit jaarverslag bedroeg het aantal leden:
92 gewone leden - 14 huisgetrootl,edcn - l-9 abonnees.

Ià5ï"i;"ï::o""'
januari L9?8, §VÍAS

Bes tuursrn ede de lineen
Nieuvuc leden:
Mr. J.G. Vcnhuis,
Dhr. J. Drijfhout,

Ceintuurbaan 1!!, Amsterdam, tel. 73l4OB.
Dr. A. Schlveitzerlaan 18, Purmerend, (abonnee).

Door omstandigheden
Mededelingenblad te
den nagezonden.

Contact avonden:
Al-l-c contactavonden
Aanvang 20.O0 uur.

is het uiet mogelijk om de nieuwe adreslijst bij het
laten verschljnen. Het za]- u zo spoedig mogellijk Ïuor-

zu11en pla.atsvinden in dc Tribune bij de Bosbaan.

d Ar:rste
a s u in hct Jaarverslag kunt lezen, heeft dhr. Ii. v.d. Berg een

Naast dcze lijst heeft hij, tot
en aantal aanbevelingen gedaan.
d. uitleBgen. Ïndicn het raPPort
gel-ljk zijn het oP dcze avond.
'ekcnd.

o februari Alaqka; e en <iialczing door de hcer E.J.M. Veling.
@eavondovCrdevoge1sendierendieinditarctische
gebied lcven.

t Gro

Arrifauna vnn het Àmstelland opgesteld.
behoud van dit gebi-ed voor de vogels, e

Het thoe en $/aaronr zal hij u dcze avon
voor dic ti-jd is uitgcgcven, zal hct mo

aan te schaffen. De prijs Ís nog niet b
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.- lezlng door dhr. L.S.Buurma.
Hij vertelt u over het gevaaï' van Llet vliegverkeer voor de vogels en
andersom. Deze lezing zal geillustreerd llorden met een film.

Excursie Zecland
Door het nict tijdig verschijnen van het Nieuwsbulletj.n is misschien de
indruk gewekt, dat u nict ïneer mee kan nct de Zeelaude>rcursie. U l<unt
echter nog best mee, lïaar geeft u zich dan urel zo snel rnogelijk op.
Nadere informatj.e vindt u in het laatste Nieriwsbulletin.

Nico C. V[ijl<er/secrctaris.
IFliAs

IÀTH.OUD b7.2.

Jaarverslag over 1977 KI\NV Vogelwerkgroep Amsterdam,
ld" C. lÀ/i jker
Bestuursmededelingen, N, C. Wi j'ker
Broedvogelinventarisatie rtBalkanrt (Àmsterdailse Bos),
E.J.M. Veli-ng
Excursle Schi-ermonnÍkoog B-9 ot<tober 1977, B.H. Rypkema
Reis je naar Griekenland, Go van Dui-n
Reisverslag ui-t Pakistan, R. Damhuis, M. v.d. Berg
Mensen gezocitt om moe rasandÍ jvie ui.t slikgehied bi- j I{alfweg
te halen, E. Visser
Amsterdamse Bos, vierde kvrartaal 1977, J.H.U. van Drooge
Waarnemingen in en om Amsterdam, excl, het Amsterdamse Bos,
vierde kwartaal L977 t E.J.M. Veling
lllaarnemingen Amstelveense Parken, Je en /1e kwartaal 7977t
1[. Stritter
Ontvangen litteratuur

1
4

6
n

B

10

12
L3

\g

)o
1O



6

Brocdvo e1i-nventarisatie ItBalkan tt (Amsterdamse Bos ) L977

De grenzen van cletlBatrkanit, die ruimer zijn genolren clan noriitaal ge-
bruikclijk ise ivaren: Krcine vijvcr - recht naar hct oosten vi_a
brug !/1{ naar de }Ioornsl-oot - Landscheidingsvaart - rij}rsr,reg 6 - tot
brug 537 - fietspad tot brug 541 - spech'reide inclusicf bosschagestot brug 54O - via llater tot Klcine Vijver.
De inventarisaties 1'.rercLen uj.tgevoerd. ,Coor Rcnco Daalder, Vij.tn Haverr
Kees Tinga op zB/2, L3/3, r9/3, 2t/3, 26/3, Lo/4, LB/4, z3/4 en doór
Ben Schep en Ed Veline op Z7/Zr ZO/3, B/4r 25/4, t/5, t?/5r 31/5.

tr\rut

Vtlilde Eend

Fazant
1[aterhoen
Meerkoet
Iloutdui-f
Bosuil
Grote Bonte Specht
Boerenzw-aIui,t

1/[inter]roning
I{eggemus

Zanglijster max.

Merel mi-n,

Nachtegaal rnin.
Roodborst

1
-L

+

o-

.o -
16-
I
2
E

24-
6-
6

en

l_

1Z

I

1

26

l-u

3o

10

16

Kleine Karekiet 1

Zwartkop mj.n. 4
TuinfluÍter min. 1

Fiti-s min. 4
Tjiftjaf 5

Goudhaantjc z

Graule Vlicgenvanger 1

Kool-mees 6

Pimpclmecs tl
Matkop 1

Boomkruiper 1

Groenling min. 1

Vink 5

Ringmus 3

Zwarte Kraai I
Ekster 2

Gaai 5

-Y

-73
-lJ+

+

Verklaring van de tckens:
aanwezig als broedvogel
waa.rscirijnlijk niet aanvíezig als broedvogel.

Helaas is de nadruk van deze inventarisatie teveel op de vroegc lente
gevallen en zijn dc aantall-en van de typische zomcrvogels vrijuel ze-
ker aan dc te lage kaut.

E.J.M, vcling,
Vondelstraat 51-II
Amsterdam"

EV/]\{S
december L977.
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EAcltrsr§_§c.higrmonniEoos B j. 9 beq 1977.

Ijtlj.j vertrokken met drie autors en een dapper motorduo, totaal aantal
deelnemers 16. De regen onderweg, zelfs bij de overtocht en de ontsche-
ping, beloofde niet veel goed.s. Bij de aanlegsteiger deden eerl overvlie-
gende ijsgors en oeverpiel:er het druilerige rïeer even vergeteii.
Gelukki-g konden we echter bij.droog ï/eer kwartier maken, fietsen huren en
de eerste verkengingen doen met een rit om de V,/esterplas, i,'laarbij zich de
eerste blauwe'kiekendief presenteerde, terv,rijl rond de plas zonervogels,
zoals tapuit, roodborsttapuit en baardmees gezien werden..De jacht op een
vermeend.e bosgors leverde gelukkig de correctie: een juv. rietgors. ïn
het dorp vrerd een luid krijsende felgroene ringnekparkiet gezien. Op de
terugtocht n.r.ar hoeve Talsma zagen vre bij een boerd.erij in de polder een
grote Sroep hepen; op ue graslanden bevonden zich honderden goudplevieren
err kievite rr.

Na een versterkende koffieronde bij Talsma lvercl begonnen aan een pittige
tvandeling over kwelder en wad. Inmiddels iiras de lucht opgeklaardr-zodaf
lïe bevoorrecht r;,,erden met uitzonderlijk mooi herfstr,nreerl-zon en geen wind.
Brandganzen, grautïe garzen en rotganzen lieten zich op cle grond en ookhe::haaldelijk in de lucht zíen. 0p het wad duizenclen vogefÀ, vn1. schol-
eltsters, maar ook o. a. regenr,,luIp, zilverplevier, krombekstrand.loper, zwarte
en groenpootruiter, rosse grutto, smi-ent en eidereend.. De leirlers, kenne-
liik zeer vertrour,vd uet dit gebied, brachten ons v-ia het wad \l,eer-veÍ1ig
buiten de slenken'om Ín het kweldergebied, lvaar xve een luchtgevecht tussen
een sperï/er etl tvlee torenvalken konden vtaarnenten.
rs Avot:.ds hadden wij eetl gezellige samenkoinst in hotef Van derl{erf, ïraaro.&. no8 eens de vogelfotografie en de interpretatie van de vogelwet ter
sprake kvranen. Bij het verlaten van het hotel werd door enkele deelneners
Í!og een jagende ransuil_ tvaargenomen,

De volgende dag heeft de groep nogal verdeeld geopereerd. Een deel was
reeds vroe8 op pad, I'iaardoor cle rest moest besluiten de fietstocht naar
het lilillemsduin zonder hen te beginlen, Alvorens hi-èrmee te starten werdde omgeving van het Kooibos nog bezocht, hetgeen eeir klapekster, boeren-
zwaluir en oeverz-t,raluw opleverde. De fietstocht rirerct na het eind-e van het
irerharde fietspad een zware temeinri-t, waari:ij herhaal-delijk door plas-
sen gefietst of gewaad moest worden. Dit deed een deel- van de groep be-
sluiten naar heri:ergzaruer oorden terug te keren er1 een wand.eliilg tó maken
rond de l(obbecluinen, clie nauureli jks iets oplevercle.
Wèl zag deze groep een groot aantaf vogelnctten, hetgeen hen inspireerde
tot vragen over het vogelri.rrgen. lJet ri-ngen op d.e plaats die gepàsseerd
werd lva§ pas op 1 oktober begonnen en volgens de ri-ngers, die àe-groep ge-
lukkig nog iuist voor het verl-aten van het gebi-ed ontmoette, speèi-aal fe-
doeld voor de lijsterachtigen. Ond.anks vragen van de groepsieclen, kreeg
men v'e_rdere gegevens over d.e opzet en de betekenis va,a dit onderàoek niet
te horen' Bliikbaar v,/aren de kennelijk niet onervaren ringers zich van
het doel van dit ond.erzoek niet aI te zeer ber,íust.
Men vraagt zich bij zull<e gelegenheden af of het ringen onder auspiciën
van- het zo langzamerhand hecht gefundeerde instituut Vogeltrekstation
Àrnhem z:. in cioel voorbÍj zou kuniren schieten en of de schade aan de vogels
door dit telkenjare grootscheepse onderzoek verantr,yoord i.s. ïs dit insti-tuut nog in stairt v:ícltzel-f lveer in zijn activiteiten te beperken als het
belang van de uitkomsten lj-et meer blj-jht op te lïegen tegen de schade aande vogels berokkend? Dit nog afgezien van de. moeite en kósten dier" op an-dere wi.jze bes'teed, mogelijk meer kunnen bijdragen tot de instandhouàing
van de vogels. Een vraag die menig vogelbescherÀer bezíg kan houden en inde toekornst vrat meer openbaarheid en àand"acht zou moeteÀ kri3gen.
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De groep van de stevigste fietsers zag het bereiken van het ïtlj-l-lensduin ,.

beloond met waarneming van o.a. 20 ex. strandleeuwerik, 10 ex. zwart-
kopr verder bruine kiekendief en zwarte ruiter. Bij de \Vesterplas r,.lerd
1.n de loop van clo dag nog een 3 zwarte zeeëend ,ffaarg,enornon.

Terugkerend, voor het inleveren van de fietsen, zagen r,r/e op de landerijen
vlakbij het dorp vel-e'ti-entallen goudpl-evieren, terwijl enkelen van ons
nog een fraai-e ö beflijster konden waarneneno

De terugtocht begon met een hereniging van het grootste deel- yan de
groep op de laatsle boot. Een kl-eine groep had zich kennelijk reeds op
de vorige boot ingescheept.
federeen kom met voldoening terugzien op een prettige e>lcursie, waarbij
in het totaal een honderdtal soorten vrerd tvaargenomen.

BR/ytS B. iJ, Rypkema

Reisje .naar Griekenland

Van 6 juli tot 2i1 juli L977 verbleef i.k buiten i'Tederland. Voor het eerst
van mj.jn leven richting.Z.O.-Europa. Na een afschuwelijke lange trein-
reis via l,li-laan n"aar Brindisi (in ae hai< vern de laars). Vandaar met de
boot zotn Ll uur v:aren naar Patras op de Noord-Peloponnesos. Een grap-
pigr doch snikheet tochtje o\trer een gladde Ionische Zee. De boottocht
kan trouwens betcr i.n Brind-isi geboekt rvorden dan bij de IIBBS. Ten eerste
konden wij met een Open-Day-ticket niet dezelf,de dag nog vcrtrekken, ten
tweede ben je bij de NBBS duurder uit!
.A.chter de boot opvallend vreinig vogels. Gedurende de hele tocht l- Noordse
stormvogel, en I Kuhls Pj-jlstormvogel, I Lachstern en 3 Zv',.artkopmeeuwenc
Wel- voortdurend tienla]1en l{editeruane Zil-vermeeurven. Gele poten, niet
zilvergrijs, maar geregeld lj-cht bruingrijs lijkend, mogelÍjk iets kl-ei-
ner dan onze Zi]vermeeur.yen o

De tent opgcslagen op de camping van Rion en daar de eerste dagen geble-
ve!1o De hitte lvas bÍjna ondraaglijk en af6gezien van rhangent werd er ni-et
veel gedaan. Vogels zag je vrijwel niet. Al1een Hui-s- en Boerenzwafuwen
eigenli-jk. Vtlel j-edere avond meerdere röepende Dwergooruilen op en om dc
camping, \,'/aarvan er zich 66r: liet vangen in het, licht van de zaklantaarn.
Na twee dagen merkte Ík plotseling op dat er i-n de ochtencl en avond een
voortdurende stroom van Kuhls Pijlstormvogels zeer laag over het water
trok. Omdat ze niet al te kontrastrijk zijn moest je wel exren zoeken bo-
ven de-dampencle zee,Ook hon je ze bekijken vanaf een veerboot, die je
in een kwarti-er naar de overkant bracht. 0p deze manier kwam ik er achter
dat van d"e drie bekende vcldgidsen opnieuw die van Bruun de beste afbeel-
di-ng gaf, hoewel de snavel nog opvallender lichtgeel is dan daar afgebeeld.
Na een paar dagen hadden mijn reisgenote en ik het wel- gezien en besloten
tïe naar Delphí te gaarl voor de vogels encrzijds, voor de restanten \ran
de Griekse cultuur anderzijds. Door de uiterst slechte busverbindingen
deden v're daar een hele dag over. Benmaal op de ca:n1:ing bened.en Delphi
aangeiromen, hoefden yre geen spijt te hc.bben van dic lange reis: het schit-
terende l-andscliap maakte veel goed. 0m de camping heen tientallen Rotskle-
vers en een ö Blonde Tapuit. De Rotsklevers maarkten dc meest vrecmde ge-
luiden. Genoteerd vrerden geluj-den/imitaties van lVitgatje, Bosruiter, Gaai,
Ekster en een Fitis-achtige zan1.
De volgende dag naar De1phi zelí. Een op het toerisme drijvend geheel met
daaraan aangepagte pri jzen. De in de open lucht gelegen tnusea u/aren erg
mooi, vooral a1s dc hitte na een uur of tien de meeste toeristen had ver-jaagd' Naar later bl-eek de meeste vogels ook troul,ÍenSo
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Mi,jn waarnemiagen stenden in grote lijnen overeen met die van Marlj-n van
der Berg en isiko ï'Íij,ker in juli \9?t (l'led. Blad 9 (1971) nrr Jz 24-26).
1rfi,j ginàen niet cle Éergen in (oo1." niet zo a.:.irtrekkelj-ik bii een tempera-
tuur-vai:. 45 à 5OoC; , maar zagen deze dag en de daarop volgende rvoldoen-
der leuiie vog;eJ-s. Beide dagen enirele Aasgieren, enkele Vale Gierenr. Eeer-
dere Raven, 1-Q-tailen Alpengi-<;rzwaluwen, Blon'de Tapuiten, Roodstuitzwa-
1uwen, Rotszlval-uiÀron, Verder enkele Rouwmez,en, I(oolme.zen en Pimpelmezen,
Grauwe Vliege.nvanders. Buiten de stad vooral veeL Grauwe Klauvrieren en
Putbers. Het grotà probleem vormden de roofvogels.0ndanks het goed door-
nemen vai: de theolie moesten de nieesten afs lspec.t genoteerd r,vorden.

Af en toe werd. er toch iets posÍtief gedeternineerd: Steenarend, Ilavik-
arencl, Arenctbuize:rdu Torenvalk en de eerder geuoemde Gieren' Hoer,vel het
frustrerend lijkt" troostte il< me maar tnet de zin uit rFlight Identifica-
tionr dat te ainbitieus zijn maar tot fouten leidt en dat iemand die door
Europa reist en dan ?'A% van de roofvogels zeket kan determinerer,l rls doing
extréme1y wel1t. Eén Vale Gierzvraluw r,vas het laatste wat we i-n Delphi e.o.
aaleri-.
Door de aanhoudende hittegolf r,lerd het verlangen naar water alsntaar ster-
ker. Na aller1ei oniwegen (6én zo t n omweg leverde een ll/ouwaapje en de €er+
ste en enige ,spaatrse lr{us op) kwarnen we op een ntorgeil terecht aan de kust
van Mesolongi, Lar-rg triggenàe slibrijke vlakten met lage dijkjes, verschil-
lend.e schÍtterendo-pts.sjes binnendijks, mensen die rncjdoerbaden namen er
een afgrijselijk hete zón, dat was het ongeve€ro Dat vre het tot 1J.0O utir
in de liit[u uitfrie].aen waé uitslui-tend te danken aan de eÍndelijk eens
niet tegenvallende aantallen vog,els: Dwergsterns (150 ex.), VÍsdief (1Oex.),
Zvuarte Sterns (20 ex. ), Lachsterns (mÍnstens 2 paar met niet-v1iegv1u$$e
pu1l'èn) e1 twee Reuzen'sterns fourageerden voortdurend. In de ondiepe plas-
jes stonden of 1a6;en Oeverlopers (2) I Gruttots (37), Bosruit,er (1), Ture-
iuur (f), Steltktiten (4?, vàet onvolrva,ssen ex.), ltrIaterhoentjes (10-t)
en Meerkóetel (A). In cle rietkragen en op de ruige stukjes om de plasjes
heen zagen e11 hoordeo we Grauwe Gors, Grote Karekiet en Gcle Kwikstaar-
ten met juvenielen! Een rnannetje Gele Kwikstaart werd gedetermineerd als
Mnf.cinereocapilla! Dit op grondr van het orltbreken van een oogstreepr..
geen zichtbaai contrast lussen boverrLkop en lÀrangen e11 een duidelijk witte
keel. Het gelaeel i;er4 gecornpleteercl doór Boeretr- en Oeverzwaluwen, Bontbek-
en Kleine plevieren, tientatlen Zwartkopuieeulven, I adulte Dunbekmeeuu/ en

2 0oievaars.
De laatste C.agen Yan' olxs verbliif Ín Grj-ekenland brach'ben wc door j-n
óid;i*-ilvooíIp"loponnesos). Deze stad is vol-konien verpest door toeristeni-
winkeltje§ en het -was 

clan ook een veraderning oin te gaan vrandelen iets
buiten de stadl f*nà* eeu hel-dere rivier met Caarlangs uitgestrekte boom-

;;;;à;"--iui"r"é"p;,"iu, otr-i jven etc' ). Gezi-^n en gehoord urerden: l{:1roe"f ,
öàttits Zanger, wàa:-eístaartrietzanger, Duinpieper, Círlgorzen, lÀlittc
KwikstaarteÀ, Grocn1in61en, Putters, houderden Bonte Kraaien, meerdere
Roodkopklauwieren en l(ieine Klapokstérs, Kleine Zwartkop, Oeverloper,
Kleirae Pleviei'etc:- Bj-jzonder spijtig was dat er in het geheel niet nteer

gezongen werd en clat er daardooi in""" veel vogels (uu za.Sertjes) op de

ï"p""I-fijstt terecht klrralilen. Gi-ng je een vogel achterna, da6. kvrarn je er
meestal na geruimc ti jcl achter, eàt-tret areer eens een net uitgevlogen
Sylv1a betrof!
Met hct voornerilen om er vroe6er in het j,aar zeir..er nog eens heen te gaan

"r-a"" 
(ook) per auto te reizen, vertrokkerr wij 2-2 iul1 uit Patras' Na

een af6rijserijxe-'boottocht, uraarhij ond,ergetekende er bijna in breef t
kwamen wap 25 luli- in iret oót a1 van de hitte sj'dderende Brindisi aan'

De terugreis níàr tg*n atigde streken was begolrÍIello

2? december L9??, G\ïD/MS 
Guus van Duin'
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Martin van den Ber f,O

I

IIet hoofddoel- van onze zomervakantie (tiatt juti - half september 1977)
was Pakistaans Kaslamir, in het bijzonder de GilgltvalLei. Vanuit Kaboel
(Atgtrani.stan) vertrokkón wij rs morgens B augustus otn 7.45 uur rnet egn
onvervalste (- met zo mirr nogelijk cornfort) Afghaanse postbus. [Iet. eer-
ste gedeeltc van d.eze tocht voerde cloor de Kaboel-Gorgee eerr enorme
kloof met droge bruine rotswanden, die zich enkel-e honderden meters aan
wecrszijden onihoog verhef,fen, De vre6 slingert zich langs een ondiepe ri-
vier, lvaarboven d-e zon onbarmhartig fet schijnt. Plotselin6 strclrt ztch
een eoorm blauwgroen stuurmeer voor ons uit, doch ook hier geen 6poor van
plantengroei. De oevers van het meer blijver:L bruin, dor en droog.',In de
buurt van Jalalabad, de laatste plaats van betekenis voor de Pakistaanse
grens, zíeo wij op de telefoondraden de eerste zwarte drongofs met hun
sierlijke gepunte staarten. Rond het middaguur rvordt de grens bereikt,
vraar de formaliteiten enige uren in beslag nemene Rond de grenskantoren
zitten rnynahrs (een soort tropische spreeuwen) de neest eigenaardige
fluittonen te produceren, terwijl een vale gler"enkele minuten tussen de
rotsen blijft zrÀlelr,en.

DÍrect i,n Pakistan begÍnt de Khyberpase €err enorrn slingerende weg met
hraarspeldbochten en diepe rarrijnen. Langs de vueg staan leden van de
Path-stam in groepjes te praten, Ir{et hun oude gclveren en semi-arabischc
kleding lijken zij vertegenuioordigers uit lang vervlogen tijden. Bii
het verlaten van de pas i-s het l-andschap plotseling frisgroen, bijna
onnatuurlijk na aI hbt droge bruÍn uit de vroestijnen van Afghanistan.
Voordat wij di.e dag in, Peshawar aankomen, vrorden behalre ztlarte drongors
nog twee aa.sgieren en cnkele groene bijeneters gezien. Een verhenning
van de buitenwijken van Pesha,,van levert tientallen hui-skraaien (een soort
kauw rnet, bruLne kop) opr die krassend door de toppetr va*.r c1e bomen vlie-
genr waar zlj grote 6roepen halsbandparkieten opjagen. Itr de tuinen en
op de gazons zitten tientall-en itred-ventedrt buulbuuls. iBoven de gebouweu

:scheren voortdurend hui-sgierzwalur,ven .
ts Ochtends dc loe aunustus volgt een langdradige treinrit van Èeshr*r"
íraar RawalpinCi. Op deze langzame manier (de trcin staat onde;rv,ieg meer
stil dan clat hij rijdtl) kríjgen we we1 d"e kans om heel v,rat soorten goed
te bekijken. 0p de draclen langs de spoorJ-ijnen zitten honderden kl-eine
groene bijeneters, tientallen indische scharrela.arse bonte roodborstta-
pui-ten (saxicol-a caprata), zvrarte orongors en enkele valè ,drongors. In
.de natte gedeelten fourageren indísche ralreigers en een smyrna ijsvogel
wordt opgernerkt wanneer hij vanuit een poeltje in een strulk landt.
Witoogbuizerden zitten vanaf hun uÍtkijkpoeten de t::aag door het land-
schap kruÍpendc trein na te kijken,
De I]-e a-uËqgtus word.t cloorgebracht in Rawalpincli, een onaaïIgenalle voch-
tigmïËffiet voor ons a1s enige aautrekkelijkhcid cle Alexander-
prrkiut"n (grot,e groene parlii,ct niet een roodpaarsc schoudervlek). Langs
de oever van dc rivier fourageren ti-entaIlen gewone en brahi-mny mynahrs
in de sporen van waterbuffels. "

0p 12 augu4;lqe vlie gen vrij rrret een Fokker 27 naar d-e Gilgi'tvalleir 8e-,
e6en in het Ka::akorumgebergte Ín cle vrestelijho ilimalaya. ilet vliegtuig

zelf schu.dt en trilt aan alle kanten wanneer het'tussen de bergen van
7 à BOOO rneter eloorvIieg,t. Plotseling torent rechts van ons het indruh-
wekkende massief van rle Nanga-Parbat (BfeO neter) op. De top van deze
berg'blijft versclr.oLen in de wolken, rnaar de loodrechte ijswalrden van
enkele ouj-zenden meters bieclen ecn schouutspel- om nooit tlteer te vergeten..

Beisversla6 gi-t Pakistag
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t lancten urij na een uur vl1egen in Gi16Ít. Hier zlen
gele kwj-kstaarten ook ci-troenkwlkstaarten langs de
er isabelklauwieren, een oosterse bontc tapuit, tur-
oolmees met witte buik en iets langere staaft) en
citroenkwikstaerten hebben een duídelijke zwarte

j gerirakkeli jk ven rgeelkoppiger onderscorten van de
zijn te on,derscl,eiden. Met een jeep gae n wij deze dag
zien langs een ijskoude bergbeek een Lruine himalaya-
witte bef).

De vol,;ende tr,'ree cagen worden Ín GilgÍt doorgebracht, waer overigens
ook tyi:isch eurol ese soorten, zoals grauu/e vliegenvarlger en f itis voor-
komelt.

0p de -,-5e a;gustur gaan wij per jeep naar Naltar, een bergdorp op
+ JJOO mete: hoogte. Een jreep is hier het enÍge vervoermiddel, gezíen
de toestanii van de wegen. Onderweg ztjn er veel oosterse bonte tapuiten,
ïl/aarvail de tr,eester tOt de rlonn rpÍcatar behOren, alpenikauWen, 3en bruine
waterslreeuïi en eeu stuk of 3trblue whistlj-ng trushestt (Er:oter d.an eeu
nerel, lnet ',i-t gespikkel.d paarstrlaruw verenkleed). In Naltar zelf citroen-
kwikst.-,artet: , err enkele Hodgons roodmussen. Vanuit Naltar voert de
tocht riaar qen me€rtje, dat zotn 15 Wn. verderop Iigt. De weg gaat dwars
door rlvier;,jes el bossen en is son6 nauwelijks terug te vinde,:. Door
het grcte hc,ogteverschil op é6n dag, hebben wij wat moeÍte met o\ze adem-
haling" De bosjes rond het meer levzeren ons heel wat nieu,ve sotrten op:
een soort i-ndische nachtegaal, een klejr-n grijs hi-malaya-vliegervangertje
(t<tein met een kc rt staart je en o,rgestreepte borst) , twe-^ azi,rtische
tortelrillivei.' ei1 erkele palfas-roodllus6en.
Rond de beri hut ir, Naltar zien we een aziatische vorfir van de g,:kraagde
roodsti'.art ,ö zoïrcer witte oogstreep) en 3 gestreepte lace11jsr;ers (een
-soort i.lmal: e). Ve rder eer: vijftal alpenkraai-en, witte en grote gele
lrwikst:a,rtei, + 2C Srijze gorzen el ! 5O roodvoorhoof,'d ka.tarie;. Op de
stetten in dr, bergrivieren zitten watercoodstaa.rten rnet heLderwitte koppen
te zini,.s6. nn de alpeniveiden grenzen naaldbonen met bomer van enkele
tiental-Len ; eters.,roogte, lvaar het rs norgens cie 16e augu:tus ,trioelt van
de zanl3rregs'". Twe e hi.malaya kuÍfm:essoorten (Parus malan:lophus en
rubidi-;:ntr- s) for.trageren door het naaldhout, zoals hun Etrope;re farnilie-
leden r'.;-t sr rr pleg:n te doeil. Een reel voorkomende phyllo;copuÍi met een
brede ver d,t orlope rde oogstreep en duidelijhe vleugelstre:p wo:'dt gede-
termineerd ..ls PÈ. ma6nirostrÍ.s, oftewel Large-bill-ed wilLoui w.rrbler.
Andere ..)plÀril:lende :oorten zijn een roodstaart tnet een blarl/ vo()rhoofd en
een juvenÍere himal-aya-roodkeclnac.rtegaal. De volgende dal zii,i we wecier-
om jr-n Gl1git., v/aar blijkt dat vrijvel alle u/egelx in het g,;bied niet toe-
gankeli-.ik z:jn vool toeristen, i.v,frl. werkzaamheden van d,; Chílrezen al-
daar. F:slotln worlt om die dag no,5 uÍt Gilgit te vertrekcenrl;eru$ naar
Ravralp1ndi. )ok cieze vliegtocht is weer een helo ervaring, met als slot-
spectak:..1 ec.,:t land;-ng op het linke-:wieL' Dezelfde dag vanrit Ri,.lvalpindÍ
nóg naur. PeEhawa.r rret een ninibus, waarbij een lekke band ons:-n de gelogen-
heicl st';l.t r,,n de pLa;ttselj.jke akke-:s af te zoeken naar vo3eIs. Dit l-evert
twee a2-i-atisch.e klauwicrsoorten (lrnj.us vittatatus en scha.ch) opr honder-
den kle, l-ne [ilerzwaLuv.ren, mynahr s, ,vitoog]ruizerden, huis]<r raien, kleine
groene rijer,:ters )n een l{ahratta 'tonte specht.
0p de ljS--g_r3ustus worder:, rruat admilrÍstratieve formalj-teit:n in Peshawar
afgehair,lóld" hetge:n in de tuín va:r het Afghaanse consula,.Lt eelt paarse
hotaingzuigei' (donklrpaarse rug en rleugels, gele buik en torst met vtat
paarÍle vlek}'en (ru-) ) en i-n c1e st,rd een ni-euw mynah-.soor-,, de oevermynah,
oplever i.
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0p vri j dag l-9 auguSllq Saat de tocht de Svratvallei in, via Mingora naar
Bahrain. Onderv,reg: nog steeds zwartc drongors, rvitoogbuizerden, een
smyrna-ljsvogel, indlsche ralreiger, lndi.sche scharr,el-aars (bruine kop
en borst, met blauwc kopkap) en bovendien een enorme boerenzwaluwtrek.
Rond de woeste bergrivier dic door Bahrain stroomt, ontdekken we een
ancler soort lvaterrooctstaart (gehe e1 loodgrijs met rode staart), rrblue
whlstli-ng thrushÍr cn l{uners braassluiper (r,ritte keel sterk afstekend
te5en donkere kop).
Heel enthousiast beliliintnen we 2O augustu§ een van de 1 fOOO mcter hoge
bergen aan d.e overkant van dc rivier. Resultaat: witkopgorzen (Eniberiza
stewartii), rooclborsttapuiten, een kleine vorkstaa"rt (ccn ekster in
pocketfornaat), een tv,rinti.gtal roodstuitzlval-urven, een paart ju blauvre
rotslijsters en ecn lachlijstersoort.
Dc 2fe is onzc l-aatstc vogcldag in de Svuatvallei en dic rvorclt benut om
l-anElde rivier irct cla1 nog iets verder i-n te lopen. Nieuw zijn d.e Ge-
kuifde'buulbuul-s (dui-delijhe kuif) en de bruinc boszanger (Phyllosco-
pus fuscatus; donkerbruj-nc bovendelen, staart en kop, oogstrcep isabel-
kleurig,/wit, onclerd.efen witachtig, poten donkcrbruin).
Maandag gaan r:,/c pcr minibus naar Pcshewar, met onclurr/ïeg J excmplarenItwirc-tailedrt-zwaluuren (auiAetijk witte kcel-, borst en buik), zvra.rte
en vale drongols, mynahls en indischó scharrelaars.
Dinsdagmorgen, 23 augusLus L97? verlaten we pqr Pakistaansc postbus clit
land, rvaarvan het noordclijk berggebied ongetruijfeld. nog ve.e1 vogelsoor-
ten voor ons verborgen heeft gehouden voor ccn volgend bezae'k.

Adres: van Reigersbcrgenstraat ?1-3, Amsturdam.

RDA{vaBAS

[g"ssr- -e. _b-i;. .ï,a-I*f 
-wg_gy _

te halen

I +_Ëes tglr dS_ 
-op_Lo-e. L- van meyrourlr E, Visser

ezochL om e uit

IIet slÍkgebieci bij }Ialfweg j-s a;rn het dichtgroeien"
zou de moerasandijvie eruit gehaal-d moeten rvo?den.
han dit gebeuren bij vorst: men snijdt de anciijvie
bij d.ooj- worclt cie waterstand hoger, zodat de resten
Wanneer er deze uinter góén'vorstperiode komtr.moet
uit de bodem g;etrolCreil r'iorden.

Oiir, d1.t te voorkomeR,
H:t ncest eenvoudig
vlak boven.het ijs aq
vanzelf afsterven,
de moerasandijvie

Een klein aantal mensen heeft a.l hulp toegezegd. Er zijn echter m6fu
nensen nodig. Di-egenen cii-e ook wil-Ien helpen J.run.ren zich opgeven bij:

EVlvis

MrJ. E" VÍsser
Aert van lYesstraat 1r
Àmsterd-am 

"Tel" 32 89 7t.
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itl,lSTXRDrri'L-ll BOS, vierde kwartaal L977.

De waarne;lingen, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de
verantwoordelijkheid van de waarnemers
Nummering /olgens Vogelgids, Je druk.
De nummers tussen haakjes (..) verwijzen naar riDe vogelwerel-d.
van het .hfisterdamse Bostr, verder te noemen'lBos-r,vifauna'r.
+(..) betcr:ent: aanvulling op deze .tvifauna. o ook = o - k1eed.

G) 5. Fuut
Hel-e kwartaal kleine aantallen NIvi, max. i
3/12 1O exx Gt, ruaarbj-j ook I paar balts (aA,

27/lL no[ steeds 1 ex Landscheidingsvaart bij
3l/12 2 e:,:x Kleine Vijver (C,;)

(:) /. Kuifduj.,..er
Wn I è,:Iui: 1 fuut, op Ni\,i bij Ivieerpad N (c,r)

Q) 9. Dodaars

lfvsr Inige vraarneming 4e kwartaal:
:i over }trj., (nSm)

SS)
Srneenklaan (vDr)

exx NirÍ (Cw)

aantallen (*A, Bakx,

(stroeve)

Hele
SO'.rS

3/t2
24/t2

( ro) 18. Aatsc]-

kwartr^al waainemlngen I',i oordkant van meestal slechts l- of 2 exx,
I bi j;en (-4, Bakx, vDr, RS, SS, ESm, Cui) r uítz.:

7 <',.:x buiten oeverpark lvieerzicht, op I'lli (aa;
1 ri;. 24 - 3 bij Kleine Slui_s, t hiervan roepend (»S)

(f:-) 20. Blauvre r"eiger
lO/, ó1 L;:ette

Resultaten broedkoloni-e :

nesten. 106 jongen ge4ingd (a. Blok)
(21) ?!,_Wrqlerr:llnE

167ïö- en[c1E-6ïx oNru (c,r)
29/LO J er.x exc. pad (aa) - gehoord bij exc. pad (1tS)

Hie."na r,vaarnemingen op 5/'lf-, lZ/Ll-, A6/lLi ,/l-Z, Z4/L2,1
37/12, kleine aantallen (Àa, Buker, RS, S§, C'i,), uitz.;

12/L\ + 2r,O exx, ruim een krrartier rond.vliegend boven ONli (aA)
(24) Jl. smíent

e71ó-t e

Jit7 2 6

-87Íó;fr7
ESm

LOitL 20
29/Lo 2 ö
26/Ll twe

(26) J!. slobee d
7r

r+an de lrloordkant al LO/9 en l?/9 (zie vorig Blad)
-, 1-, 3/12, 187121-2ó/tZ kteine aantatlen (aA, Buker, RD,
, RS, SS, Stroeve), iïax.l
:.,:x over r,veilanden liieerzicht ri. N. (IiD)
;+ o zitte"a gtg!:_Yf jyg" (tis , rS )
r:raàI gehooral-[àm[.-E6irein (oS)

lnige waarneming 4e kwartaal:
? op Ni,L bii Gt (ru^, -.,S)

(29) 42. Kuifee l
Herhaaldel :k tientallen, c.q.

(^4. Bakxo vfr, RS, s§),
24il.2 + 4 rt exx hele t\1", (sS)

honderdtall-en, op Ni,,

Go) 41. Taf ele :nd. Na B/9 pas weer
í6no-4- e

tB/Lo !? ':-.ar (vDr), 4 ö 1o (eaxx) - zo/Lo 3
5/LL 1 p,r + I- ö (^..) - z6/tt Z ö (.,s, nA)

In decembe.' regelmati-g op Nli aanr,rezig in kleine
vDr, ESm, RS, sS), max.:

4/tz 1 ö r. 24, 2o exx Gt (R.,, .rS)

(l2) 45. sritau:'

x NI,t (Cru)

29/to
5/tt
1/t2
27 LZ

.],er
r',tr ol-J
r eh):.o+
_+,i 

Q,{-

1o.+
l-o+1ó

a
lo
l-o

Iía 2/J pas tveer op Nltr:
ct (Rb, ss).
26/Ll J à 4 exx (r'A, S,S) - Z?/tl

2 o (i,."., iS) Elders:
4/ï2 B exx, Bosbaan (Straatman)



(asd Bos I L977-W, 2e b1z.) "....... -

3Z) 53. Gl-o_te zaagbek lia ),O/4 weer op Nl,i;

14

Bakx)

26/LL 4ö1 eGt,
4 ö 2 à ,,u. 24

2?/11 4 exx àp NI'i (

4 e-y:x over
(»s )

S troeve )

exc . paA (ÀA)

in december kleine aantallen op Nl'r,
max. + }o-.exx op 9/L2., .L5/l2, 29/LZ (vDr, mevr.

Schi.rlk-e-l.psldËr e --2712--Í-[àài-t<arrobaan ka p. terrein (straatman)
l6/Lz 4ö r q (acr) , L?/12 1 paar. aldaar (straatman)
2B/L2 1 ó 2ro bij de voormalige meeuweneilanden (acr)

f

(40) )1. Bergeend
2l? 1 éx over
2/9 2 exx ove

(4r) 57. Grauwe gans
26nI -B-èti oíer öNli (ss,

(421 58. holgans
117ÍZ--+-roo exx vrij
Ganzen-spec. :

l7il2 8 exx en I
(43) 6o. Bielsans

12711

(4?) 68. ruild.e zwaan-lTT-Texx, roepend
(49) 74. BuizerQ

3il2 2 exx heuvel (RS). L
2 tevoren genoemde e

4/tz I ex voorheuvel (nS,

(51) 77. sperwer Na 16714 pas

.t anvulli- ng 3e kvuartaal :

Zandput I'íieurve I'ieer (Swart)
r ONr"i ri. r{ (RD)

^i.)
j exx over kamp. terr. (Buker, Sy)

laag over ONiui, ri. 'ZZll , roëpend (^*')

40 exx over oeverpark ri. L'2, (A,r)

Iaatste waarneming van de rietgans
was aanwezig sedert 22/1.

(sa, RS, s,")

over exc . pad, ri . 'L,l (S^, , ..A)

8/1o
9/10

29/Lo

1o,1-l- èx
lex
ri,an d
ro, 1

ONtr (Buker, ,sS)
over Vogeleilan
Oi\Tl{ ( r.r', RS , ÈS
e 1{oord.kant ve
6,-22712;-§teea

oo
++n

,ater I ex ONM, vermoede-Iiik I van de
xx (Buker, BS, S§)

So)

vieer:
- I q kamp. terreia (Straatman)

d (melr. Brinkers, Verhoeven, vDr)
)
rd.er waa::nemingen op 4, 5, 26, 27/Ll;
s 1 ex, meestal .o (A.,,., Buker, RD, Stroeve,,
(RD) +

gevecht met kraaien en eksters (a^)
RS, bS). 22/12 2

5/ll 1 ex hertenkamp, i
4/tz I ex Ë6iïer-(FS, s

L27LL 1o ÓevéilandLoe
LO/L2 I ëx ka,np. terrein
83 . _e ruing_Ei ekgndi e f

",)I (RS, SS)
(;, traatman)

(56)

( st]l
ZoTto 1 o-i\eeipàA NJ

f

84. Blau','re kiekendief
(C', )

I1 o ONfi
+

(6o) !2.sme]]eEeq
lZ/ll 1 ö ri. ,;r,

(62) 94. Torenvalk
8/to

l9t LO

LO/L2
Broe

oNl"i ( RS , Ss )

Bakx

oI
een,

exx hertenkamp (.tsuk:r, ;§.)
o+.MI

lí,;-hoek Nieerpad, omgeving nestkastl vlogen om elkaar
nstens L ex ervan geluid ma.kend (gakx)

exx kiekerend hertenkamp bi j nestkast (r*rl)
allen: 6 paar succesvol, 28 jongen uitgevlogen (gui<er)

7
2
h
2
v



L5

(67)

Q4)

,r/ ,rn

Q5) l-14.

29/\t
to/t2

(82) t23.
87to
B/to,

L6/to
2g/to
5/Lt

( Bf l 126 . Iioutsnip
t/Lt
4/tz
g/L2

(r.sd Bos | 7977-Tv, 3e bl-z.)
102. lriaterral
l3/1O 1 ex kanobaan Schinkelpolder,

Noordkant:
t6/to-íóép-0NtÍ (c,n) - zt/to idem (RD)

3/12 Lden (Straatman)

Vervolgens aldaar gehoor,.d op
29/Lo, 5/tL, 26/Ll (2 exx.) | z?/lL, 4/,tz (eA, Buker, vDr, RS, sS)
lo/12 - 20/12 regelmatig roepende exx ONI"I (Stroeve)

Gezien z

3/12'-1'à-2 exx CNi,r terr ,:. van exc. pad (el, Buker, SS)
5iLZ 1ex bij exc. pad OIrTi,i, 1ex NO hoek weilanden I'iz (Sakx)
,r/rr,, driemaal I ex (verschi1lende exx), fouragerend. op het ijs,

slootjes ONlvi (RD)

112. ucholekster Na 107'! slechts;
3712

.o)

Kievit
Hele maand october, j-n novernber L/m 6/LL, aantallen op rveilanden }iz,

t2/ lt
?6/tt

max. + lO exx
tweemaal 1 ex over UNl.t (*r+r)
zeker 1]OO exx (vermoedelijk te lage schatting),
bij Ringvaart(door sperurer ?) (*+r, SS)
l-O exx weilanden Èiz (Sakx)
2 exx over ONlul ri. LO (ar.)

opge j aagd

I ex over weil-anden I'rz (gal{x)
I ex roepend over OI'TI\, ri. O (Burer, RS,

rratersnip
2 exx over ONi*i ( Buker , "i$ )
9 , L2, L5t'lO kleine aantallen rreilanden r\iz , max.

dde rstel ex, dat sl-echt kon vliegen, o[§6§Ïoten mi
lO à 4O exx, steeds rondvliegend over ONIvI (r.rr, RS,
I ex over ONl"i (a*; - J exx CNfi (Buker, RS, SS)

10 exx (earx)
bos (Crv )
SS)

l-et-Zittena in boom, op 4 , Soqgte, Koenenbosq vloog af
ri. ,i (RD)
1 ex opvliegend oeverland I'iz (nS)
1 ex, 1O/tZ-resp. I en 2 exx, l-7 en 20/12 2 exx, kamp.terrein
( S traatinan)
14 à 15 exx opgestoten, hele Bos (mea. Straatman)
4 exx opgestoten (med. dGr)

uuulp ,'Jaarnemingen op weilanden fiz op:

t2/12
19/12

( 86) r28.
B7TÓ f ex, L5/12 2 exx, 20 en ZI/LO 1 ex, 23/lO J exx.

(gaXxl Buker/SS, RD, van VIi-et, Oldenziel)
( 90) t33 . rvitgat.'je

57lZ--Tei, roepend, invallend plas ONli

+(92) L35 " oeverloper

(P.D)

19/Tl t ex fehoora,
(Bos-Avifauna:

(g>) ryB " Groenpootruiter

om I8.Jo uur (

- AvN verschei
)
ne november-luaarne-

mingen)

hertenkarnp,
t/m october

jj
de

5/11 f et góhóotd en gezíen, over ONl,r rj-. O (aA, Buker, IlS, SS)

(fo6) 162. Grote maLntel-meeuv'r
t6/to 1
zg/to I
26/Lt 1
24/t2 r

ad. et-ií[-(il)
ex Grote Vijver (*,ii)
ex Ni:, bi- j oeveri:)ark i"iz, 1 ex bi j Meerpad (Ar., SS)
ex bij rir. 24, I ex bi j l,reeri:ad (Ss)

I



(Asa Bos I l9??-lv, 4e b1z.)
(:-oB) 761. Kleine mantel-rneeuw

E/to
( rog) r64.

1I I ex ivleerpad ít a
0D I nra.)

J exx zittend bij Grote Vijver (Buker' SS)

Zilvermeeuvr

16

tussen tientallen kokrneeulilen (AaXx)
o en torenv,rlk ö achterna
+

29/lo, 5 en 26;,/ll, 1 en l7/L2, max. 3 exx (aa)ilaàIiil.efiingen op

( rrr) t65 . stormmeeurv
6-ext óp steigertSe
1 ex over Ringvaart,
zittend (4r., SS)

(121) I9t. Holenduif r,&&ïnemirEen op:
pad (ns, bs )

[iní'raa1-6-6roedgevallen ; 11us min.
11 jongen, ,rïaarvan 1 niet uitgevloge

O33) 2O9. IJsvogel líoordkant

Gt6)

29/LO
30/to
L3/12

(L3?) 2L6.

1e/10
26iLt

rand Nlvt,

spervJer

( ra4) kse tortel
Steeds exx naal,lbcmenpad ten N.

(rz8) 2o3. Bosuir
Í4 troèageval-Ien, waarvan lO succesvoll
22 jongen, waarvan I niet uitgevlogen

(t291 204. Ransuj-I

29/lO I ex la,rgs exc.
4/tt ! exx, IL/LL 1 ex, )/12 2 exx, four. rvei-landen i',iz (nl)

van ps. 11, eekhoornvoerplaats (vDr)

plus 2 territori-a.
(guker )

I terri-toria.
n (Buker)

Zo7lo 1 ex over oeverstrook Nh buiten i'leerpad N, van 0 naar rÍ. '-

(f'. ae Vries, Ba]<x., OldenzieI)
ZL/IO 1 ex bij huis sluisvuachter Nius (RD)
6/tt I ex, over sloot bij ui.. 24 (."4)

zO/tZ I ex j-n wilgenr.and langs jachthaven Bibo. Eerst horen roepent
daarna, tot 20 keer toe vlak op elkaar, van lage tak zi-en
duiken; leek wel- iets te vangen, insecten ? Tenslotte' naal:
hogere tak en zich Caar uitgebreid poe'tsend (vDr)

In ieder geval in december ook nog herhaal-deli jk v,raargenomen door
sluisv,rachter Njus, .achter ge, ;aa1tje, vooral als dat in werking v/as.

Ygeglgrl*11'
Geruime tijd geen waarnemj-rg, echter
9/t2 en L2/12 weer 1 ex gezien (Topsvoort)

2L4. Groene specht Noordkant
B; 12; 16, zo, zt/Lo ,-261-2?7tt, ro, L5

.íD1 oS, Stroeve, C,/)
l- ex ten N van heuvel (r'e) (nS,
1 ex bij Grote VI jver (Bat<x.1

, L?, 3l/Lz (+a, Bal;x,

-)J./

(vrr)1 ex fouragerend I;".ngs ,-Rilsr3lr!
Grote bo4tg_speqht

I ex roffelend, gehoord en gezien' r{Amerika'r (vDr)
1 ex, kort roffelencl , kinderspeelplaats Noord.kant (A", Èè/

Kfeine bonte s e cht
I 11 1 ex gehoord, Omoricapad (ns, ss)

(145) ?26. Boerenzlvaluw
B/to I ex oNl'rJguL"., 5S )

( 1rB)

l\lto
1iL2

2t7 
"

B exx over u,Nli, in cie verte no

2. Bonte kraai
( r,A, -:S )

Ggs) 24O. Zwarte mees
o

I j l) exx (AA)

(22l-) 2

exx gez-ien en roep gehoord., Omoricapad (:tS, SS)

26/lL I ex oNi!:



L7

(risd E,os, lg??-IV, 5e b1z.)
Qgg) ?L2, Eaardmannetje

t4/ut
t5/7c
).6ita
.> Ln
.o/ rJ

exx gehoord Olrii,i bij'exc. pad (Bukerr oS)
5 exx over iv,eerpad en weilanden irÍz (ttr. Bakx)
3 exx oeverstrook I",eerpad (gekx), gehoord en gezi.en
later 1 ex vandaar wegvlj-egend over wei-landen I'iz (Bakx,
4 exx oeverstrook ilee::pad (nq]<x)
/ exx in de lucht, omgeving sihuilhut OlÍivt I (Bakx)
minstens 2 exx ONIvr (Cif) :

(2oo) tsqqmkruiper Zangwaarnemingen op:
(aa, sST,-t6/v (vDr) , t?/rz (A^;, z5/tz (vDr)
alle l-angs ltingvaart. 4/tZ Uovenbos (vDr)

(160)

8/t()
tt/to
Lr/),o

:

vljr )

(161) z5z. Kramsvogel
.,aarnemingen op

(nA, sS,

G6l) 32a:_Ee!S,rIaek
Hele kv,rartaal aanwezig, nr. i

toe nemend ( *.n , vDr ,

(164) 253. aeflijster--B7ro-ï-El-f6epena, ri . z,
(r8r)

25L. .irot- l-i.ister
!6/Ll I ex kocka.irp

2BO. Zruartkoo__ _____J_
ó/LO 2 6 3 ?, iioenenkade bij

26/lL I ö geï*n6en en geri_ngd,

Slechts 2 waarneriiingen in 4e'kwartaal:
(sS) - 76/LO 1 ex middel-ste bos (clu)

B7to, 29/Lo, 5, 26, z?/lt, j/l.l, max. t2 exx
VDT )

(rB5; 287. Fitis Na 1O/! nog:
4lIo -t ex, zang (gat{x)

(186) 2BB. T ift é1I

10 1 ex, -rïrg1 oeverpark lviz
tO/1O 1 ex, zang, oeverpark }iz

.vr eind november sterk in aantal
RS, SS, van Vliet)

over ONL (Buker, §S)

oNPi O (Buker, SS)
karnp . terrei-n (Buker, SS )

(vDr;
( .li^-i m ,

ad em -Bakx,)
Kraak)

( rBB)

( 189)

Q>z)

l7/72--minsEds 1 & zafiEr omgeving Vogeleiland (i*rr)
(1yg) ?gB._.{esseqq"

11712--1 ei-Eang, ten 2,, van K1elne Vijver (C,,)

?22.-_!"ydhaant jg2 territoria Bal-kan (Veti
ruaarneiilingen 4e kwartaal

L6, L7, 3t/L2, mee
(aa, Bakx, vDr, Cr,)

/93, _''l uurg oqdhaant ..j e

ng c.s.)
op B/1,o, 29/:-ot z6/toi ft, 25, z?/tt;
ste v'raarnerningen omgeving Vogeleiland

trHeidemy.ir (vDr)
29/lO l- ex over Meerpad N ri. a (Ci,rf)

(r5ra) 3o3.zlto'
l.rterpie per

1 ex rondvliegend boven ONlui, 15.OO uur (nl)
,itte kv,rikstaart

exx over (in^)10
tz/ta t-
1-6/to 1
5/t1 1

ex roepend over vm.
ex over ONitl ri. O,
ex over ONivi ( er.)

Q>t) 30 (iro te el-e kwikstaart
5 ff' L2, 10

26/Lt idem (suk
1O/U, 2 exx bij

QS>) 1o8. íilapekster

12 1 ex over kamp.
€Ir ,5S)
gemaal Ringvaart

terrej-n (Straatman) ri. N

(eakx)

t1/Lo
20/tO
24/to

1 ex oeverstrook Nii
idem (gaXx, Brander
idem (tsrander)

bij 1lreerpad N (ea]<x)
, vDr, C., , Olcienziel, P

tBlto iaem (sakx)
de Vries)



1B

(r.sd Bos, L9??-T\l , 6e bl-z.)

(ao6) jL6, Putter
1' 8,

26/tL,
to/12
t3/t2

(20?) . 3t?.
Vierde kvuartaal regelmatig
Noord,kant, na 20/) uteer
Í2711'-7-20 exx Jachthavenbos
26/tL; ), 9,, 10, 12, t7, 19,
27/ll en 29/12 schinkelpolder

(2I0, tzo. .6armsl-JS

giLo fouragerend Vogeleiland (vDr)
3, L?t 28/t2, oeverpar:k lvrz (.rA, Èjr ESm)
6 exx excursiepaci ONI"i (AA)
1 ex Koenenkad.e bij ONivi ;; (vDr)

u_LJÈ
exx kamp. terrein (Straatman)

(s;). verv:Igens:
25/12 (r.A, rDr, »troeve) .

(vDr)

,/aarnemingen op kamp. terrein:
?/to en t1/t\ 1-ó;-:-27Í2-1i exx - )/tz nínstens

lO/12 onbekend aantal - 17/12 resp. ) en 1 exx -
(Straatman) Elders:

1-/12 min. l-o exx JacEÏ[àï6n',reg (no)
L6/12 B exx over ONIvI ri. l,v (nP)
20/12 1 ex over ONI"I (»troeve)

(216) 11o. Keep

2 exx--
2L/L2 - 22/L2

-87Ío -2
L6/to 1
L|/tL 1
L6iL2 I

exx I(leine Poel (Buker,
ex Gem . terrein ( C,,i )
ex roepend lan;,,s Poelpad
ex roepend, boerderij i\iz

5b,

( vrr,
(np)

(2o2) 343. Rietgors-8710 6 éii olt't, ook nog
t6/Lo (cw), 5, t2, 26/tr,

(zr8) 34?. E=rrgmus
8/tO 2 gedeeltelijk albi-nistische exx, Kleine Poel (But<er, SS)

* * à! * )Ë * * * ***,È * * * * * r! * * * {< *,t * * * * )k )È * * *,ir *,{. * * * * * {< *** l. * * *,i< * x + *,i: * *,r * * * * * *,1' * t< * * 't * 't * 'È 'È:t *

Gebruikte afkortingen wqallnemers :

AA - mei. Arntzen RS -- R. S:hoevaart
RD - R" Daalder SS - S. S:hoevaart
vDr - mej. van Drooge LSm - mej. Smallegange
dGr - J .H .C " de Groot Cli - Cl . r. d. l'iie1'

,( * +* * *,8 * {.* t( rF'j< * * + * * * * * * * * r( * * *::: * * rr * *, r,* * * * + *:t:fr* * í * * * * * * 't * * * * * * * 'i * * *;f 'È * *'t * * * 'F i( * **

decenrber L977 , vDr/vDr
Safngnggste L§_deglt
riej. Iir. J,H.U. van Droo5.e

zang (r,r)
Olll, (AA,)



lo

hlaarnemi n in en om Amsterdan excl " het Amsterd.amse Bos,
v*i_9_{.qs kwartaa.l :?JZ "

De wal,rrnemingen, hoewel critisch beoordeeld, b1i jven voc,r de ,verant-
v,roordelijkhei-d van de waarnemer(s) " .rrori kan ook o kl eed betekenen."
V3o4 de gren*en ve.n het gebied, en hoe te h: nrlelen met waarnemingen
hierbuiten, zie med"blad, 11e jaargang, nr"2t p"13; inspringend worden
bij uitzondering waarnemingen van buiten dit gebied vermeldo
Bij elke waarneming moet de datum, het aantal en een nauwkeurige
beschrijving van de plaats worden gegeven"
Bij zeldzame vogels díent een veldbeschrijvi-ng te worden gegel,eno

9.9.n."r:r.i5j.9. ^a 
f k -oI.!.].19_9.! iDP = Diemerpolder

DZD = Diemerzeedijk
GP = Ga;sperplas en omgeving
KND = K1eine Ni-euwe Diep
ODP = Overdiemerpolder

VH = Vijfhoek, buitenCijks stuk
land, DZD

RD = R "Dae,ICer
RSrSS
lilCD =

R & S Schoeva-r,rt
aarnemingsclub Diemen

=
Li (ur]-JÍ-

Vogel-S\,,/B-N

SIJB-Z

RV/-10

TW=

Kuifduiker
1171C'; Wto

=N
b

_fi

oordel j. jke Schell-ingwoude- hout, "Duin SJor-rhen, Stet,
rug za-rrgt !íestra
uidelijke Schellingwoude- Kwm = Kwartaal-maximum

:brug
= Dijklichaam van de toekomstige rijksweg 1O tussen Beemster-

straat en Leeuwarderweg.
Traject h/aterland; buÍtendijks gel:ied van*f SV/B-N tot Marl:sn,
Gourvzee, fJsselmeer rond marken, binnendijkse meertjes.

-Cpt_r.e-c.!.i9§. v.oI-lg9" 
"m,g!S]"i.ns-e.nbL9."d-. .z ".129. j.a.a-rg.a_1g _ ll:2

Krakeend.z 28t4 moet worden 28/6 :

Bruine KÍekend,ief: waarneming van lB/5 werd gedaan door Verhoeve
i"p"v. RD"

Fuut
Kwm Tlr{; 19/10 212 exx (RD)

l- ex " , zui.gerpl.es Ouderker]< (RD)
Gouwzee (RD)
vH (wco)
IJsselmeer t "h "v " Kinselmeer (IiD)

5i11 I
12/ 11 r_

19/11 1

ex",
ex. ,
ex. ,

Geoorde Fuut
Ti/tt" 7';;-t;', z6/tt 2 exxo, vH (Teixeira, ln/cD)

Do daa-rs
TTltz,-\e/te ! exx,
14/12 5 exx, 15/12 4
matig enige exx op de

Aalscholver
W-aT* V'"i-"3 .**, langsvl-iegend, Centraa.l
7112 120 exx, overvliegend, VH (WCD)
25/12 7 exx, langsvliegend, Itlieuwe Diep
28/12 1 ex, 2e Diem (WCD)

1e en 2e Diem (WCD)

exx, Amstel t "h "v. Amstelparkl ook eer'der regel-
Amstel (Straatman)

Station (nsrssl.

(RS, ss )

P_p_rB.gr.r
1r/10,

:e-i-gsJ
16/1c 1 ex, Vinkeveen (Straatman)
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8-qql_d_q_4p

bIz. )

cp (!íCD)
VH (',iCD)
Aklierswade, DZD
langsvli egencL,

V1o -1g/1o I
26/11 I
5/12 1

€xr
€Xr
exr

Vrlintertaf ine.-.4 -... - &'

3/12 4)O exx, I(wm, GP (\'/CD)

Krakeend

(Teixeira,!\,CD)
Durgerdammerdijk en Slrtl-B-N (\íCD)

3/iz 56 exx (RD)llaandmaxima TW:
B/ to
15/1o
26/11
9/ 12

$i.rsl
15/1a

aa rt

19110 3? exx, 5/11 54 exx,
(hrcD)
zuige::plas Ouderkeri< (RD)

, Australiëhaven, Sloterdijk-
SVjts-Z (\^JCD)

P

ö
+

6e
l-o
lo
-or*r

xx-r g
,r*
6r I

D:-D,
( Straatman )

Smient
Ttï* 4o43 exx; Kwm, TW. (RD)

3/ 12

Slobeend
WVo -3oo
19/11 151

9^exx, ri ZO

1I, op ijs,
vH (\dcD)

Uitdammer Die (RD)

gerplas Ouderkerk (RD)
(RD)

exx,
exx,

zul-
TW

Tonpereend
--r.+*{/1O IY, Gouwzee, Ie najaarshlaarneming TW, verder ín zeer klein
aantal aanwezig, max " 5/11 11 exx (RD)

Kuifeend
Maandmaxi-ma TW: 19/10 5697 exx, 5/11 10411 exx, 23/12 5815 exx (RD)

Taf el- eend
I(wm T1,{: Tg/ll

Bril-duiker

2421 exx (RD)

Llaandmaxima Tu:

Zwarte Zeeëend
Tï/1 1 12J exx,
1g/\L 4 öö, r o

+

Ei dere end
T/ ít"-* T'9*, KND (vrcD)
24/11 4 exx. waa.ronder I 6 in
3/'12 3 ??, Buiten-rJ (no)

Grote Zaagbe!

19/11 1or5 exx, 23/12 1?29 exx (RP)

rond VH (VJCD)

, IJsselmeer t"h"v. IJdoorn (RD)

eclipskleed " ,SlrJB-N (WCD)

ïn december regelmatig fouragerend op het
4 öö, 6 YY (VJCD)

7/12 J6 exx, VH (\,rtCD)

Middelste Zaaebek
W'ó "-f i. ri!ÀËrmeer t"h"v" Uitclam (RD)
12/11 f ï, fJmeer, l,iuiC.en-MuiCerberg (t'rCO)

a

Buiten-IJ, Ivlax " B/lZ'
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tl
B/tz
9/12
Kwm TVJ: 2

b/ilde Ztiaan

3/1 2

Kleine Zwaan

. VH (..CD)'?, srjB-N (t'cD)
Oranj esl-ui zen (\,íCD)

l8l exx (RD)

2l

26/11 5? . exx, ,t;n?#li,

eNonnet
7 I

.,]

8a1**r
1/ 1

Ri ets'an-s
7/12 1J exx, Mui-den-l'iuid-erberg, ri.NO (i,iCO)

Bran dgar, s
Gita-'iB e*r, ri" ruJZ\,t,

26/ll enige tientallen
4/lZ 16 exx, VH, ri"

19/ 1 1 )6 exx, ri . Z\,t
exx, KND, ri. V/ (t!C»

zw ([JCD)

1 juv", zwemmend op het IJsselmeer, t"h"v" Durgerda.m (nn)
1 + 2 exx, rí"2" , Durgerdam (RD)

19/10
L/tt
5/ 11

7/11
26/t7
7/12

20 exx,
aÀ

exx,
exx,
exx,

ri " li ZIrl , D'ZD (WCD)
4 J'uv., ri" N, DZD (ldCD)
ri" Z, I{arken (nO)
op IJmeer I DZD (WCD)

ri" l,r/ t Dtl (Teixeirar\,,/CD.)
ri" O, VH (llCD)

2
a

7
13
2\

Aquila S:ec "
fTZ'i èx,'-over DP vliegend, vri j hoog, rj- " Nb/, B"Joh vanuit ra.am
studentenfl-at, de vogel werd aanplevallen doc-.r drie zluarte kraaien IBeschrijving: zeer donkeri zeer brede vleugels; bandvleugels nauwe-li jks smaller dan arm i zeer duideli j1r diep gevingerde vràugel-s;1'
staart niet }i;.ng; l<orter dan de breed.te van de vreugel en indien
gespreid enigszj_ns afge:ond lijkend ; zwaTe vlucht met niet erg, diepe
vleugeJ-slagen I af en to,: 91i jvf ucht ; vleugelstand ti j clens 91i jvlucht
tussen horizontaal en z.,:er ondiei:e V, waarbij de handen ieis geheven
werden; vleugerlengte ci-rca 2 keer zo lang aIs var_r zwarte kraa.il
gezien grootter vorm en ti jd van het jaar is brstaa.rdarend het :waar-schijnli jkste " (Sjouken)

Buiz erd
TgTg- =*'t
B/to Z

20/1O 1
30/10 1
3/12 2
3/12 1
4/12 1

9/12 I

4/rt
1o/LL
7/12
12/ 12
11/12
23/12

Sperwer
W*-t-z
21/10 f ex
3o7to 2 ?? 22/tL,

GP (WCD)

5/12, B/tz

exr
exx,
€Xr
exr
exx,
+1
v^ t
€Xr

ri " Zt DP (wCD)
r:-, o/o7,0, GP (!i/CD)

ri" ZA, Roeterseiland, Asd-Oost (C"v.d.ldieI)
ri.- ZO, DZD, zeer IÍclit exemplaar (WCD)
4/12 1 ex,'boven concertgebàPw, r,sd-Zuid (C.v"d.ÏÍíel)

exr Broekzijdse polder (WCD)
ri"N, DP Vi(;D)
oDP 1i,;cn)

exx,
, Di-e

, 4lt

cc: /
men

10 '1-2 exx, 3/12 2 exx,
-ZuÍd (ucn)

30/12 1
r 6, I 9, 1?/LL
DP en oDp (ffcn

1
o
+ t

r 19

1 ex,
1 €xr
1 ex,
1 ex,
I ex,
I o;

Oosteinder".loeI ( Verhoeve )
vanaf DZD ri " tr'levoparte (,V;Cl)
Oude jiieer bij Aal_smeer (Verhoeve) .

Kruislaan/C,ost eeríngcli jk, É-sd"Oost (C.v"d "tJiet)R\,J-10, lr,sd-Nocrd (V,lCD)

Ilarken (RD)

16/12 1 ö,
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Havik
z{nb- 1 ?, ,i.!í", Ouddi.emerlaan, Diemen (WCD)

4/12 1 ad., VH, bescirri jving: grote vog.el, iets kleiner da.n

?' blrrr" kiekendief ; hoof dkleur bovendelen gri j s ; met een wat bru"j'ne
waas; opvaliergwitte anaalstreekl staart ,*i i, verhouding tot h'èt
Iichaiam korter clan bij sperwer; de vleugqlachterr:nd vertoonde een

dui-delijke s-cuïve bÍj het glijden, dus Iangere arm- rlan handpennen.

l,l,esg"r-d:sg 
( ori5 f hout )

q9 --i- àx, Schiphol (Verhoeve)
i

Bruine Kiekendief
1 juv ", Oude lvïeer bi j Aalsmeer (Verhoeve)

exr IJdoornpolder (RD)
oord (i,,lcD)

a

21/10 1 ö, 1
o
I VH (lirCD)

13/11 1 19t/11 I
o
6''1"'+, 11",

?, 3112 I
17/11 1
17/11 1
4/12 1

5i12 1

V,JZW, As d-l{
N!t;
o ,DP (ricD)

j
+
uv., 1 +, vH (licD)
, Poppendammergouw ( \rJCD)

Blauwe Kiekendief
Sttc;, 

'f i/1'f i' è-," i112 t
í/,.' r Í', 1/12 z ?:?, rJd
,/n I Ï. Gouwzee (RD)

6/tt I i; Botshol bij
i8/11 I Y. lJ-eiland (t{

5/12 2 i9, Poppendamme
B/12 1 Q, ri., z\lt ove
1o/12 f ï.l sloterdijk,

?. op(1. cD) l

v/aver (ns,ss),
CD)
ràl-", 1 ?, rJdoorn (t,ÍcD)
r. {jax-sta.dion, Asd-Oost (VJCD)

f Y, Houtrakpolder, :Sps,21'nwoude

Smelleken
Ttló-*1-
15/10 1
6/11 1,:
6/tt 2
15/ 11 I
16/ 1Z t

Boomvalk
6Fo 

*-T .", DP (ucD)

eXr J/12 2 exx, GP(!ÍoD)
ex; Muiden-l{uiderbers (t*Co)
6, Botshol (ns,ss)
exx, ri" Flevoland, VH (l^/CD)

?, Elzenbosje, Ie Diem (l,.,CD)

€Xr DP (,';CD)

( Straatman)

frenestraa.t ho ek Minerva-
P:-tf-ijS
oktobert
Iaan, bii

november regelmar.tig B exx,
Strawinskylaan i4 aanleg,

Pr inses
x sd-Zui d ( echtp "R yp]<ema

Kraanvogel
ffi1-'1-é", rí"2o, roepend. 15"3o h, Beatrixpark, Asd-Zuid; be-
schri-jvingl grote, griize vogel, vliegend met gestrekte, Sevingerde
vleugéls1 langzame vleugelslag; gestrekte nek; donkere slagpennen
en donkere achterrand vleugels; trompetterend rrkroekr;, J keer ge-
hoord, ca. 1OO-150 m"'hoog (S§) : '

,i

Waterral i

VT1 -.Ï u, I DZD (r,iCD)
jl:-, 1?/12 1 ex, kleine braak, Sloterdiik (RD)

5/11 1ex, llarken (RD)
fi',711 I exi Elzenlosje, Ie Diem, I ex, Ie Diern

2?/11 I ex, roependr lviachinewe&r Houtrakllol-der
2B./11 2 exx, Overdiemer!/eg, Diemen (VdCD)

4/lz minstens 4 exx, 1?/12 L ex, gehoord, vH

1O/12 1 ex, Sl-oterdiik (Stra,rtroan)
11/12 1ex, Overdiemerwegr 2e Diem (h/CD)

( uiCD)
( c "v ..d "i,iiel- )

( ricD )
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Ivie erko et
Kr^/m Twl-19/10

Ki eví t

2124 exx (RD)

november: enige '1000-en exx, DP & ODP; eind november grote
ri.ZW; 2e helft december vrijwel geen vogels meer aanwezig,
5/12 sterke trek; tussen 12"1O;13.0o h 27Oo exx, ri.Z\'i,
waterland ( lircD)

Z1l-ve4-p1ev 1er
B/lo J exx, GP

Goudplevier

( uiCD )

TgTTí__iínstens 15OO exx, Broekzijdse Polder (i,cD)
november: geregeld enige tientallen exx,
lijn Ransdorp-Zunderdorp (\,iCD)

5112 Vorstverplaatsing van enige 1OO-en exx, ldaterfand (tíCD)

troepen
Dp& oDp (!JCD)

Waterf and t "Z"v " cie

Eo"llSlp:r9y_t-9rBllo 40 exx, GP (i,,co)
21/1O 2 exx, Halfweg (Kraak, Smallegange)

Steenlo

Wat ersn
15

p.e.r
6 exx, ri."Zo, vH (\,icD)

19/ 10
t/tt
tB/tt
26/ 11
12/ 12

Grut t o
67lo 

*" t
t/Lt 3

2 exx I DZD (!JCD)
exx, VH (\^rCD)

€xr
exr
exx,
EX:

exr
exx !

DP (WCD)

Watrèrt-and (t,/CD)

4^

26/11 58

BqH§-
BTtó-, 3/tz 1 ex, cP (wcD)
18/10 1 ex, E1baweg, Sl-oterdijk (RD)
15/11 f exx | 3a/11 | 28/12 I ex, 1e Diem (rííCD)

26/11 4 exx, Sloterdijk (Straatman)

f.outpnip
I
]
I
2
I

exr Oucle Meer bÍ j Aalsmeer (Verhoeve )
vH (\/cD)
Gooise hleg, t "h .v " Oosterbegr;raf plaa.ts (Vi CD)
Sloterdi jk ( Strrratman)

Golfterrein Duivendrecht (J"Vrolijk, mld.RS)

exr ri "!'f r VH, ook in Diemen geiror:rd (hJCD)
SssE*v:]-p.g/1o ] ,

ví+_tg_qlje
19/9 1 ex, Oude iieer bij Aalsmeer (Verhoeve)
B/lo 1-2 exx,29/10 2 exxr 3/12 1ex, GP (h/CD)

?7/11 2 exx, Ouderkerk (RD)
2?/11 2 exx, tracé Hemspoorrtunnel r' .einde Hornweg, ,Sloterdi jk(Frieswij k)
3/12, 5/12 I ex, Oude l{eer bij Aalsmeer (Verhoeve)

Bosrui ter
1B/10 I ex, Elbaweg, Sloterdijk (RD)
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Prinses Irenestra,. t, Asd-Zuid (SS )

a
a

o"gs-q_l.gpSg_

9/1o 1

9/1o I
15/1o I

VH ( I'1/UD)

gehocrd , 22 "1O h
KND ( TCD)

exr
eXr

Tureluur
ffir -' ex,. ri "iil DZ'D (Teixeira, t(cD)

Zwarte Ruiter",* zg/ to 1-2 exx, GP (l,CD)
Sloterdijk (no)
g 1 ex, Sloterdijk (Mevr"Visser)

VJat erland

O lex
1B/1O 7 exx, Elbaweg,
half december regelmat

ESSpppp-t_"y"r.l9r :

T[1O 1 ex, overvliegend steenf.briek, Halfweg
B/lo 2 exx, GP -(!icD)

Kleine Strandlo.p-er*qlo-**ïïi;;- 
GP (v,cD)

(RD)

Strandl o,per
jj e"-",- m/to - a /^^ O) exx, )/ té e exx, 20/12 8 exxr GP

2 exx, Elbaweg, Sloterdijk (RD)

/O-!0 exx, Fouragerend Poppendammergouw,
4 exx , ri.Z, Gouwzee (RD)

Bonte
Wo-
1B/1a
1B/ 11

1g/11

@È"
B/ 1o
1B/ 11
26/11

( LrcD )

(t!cD)

an-'li,Z exx, 1/ 12 2"-J exx ,,

ca"lJ exx, Pop.endammer
45 exx, ri.ZZ'vJ, DP (WCD

P ( r,,,rCD)

ouw. !/aterl_a.n6 (l.ttcD)
(r.

C{r
)

KIuut
WZ
23/10 7

15/11 I
4/tz 1
23/12 1

exx,
exx,

Gp (;lCD)
1(1e j.ne b:'aak, Iialfweg (c"v:d"viie1)

qg!s*:Ie.F"r
9/1O I ex, r,;"Z, Zuidpier, IJmuideng beschrijving: grootte
zilvermeeuwl grote witte vlekken op handpennenr op boven- en
dervleugelI I;rngzame v.l eugelslag (P.S'SS)

van
on-

I

i

Middelste Jager :

T1ó-- 
*1'Lfl*rï.2, 

Zuiclpier IJmuiden; beschri jving: duidelijk groter
dan k1e j-ne jager I langz:ame vleugelslag; brede vleugelbasís I 6;eschubde
flanken en ondervteugè11 donkere fase; weinig wit op.ha.ndpennen (nSrSSl

Grote ees t er
ïflO 

* 1 ad, zal lusseri grote mantelmeeu\'Ien, vlo'g weg ri"tr;NVír'DP
1B/12 1ex, Ie ja,ar, lraven lJmuidenq beschrijving:':Iichtbeige
kl-eur; geen donher-e eindband oir st:,,i:rt I witte doi'rschi jnende hand-
pennen I snavel rnet een kIe j-ne d.onl:ere punt (RS 

"SS )

(HCD )

Kleine Mantelmeeuw-;ö;.}f"ilï1, subspecies irintern ediusÍ;,
adr ri "Nli\ri, subspecies 'r§raelsiir', Dil
ex r subspeöi-es ''íntermediusrr, Uitdl,m

DP (t'r'CD)
(\rCD)

(no;

Kokmeeuw
ïö:/ï2*lf "", brui-r.e l.op, Bovenl<erkerpolder (Smal-leganrre)
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Vorkst a.artme euw
W11--T$"]-ïi"l,r, Zuidpier IJmui-den; beschrijving: zwarte hand-
pennen een driehoek vormendl witte driehoek op kleine slagpennen;
rest van vleugel en rug lichtbruin gehleurd; staart gevorkt met
smal , z\ilart bandje; bovenkop eveneensr bruin (RSr.SS0 i

Dri et eenmeeuv,r

z6/tt
3/1 2
25/12

1 jur.,
b ad,
1 juv,
I ad,

Zwart e

T1o
B/to
1g/10
12/ 11

Visdief
T4ï" "-s 

exx,
B/ta 2J exx,
8/to 1J exx,
9/1o 3 ex>-.,

Stern
! exx, VH (ilCO)
2 exx, Uitdam (RD)
1 ex, Marken (RD)
1 ex" IJmeer, Mui-den (WCD)

G.D (!íCD)
ri.N, VH (TeixeirarWCD)
ri.N, Plarken (t+»)

ri "N, Ni euvre Diep (,SS )

ri.N\d, DF (r.,vCD)

TU/ (RD)
cP (i4/CD)

vH (l.'/cD)

roenend,
roepend",

t,

Lachstern
VIO-"*T-"". r]."Z, Zuidpier IJmr-:.iden; beschrijving; erg vritte vo-
gel; korte, diklie, zwaite snavel-; grijze en ondiep gevorkte staart;
bred.e vleugelbasisq rustige vleugelslag (nSrS*,)

Steenuil
1i/tÓ I ex I DZD (\,icD) 

:

19/12 I €xr roepend, Oud.e Meer bij Aalsmeer (Verhoeve)

Holenduif
ÍTT**-Ëö exx, ri"NVJ, VH
11111 B exx, ri.N[í, DP

3/12 2l exx, GP (!,iCD)

(wco;
(v,icn)

5"15 h, Veluwelaan, ;tsd-Zuid (ltOl
21"15 h, Beatrixpark, /-Lsd-Zuid (C"v"d"Wiel)

(\ícD)
( WCD)

Bosuif
-97t7* t27/11 1

eXs

Ve1duil r.
B/lo 1 ex, GP (!ícD)
19/10 I ex, Marken (RD)

Gierzwaluw
T>/4ó ," 

-z87tc 1 ex, DP (L "Brouwer, víCD)

7111 1 ex, fouragerend, 20 minuten gezien, Asd-Noord
12/11 1 ex, rí"2, rustig tegen storm.invli,egend, KND

Ilsy-ossI
26/11 1 ex,
13/12 I ex,

Ztt-gyJ_u. §p_e_c ht
12/12 I
16/ 12 I
23/1? I
21/12 I

omgeving VH (l,tCD)
tuincomplex Víijkergouw, Asd-Noord (I,JCD)

ex: Golfterrein Duivendrecht (J"Vrotijk, med"llS)
exr ri"V/, 15.O.q h, 60 m hoogte, DP (v.Bake1, b,rCD)

6, va.nuit het noorden, viel in struikgew;rs, SUB-Z
exr langs SVIB-Z vlie6qend, streek neer in boom DZD

(RD)
(\'/cD)
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Boomleeur,verik
9/1a 2o exx, ri'"2" zuigerplas Ouderker,r (RD)

Boerenzv.raluw' :r "1 '
ï ,n (L.Brouwer, wcD)

13/11 t ex, Art: s, Asl-Oost (Crooiriewit med.,/eIing )

Huiszwaluw
|re* '""g 2 nesi en bezet Overdieme 'weg, Dieme.r (I,JCD)

9S ysf 1l-+gBSI r -§3!i p- 
: - - ls p.r 

-n 
q.l SJ!.q.". l \,v 1tS gp i .eI-eJ)

25/11 J ex, le I iem, ook hiervoor :1 wa r.rgeno'ilen;
op grof te, geluic en witte buitenst r sta 1ïtpen'Ien;
onderzLjde (tJCD)

Oqlq-9*rp"i_eg1
B/to 1 ex,
5/11 I exx
26/11 3. exx

29/"c 4-) exx, GP (v/C))
, 3/''2 I exr l,Íarken (nl;
, DZL (Teixeirar!íCD)

!íitte Kwikstaart
tr-"- 

""t*"*ï16ta, 
1 ex, on diver ie plai;tsen, pisrnr)n '(r,/t)D)

Grote Gele Kwikstaart
ïV o 

* 
L ;; ; 

- 
dak-,,-.ds [erbrouwer i j, 1{,; d-oo s t

25/11 1 ex, lang s qmstel t "h.v " Zo .gvliet
vanaf 12/12 tot, e ind decernber regel;latig 1
Asd-Oost (Veting)

lllepsleJ-u-r
21/ll I ex, Houtra)rpo'rder, Halfweg (Fri"swi jk)

( de-?oever , Vel i-ng )
( St raa,tman')
ex lak Aml:te1b:ouweri j

Grote
5re^
15/10
B/tt
12/ 11
22/11

-1,+.isj."-rI ex, gehccrd, tennispark Di,,men (WCD)

3 exx, ri"7.s YH (wcO;
1 ex, gehc crd, achter A j ax-s .,adio,.. (ltCO i

1 ex, Oudciemer-'l-aan, Diemen VJCD)

2 ex , yi ,l' í!/, Dtr (WCD)

Kramsvogel

-tgïlt- Ëiístens 7)Oo exx, DP & ODP ,I,JCD)

Ze-+el--ij s=ts=r.
7/1O minstens 120 ex.r, veel meer .an nrrrmaal aldaar', VH (VJCD)

ilo-p-eJy,lgk
19/11 mi-nstens 2)OO exx, DP & ODP WCD)

Mcr,el :

ffirl",dta1rijk)12/121oexx1u'1.t..h.9,-noor.1Ln,DP.(vJCI))
20/12 1 ad"ö, geteel feI roze rug, missr:hien ook enig'e boven-
staartdekve:'en, t rincomplex Vrede e, Rusi.r r,!sd-Noora (WCD)

Roodborstta
t Ano
27/11,

1 6,
23/12 1

IIbaweg, Sloterdijlc (RD)
€{r Basisweg, S}ote.'dij}r (Frier;wijk)

a
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( Groot-risd, le blz . )

E+?.rj-"- \ , ^h\()/tu r ex, r-rP lWCn)

§S E;S-"ËdS * I c ods t aa-r,t
3/1O, B/lO L 6, tr-rin W"Pijperstraat, As, .Zuid (ech. r"Rypkema)

Zwarte Roodstaart
aa /a

21 / 9 1 iraar ,, t ,z "v o begraaf plaats Bui- ,nveldert , i-Lsd-Zuid
(Rypkema )
B/lO 1 paar, Prinses f rencistraat acht, ', gebouw irt\'. i nterthurii
Asd-Zuicl (mevr "Rypkema)2?/11 1ö, zeer donkergrijs, gebouw ril,( )rl, Die4en .VJCD)

Roodborst
TiTi'*T.", zang, Z"4o h,

Kleine Karek"iet
B/to 1 ex,

Zwart,e Mees

rs nachts, Vr eriuspleir, Asd-Zuid
(c"v"d"h/ier)

- 
,Ëiguf 

"nd zingend, IJdoorn .RD)

DZD ( wcill
fouragerend in ee

(VJCD )

15/10 minÉtens 3 exx,
10/11 minstens 2 exx,
1,t/i- jkergouw, Asd-Noord

fijnspar. tuincomplex

S taartmees
ïrïó*i=;", oevertand Gouwzee (no)

Baardmannet
Bi/7o 6 xx, ÏJdoo"n ( riD)

I ?r-Poelrl ö, I ?,
(n'l;

minstens 2 exx, 1/12
Baregat , 2-l+ exx, Uit
oeverla.nd Gouwzee, 1r

ri .tiJ, DZD ( 
'rCD)

1g/1O 3 66, 3
Binnenbraakr 4

7/12 enkel-e

'1 ex, 1 9/ tooo**r
exx,

exx,

instens
&fir 1 ö,
t erl and

9/12 minstens 2 exx , D'ZD/1lilB-Z (\iJCD)

TaiEaboomkru:i,oer
5/12 1 ex, 15"OO-15"1O h, Zorgvlíet1 e
hel-derwitte onderdelen tot aan onderstae
tamelijlr brede oogstreepl rossige onderr
vergeleken met boomkruippr in de buurt;
in naaldhout ; mak I in gezelschap van Koc
tje en Boomrkuiper (SS)

Geelpors*-.+--- ^3/12 f ï, I,tarken (RD)

ryssp:s_
23/12 2 exx, fouragerend in gras
weinig schuw gec-ragl veel rennen;
witte keel, zwarte krop (nn1

Sneeuwegors
nttT':ïr;"",
;r Jaa aot)/ t1 ro exx,

stand J-4 ':.i beschrijvinfï:
tdekveren ; helderwitte,
g en stuit' korte snavel,
eluj-d: tam .lijk. za.cht Ietieii;
- en Pimpe -rnezen, goudhaan-

rken; besc rijving:
ine vl ek i,, de nek; J- ex

,iD)

di 3't' 1v

roodbr

1/12 2J exx, dijk Marlren
Marken (Kraak, RS, SS)

Aplelvink
25/12 2 exx, bij midge,tgdl,f$grn S',,1B-ii ( -aak1 RS, I,S)



Bj-r.4eig :

2O/9 1 ex, over l.bcoude (Verhoev< )
Ll/1O enige exx, Oude l{eer bij Aalsmeer
26/11 37 exx, 51 ,rtterrein Diemen (WCO;

28/11 2O-2J exx, Overdiemer!Íeg, Diemen
1/12 eni55e exx. Oude ivleer bij Aalsmeer
19/12 ca" B exx, fouragerend. op e1zen,
subsp " ttff ammear; Grote Ba::msi js ) ; besch
lichter dan Ï hui'.mus I zuiver witte vlerr
exx licht bruinac'tig grijs, sterk contr
bijna zo groot al , Ï huismus (WCD)

25/12 /-B exx, J ngs Zttid.erzeeweg t.h"v

28

(Verhoeve )

'yiCD)

( Verho eve )
lVí-1O :t zeer rrraarschijnlijk
'ijving: 1Í, ht gekleurd, iets
,elstre,ep; tuit bij meeste
:sterend me rug en staart I

Nieuwe Di,. p (C"v"d"1,r/ie1)

tterrein

(ucD)

c

(Groot Asd, 1Oe bl r")

Putter
W- ty
25/12 10

G}, (\dCD)
1;:rgs Zu:-derzeeweg t "h.v" Nieuwe Die, (C"v"a"hiiet)

§ii"*
met ingang van J() ''10 regelmatig aarwezíg, maximum e' kele lrifr.iï"'

eXX i,

Frat er
ïffi1-
27/11
17/12
21/12
25/1 2

Cào
1g
qn

60 exx, Sloterdijk (Frieswl"jk)
, 4/12 ,2O exx, Holendreclterzi iwegr Ouder' erk (RD)
exx, Hc .rtrakpol der , Spaar nwoud ; ( np ) :

35 exx, R\J-1Ó (viCD)
exx, Me'ken (Kraak, RS, lS)15

4eep,
11/1O enige exx,
26/11 Jo exx, 2t
Dienien (ldCD) ,

laatste week nove
17/12 !O exx, Hc

Oude Meer bij Aal-smeer (Verhoeve)
11 minstens enkele 

,'1 
O- ,n -e'xxr spo.

ber regelmatig tn, aarge omen, Rli-'1 r

trakpol d-er , Spaar nwoud ( RD)

B-llggr-up
16/12 ca"'1JO exx in wilg langs Ringvaa"t, ,Haarlemr ermeer (WCD)

Roek
ffio lenige exx, opde Meer bij Aalsmeer
21/1O BO-9O exx, rL.ZO, DP, enige 1O-en
3O/1o 1 exx, ri" , 15/11 2 exx, ri"2,, D.

17/11 6 exx, ron,cirkelend boven Zunder
ri- hhting (\,JCD)

( Verhoeve )
over Artir , Asd-Oost (VICO;
(\,cD)

orp, verdw, ren in zuiaeiiSt<e

Notenkraker
ilË-f ïo/Vö tot
Vlaamse Gaai

B,tt 1 ex, Ivï"L"Kinglaan, Diemen (uJCl )

dit na jaar, o "a " 16/1, 7 exx, ri ), DZ,D (WCD)
vjCD) :

opva
9/10

end veel ex
6 exx, VH

Samei gesteJ-d doc'r:
E"J"i "Veling
Vondr lstraa.t 51 '' ,
Amst rdam-'101J '

Waarnemingen voor het volgende med"clad, gesorteerd 'raar standaard-
volgorde, naar bo,enstaandiadres, uiterl jkilgg!§it-g ísSE maartl
lees ook waarnemi; gen.
januari 1977 t EVe, GvT



c

t-

t

t!E
'om

)C)

ex;

schoon-
daar ook i-n

!ïaa4nemingen r.mstelveense Parken, 3e ,g+,4e. kygrlaal L9??

Torenvalk - Thijsse park IB/rc; de Braak ll/LL,, 5/lZ'rriaterral - de Braak Z3/Ll
Houtsnip - Thijssepark 14/11; 8/tz t ex vastgevroren met snaver in

het i js; v,raarschi- jnli jk aangeschoten.
Bosqil - de Braak, m.:-.v. l3/9 regelmatig
IJsvogel - de Braek 5,, .9, 24; Z9/B; 26/9, 29/D".

ThijsseparW 29/lt - Broer,separk )/8.
Groene sp.echt - de Braak Z1/l ]-, ZL/tZt Zg/12.
Grote bonte specht - Thijssepark ,1/1I, LO/Ll-.
Krainsvogel - de Braak 3O/9, T/lZ, Zt/tZ; Thijssepark Z2/), ?/lZ.Koperwiek - de Braak geregeld m.i.v. z2/ll tot zl/l.z; ïhijsseparu B/tZ.Tjiftjaf - Broersepark Jt/8. 

ó/1)Iviatkop - de Braak 2l/12 4 exx; Thijssepark )/t2.
. btaartmees - de Braak Zl7la.) .L?/tt, 2.91.LL, .5/l.2,. 6/tZ;

Thijsseparu z17B', t57tzi É"o"rr;;;"k 3;/rc', Z4/TZ.
Boomkruiper - de Braak 29/lz
Goudhaantje - de Braak Z5/lO.
Groenling - de Braak l-rilo, 5/LZ; Thijssepark B/tZ, Z9/lZ.

. Putter - de Braat< B/tZ
sijsje - de Braak m.i.v. 25/ll geregeld; Thi-jssepark r,r.i.v. 29/lL

geregeld
ur,'iel-ewaa1 - 1B , 19, 24/8.

!g1!s t-9e -lsrIet:
Torenvalk - lvliddelpolder lL/B; ZZ/IO een paartje, Z?/B
. Thorbeckel_aan ZI/LO.
Patrijs - l",idde1polder 27/8.'
Groene specht : iviiddelpolder lL/6.
Grote bonte specht - Jeugddorp I lL/B; Nasserupark t4/9.
IJsvogel - Overbuys l/g
Grauwe vliegcnvërnger - Jeugddorp I 6lZ.
Irutter - Frinses ii,,arj-jkelaan 2-//12; lieander 16/5, J exx.
AIIe waarnemingen gedaan d.oor Hr. Koningen c.s. van de rtmstelveense

*{<+*i.*

1

itiomenteel ( janu;rri 197ti) worden .arle nestkasten ni..gekeken,
gernaakt, en hier en claar vervangen. iii.t raatste is nodig,
Amstelveen door vandalisme veel_ vernield. r,vordt.

: Lr is dri nd behoefte airn 2
in het voorj aar van J.97 E ASS

of 1 jeugdige vogel-enthousiasten
isteren bij de contröIe van de nest-

kasten !

.B,elangstellenden gelieven 
""*:ïl::"kend.g te te-lefoneren"

Sarneng-esteld door
J . ,: tritter
de rtuyschlaan 1BZ
/rms te l-veen.
Tet. (o2o) - 4l-1253,

december Ag??, lr/S/vDr



3o
vntvangen Litteratuur, -rd i"red. Bl-ad 1977-I\l
VlrG-r.CJN, de TJIFTJaF november 1977 79 nl-z.
Ondótzoék neslke[Z-e iruisz.wahr,,iel'r (itàns iviankor) - te]-lingen slach-t--
offers stookolie Texel, 1977 (C. Camphuysen) - dodaarsjes met
vleugelvelden - slaapplaats van putters - enkele aspekten van de
ecologie van meeuwen op Vlieland - turel-uuronderzoekje opVlieland -
rui en verspreiding van scholeksters op Vlieland - rrl-eesvoeri,
Ver. BIJLhERNaTUUR sept. i9?7, 4e jrg. no" 5 22 b]-z.
Versi-ag V,,rG excuiÉie naar Ameland, 6 tyn B mei L9??.
Vogeluraarnemingen Ín de BijIrner. Populieren - excursies -
Total-e corlog tegen insecten. (ook aI genoemd in vorig B1ad, bLz. 31)
BI JLi't.trRi\riTUU,R dec ember l-977
Verslag excursie juackjes',rater, 2/,/B L9?7 - Excursie Ankeveense Ilas-
sen, 22/'5 L977 " Oproep werkzaamheden tsotshol-, in samenwerking met
V.rG i+msterdam - vel-dwaarnemingcn, o.&r L/ll 1 kraanvogels over
Gaasperpark, l3/'1o BO witte kwikstaarten overnachtend bij Huigenbos.
V,,G het GOC] en oms treken, de KORHTTA]'I oc t . -dec

I

?

-t
a

-^ell JrB. r nr. +

, 4" jrg. no. 6

, jrg. 1l-, no . 2 26 bl-z.
Excursie Texel, 24/g tgzz - vroeg broedgev van de bergeend -
thuis vogels kijken - korhoenderrustgebied - resultaten roofvo,..el-
telling L977 - Excursie Tc.rschelling, '//9 october 1977 - ant-
vangen litteratuur - Veldvraarnemingen.
de KORHAaN , ;uli--seplember \97?, jrg. 11, no. 4
Ilxcursie Noord-Brabant, 7/5 L977 - merkv,raardigE wi j z,e van voedselzoe-
ken var-,. de spreeuvu, rennend over plornpenblir.deren, vermoedelijk larven
pikkend, $nkeveense Plassen - korhoenderrustgebied - ,,aar bleven de
sijzen ín 1977 ? - postzegels met vogelafbeeldingen - prisma kijkers:
de keuze van een kijker - nachtexcursie Grote Rivj-eren t LO/ll juni.
Ontvangen Literatuur - Vel-dlvaarnemi-ngen
V iG HiiITRLE}i, de_FIIIs, eeteger_L2zz, jrg. 3\, afl.,
Xigen Natuurbeschermingscommissie - verslag Heksloot L976 - poli-
tieke partijen over de jacht (ff) - teI1i4gen goudplevieren, najaar
1976, voorjaar 1977 - Veld.r,vaarnemingen.

26 btz.

2J bl-z.

20 blz.9s IlIrË,
Zwerven o
b e dreigd
Resultate

december l-977
ver het fberisch »chiereiland - broedende visdiefjes in
gebied, omgeving Noordzeekanaal - Veldlvaarnemingen -
n nestkaste'n Torenvalken en Ransuj-len in de Flevopolders,

, jrg. 11, ufl. 6

'76.
Vr,/G Noordhollandr s l{oorderkrvartier de PIEFER , october 1977 t6 a:-z.

Fourageergebieden vàn in NH broedende meeuriren in de broedtijd
V e l-dw aarnemingen

- de FfEPER, december L977, jrg. 16, nr. 12
fnventarisatie van een zanddepot in oostelijk víest-tr'riesland. -
Vogelaais -en .Ae Jachtr,vet - Inhoud.sopgave jrg. ]6 van de Pieper.

- V,,G ,rI-iiIl,lGIili',rEER, de irtlrERKOET , ;igli_]927, Ie irg. nr. l-
oecretaïis: f .e . lleijéi-(liA-fNt{V ViGlmsterdam) Ransuilenverslag -
Baltsgedrag van de bergeend - vraelrnemingen in de !Iieringermeer
de I"itrïiRI(OtrT

l-6e jrg., nr. 10. Dà àch=Eeiuitgang
i-n i'íoord-Holland Noord - onderzoek
Holland in de v'rinter, oproep voor
de FItrPER , november l)ll, 3r8. L6,

van de l(emphaan al-s broedvogel
verspreiding meeuluen in Noord-

deelname.
nr. Il-

IiL,TS TERDNI',i:E .I"TTERLIIDING

, cclqber L977, jrg. 1; nr. 2

^/ - -IÓ bLZ.

L6 btz.

L6 atz.

l) bl-z.

21 blz.

blz.

Excursieverslagen - ransuj-len, vc.rvolg - sternentrek - broedvogel-
gegevens riieringermeer (nestliasten) - Vogeltrek - bezoek 5eycheIlen,
5 L/n 2l jul-:- 1977 - lvaarnemingen, Je'kwnrta*f. 

", nestkrist.cont-öIe lieijendel-,- C.N.O. 0ENTi{r'aL NjioTir.iroT ONDLiIaOEK
Jààtíàisràs 1916, -c;;:-stàm, -M;àitstraa t 255, Lei,cen.

- Vogelwerk5lroep Haarlem Jaarverslag 1971
L9?2 (76 blA;)DurNÉw (82 61r;Ir-raem - íden L971 ;1914-Tgfitz.)

Deze voor ofize V,rG ongetvuijfeld boeiende, 1i-jvige, verslagen, ont-
vingen i,iij door bemiddeling van ons Iid, de Hr. J. ïralters.

- VEI?1(EERo§LeCI{TCFFERS ONDER DE
jaren L973 t/n 1975; ontvangen v.d. Nec1. Ver. Vogelbescherming

vDr/vDr èamengestel-d door: i,e j . iir , J .H.U . van Drooge , Corn. Dopperkade B

Ft UNn, D .À. Jonkers , G . rt . de Vr j-e s 83
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DOORGEVEN van iÍT"T.RNEMINGEN:

i'i.íSTERD-l,rSIl BOS aan: Itle j. van Drooge, adres zie boven
Bij vcorkeur zo spoedig mogetijk
na datum v,raarneming, uiterlijk
eind
GROOT

van elke maand.

.ililSTERDnlvi II
Uiterlijk eincle van
e1k kwartaal.
EXCEPTI ONEILII vrt^r.Rl'iElviI 1VGEN :

in i.mstcrdamse Bos aah.

-6?:
(b.s.e - )

in Groot ;imsterdam aan:
(r.els:l

Conc ept artikel-en
i? ------baj voorkeur in duplo

aan: E.J.M. Veling, p/a Vondel-straat 11
.rmsterd.am. tót . 

- tzgtl} ,
Te1. weekendz O2946-tZ?6

onmiddelli Jk na de waarnerni

i'1. van den Berg, tel . Z68?ZI
K.r.. Straatman, te1. 4f6868
Iviej. van Drooge, tel. 73O173

Ii.J .lvi . Veli-ng, te1 . zLe borren
l'1 . v. d . Berg, tel. .' zíe boven

aan: Mej. van Drooge, adres zie boven
***:t **** **++* {',È*** * **,È *:i* * + + *{. * * +* * * * *,k* + * * * * * * + * *+ *{< + * í< it * r< Àx * + *x)r:i,i** *,t *!ir
JOI{GEREN-GROEP: contactlid in v!ïG tsestuur: vj. Haver, uj_}ensted,e 39tIfr6ï6ÏïG'56lGr. 455962. organisatie excursies J.G.: c. Krabben,
Orteliuskade 101 IïI. 'llel. t66d>2.

maart L97?, vDr, vDr
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