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A1s bijlage van dit mededelingenblad vindt U de nieuwe adreslijst"
tJilt U de volgende aanvullingen en/of veranderi-ngen aan deze lijst
toevoggen ?

Mevr" A"Kuut, Lange leidsedwarsstraat 95, 1O1? NH Amsterdam tel "226482

Adresveranderíngen
Met ingang van JO juni Loso gaat Dhr"A"Boonstra verhuizen naar:
Singelberg 106, 7772 DE Harderberg, tel " 05232-3229"
Dhr" en NÍevr. Scholten verhuizen naar: Middenhof 25O, 1354 llz
Almerehaven "Dhr" R"M"Texeira, Albert ï,oethoelistraat 222t 1111 LA Diemen"

AanvullinS: Het telefoonnummer van Dhr. Straatman is 416868 en
het postcodenummer is 1432 CC Aalsmeer.
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Een van de eerste punten op de agende was het afscheid van Mevr" Brinkers
uit het bebtuur. l! jaar lang heeft mevr.Brinkers de financiön van onze
Wr,G be-heerd en stond haar huis open voor menige bestuursvergadering"
Tevens verzorgt zii aI jaren het stencil- en verzendwerk van Nieuurs-
bul-]-etins en mededelingenbladen" Al-s dank hiervoor werd haar namens
de leden een cadeau overhandigd" Door de vergadering werd haar het
er:elidmaatschap aangeboden, welk aanbod zij met dank aanvaarde.

lfrggl.pinS.n..g!.l.kl<.eg ' 
. .Als belangrijkste stukl<en waren binnengekomen eefi brief van Dhr.

J"Buker en de lrraarnemings Club Diemen" Dhr.Buker stelde voor een aan-
tal commj.ssies in te stellen, waarin de leden van de lníG plaats konden
nemen, om op deze manier meer leden actief te maken" De VIICD stelde
voor allereerst een enquete onder de leden te houden, om achter de
wenoen van d.e leden te komen. Beide voorsteflen werden, zij het gewiJ-
zigd, door het bestuur overgenomeno

l&gsl.u6- _: 33. it-oS.l'. .c.oln.Slssl9
De Ad Hoc comnissie, die de orrdr;:.cht had gelcregen bestuursleden
voor het bestuur te vinden, heeft twee vergaderingen belegd" De
eerste zonder- en de tweede met het overgebleven bestuur"
Vanuit de commissie werd '1 bestuursl-id voorgedragen, die door
het zittende bestuur geaccepteerd werdo Daarnaast heeft de comnissie
ook andere aspecten bekeken betreffende de problemen di-e op dat mo-
ment aanwezig waren" Zii kwamen o"a" tot de conclusie dat de !1lG te
klein iso zodat ook weinig kader aanwezig isl een l-edenwervings-
actie zou dus noodzakelijk zijn" Ook een veranderd leef- en weLzijns-
patroon heeft zijn invloed gehad op het wel en wee van de V1JG"
Op de tweede vergadering met het overgebleven bestuur stelde het
bestuur zicht volgens de comriiissie noodgedwon6len pragmatisch op"
Besloten werd die avond om nogmaals te pnoberen nieuwe bestuurs-
f eden te kri- jgen 

"



Het nieuwe besturr" ''".
Tenslotte is het toch
Voorzi tter
Vice-voorzi tter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

2

beleid"g;Ëkt 
"en nieuw bestuur samen te sbellen,

M.van de Berg
B "H "Rypkema
N"C"lJijker
G "Th "C "van Ti]
Mevr" M"Brander, HH H"de Groot, S"Schoevaart
en F"Vogel-zang.

naast de redactie- en excursiecommis-
het leven te roepen, nolo:

Bel eid
Het bestuur heeft voorgesteld,
sie, twee andere commissies in
1 Onderziekscommissie
Deze commissie heeft tot taak onderzoekjes op te zetten, waar a1le
leden hun medewerking aan kunnen verlenoar (Zie verder in dit blad en
het ]aatste nieuwsbulletin) Voor het bestuur heeft Dhr"F.Vogelzang
zitting in deze commissi-e "

àI3j-!,-ilf .bSS."I_,.p..tn3.-+gFggt!Ir-i-pp:S*
Deze commissie heeft tot tae.k gekregen zích bezig te gaan houden met de
natuurbescherming in het bijzonder wanneer het de vogels betreft"
Momenteel- wordt er gewerkt aan het stuk opspuÍtterrein riDe Lange
Bretten, welk dreigt vernietigd te worden door de gemeente Amsterdam
t"b"v" sportterreinen, tuinhuiscomplexen en wegeno Voor het bestuur
heeft Dhr" B"H"Rypkema in deze comrnissie plaatsgenomenc

Struktuur vd.n de commissies
De cc"nmissie hebben geen vaste leden behalve een bestuu.rslid, ieder-
een die in een commissie zitting wil nemen is daa.r vrij in, evenals
het.uittreden uit een commissi-e" ïndien over een bepaald onderwerp
brieven geschreven worden, dienen deze via het bestuur te worden ver-
zonden, daar zÍj weer tegenover de leden verantwoording dient af te
leggen op de jaarvergadering" lt{ochten er ernstige meningsverschillen
tussen de leden van een commissie ontstaan, dan zal het bestuur arbi-
treren" Indien er ziob problemen voordoen tussen een comrnissie en het
bestuur, dan zaI een arbritagecornnissie gevormd worden vanuit de leden"

Naast deze twee commissies wil het bestuur clit jaar een enquete
houden. Het heeft hiervoor enkel-e terzakekundige leden bereid gevonden
hieraan mee tc werken.
Dit jaar zal ook meer aandacht worden besteed aan het werven van
nieuwe leden" Hiervoor zal een instructieprogramma worden opgesteld'"
UÍteraard kan iedereen hieraan meedoeno
Ook zal getracht worden meer instructieve lezingen te geven. Dhr.
A"Blok heef t zi jn medewerking hiera;,.n reeds toegezegd o

De
de
in

rest van de avond worden al}er1ei vragen en opmerl<ingen vanuit
leden besproken" Hierop kan, in verband met de beperkte ruimte
dit bIad, niet, verder worden ingegaan"

Dhr" G"Th"C"van Til heeft het penningneesterschap overgenomen"
WÍl-t U, indien U de contributie nog niet voldaan heeft, dit zo snel
mog;elijk voldoen ? Her gironummer vindt U op de achterzijde van
dit b1ad"

NCl,J/cvT

N"C.lrij1.rer
secretaris
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Watervogels op da Diomen * d.e relatie ttrssen vÍeer§romstandl,ghed.en

en e,antallen, w{nterhalfjaar 1977/78,

Het -nl-eÍstererr van vraterrrogels or de 1e en 2e Diem ín het winter-
laLfiaar 1* bolrend vana.f dà eerste clagen dat d.e ïfCD zLJn wertrzaàm-
heden begon. ïle afgelopen Jaren werd àereeeLd,, doeh zeÍden syste-maties'geteld" Edn cycï.us rran vrel Bygtemettee,'tell-en wordt vórsLa-gen in MedeóeLingenbLn,& ï 9?6-i .
0m 1n de laatste w1:rter, d.xe ongostoord blJ ons in de polder kan
rvorden dcorge'bracht ieooeöig ligb d.an ook àinaett5k híàr zottt praoh-tige_le§)! ds tU§-nuttÍ-g te bested.enu werct beslo*en otu za geregeLö
mogeliik de aan*e,llen t'vaterrrop;el"s op d.e Diemen bíJ te houdeà. Sie-claaL wllden wÍj l"e'tten cp d.e mogeliJtre ÍnvLoed vàn het waer Eo-
aLs wlndsnclheiC., *richtingren tempeiatuur (met name dÍe tempera-turen, dle ljsbetlekkíng tot gevolg hebben). Dit vooraL oadat'd.e
lnvLoerï. ilaa.rran oil§, onvaLl^end. vosí}ewam. Van onze bevindtngeu wi1-
Len wÍj. uTanp,Dr{Jfi:.out, Guus van I}t"r.in, Rsb sJouken en Fröd vo-ge).zangr oït a). diegenëïL itte we1 eens híelpen, -hier versLag rloen.

Vanaf begtn oktober 1g?? werden de 1e & Ze Dieur (zLe fÍguur 1)
$o9" ons rose1rnatifi Èïeteld. À"11e soorten werden ÈtJgehoild.en bó-hnlve de wllde eenri (rriLd. ?) en cle meerkoet, De Iaà{ste soortvertoeft meestal 1n de Diemer- en Overd.iemenrol-der en vereist eens$ecÍale aanpak. iiet IÍJH trLvlaaLrmaar f,e àeeste teLllngen vandese soort werden va,naf de tÍende vàrdiepàng van ddn van de stu-itentenfLats gqdqan. De soort bLijft hier nulten beschouwfngr-or!-
d.at nlet dage}iJke getel.d werit tiJti.ens de beLangrljkete peííoden.
De $,ëersoastandighetJen wer&en nau#keurÍg bl jÀertöuaëni in'ifguun-à
staan d.e wind.sneLheden vanaf 5 Benr.lfort -met-de 

riehti.:ag; vermelit.
trn figrun 3 zÍ.jn rle minimrm en maximr.u tempenaturen af-te Lezenuit de vorstï)erLode Ín febn:ar1. 1978e gehaàeerd op etgen waarne-
ningen en h1ór en daar aa.nse\nrLd met'gegevener van'het*KNilf .
De lnrvantÍta.bÍeve gegevens van d.e watenrogel.s ztJn per ctecacle enln febnrar:i 19ZA ïrer pentade geroÍddeld. weergegeven in de dtiverse
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figttren' §teecl.s vÍnöt men 1n een tabeL naast de fÍgrrur het aantal
waarop het gemiddel"de j.s gebaseerd aLsmede het naxÍruum aantal, vo-
$e}ï per-periode, met de datum of cte data wa&rop cteze maxÍma ge-
tel-d werden. Meerdere naLen kv*am het voor clat eàn teIlíng onvöI-lq{+g w€-sr War:neer dit een grote negatieve ÍnvLoed. haa oí het ge-
níàÉelde, ís h.et resuLtaat vc{rl zorn telling nlet meegerekena bfjde bepallng van dit gemiclöeId.e. §ommige teil"ingen zi.fn voor sIeöhts
één of enkeLe soorten onvolledig. I*ïet name de àantalËbepaling van
een soort ale d.odaars kostte af en toe te veel ttJdl anàere soor-
ten kregen dau d.e prÍoriteÍt 

"

De soorten, clJ"e
tÍes behandel-d
gen gedaan a{j
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Ín een f{mrur ziJn weergeg€verrp zulLen ïlu systema-
worclen. §oorten, vÍaarvaï s1eehts enkeLe waairnenln-rr, worden in een kort overeÍcht eamengevat.
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TabeL l Aantal tel,Llngen
per deoade of pentade met
uaxÍmrm aantaL futen
1977/78 1e & 2e Dl"en

fult ïn tegenstel"IÍng tot d.e vorstperiocle Ín 1976 was de soortsteeds aanlvenLE;. Ile aantall"en varj.eerd.en nauweLiÍke, weL was ergeC'urende de 4e pentad.e van febrrrarí sprake van ëxeóplaren, dienÍet *ot rÍ.e 'r3pt-* t grqeo behoorden. uit het aantàisverroop uiiítrt
d'Í'* nÍ.et' Mogel"ijk verdween een aantaJ. van cleze groep tÍJdàlijA"ns.ar
e.Ldersl Aetuige het kleed en het gedrag van d.e .nfeuwËomeic. .-ïn ile 4e_nentade lras or:k sprake vàn eei{ tnflux van fuiàn-ói Ae
GaaspqT?las, bijvor:rbeeld 16-2 43 exempl-aren.
Invloed yan wÍr:d.snel"heid op het aarr*aL- futen op de Dlemen valtnÍet of na.uweS"tiks a.an te tonen. A1Leen de stoimen van begin janu-
arà en ml"cleïen Jenuari hebben een stijgtng van het maxfun:n*tot-ge-
voI"g,
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4
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27- 1

)
)
)
)

ö

&ÍI

nov

de

j

feb

t 3t2Stt"3r&3
okT N?v b€d jea
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Dod.aare Deze sr:ort werd. pes in de 2e deead,e van novernber op de Die-
men gèuLen. De ínvloed. van harde wind.en heeft geen merkbare Ln-
vLeieC. oB de s"antal-l,elr" Dit word.t geheel anders tijdens d.e vorst-
perÍodea f,e.aanta1len kr:allen werkeLiJk omhoog. Ook dit verscbtJn-
se1 werd Ln 1976 niet waargenomenr Dit Jaar lijlrt het eeriler re-gel dan uitzondering, ook al geaten d,e hoge aantallen oD anclere
plaatsen (1O-2 achter he* AJAX-stadlon in een wak van 6x4 n 6 e:c-
empLaren en oD dezel"fd.e dag mlnstene 9 ex op het K1eínc Nleuwe
DÍèp). De aantaLl.en nemen àeer d.raetÍes af,r wanneer de dooi in-
treedt. 0pval.J-end was öat cLe àod.aarzen ín sterke mate gebnrik
msaffien van öe wakr^anden en errkele kleÍne wakken, dle zLi cloor
soms derbig meter ond.er het ijs d.oor te zveemrnen feiLloos wisten
te berelkeà. Ook tussen het rie*, ïvaar geen ÍJs Lag, wercl diltk
gefourageerd*

{ugt GentddeLd. aantalper docade of nentad.e
1977i78 1e &, ze Diem

TIl



*6-

nov 2

I.

Uod"aars Semid.deld aantalper de e of pentad.e
1977/78 1 e & 2e }ien

/tr flg'" * "
TabeL 2 . Aantal tell"ingenpar ileeade of pentacle Ëet
maxinoum aantal doclaarzen
1977/78 1e & pe Diern
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6

2
6
5
9
1

9
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5
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45 57 61
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23/28
7-12

16-12
28-12
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15- 1
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23 t 23 t 23
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Krakeend' 0u d'e ÏÍemen worden slechts sporaclÍes krakeenden waarge-%-Íloo€ïIr De waarnëmÍng van 11-2 va;n 1 paai was oE zich dus al freóÏ-
*:S:^ll:I-.1"F"ng-vaà 15-a neemt het à".ntri- à""5tiu;-i;;-(ulr- iàË"r 3).Het maxlmum van 61 exemnlaren wordt tegen het éinà-v"n d.e vorst--oerÍod'e getel"d'. De krakeenden verbLeveii afwÍseelend-op iLe zà ntenen Ín c.e Overdtemernorder ízLe ffaugr t)"-G-A;-à;-piàm werà Éà:-nrst, tevens fungeerde het open d.óeL van cle''rlàs als vLuerttpfiàtebiJ verstorLng. oelr.rkkig yas d.e verstorità $-e; óvàraiem"rióraàrminlmaal" ( er werd blJvoörb.eerd nièt -à;;;Ë"{-iiti-""'àeesrenti 

Jde war-clen de krakeenden rtan ook hler a*ng"{roffen, móe"t-rf genengct"mótde aPnle?iee smienten-. Dagenlans hadaàn dezé beide soör+en-eróiijtvan het feit öat een boer aghtei zijn sehuur in de ào^", graan hàd.uitgeschud". fot op 19-z konden de uöiae soorten hterdoo" öp vrafi'mlnder Öan 1o meter van dlt bouwwerk aàngetroffen wàraèn.-öp-iO-Z

TabeL 3. Aantallen krakeenden en smienten op ite 2e Diem en Ín ëe0verd.lemerpolder, febnrarÍ 1979. "-

11 12 13 14 15 16 17 1g

krak
smient

233n 9-3841
23r 4 71 18

22 23 24

269
3-

"= op de 3e Dl,en, waarschlJnlí.Jk d.ezeLfde ex als 1z-2 (eotg1.r= lrlaà,flran 22 ex' langdurig-roeienö ronàvriàà"rrar roI rr.""geàtreken.
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lras ilane vöorraadeelntu:' klaErrbltjkeli"jk op; er werden ultsLuitend
nog vogel-s fouragerer''d i.n de noJ-rler gezien" Van belang za.l zonder
tr,'iJfel ook freweest r,L1no dat de rcs.ximnuntemperatuur ro.i.v. 2O-2
toenarso ffir onts'tonclcn onstreeks hei: mí'J,daguur.hier en daar voch-
tÍge gedee]"ten, wa&r dmk na.arsoedsel- geuöcht wer0-.
lljdens een vrnchteLijk besoek aan ce 2e ïiem op 2O-2',terilen Ín tle
Overdiemerpoï.d.er :§,;een ee::"den gezíen, wèl^ op de nlas, noch de gron-
deLeend.er:. Lie*en .ztch vrj.et d.etermir:ëf,Éïrr §Ie*htr ééruraal rveril korb
een krakoeild {ïshsoï'Èo WaareehÍJnlijk hebben ëchtor a.l,Ie aa.nwezige
krekeenden op r1e f e Díem gÈpit.

§-uient 0ed,uretrrle tï.e vorstperiode va.n 1q76 werd"en op de ?a Oíen
ffial 12 smÍenten gemLen. ïfi j waretT zeer benieuwd of ook ín
deze vorstperl"od.e d.eze s;:*r4 d.e ïiem€o 3É.rr zau doen. Uit tabel 3
blijlrt dat zoilm" de vorst dcorrette clit inderd.aad. het geval yrast
zeLfe Ín nooit vernierede aautallen! De voor onÍe b::Erippëy,. %*e*
hoge a.anta.Llsn van z0.-f. sy; 21*2 hangnn vrar-:,rschijniÍ.jlc nauw sam,Bn
rnet het dicht\rrieseir van bíjvoorneelu Ce Gaasperpl.ss, w&&T errkeLs
dagen eerder nog meerilere h+nderrl"en e)iempLaren vse:der- geteld.
De smÍenten wa,ren opval-Lend. veel- schuwer d.an d.e aanwezige krakeen-
den en r:ij vlogerían oak veeL:rak*r hoen ë'n ?íeer titsgen tle 2e
Diem en de foura,qeerteri:einen in ri"e 0verd.iernerpoldern Ook van 1n-
vloecl tqlas het feit, dat ri.e smieirten,lÍsh on d.e pias aan d,e grote
lrel;rand t*hÍelilen, n:en pl-aats Esa:: z.lj mgor dan eens d.oor sohaEt-
sers ver:,toord. werden" Zodrre de vorst v*orhij was zijn de smienten
verdlveneno de J"aatste 3 exemnLaren yr.orden 22-2 Ín de polder gezien.

Ktrifee-nd Àarr fre hand "larr de anrrtal*lntwik.r<cl Írrg '"rarr d.eze soort
kun je ïlroberen íetí t*. zegger,. over de i-nrLoed. .rall de wÍncleneL-
heid oïJ *e aanta,lï.em,o díe o'rerde.fr op de Diemen worclen eangetrof-
fert. '$anrree:: tabeL {,t en fi6Srur ver6e3-eken worden meÈ flguur 2,
va.Lt oÉ, dat Ín een- e.an*a1 ge'rz,lien een duidelijlc verband beetaat
trresen de waarge:lxnríten aanïnlLen en de wi.ndsnelheid, L'ro toenamee
zÍÍn niet aI tt spektakulal"r tn f,e rrees'ïe gevallen, het versohiJn-
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se-i- d.aarom nÍet rni.nd"er rle moeÍte waard om te vermel"der:."
Midden Pggg§k-e.r Ís er sen. toename na enkel-e d"agen znare storn.
§*t gemi*"&eï"de aantal vogels hl"ijft hetzelfd.e Ír: de d.erd.e deca-
de van d"e mamnd met een mÉ,xÍnrurm van 115 exemplaren tijdens en Íra
cte harde wind, resï]ectievelijk u$rarë stor"m van 23 en 24-11, Deceg-
bg-r is een kalrne ruaand, het-'gemiddel-de vran d.e eàrste en tweede
cÏ"eca.de Íe rrríjwe1" gelijk aan d.et van f,e tweede en derde d,ecad"e van.
november. Jarn'rrergenoeg werclen weint6 teï"i.ingen verricht (in ae eer-ste en tweed.e deca.de va.n deeember s{eeds maàr éénmaaL}, anclers had.
mogeS-iik on grond va.n *,e flroeïssfi,rnensteLLi.ngen bepaald kr.Lnnen wor-
den of dagel-ijks mogelijk öeuelfrl* exemoleren öe 1e en 2e DÍem be-
zoeken. fuïogelijk is het doo:'de wlnd naàr een bepaelde pl-aats toe-
ged.reven word"en een reden CIm er vaker heen te gaàn, war:neer d.e
nrstonstanriighed.en beval"ïer: aÍÍr:.. ïn arincipe is dit eigenlijk a3"-
Leen te onf,erzoeken bij }anEdu.riËie mstÍge perÍodes. ui"Ëbli"j.Ëen
van toenames zou flan vaetsestel"d moeten vroràen.In de d.erde d.eeacle nemen aowel &e gemÍdrlelde aantalLen als het
maxirum aan,ts.L imif eend"en toe. Deze ontwikke3"ing zet echter niet
d.oor in cle eerste decade van jenpag.tr, waruteer s{ormen over het ].ancl.
trekken. De dali"ng ven het gemíddeldc zet door Ín de tweede deca-
de vail. $anuar3", hoewel op 13-1 het tot d"an toe hoogste aantal- kuÍf-
eenden (183 sx) word"t,qeteld" na S0 9. Het gern:i"fl.deï.de aantal 1n de
àerd.e d.eeade i.s weer hoger met een maxirmrm v*,n 153 exemplaren op
26-1r-ddn &ag na NW 'I à 8. fn ile yorstn§.Ëlsg-e {twàeae t/m vt Jfdàpentad.e van febmarÍ) tfijft het p,euïAf,AEe aanva::keLiSt< gefijX
a.nn d.at wat bereikt werrl Ín d.e ilerd.e d.eeaöe van Januarl. Plotàe-lÍnge hard.e N0-wind heeft een sterke stljging yaà tret aantal
vogels tot gevo3-g" De stÍJging wordt natuurLÍjk ook versterkt d.oor
het dichtraken rran steecls meer watertrarttjen in tte omgevLngr €ïr
Öe Öaanuee gepaard gaanöe verntoring d.oor- schaatsëror-§tiJging van
d.e temÍeratuur heeft een bÍ.Jna overdreven daling van cle aàíta]-tentot gevol-9.
ryÍi het a1 eerder genoemde ns.chteLiJk bezoek werd vastgesteLd dat
de lcuifeend.en op de ?,e Díern bl"even over:rachten. Opva1lend was öat
de yqargenomen rrogel"s vnÍ§weï aLlemaal 3.agen te pitten (1n tegen-
steLl"ing tot biJvoorheel-d de meerkoeten), terwiJl overdag geràgeld
aëe? d:rrk werd gefour"a,geenó, bijvoorbeeld. tegen de beechoeilng-van
de schulf naar het Amsterd.am-RtJnkanaaL waar zoricter twiJfel giote
hoevee1hedenil.riehoekgnoese].stegenaanz1tten.

t-afeleend IioeweL de tafeLeend dlt wlnterhaS.fJaar ln gemlctrleLd gro-
t€J'e--Aëfal"1en rroorlnnam d.an vorige winters, lËten de öetelde aaà-
talLen gs'en ruimte voor specuLatles omtrent het verband tussen
wind.eneLheÍd en aantallen. Dit worctt wéL mogeltJk na de stornen
van begin Januari en midclen Januart. Het aantal tafels stijgt ge-
mlddeld tot boven de 20 exemplaren en er worclen maxima berellrt
van 30 respeetievelijk 38 ex in ile eerete en tweede d.ecade (zÍe
fÍ6gur ? en tabel 5). flJdens de vorstperiod"er €Ír iian vooral Ín
de vÍercte en vLjfde pentade , neemt het aantaL op cle 2e Dlen ver-
toevende tafeLeenden sterk toe, Daa.rbÍí verbLiJven op de 3e Diem
en het Amsterda.n-RiJnkanaal enkel-e honderden exemplaren, op het
Nieuwe Diep (geschat) vele hond.erd.en. Ëvenals bl j dà kuifeend daalt
het aantaL tot het oktoberni,o,zoöra do temperatuur niet meer on-
der het nulpunt dBalt.
Ook de tafeleend overrrachtte 2A-2 op de 2e Dlem, hoeweJ. in vergeLij-
kÍng net d.e lorifeend meer gefourageeril werdl o.&. op het kanaaL.
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E+&leenq Ëemidrleld aan-
ïll_Bgf flecad,e of pentads.
1977.,7e, 1e & 2e Diàm

tabel" 5. Aantal telLingenper d.ecad.e of pentade net
ma.xiraum aantal tafel-eend.en
19'ï7/78 1e 8e ?-e Díemlö

óo

§a

qo

w
zo

to
( lol 21(lt,- e)
{2o- 2 )(21- 2)
{zi- z)

1g

,(i
J'r
da

8B
?1

a

2

I
I

ï
5
3
1

I

E

4
5
3

:

c')
.t
I

,l

2
3
1

à
3
1

I

3
'!

2
3
1

c.

3
4.
tï

d

1 -J-iL t/

V'

c

10 ( z-to )

ïio

ile

il

?
r-tLi
22
{"i
tÍ

2A
11
18
TA

38

30-10
4-1 1

15-1 1

23/25
7*12

16-12
23*12
4-1

4r, 4,e* |

26"/: 
"

a.ï:.

f eli

I
)
\
',

il
LX

/ s /.a § / 2& ! a3
FJ.g. 7 §$r *tot{ .a6c fdx

Ë. ö dír&

W8

Grotg qaagbek Ïlo+'v,::L deze soort r-n het elnct vaR de eorste Jarnra,-llÏi f,e liieincn verschtjnt,lil.Jlrt sr geen eorrakell jk ierbandte zLjn ti.tssen de urrir:talle"n cn de w:i.*dsnel.hei.d. De {íraa,rgenrunen a.àrt*
taIlen zljn be {r:erÍn;:i cnl kcrilrlusies te io-t-r::..rn"brekken. li{e} -ls opneL-
Le:rd d-at de ssor* ver:öw*.jnt aLs de vorst d.oorzet (zte ftguur I èn
tabel" 6 ) . Pas j.n d.e eere'-:,e deca,öe rta.ïr ïr.&er* rryordt weer eàSelijks
een g .,irl.Afgënomrlïto

4 Iabs?I" 6" ÀantsrL tel"S.ingen
per clecad-e of pentaàe met
maxirun aantaL grote Ba.ag-
bekken
1977/78 le &t 2* §iem

firuts meagbek
Gemj,&cleLt1 maxt*
*a,1 op ?e D§ernjen & feb 1978

I
f+
1

/t
2

q
q

3

1

Jr,n 1

2
3

feb 1

2

-?

\

)

(

{

(
(

ïo- 1

12- 1

9-2
11- 2

i
)

t 2 3 2.3
ifiN 7§&

SLguur S.

Nomiretíg Oolt d.eze eoort verseheen Ln jar:uani CIp óe Diemen zoncler
dat er eëÍl eventueeL or:rrekeliJk r.rerband aan te tcncn vLel tussen
wlndsr;.eLheid en aantal-Len, VIeI heeft f,e vers* eeïr st€vige invloed
on ms.xlrrs. en gemldd.eld*n. Yoora.I" aae het elnö van rile tweecle penta-
de en h.et begtn v;l,n d.e derile pentacle qran februart worf,en redel"ljke
aantallen wa&rgenomen, Naarmate .de Ljobodel.cïri.ng tooneemt nemen de
aantalLen snel aí, Ín tiegensteï3"Íng tot wat in 1976 werd g*zi,en.
luigrt cle oorzaak is: van ài-t gewíÍalgde boclclris onduideLÍJk gebtre-
voro MogellJk was h.et,*n vergel"lJkJ.ng met de vorÍge i'i"rÍodermin*
fler voorkomen van wakken. een beperkencle fa.lcton
{zie figrmr 9 en tahel" í)

I
I

t
I
$
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Na de vorstperiocte wordt nog maa? za llu en d.an een ïlonnetJe gezien.

fabel 7, Àanta1 tell-ingen
per d.ecade of pentacle met
maximrun aantal" nonnet Jes1977/78 1e &, 2e Diem-

t a3 alq§
_ jax F§B

Figtrur 9. NonnetJe GenÍd-
de]"d aantal ner ciecad,e of
nentacle , 1977/78 1e & 2e Dtem

Behal-ve de tot nu toe besproken soorben werden ook dit Jaar ïvaarne-
nrLngen ged.aan van soor*tene dia sLechts sporadles in het gebied ge-
zien word.en. ZoaLs de roqdJrg!..9fïrqt,r dle op 17-1 Ln een brede s].oot
Ln de Diemerpold"er werfr6-Ftffiffiffit het bàest nog weken zou b}lJven
wae te wljten aan het ontbreken nan de reehterarm: afgerulrL. cloor
een aarlvaring met een van de dÍk gezaaiile PEN-draden. Het dLer lswan
tijdens cle vorst tereeht in een klein wak, waar het uiteind.eliJk
door d.e beer Ponten6en vÍerd ultgeschept en naar cle 2e Dlem gebracht.
len dag l"ater zwom het ftt rond op ile 3e DLem. Een.hÉf§uittg_lt wercl
gezi.en-vaa 8-lo/2" ffinterb_qlinge11 op 14-z en 15-2 (ffi-rylfi slob-
Ée_4ë*r op 10-2 1261ffi zà-z (z8te;. Topperee.qqqfi veïE[6'-
fe:rTfwisselend op àe 2e en 3e DÍem van 12-2, toT?ï-ZïEfEds maxi-
naal 1E en 29. Brildutkers zagen wij van 1O-2 tot 27-2, maxirnaal
29 op 20-2. 'Zeker een tlentaL exempLaren verbLe.ef op de 3e Dien,
wàar de voge1e van de 2e Dien zícln waarsehf jflijk ook het grootste
cleeL van cte ttJd op hebben gehoud.en. Direkt na d.e vorstperÍ.ode I
22-2 - 25-2 verbleven ln cle Overdlemerpolder 4 Elgfng-zwanen (3 atl
1 Juv). ' ë
Oezi,en de waarrremíngsdata van de J"aatst besproken soorten 1s tluÍde-
LÍJk, dat het d.ichtraken \ran waterpartiJen ln de omgevÍng de oor-
zaak is van het voorkomen op de 2e Dlem. De wa.amemlng van cle roocl-
haLsfuut Ís uiteraard puur toevall LÍever hadden wlj het exemplaar
niet gezLen, clan onder deae omstandlgheclen.

ïIaar verbl-iíft het oD öe 1e en 2e DÍem pleisterende gezeleohap bÍi
voorkeur ? 0; de ftgnrlen 1O en 11 etaat àen aantal favorlete plaat-
§en aangeéïeven. ïn ljsvrlje tiJden gaat de voorkeur ult naar plek-
jee Ln de luwte van het Elzenbo4Je, het Strontgenaall en dle zones
met riet ín d"e AaLecholverhoek. lDr Laatste plaats Ís dlt winterhalf-

t4

t2

I

6

(e-(t-
(zt-

qh

feiu

J

o-

5-

1-
7-
2-

(t
(t
(1
(z
(z

4
3
5

20
15

B

3
1

1

?
3
1

2
3
4
5
6

9
4
2

3
É

5
4
3

1)
1)
2)

2)
2)
2)
2)
2)
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olroJ"verhoek
geinnal

Fígrur 1O. FsvorÍete p3.eÍster- Fàguur 11. I.Istoestancl en pleicter-
plaatsen ou de 1e & 2e lliern" plaatsen, vorstporiode febnrar:l't7$.

Jaar minder aantrekkelÍÍk gemorclen ctoor verlehte werkuaamheclen.
De zuÍdprrnt van ds 2e Diem werd. waarschlJnllJk d.eídrttoor dlt naJaar
opvall"enà dnrk bezocht. *rote zaagbekken rerden ultsluLtend op de
2e Diem 6geaien; nonnetJes rrÍJwel ultsl.ultend. De rest van cle Boor-
ten word"t versnreÍé aar4letroffen, hoewel cte 2e DÍen steedts de be-
langriJkste as.ntalLen herbergt. In cle vorstperÍode wercl.en vooraLktrlf- en tafeleend. geconcentreerd ln àe ui.terste oostpunt van dle
2e Di.em gezLeno een plaatn waa? ne normaaL zelden te vtnden zí.Jn.

§arrernrattins

Voor een aantal watervogelsoortdn, die in het wtsxt*rhalfJaar op
cle 1e en 2e ilíem verbl"lJven, tralt een toe:lame aan te tonen blj
windsneLheden van ? of meer op dle schs,aL van Beaufort. ZiJ ooncen-
treren zlch op nlaats€Íre d.Íe cloor besehuttlng cloor booJes langs
het water eÉï Luw'te verschaffen. De aantaLlen bltJven vooraL btí
da kuÍfeend nà een perlode met hard.ere winclen konstant. MogellJk
speeJ.t híerbÍJ oen rolr dat het gebLed, waar cle exemplaren cloor
d.e wind.en tereeht komen; hLerrra bekend is en vaker bezocht worctt.
De vorstnerÍode van febmarL 1978 had een groot aantal wtJzlgÍngen
wat betreft tle aantaLlen tot gevolg. Ook voor de Dlenen schaars
voorkomend.e vogeLsoorten, aLs emient en vooraL krakeencl, werden
Ín groot aantal rÍaargenom€rrr Met het invaLlen van de dooí keLde-
ren cle aantal-Len.
De besproken gegevens hebben betrekking op de perÍode olrtober 1977
tot naart 1978.
Waarzreuíngen die tn dÍt artikeL ve:meIcl etaan, zLXn nlet opgeaonen
Ln de nrbrlek tlYaarnemLn5len tn Groot-Amsterdamr.

Waarïemíngs CLub DÍemen - Cluus van hr,Ln
Rode K:nrieLaan 1043 Dlemen 90640T

I

ElzenbosJe

vD/rrD
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Slaaptreh van ste lt1op t2ers rond. Amsterdam rf

Inleidine
Steltlopers Senieten in Nederland a1 jarenlang de belangstelling van vele
veldornithologen. In het riVaddengebied en in de delta van Zuidwest-Neder-
land werd veel onderzoek ged.aan: simul-taantellingen, rui, hoogwatertrek,
voedselecologie, invloeden van verstoringen etc.. A1s broedvogels krij-
gen weidevogels in Nederland relatief veel aandacht. fn de 3aren 1966:
1969 werd een landelijke telling van de grutto als broed.vogel gehouden.
Door a} deze actj-viteiten is er vrij veeL over de in l,lederland voor-
komende steltlopers bekend gev,rorden. Enkele aspekten van steltlopers
zijn echter wat verwaarloosd, o.ar het voorkomen van steltlopers in het
binnenland buiten de broedtijd, of ni-et-broedvogels en het verschijnsel
slaaptrek.
De laatste jaren zijn er evenwel activiteiten ontstaan, die hierin wat
verandering brengen. Allereerst de landelijke goudpleviertel-lingen (het
afgelopen winterhalfjaar hel-aas a11een Noord-Hol1and), inmiddeli uitge-breid tot a1le steltlopersoorten in het najaar en goudplevier, wulp àn
kemphaan in het voorjaar.
Vervolgens wordt er de afgelopen jaren ond.erzoek naar de d.oortrek van
de regenr,'uulp in Nederrand en Belgiö gedaan , Deze soort maakt gebruik
van gemeenschappelijke slaapplaatsen, zod,at door simultaantelringen van
deze slaapplaatsen betreltkelijk eenvoudi-g een goed beeld verkregàn kan
worden van de in ons land aanluezige exemplaren op een bepaald tijdstip.Dit onderzoek -1 everd.e tot dusver al verschillende nieuwe of precieseré
feiten op m.b.t. de aantallen, trekroutes, trektijden in het voor- ennajaar. Het onderzoek wordt in e1k geval nog dit jaar voortgezet.
Van de grutto zijn verspreid over het land verschil-lende slaapplaatsen
bekend. Mul-der (1972) noemt er een aantal, misschien zelfs anl t/n
f97O bekende slaapplaatsen, maar dit word.t niet geheel duidelijk. Ver-der is er in de li-teratuur weinig te vind.en over systematieser slaap-
'trekonderzoek- Errkele uitzonderi-ngen zijn de volgende slaapplaatsen:
víormer- en Ji-sperveld (i'rulder, l9?2), Drvingelose Heide (.fonlsma, 196g)en de Viorkurnerwaa:d (Bouma, l9?il
ook de wulp maakt in het binnenrand. gebruik van gemeenschappelijke
slaapplaatsen. Voorz,over ik weet is hiernaar in Nederland nooit syste-maties onderzoek verricht, maar voor het najaar 19ZB bestaan er we1plannen om simultaantel-lingen van de slaapplaatsen in Noord-Hollandte houden.

Getracht zal worden om deze tellingen te verrichten aansluitend op deprovinciale of landelij}<e steltlopertellingen, zodat we mogelijk iege-lijk inzicht krijgen in de relatie tussen Àet gebruik vrn iour"g"erge-
bieden en slaapplaatsen.
Het doel van het s laaptrek onderzoek rond Amsterdam.
Voor stadsuitbreiding werden de afgelopen d"ecennia vele poldergebi-eden
rond Amsterdam met zand opgespoten. Deze opspuittemeinen nu uÍi5ten voorvele vogelsoorten, met name steltlopers en meeurven, byzonder geschikt tezijn a1s slaapplaabs.
De gebieden rond de Gaasperplas lvorden in elk geval de laatste drie jaren
a1s slaapplaats gebruikt door o.a. wulp (maximaal 15OO), regenwulp (à"*.
5OO), grutto (max. 5ooo), visdief (mox. ,OOo) en koí<meeuw (iO.ooOl moge_lijk nog aanzienlijk meer). Het is echter heel waarschijnlijk, dat hiórook vóór 7975 door vele vogels werd geslapen.
Van de in het binnenland bui-ten d.e broedtijd voorkomend.e steltlopers isniet bekend in hoeverre d.e aanwezigheid van slaapplaatsen het voorkomenin geschikte voe6gglgebieden bepaalt (of andersoo!.Het is n.1. heel goed.mogelijk, dat geschikte voedselterreinen niet of minder benut worden,
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indien de dichtstbijzijnde slaapplaatsen te ver weg liggen, d.w.z.
dat er een soort kritlese afstand fourageergebÍed-slaapplaàts bestaat.
Vermoed.elijk vierd.en en worden rond Amsterclam vrijwel uitsluitend op-
spuitterreinen al-s slaapplaatsen gebruikt. Door stadsuitbreiding is
dit terreintype r1e laatste decennia konstant aanwezig geweest. Aan de
expansie-neurose van onze gelj-efde hoofrlstad des lands zal- echter ooit
een einde nnoeten komen. Nu is het weliswaar onmogelijk te voorspellen,
wat politici voor dwaasheden gaan rritspoken, maar het zíel et toch wel
naar uit, dat de Bijlmermeer en het Noordzeekanaalgobied de laatste
fikse Íngrepen zijn geweest. Dit zou dan betekenen, dat in de z€ex rà-
bije toekomst ve:'cchi11::niie 1Íogelsoorten hun slaapplaatsen heel wat ver-
der weg zullen moeten zoeken, of met reinder 6enoegen nemen, wat niet zo
vuaarschi jnli jk is.
Door nÈ cl-e relatie sla::pplaats- voedselgebied te onderzoeken, beschikken
we tenainste over rnateríaal om de tockom;tige situatie te kunnen beoorde-
1en en on uitspraken te ]rnnnen cloen over het be t ang van de aanwezigheid
van geschikte slaapplaatsen voor verschillende vogelsoorten.
ZoweL vanuit zuiver biologies als vogelbeschermingsstandpunt is het be-
langrijk hierover mee:: te rveten. Daay. de belangrijkste slaapplaats
(voor zover bekend !),he'; gebied rond de Gaasperplas, mogelijk volgend
jaar al voJ.ledig o:-.geschi-\:'; zal z:-jn, 1s het echt een kwest:le van nà of
waarschi- jnli jll nocl b : ieer .

0m welke soort'ir:.'i.lel \-en,: gaat het !

!e-rsfi, omoa'l het ee:r een.,'oudigc sooï'r i s, omdat hi j meestal redelÍ jk
tot goed'telbaerr is, zorvel trjdens de ochtend- al-s avondtrek en omdat hij
ook in-z,r'-jn voed.sel-terreÍr:rer.. :.edeli;.t< opvallend is. Bovendien zal in het
komende winterhalfjaal op g:rotere schaal aandacht aan deze soort worden
besteed, zodat het extra:i.nvol j-s on ook rond Amsterda.m waarnemingen aan
de wulp te dcer.
De regenl', trlp, omdat hi-er iandcli..jk onderzcc;I: naar wordt gedaan en het
derhalve een beetje or,zi-nnj-g zou zijr:. or:. hem i'ond Amsterdam maar over te
sIaan.

Q.e gqiltl;o tens-r-cltc on cie .".ol8ellde :'edenen:
- Het betreft ee;1 eenvouc-L-i..ge scc:'i;u Cie iedereen vrijwel zeker goed kent.
- Na de broedtiji is cieze soort neestal- goed telbaar op zijn dan favoriete

voedselterrei-nenr n.l-. pas gemaalde hooi-. e:r welLanden, zodat een be-
trouwbaar inzichl; i:, cre vorspreiCi:rg :ond A.insterdam verkregen kan worden,
als tenminste een':olCcer:.d a:.ntal- mensen oeleÍrl is orn op een paar d.agen
mee te tellen

- Juist bij rle gru.tto is hc.t van belang om er nà de broedtijd ook eens
aandacht aan Le bcsted.en. I;.. Jeze r:e-'iode, half juni tot half augustus,
moet de grutto on d:'ie ïeCenen de beschikking hebben over goede voedsel-
terreinen. Ten eerste is de broedtijd net voorbi-j, een periode dj-e veel
energie heeft gekos'1. Ten tweede ruien de gruttors in deze tijd volledig
en ook dat'is een proces clat ve:l energie kost. Op de derde plaats staat
de trek r:aar Afrika voor de deur en het is duidelijk, dat dit veel energie
za1 gaan kosten. Het j.s derhaive voor de grutto van zeer groot belang om
in de periocre nri de broedtijd efficiijnb van fourageergebieden gebruik te
maken en het snreekt v'relharst vanzelf, dat het een groot voordeel is in-
dien in deze peri-od-e de af;tand slaapplaats-fourageergebied zo gering mo-
gelijk is. Bij dit alles moeten rve er ooh no€f even aan denken, dat BO à
90 % van de lJest-Europese popul-atie vi^n de grutto in Nederland. broed.t.
Iets om nel een beetje zuini.g cp te zs-jn.
Tot slot dan de gegev.ns waar het or:r gaai;.
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Van de wu§ en lggsrT/ulp a1le waarnemingen rond Amsterdam (grofweg
een straal van 2J km, met de nad.ruk op het gebied ten zuid.en van hetNbordzeekanaal), uiteraard het liefst rorgruldig gedocumenteerd.:
datum, tijdstip, aantal, plaats, overvliegend /-tóuragerend / pittend,vliegrièhting, enz. ook ars ze alleen maàr gehoord wórden ('r"'r*"triu'
bijv.) zijn waarnemingen vyelkom.

AIle iegenwulprruaarnemingen v,iorden doorgegeven aan Arend van Dijk,die het landelijk onderzoek koördineert.
Het lijkt me voor iedereen een kl-eine moeite om bovengevraagd.e r,vaar-
nemJ-ngen te noteren en d.oor te gevcn.
Iets meer inspanning kost het om slaapglaertsen te vinden en hier te
Saan teLlen tijdens ochtend- en/of avónatret. fn verband. met eventuelesimurtaantellingen van slaapplaatsen wordt hct ten zeerste op prijsgesteld al-s deze gebieden direkt worden doorrgegeven aan onAergèteÈendeof een andur ';lCD-figuur (Guusï;n Duin, Jaap Drijfhout, Rob Sjouken).
Een paar tÍps voor hen die niet meer te stuiten zijn: open, ongestoorde
gebieden met ondiep water zijn in principe geschikt. rs Avonds vliegenze nààr de slaapplaatsen en rs morgens komen ze et vand.aan. De kaarterbij halen en kijken of er geschikte terreinen j-n die rj-chting liggen(opspuitterreinen, ondiepe pÍrru"rl', na-tte weil-and.en, etc. ) . overdag zu1-
Len we r,vulpen en regenwulpen rond Amste-rdam voornamelijk in wei6egà-
bieden aantreffen.
Enr heel bel-angrijk: ook oude r,vaarnemingen worclen alsnog op prijs gesteld !
De g,zullg heeft nog even de tijd. oude slaapplaatsgegevens r,vorden na-tuurlijk alvast met genoegen ontvangen. lilensen1 die bàreid zijn om injuni - augustus éón of meerdere mi:Llen rond Amsterdam fouragerend.e gruttotste tellen, kunnen zich het best zo 1nc1_ mogelijk opgeven i-lv.m. de nodigeplanning. In juni begint het slaapfestijn v,reer op gang te komen.
De vuerre liefhebbers snorren dan al slaapplaatsen op.
De tips zLjn dezelfde afs hierboven voor wulp en regenrvulp genoemd.
Resultaten van individueel uitgevocrde tcllingen van aaniiï.rig" exemplarenin fourageergebieden in de periode juni - augustus word.en ooÈ al doàr mijin dank ontvangen.
Voor vragen e.d ben ik altijd beschikbaar.

Fred Vogelzang
teI. 99Z9tZ
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ONDERZOE]( NAAR HET }.OURAGEREN VAN REIGERS ÏN AMSTERDÀIVI

Inleiding:
De opzet en doelstelling van dit onderzoek zijn uitvoerig uit de
doeken gedaan op de vwg-vergadering van2J maart j.1. en in het daar-
aan voorafgaand.e Nieuwsbulletin (nr, 13, maart 1978). Daarom hier
slechts een korte omschrijvi-ng van de bedoeling.
Het ond.eyzoek beoogt inzicht te verkrijgen in de verspreiding van
fouragerende reigers in het gebied trGroot Amsterdamft, dus met in-
begrip van plaatsen als Amstelveen, Diemen, etc. . De leden van
VvqG Amsterdam wordt gevraagd zoveel mogelijk wa-arnemingen van de in
dit gebied verbl-ijvende reigers te verzamelen, zodat inzicht kan wor-
den verkregen j-n de relatie tussen het door de mens beheerste voedsel-
aanbod. in de stad en het gebruik, dat de reigers hiervan maken.

Het onderzoek is z6 opgezet, dat er zowel individueel als groeps-
gewijs aan kan vrorden meegedaan. Tevens is ervoor gezorgd, dat iedere
waarnemer, aangepast aan eigen inzet en kundigheid, meer of minder
omvangrijke informatie kan verzamelen. In prÍncipe is iedere waar-
neming van een in de stad verblijvende reiger vuelkom. Ieder 1id kan
dus meedoen zoals en uranneer het hem of haar uitkon:t. !

titlaarnemingspro j e c ten :

Vanuit'het vermelde uitgangspunt zijn daarom een viertal onderzoek-
typen opgezet, v,raarbÍj individueel of in kleinere of grotere groepen
kan worden gewerkt. De bedoeling is wel, dat U zèIf zoveetr mogelijk
initiatieven ontplooien zul-t, A11een sommige groepsactiviteiten (zo-
a1s in projectlv), zullen centraal georganiseerd, word.en, maar ook
daarvan hopen r,ire dat, na een inwerkingsperiode, op eigen initiatief
verder gewerkt kan worden.

In volgorde (van de eenvoud.igste opzet naar d.e wat bewerkel-ijker
activiteiten) stellen wij de volgende onderzoekjes voor:

I Het rrte hooi en te grasrr pro;j ect:
U noteert v,raar en u/anneer U ergens in rrGroot Amsterdamrf reigers hebt
waargenomen op door ons te verstrekken kaartjes (voor verdere instruc-
tie zie verderop). Dit kunt U doen u/aar en wanneer U wÍlt en met een
minimum aan waarnemings-intensiteit, die echter naar believen kan wor-
den uitgebreid

ïï. Route-utaarneml4gq4.
. U noteert de reigers, die U v,raarneemt langs een vaste route, die U
periodi-ek vo1gt. Di-t kan zowel de dagelijkse $,oon-werk route zJ" jn,
a1s een speciaal voor het onderzoek uitgestippeld traject. Ook hier

' kan meer of minder uitgebreide informatj-e verzameld worden.

ïf I . Gebieds-inventarisati-e :

Hierbij wordt een d.oor U zelf gekozen gebied, waar U rnet enige regel-
maat komt, g.eheelrruitgekamdtrop reigers. I)eze opzet l-eent zich al
minder. voor het echte individuele werk en rïeer voor kleine groepjes,
die in redelijk korte tijd (ait om dubbettellingen van ondertussen
verplaatste vogels te voorkomen) het gekozen gebied. kunnen verkennen.
Dit vrerk valt echter goed te combineren met aIlerlei inventarisatie-
werk, dat toch al voor andere doeleinden gedaan wordt.

IV. Het bepalen van Àan- en rifvl-iegrichtingen in de kol-onies.
Deze gegevens zíjn, hoewel gemakkelijk te bepalen, toch van dien aard,
dat enige voorbereiding nodig 1ijkt. z,e zijn van veel belang, omdat
we hopen in combinatie met de gegevens van de vorige onderzoekjes, het
verbànd tussen de verschil-l-ende .kolonies en de stads-fourageeractivi-
teiten te kunnen vaststellen.



(Reigers - 2)

Het gaat hierbij vooral om

damse Bos, I'ranckendael- en
kunnen ook gegevens van de
wijkende kolonies te Sloten
worden verzameld.

L6

de vogels van de kolonies van het Amster-
Oosterpark. Iuraar door hen, die dat wiIIen,
vermoedelijk in fourageer-verdeling af-
(Bijenpart<) en op uiiesteramstel-Oostermeer

Allicht kan aan dit laatste
rvorden gewerkt, In verband
te bevelen zo snel mogelijk

project a1l-een gedurende de broedtijd
met de bladontv'rikkeling is het zel-fs aan
te beginnen, omdat na half mei de bladeren

!vaarnemers
die denkt

het uitzicht bemoeilijken.
Voor henl die het vast wi1len proberen, volgen hier wat i-nstructies:
Iegt U met behulp van opvallende kenmerken in het omringend.e land-
schap of stadsbeeld zo nauwkeurig mogelijk de aan- en afvliegrichtingen
vast. Noteer al}een van ver komende of duidelijk dóórvliegende, ver-
trekkende vogels, en negeer bouvtende of bal_tsende exemplaren.

§B: Als instructie en tevens a1s eerste groepsactiviteit organiseren
1/ve op zaterdag, 22 april , rs morgens, een project-ïV telling
in het Amsterdamse Bos. Aangezien de organisatie afhangt van
het aantal deelnelrers en de weerssituatj-e, vragen wij U zich
zo spoedi-g mogelÍjk bij ons op te geven !

Ter voorkoming van onnodig dubbel werk en om individuele
zo mogelijk te laten samenwerken, verzoeken we j-edereen,
te Eaan mee doen aan een van de proiecten II t/n I1'l ?aqbjn Íeder_ge-
va1 bÍi ons op te geven i
tfrie viil gaan werken volgens methode
gang gaan met behulp van de bij dit
bij te voegen kaartjes.
Instructies en Informatie:

I,. kan op eilien houtje aan de
nummer van het Mededelingenblad

Bij het
I) plaats

waarnemen kunle! de volgende gegevens op.i.enomen r,vorden:

en tijd (bij gebruik van kaartjes, gelurnmerÍle gtig op kaartje
en nadere plaatsaanduiding aangevenzetten, en aan achterzijde tijd

van desbetreffend nummer) .

2) aap.tal reige{s (noteren in groep of onderlinge afstsnfl
-F--

meter)
) activiteit onderverdeeld in: fouragerend-1opend = F-L

4)

, -stilstaand = F-S
319!-I9gr3g9r93g = NF

I'iB: a1s fourageren v,rordt aIle gedrag beschour,vd, waarbij de reiger
met rneer of minder gestrekte nek het gebied voor hem fixeert.

blotoo! (van belang bij fourageren): in water (= w), op land (= L)
en in de oever (= O). Hiervan afrvijkende gegevens gaarne omschrijven.

5) j-n directe menselijke nabijheid. Dit punt vooral vermelden, als. het
vermoeden bestaat, dat de reiger gevoerd wordt door sportvissers (sv),
recreanten (= R) of and.erszins (gaarne specifi-cer€Írr Denkt U vooral
aan onze gepensionneerden, die dj-t a1s hobby bedrijven ! ) . Byzonder
belangwekkend is het, a1s U bij gelegenheid zorn reiger-bijvoercier
aanspreektr en er achter probeert te komen hoeveel er gevoerd wordt g

6) gegevens_belfqflende de reiger zéLf

e" Rt4ggegevens:
Door de uitgebreide ringprogrammars lopen er aardig v,rat geringd,e
reigers rond, vooral j-n het areaal Amsterdamse Bos (nier is bijna
van de broedvogels geri-ngd) " Gaarne noteren;
ring Ligkg of Recllgr lgyg of onder loopbeen (symbolen RB, RO, LB

-z

40%

, LO)
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Echter: denkt U er wel om, d.at d.e ringen vaak een onopvallende,
bruinige kleur hebben en daarom op 6rotere afstand met geïrrone kijkers
moeilijk te ontdekken zijn. Gewoonlijk zít, de ring boven het }oopbeen.
Daarbij zijn de nestjongen in even jaren L geringd en in oneven jaren R,
zodat d.e ring een leeftijdsindicatie geeft.
Klquqqi4gen: sinds kort lopen enkele reigers met kleurringen rond.
Deze kunnen van 2 typen ztjnz grote, 3r5 cm hoge, PVC-ringen, wit
met zwarte gravering (rondom driemaal een hoofdletter en d.aaronder
driemaal een cijfer; letters en cijfers steeds dezelfde) . Daarnaast
komt bij enkele andere reigers een gevrone kleurring voor, die B of O

geplaatst kan ziJnl-DE genummerde grote PVC-ringen zitten steeds boven
het loopbeen.

Aflezen van ringen: Gezien de enorme makheid van sommige stadsreigers,
is het soms mogelijk, zelfs zonder telescoop, de ringnummers op de
aluminium-ring af te 1ezen. Dit is een z6ér nuttige informatie, maar
onderschat U de mogelijkheden van foutieve aflezing niet ! Daarom:
nummers alleen doorgeven aIs ze tenminste tvueemaal volledig zijn af-
gelezen. Gaarne bij vaker aantreffen afleesbaar geringd exemplaar
ondergetekende waarschuwen, zodat eventueel per telescoop kan word.en
afgelezen.
B. KLEEDKENI,IERKEN

Reigers kunnen nogal verschillen van uiterlijk. Dit hangt ten dele
met de leeftijd samen, ten dele is er sprake van individuele variatie.
Zowel deze kenmerken, a1s tle aanwezigheid van een ring, kunnen U he1-
pen de reigers individueel te leren kennen en om na te gaan j-n hoeverre
bepaalde dieren honkvast zijn. Anderzijds is het ons mogelijk na te
gaan, of er verband is tussen leeftijd en fourageergedrag.
Voor de belangstel-lenden volgt hieronder nog een schematisch over-
zícht van de verschillende verenkleden, die aangetroffen kunnen worden.
Deze indeling is echter niet absoluut ! Integendeel, tussen a1le ge-
noemde typen komen tussenvormen voor, en U zult zeket voor onoplosbare
problemen komen. Dat kunt U dan met behulp van d.e door ons opgestelde
categorieën aangeven.

Ïn het algemeen is categorie III de seherpst begrensde en ïI de greest
gevarieerde. De vogels van groep I zijn vrijwel altijd goed herËenbaar
en vormen tevens a1s getreel éón leeftijdsklasse, n.1. de vogels die
in hun eerste levensjaar verk.eren. De IIA vogels zijn in overgrote
meerderheid in hun tweede levensjaar, de IIB-ers zijn aI problema-
tischer. In meerderheid zijn dÍt derdejaars, maar het kunnen net zo
goed tweede- of zelfs vierde-, vrjf de- en nog oudelejaars dieren zíjn.
Van de groep III vogels mag aangenomen vuorden, dat de overgrote meer-
derheid. minstens 4 3aar, maar gewoonlijk ouder is. Tussen haakjes,
heeft U aI gehoord van de op 24 maart j.1. door ons \rvaargenomen rei-ger,
die tenminste in zij n drie-en-twintigste ( ja U leest het goed I ) Ie-
vensjaar was lHet dier is-6í van ae zeer makke reigers, die regelmalig
aan de Noordkant in het Amsterdamse Bos gevoerd wordt, en is als vol-
groeide vogel in de Biesbosch in juni 1956 geringd. Hij (of zij) is
daarmee één van de oudst bekende reigers !

Voor nadere byzonderheden verwijs ik U naar de bekende handboeken. In
veldgidsen zult U echter over de kleden van rei6ers geen byzonderheden
vinden.

Tenslotte nog een probleem: in de maanden september-october ruien de
meeste reigers aI hun veren. In die perloa@lffir-s van
kleed I naar lIA of IIB, etc.. Dan wordt het dus even moeilijker, maar
misschien wóI interessant, om dit bij Uw trbekendenrr te zien gebeuren.
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SAMENVATTING:
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Voorgesteld zijn een viertal typen van waarneming van in Groot-
Amsterdamrr verbDjvende en bi-j voorkeur fouragerende reigers. De
keuze van het type waarnerningen, waaï'aan men w11 meedoenr wördt
overgelaten aan U ze1f.
Hetzelfde geldt i-n zekere zin voor de omvang van de bij de waarnemj"ng
verzamelde informatie. Minimum eis i-s 'rve1, dat men zo nauwkeurig mo-
gelijk tij4 en--plaatg opge'6ïï. Afhankelijk van de belangstelling
c.q. de hoeveel-hei-d be,chikbare trjd, kan men de verstrekte gegevens
uitbrei-den (per '.;aargenomen individu) met opmerkingen over:
ac tivi tei t , btgtogBr menseli ke aanrvezigheid qÍnggegetens eri kleed-
kenmeqken.. Byzondere aandàcht wordt gevraagd betreffende de !iivoedigg.
Diegenen, die meedoen aan ond.erzoekjes volgens type I of II (evc'ntueel
ook III) v,rordt verzocht hiertoe gebruik te maken van de bÍj dit Blad
bijgevoegde kaarten.
Gaarne deze met niet meer dan 20 stippen invuI1en.
A1s per waarnemingsdag steeds een reiger op dezelfde plaats wordt
waargenomen, kunnen de verschiliende v'raarnemingsgegevens, die daarbij
horen, met dezeifde sti-p op de kaart worrlen aarlgegeven.'
Op de achte::zi;d-e van de kaartjes kunnen de; met de op de kaart aan-
gegeven ggSggnelÈg fllp, ccrresponderende gege-.'ens worden vermeld.
U wordt verzocht hierbi-j zoveel mogelijk gebruik te maken van de
hiertoe vermel-de synbolen betreffende activiteit, bi-totoop, menselijke
aanivezigheid cn ringgegev€ns r

Gelieve de haarfjes a1s ze rrol- zijn (dus 20 stippen) zo snel mogelijk
door te geven ai.n Joop Buker IIenk San.dee of ondergetekende.

Tensl otte:
gaarne aan 6én van dczelfde personen opgeven, in hoeverre
actíviteit -'I tot en met IV deelneemt.
Nadere inlichtirjgen over aI het te berde gebrachte worden
sp:eker:d gaarne door ons verstrekt.
Dus vooral veel- plczier gewenst bi-j dit, het nuttige met
veren.i-gc nc1e, vrerkg:: o ci:-w e rk .
H.up VvíG- ers ! ! !

A1fred Blok
Vrijheidslaan 60rrÏ
1078 PN Amsterdam
Tel-. ?tL?45.

Joop Buker, rïill-em Mollhof !,
1065 Ali Amsterd.arn. Te1. l-52?66

Henk Sandee, Bellamystraat 7ohs,
1O5, BN Amsterdam" Tel" l22509

April t9?8, ABl/vDr
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TiSNHANGSEL:

K1eedlgschrii vinge n E]*g*" Beigglu
In principe is er sprake van een'je.rgdkleed (I) en een volwassen kleed
(llg of IlI), en in de loop der jaren kleuren de reigers via tussenvormen
uit.
Het gehele verenkleed van de volwassen vogg] bestaat j-n feite maar uit
3 tinten: wit (fri
zi jde), bIffisri js
g:Lanzend) ( oogstre

jtwit op de lop en een zachter vuit op de hals en onder-
(rug en vleuge1d.el.;ver:en) en zwgLrt (enigszins blauw-

peEr schouder-epauletten en vandaar langs flanken uit-
lopend in brede zwarte buikvlek; het geheel van schouder-, buik- en
flankvlek is V-vormig met elkaar verbonden, hetgeen vooral in de vlucht
goed te zien is. Tn zit is dit all-een bij rechtop staan van voren te
zien). Het gehele kleed is hierdoor zeer contrastrijk.
De voge l- in ieuEdkleed nÍst dit contrast volledi g en maakt op het eerste
gezicht een grauwe, vale, vaak bruinig-grijze indruk. Helderwitte veer-
partijen komen evenmin a1s echt zwarte voor. Niet aIleen zijn kleuren
en contrast anders, maar ook missen deze vogels de voor reigers kenmer-
kende, sterk verlengde sierveren aan achterhoofd, onderaan de hals en op
de rugl die juist weer kenmerkend zijn voor adulte vogels. Daarentegen
hebben de eerstejaars meestal- v'reI een geheel of grotendeels d.onkere
bovensnavel.
De vogels van het tweede l-evensjaar hebben meestal nog niet het contrast-
rijke vol-wassen k1eed, maar bezj-tten we1 aI het begin van enkele adulte
kenmerken. De omvang, kleur en uj-tbreiding hiervan varieren per individu.
Tenslotte blijven jeugdkenmerken het langst op de kop aanwezig (Ui5 som-
mige exemplaren verdvrijnen ze daar zelfs nooit). Vooral op het voorhoofd.
(het gebied. tussen snavelbasis en oogstrepen tot aan d.e lijn duars over
de kop tussen de ogen) blijft het zeker in het 2de levensjaar nog duide-
lijk zwart of grijs, zelfs bij overigens volledig uitgekleurde vogels
(vandaar groep ïïB).
Geslachtsriiping: tijdens de sexuele rijping, en aIs kenmerk daarvan, wor-
den snavel en vooral onderbeen (bij oud.ere vogels ook de tarsus) steeds
roder. De teugel (het geUied tussen ogen en snavel) wordt zelfs prachtlg
blauwgrijs. Een en ander berust op. een combinatie van verhevigde dogr-
bloeding en pigmentering, en bleekt na de paarvorming snel uit. Een vogel
met dergelijke kleuren van de trsofttr of rtbare partsrt is dus zeker een
1oka1e broedvogel. !

Determineersleutel:
Kleedcode III: al-l-e adulte kenmerken aanwezig.
Kleed.code IIB: idem, maar geen vrj-t voorhoofd.
Kleedcode IïA: enkele adulte kenmerken geheel
Kleedcode I: kenmerken van jeugdkleed aanwezig,

ïabel- kleedkenmerken:
KLEED-CODE {gse95lg:9 IIA IIB III

+/+c ont,rastarm
zwart op bovensnavel
gri jze-grauwzwarte bovenkop
donkergrijze hals
gestreepte schoudervlek
bruingr. dekveren op v1. 4Ès]!-5lgs9,

wit voorhoofd
witte bovenkop
zwarte oogstr. rsch. 1b. I
fI"rvI.
sj-erveren op koprhalsrrug

of
ad

gedeelteli jk aanwe ?ie.. kenmerken afwezig.

I
+

+/+
+
+
+

+/+

!/-
i.
+

:t-
+
+
+

+
+
+

-8
eren

!/- +
+/+ +

-r +/+ +
-++--f++Verklaring: + = aenwezig; - - ontbreÉeld; +t = in enkele gevallen wel kopv,
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contrastri ikwitte-l-ichfgri j ze hals
edeeltelijk aanwezíg;
aanwezi-9.



Verste delj..-Íkt nu ook de Fuut? -20
Toen ik twee jaar geleden een futennest vond, gebouwd op eeÍl afgedankter.
in het. water liggende, kerstboom, was j.k stornverbaasd. Zo ook vórig jaar,
toen ik een nest ontdekte, dat hoofdzakelijk was opgebouvrd ui-t een rui:n
1] meter lang stuk dik soort electriciteitskabel-, ààt ae futen keurig
opgerold en in het nest gevlochten hadden.

Toch z1-in dit misschien ilaar enkele staaltjes van het aanpassi,rlgsvennogel1
van deae vogelsoort. Hoewel- ik geen nestplaats zou kunnen aanwigzen, zijner ín voorgaanrle jareu paren en juve-rriele futen waargenomen tot letter-
lijk middenin de stad" Amsterdam is blijkbaar een geschikte stad voor deFuut om zich te vestigen. Allereerst natuurlijk doór de aanwezigheid vanvele a1 dan niet aangelegde vraterpartijenr, nooclzakelijk voor fuien al]eena1 als fourageergebi-ed. lvlaar verder zouden bijv. de tóch nog behoorlijke
hoeveelheden groetx in en om de stad, alsook vreemd genoeg cle hoeveelhód.enrotzooi di-e wii zoal wegsmijten, we1 eens }<unnen bija"rgàn tot het leef-baar maken van de stad. en onmiddellijke omgeving voór aó ruut. ,

Niet dat de stad nu een v/aar futenparad.ijs is, dat. Ís nu ook weer niethet geval. Er zijn veel beperkende factoien aan te wijzen, naar een feitÍ's toch, dat de Fuut Amsterdanr begint binnen te dringàn. Of dit nu inder-daad een zeer recent verschijnsel is, dan vrel dat niómand er ooit aan-dacht aan heeft geschonken, Í-s rnijr niet behend. Ik heb ook geen literatuurbetreffende een aanpassing van futen aan de stad kunnen vinàen. I{et lijktmij echter de moeite waard om daar nu wel aandacht, aan te besteden. Eiàrligt ook, vind ik, éón van de specifieke rnogelijkheden voor een stadsvo-geLwerkgxoep.

Maar dart nu het onderzoek. Wat
tuÍj het meest overzichtelijk de
te laten passeren:

Vaststell-en van:
a). het aantal futcne dert j-n Groot-Amsterdam nesteltl
b)" het percentage daarvan, dat werkeli-jk tot broeclen komt en eventueel

jongen grootbrengt.
Een antwoord vi-nden op de volgend"e vragen:
- waar bevinden zi-ch'futen i-n Groot-Amsterdam;

zi.jn er deel-gebieden met een grotere dichtheid dan het gemiddelde j_a
Groot-Ameterda:n ;

- zi-jn er concentratiee,/kolonievormÍngen ïuaar te nemen?
Vaststel-1er,:; van de legselgrootte, voorzover dÍt mogeli jk is zonder sto-
rend op te treden.
Vaststell-en van het aantal- jongen.
Achteraf bepaler:i van het neest gebruÍkte nestmaterj-aal per nest.
Vaststellen, welke factoren ten gronde 11-ggen aan de nestplaatskeuze.

Ís eiger,rlijk pr.ecies de bedoeli-ng? Het lijkt
doe1steI1Íngen eveÍl puntsgewiJs d.e rerue

t-

3.

4
E

A

2.

De onder 1) en 2) gereoemde punten, de berangrijkste, komen feitelijk neerop een grondige, nauurkeurige, Ínventarisatie, terurijl de rest meer broed-bÍologisch onderzoek is" De i.mventarisati.e is waar"àui;otijk ook het meest
arbei.dsintensi-eve r,rletrk.

Hoe kunt u meehelpen? Iedereen kan natuurlijk iedere fuut noteren, met
datum en nau.wkeurige plaatsaanduiding, liefst met zoveel mogelijk aodere
bijzonderheden. Deze waarnemingen zouden rnij dane rnj-nstens é6nmaa1 per
nlaalld, moeten bereil<en, Eventueel zouden ue enkele keren een georganiseer-
de tell-ing kunnen ui-tvoeren. Als het voorgaande enigszins conÀequànt wordt
voJ'gehouder,a, zullen de antwoordcn op de pulaten 1.a) en 2) a1s vanzelf ui-t
de bus kornen,
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Een tweede rnogeliikheid, voor mensen Cj-e er wat neer moeite eur tijd voor
over hebben, is een inventarisatie op basis rran nestvondsten. Dat 6eeftde zekerheÍ-d, dat al1een het aaurtal werkelijke broedparen vast6està1d
wordt - Deze vorm van i.tlventarisatj-e is de màest betràuwbare, oàdrt eenenkele vaststelling varl het aantal vogels, eventueel met 3oÀgem, eenourduideli-jk beeld geeft. Àl-l-ereerst omCat er ook rrlossen vcgàfs, zond.erbroedsel, tussen zulemtnen, terwijl je bovendien niet zo gauw in de warraakt met tweede en eventuele clende 1egse1s.

De6enen, die met d"eze nesti:rventarlsatie mee wilIen doen, kunnen hetbest van tevoren contact rnet r.ri-j opnemen, zoclat j-k ze oró"r" informatiesen eventueel eenr kaartje van hun telgebÍeil kan verstrekken. fn ieder 6e-bieci zou teruninste tweemaaf per maaïr.d- 6ete1d moeten worden, d.rï.2. om de
I ive]<en. Bii een georganiseercle inventarisatie za! Amsterdam in een aan-tal blokken worden onderverdeelcl, zociat geen stukken dubbel geteld wordenen, er zo nin mogelijk vritte plekken overblijven.
Door de resultaten van d.e nest-inventarisatia te combineren met de waar-
nemingera van het totaal aantal futen, kan hopelijk een reclelijk nauw-keurig beeld worden verkregen van de futenpopulaiie in Àmsterdam.

Nog een voordeel van de nestinventarisatÍe is d.e mogelijkheid tot hetdoen van enig broerlbiolo6isch onclerzoek, zoals het vaststel-len van d.ele6selgrootte en he,t aantal jongen per nest.
De order 5') en 6) gencemde punten zi3r, voor de medewerkers danr een i«rrestievan even noteren, terwijl juist uj.t dit soont ctingen cluidelijk zichtl:areverschillen voor den dag kunnen komen.

Dit cnderzoek liikt ntisschienr een hele hap, maar, vooral afs er genoeg
deelneners zijn, zal- dat in de praktijk best meevraller:r.

Itret lijkt mij het beste dat ik belangstellenden voor de georganiseerde
lnventarisati-es, met dan de na.uruk op nest-inventarÍsatió, vórder per-soonlijk informeer. Er zijn bÍjv. nog een mas6a nuttige dingen te vertel-len over het gedraË van,de fuut, c.:ver de nestplaatskeuze, het determine-
ren van nestrnateriaal, etc. etc..
Ook de verdere voorbereÍding van cle inventarisatie (verdelen va.n telge-bieden, conrnun'icatie e.d.) kan het best even mondeling geschleden.

Het eniSe wat mij lru nog rest is cle hoop uít te spreken, dat velen zich
zu11en opgeven voor medewerkin6 t ,*on Kraak

lflijsmullerstraat 44 hs.
1O5B JK &nsterdam

Apri-1 tgv[t EKrA4s 
Tel" a7 37 89'

iil\r#
/dl'ilr ti
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Ín 1977 werden weer bij rrmsterd.am de broeclgevallen van roofvogels
en uilen in kunstmatige broedgelegenheden onderzocht. Bij dezo ac-
tivitei-t r,vas een vrij groot aantal- leden van d.e KNNV Vogelwerkgroep
Amsterdamr de Vogelwerkgroep ,,{aterland c,n de .rrCJN afd. Zonned.auw be-
trokken. In dit verslag wordt een ovcrzJ-clnt gegeven van de hierdoor
verzamelde gegevens. Bovendien vrorden de resultaten van enkele bewer-
kingen van ouder Torenvalk-materiaaL vermeld.

vergeU-jking met voorgaande jaren is het van
het aantal- steenui-'lkasten gedurende de winter
vermeerderd (vooral in de subregio Uithoorn).
en de omvang van het door onze activitej_ten
idcntiek met die van het vorige jaeir,

BOSUIL

De resultaten van 1977 komen vrijwel geheel overeen met die van 1976.
In totaal waren er L7 broedgevallen in de kasten, ï\raarvan 14 in tret
Amsterdamse Bos. Uit l-0 kasten vlogen succesvol jongen, in totaaA 24,
ï/aarvan er 2L voordien geringd konden worden. Eén bosuilpaar langs
de r,mstel r,'ias dermate vroeg, dat de jongen al uitgevlogen waren vóór
op andere plekken de eiercontroles uitgevoerd yierden. In een niet ge-
slaagd broedsel- werd l- jong met een vergroeid.e poot en vleugel gevon-
den, en deze is natuurtijk niet uitgcvlogen.
R.AI'ISUII

Het lukt nog steeds niet om een groot aantal Ransuil-en van onze bouw-
sels gebruik te laten maken, tervrrijl ook de resul-taten van de paren
die dit wó1 doen niet goed zijn. In tg77 uraren. er 4 broedpogingen j-n
nestkasten en 5 in rnandjes; 4 ervan waren succesvol en leverden i-n to-
taal- 1I jongen op. Daar zat echter, net als bij de Bosuilen, een jong
met een vergroeid.e poot tussen. Van B gecontroleerde broedgevallen in
natuurl-ijke ncsten (rroudetr ekstcr- en kraaienesten) mislukte er maar 1g
in de overige konden 1/ jongen geringd worden.

STEENUIL

Na deze niet zo positieve gegeve.ns over de Ransuil, de zeer gunstige
ontr,vikkeling van de resu.ltaten van de steenuilkasten.
Eerste een korte samenvatting van de afgelopen jaren.
Ir,7-9?4 tradden we het eerste broedgeval in een nesLkast, en dat paar
kreeg toen 2 jongen. L9?5 gaf 4 kasten me.t eieren, vuaarvan er J succes-
vol waren met in totaal- B jongen, terwijl 79?6 ! succesvolle broedsels
met 14 jongen opleverde.
Het jaar L977 gaf een sprong te zien naar 1l- legsels, waarvàn er B
succesvol waren met in totaal 24 pu11i. fn dc subregiots Uithoorn en
Àmstelland waren in elk 2 nieuv'r bezette kasten, maar ook in de Haar-
l-emmermeer en in Spaarnv'ioude werd.en kasten voor het ee:lst gebruikt.
Leuk was d.at tijdens een kastpnreparatie-rpnd.e in februari 1978 óón van
de jongen van het Golf terrei,n "Duivend.recht slapend met een partner werd
aangetroffen in een nieuwe nestkast nabij.Hoofddorp.
BOOIVIVALK

Helaas werd in het mandje in hct Àmsterdamse Bos, dat aI enige jaren
d.oor boomvalken a1s broedplaats gcbruikt wcrd, d.it jaar alleen maar 1
koud ei gevonden. Dit gebeurde in een periode, toen ei in andëre nes-
ten a1 flinke jongen geringd konden,rrorden..

belang te vermelden,
1976/177 behoorlijk
De indeling van de

bestreken gebied

Nestkasten en kunstnesten voor
-22-

ROOFVOGELS en UILEN in en om Àmsterd.am
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Zeer waarschijnlijk heeft de veldmuisstand bij Amsterdam in het na-
jaar van L9?6 een piekje bereikt, en uiaren door het da1, dat daar
gewoonlijk op volgt, d.e aantallen veldmuizen in het vooriaat van J-977

lager dan j-n het voorafgaande jaar. Op d.e manier, uraarop de veldmuj-s-
stand van invloed is op de torenvalk-voortplanting en overlevingt
za! aan het eind teruggekQmen worden.

De torenval-ken begonnen dit jaar gemidcleld iets later te leggen dan
ín L9?6. Eerste-eidata berekeningen vanuit de leeftijd van de jongen
bij het ringen en de legselgrootte, zoals in eerdere verslagen ver-
meld werd.en, zijn dit jaar door tijdgebrek nog niet uitgevoerd.

In totaal werden tn l9?? 128 legsels gevonden, waarvan 1 in een
mand,je en de rest in nestkasten. Gemiddeld waren er 5116 eieren per
nest.
ïn éen kast bj-j Spaarnv'roude werd naast een broed.end vrouwtje op 6

eieren een dood vrourvtje op J eieren gevonden.
In het An:sterdamse Bos lagen in een kast ook nog t wilde-eende-
eieren, lvaarvan er één tussen de 5 eieren van de valk lagr waardoor
het vrouwtje bij het broeden een zeer groot oppervlak moest bedekken.
Van de 128 }egsels mislukten er 16 QZ.S "1"7. In de succesvolle nes-
ten konden in totaal 4BO iongen geringd worden (gemiddela 4r28 5ong
per succesvol broedsel)
Bij de jongen uit nesten onder het Noordzeekanaal werd bovendien om

de rechterpoot een rode kleurring aangelegd om l-ater ook in het veld
de leeftijd van de vogel te kunnàn bepalen. Indien U bii één van de
nesten een enkelvoudig gekleurringde valk ziet, geef het dan door
aan ondergetekende (ng: er zLjn ook val-ken met tv'reg lagen kleurringen
om de ""cÉt"r 

poot, combinatiós van rood, wit effiioet' !!).
TABEL 1. Verdeli van de broe ev Ien van de torenvalk in kunstma-

tiee broedge eEenheden in de versch lende subreEio

AB DD

Z
4
,7Haarlemmermeer 29

Amstelland 22

Uithoorn + Aalsmeer 15

Spaarnwoud.e e.o. 25

Amsterdamse Bos 6

Ardam N + rraterland
Ardam Í/ + sportparken
Diemen, Biilmerr Abcoude

Rest

26

1B

t5
1B

6

16

?

1

15

7

1

A - Aantal legsels B = Aantal succesvoLle broedsels

Sinds 19?6 worclt er op Schiphol door de mensen van de Luchthaven
extra ond.erzoek verricht aan vogel-aanvaringen met vliegtuigen.
Daaruit is gebleken, dat naast enkele andere soorten ook regelmatig
torenvalken aIs slachtoffers vallen. lffaarschijntijk komt dj't niet
eens door direct contact met een vliegtuig, maar door luchtwervelin-
Eetrr ciie optreden bij het opstijgen (monaà1inge mededeling A. Klaver).
Gedurende/and.erhalf jaar zí7n d.aar zeker 26 torenvalken, die in de

regio Amsterd.am geringd waren, get;ond of gedood. /ruim
Hei is echter beslist níet 26, dat vooral val-ken uit de dÍrecte om-

geving van Schiphol naar deze grasland.-enclave in een overwegend
Èouwlànd-polder toekomen, d.aar van d.e in regio trmsterdani geringde
valken "r.im l/3 verd,er dan 5 km van Schiphol af geboren was.
Bovendien ziTn er ook ongeringde exemplaren gevondenr I,,ïaarvan de kans
zeer klein j-s, d.at deze uit onze regio komen, alsmede valken uit
F1evoland, Krommenie, Castricum en Limmen (voorzover dit door o'g'
uit verslagen van andere nestkastgroepen gedestilleerd kon worden).

(nestkasten lg??, 2e bl.zt)
TORtrNVALK
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Bij latere uitwerking van de sterftecijfers zal er dus terdege re-
kening mee gehouden moeten worden dat, in vergelijking met jaren
toen er aldaar niet systematisch naar dode vogels gezocht werd, de
huidige Schiphol-me1di-ngen het beeld sterk kunnen vertekenen.
Grappig lvas, dat er een valk uit Canada teruggemeld werd.. Deze vo-
ge1 had echter klem gezeten in het landingsgestel van een vliegtuig,
dat de dag ervoor vÉ,in Schiphol vertrokken was.

Tot slot zal er kort vuorden ingegaan op de invloed van de veldmuizen-
stand op de voortplanting en overleving van de torenvalk.
Dit wil ik doen aan de hand van gegevens uit 2 jaren: 1974 met een
hoge veldmuizenstand, en l9?5 met zeer weinig muizen. In tabel 2
zijn een aantal gegevens naast el-kaar gezet.
Tabel 2. Veldmuisstand - Torenvalk-voortplanting en overleving.

L*. Le?2

Veldmuis.stand

Torenvalk:
absolute eerste-eidatum
gemidd.elde eerste-eidatum
gemj-ddeId aantal eieren
% mislukte broedgevallen
Gem. aantal jongen per succesvol broedsel
Gem. aantal jongen per broedpoging
spreeuïren als voedsel voor de jongen
ol Tongen dood. teruggemeld t/m december

% van de dood teruggemelde jongen in het
eerste levensjaar, binnen lO km

++

27/3
22/4

5 r2l
ozJIJ

4,48
4, o1

weinig
lrB

8g

t1/4
z/»

4,65

U15
3,74
3 ro3
veel
7r4

4l

Í.'/e zien dus, dat in een veldmuisarm jaar de valken later beginnen
te leggen; ze hebben een langere periode nodig om in de juiste con-
ditie voor de voortplanting te komen
Er worden dan minder eieren gelegd en ze geven het broeden vaker op
(door problemen met de voedselvoorzi-ning of door storingen).
Het aantal jongen dat uitvliegt is veel lager, vooral als we de
mislukte broedsels mee rekenen.
Om de jongen te voeden l,,orden in muizenarme jaren veel meer net-
vliegvlugge spreeuwen aangebracht, die w.s. door de jongen iets mj-n-
der effici-önt verwerkt kunnen v,rorden.
A1s de jongen uitgevlogen zi-jn gaan er bi-jna tweemaal zoveel in het
eerste haLlfjaar dood a1s in een muizenrijk jaar. (un: de percentages
lijken misschien laag, maar dit zijn gevonden exemplaren; de over-
grote meerderheid word.t nooit gevondei).-----
op zoek naar goede vocdselterreinen lc-ggen de jongen in zorn arm jaar
grotere afstanden af, waardoor een groter percentage op een afstand
van meer dan )o km wordt doodgevonden. Tn L974 ging geen enker jong
verder dan loo km weg, ín 1-975 werd.en er I op meer dan looo km af-
stand teruggemeld. Bij zwerftochten op zoek naar voedsel gaan de vaI-
ken alle kanten op, niet speciaal naar het Zuiden.
IIet is dus zó, dat vÍanneer er het 6ne jaar weinig muizen zijn dit
tot gevolg za1 hebben, dat het jaar er op aanmerkelijk minder jonge
val-ken aanwezig zu1len zi-jn, hetgeen de populatie blijkbaar goed kan
opvangen, daar er geen sterke terugval in het aantal broedsels optreed.t,
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Hoe dit precies in zíjn werk gaat is niet duidelijk.
Mogelijk dat in muizënarme jaren eeii'kleiner d.eeI van de volwassen
vogels aan het broedproces meedoet, maar, doordat ze wel beter over-
leven dan de jonge vogels, door grotere ervaring, kunnen ze de broed-
populatie aanvullen a1s de toestand beter wordt. fot nu toe is er
echter nooi-t iets bij torenvalken vastgesteldt dat wijst op een
overschot van niet-broedende vogels tijdens bepaald'e jaren.

Voor het hierboven geschetste probleem kunnen nog meer verklaringen
bedacht worden, maar het zou te ver voeren om die allemaal hier te
beschrijven. BÍj aIle komt d.e vraag naar vorenr hoe precies de leef-
tijdsopbouw van de broedpopulatie is. O.&. dààronr. werd in l-977 ge-
start met het kleurringen van de jongen.

Namens de nestkast
Joop B. Buker
lvillem l,lo1lhof !
1065 /.F1 Amsterdam

Tel. O2O - t52766
Postgiro - 2284?64

april l9?8, JBB,/vDr

tt*:i*,t*t**l.rt,t)i,È!t******,***:È*:t rir|:i*i.**,i :i{c:1.*rl.** ** *:k **'trl.*rt!t**tt**t,}*:l"t*!Ë

OPROEP:

Voor o.a. het roofvogel- en uilenwerk zouden we Sraag iets meer
inzicht hebben in de aantallen torenvalken in en bij Amsterdam
die NïET in nestkasten broeden, maar in kerktorens, gebouwent
kraaïEíÏ en eksternesten, of nog ergens anders-

ïndien U torenvalken bij een niogelijke broedplaats regelmatig zi-et
zitten, of ze ergens hoort roepen c.q. balts waarneemt, dan we1
op broed.en wijzend gedrag als voedsel-aanbreng ziet vertonent
wilt U dit dan op korte termijn laten weten aan Joop Buker of aan
Ed Veling, zodat deze broedsels, intlien mogelijk, nader onderzoq.ht
kunnen worden.

Ook teryitoria en broedgevallen van andere roofvogels (boomvalk,
bruine kiekendief) "r, ,.il"r, 

(ransuil, steenuil, bosuil en kerkuil)
zouden we graag zo mogeliik tiidig door krijgen.
En neemt U niet zonder meer aan, dat een bepaald paar, bijv. in
het Amsterd.amse Bos, we1 bekend zal zj in, EIk jaar'blijken ook
i-n het druk bezochte Amsterdamse Bos paren over het hoofd gezien
te zijn.

Jqqp BilEef Ed Veline
adres etc. zie boven Vondelstraat 51

1054 GJ Amsterdam

Tel-. l.29328

april t9?8, JBB/vDr
* *** * ***** * **,t ,Ë *** * * * *** í(rt 't * * + * r* * * )t,F:È,È:I,k,& ** * *,t* **** *:l i(** !t * *+:f** **!t*'l**:t



Iets ovet: d.ie vreemde riet ans in het Amsterdamse-t:: 
-

MartÍn van den Beng

Op 22 januarÍ L977 werd door diverse \À/aaï'nemers een trrietganstt op het
Nieuwe Meer waargenomen. In de waarneminger,rubriek van het Ar:rsterdamse
Bos werd vermeld, dat de vogel kennelijh aangeschoten was, dit volgde uit
het waarnemen van een beschadigde linkervleugel. Of aanschieten inder-
daad de oorzaak geweest is blijft een open vraag. Een andere ruogelijkheid
voor beschadigitlg van' cle linkervleugel is een aa[varing met een hoogspan-
ningsleiding. Hoe dan ook, deze gans zou het bos tot 12 november l)ll met
een bezoek vereren.

Was de vogel in januani. als Kleine Rietgans gedetermineerd, road april
begonnen de eerste tegenstrijdige berichten over de pootkleur de kóp op
te steken. Pas op 1{ april was ctre nieuwsgien6heid van de schrijver arage-
wakkerd. 0p deze dag werd de vogel aI spoedig in de oeverlanden terug ge-
vonden:. De eerste indruk was die van een rietgans. De ru5i en vleugeldek-
veren van de gans waren donkerbruin, en nÍet grijsaahtig zoals bij de
klelne rietgans. De oranje/g.e1e pootkleur iriees eveneens op een rietgans.
Met de snavelkleur was het anders gesteld: d.eze vertoonde een duidelijk
vleesachtige kleur en geen spoor van oranje of 6iee1, Door deze snavelkleur
leek de vogel bij oppervlakkige beschouwing op een kleine rietgans. Do
oranje pootkleur en de kleur van de bovendelen sloot een kleine rietgans
echter uit. Dat het hier een éèn of andere variëteit van de rietgans be-
t.rof uras duidelÍjk.

Daar het voor i-edereen niet even duidelijk za\ zÍjn, hoe het voorkomeh van
de verschillende ondersoorten en varlëteiten van de rietgans in Nederland
1sr lijkt een beknopte beschouwin6 hier op zijn plaats. Deze kan beperkt
wor.den tot de vol6ende (onder,)soorten: Ànser fabalis fabalis, Anser faba-
l-is rossicus, Ànser fabali-s johanseni en Anser (faUalis) brachyrhynchus.

Ànrser fabalis t'abalj-s
De taiga-vorm van de rietgans. Deze broedt rond de poolcirkel- ia Scandi-
nav-ië en in Rusland oostelijk tot aan het 0era1 gebergte. Het overwiate-
ri-ngsgebied van A.f,fabalis ligt in vrijwel geheel Europal westelijk tot
Groot-Brittannië, oostelJ-jk tot aan de Zwarle Zee en zuidelijk tot aan de
Middellandse zaac Roselaai heeft voor deze en: het volgende ondersoort de
verschilX-en aan6ege'lren. Sa:rrenvattend kani ggesteld worden dat de lichaar,rs-
Yolí'm van A.f.fabah-s groot en slank is, waarbij voor:al de lange hals op-
valLend kan zijn. De bovensnavel i.s lang en dun met paral1e1Ie zijden.
De ondersnavel is recht en slank' De snavelkleur is zeer variahel, uaar
is vaak over eelr groot gedeelte oranjer/geel gekleurd, De hoeveelheid zwart
op de s.navel is meeslal beperkt, dcch exemplanen met wei-nig oranje,/geel
en veel zwart konen voofo

*.nscr fabal is rossicus
De toeadra-vorn va-n: dc rietgans. Deze komt voor op de toenclrats van
Noord-Rusland en Noord-west Siberië. A.f. rossicus overwintert eveneens
in Europa en komt westelijk voor tot in Nederland en Be16ië eni zuidelÍjk
tot in Italië!. De voornaamste verschillen die in het veld met de vorige
ondersoort te herkennen zijn, ligen in de vornt vara de vogel en de snavel-
structuur. Over het algemeen maakt A. f. rossicus een meer gedrongen in-
druk dan A. f. fabalis. Ivlet name de hals is korter en minder s1ank. De bo-
vensnavel is kort en hoog van structuur, waarbij de zijden naar de spits
toe convergereao De ondersnavel is zwaet^ en bulldog-achtig gebogen. MeeE-
ta1 is de snavelkleur voor het grootste gedeelte donker en v-rijwel geheel
orauje,/geIe sraavels, konen in tegenstelling tot bij A. f. fabaliÀ zelàen voor.
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Ànser fabaliq ohanseni

ul- t j.s een veel op /r. f . fabalis li jkende vorm van d.e rietgans. Het broed-

gebied v&Íl À. f . i ohanseni ligt ten oo sten van de Oeral en vermoedeliike

op de midden- sibe rische tai8a, oostelij k tot aan het YeniseY-bekken'

Overwi'nterende en doortrekkende Sanzen van deze onclersoort worden in
Turkestan (Mioaen -Azië) uiaarg enomen. (Scott L965t Roselaan 1977). Over

het algerneen lij kt À.f. johanseni op de nominaat vorm" De snavel is rnees-

ta1 geheel donker 6ek1eurd, di t dus ia tegenstelling to t A. f. fabalÍst
die over het. algemeen vrij vee1 geel op cle snavel heeft. 0f A. f, Johaaeeni-

ook in Nederland voorkomt is niet geheel duidelijk, vast staa-t echter dat

CO.o ?'O% wan cle in Nederland voo rkomende tai-ga-rietg anzen een vrijwel oran-
je/ se le snavel heeft. De ove e taiga-rietganzen hebben een overwegende

donke re snavetr (Roselaar, L9 Als broedgebied vanr deze donkersnaveli6e
vogels z,ijn
Sanzen oP d
male geelsn
gels die in
konen en to
tiE;d zou 1,/o

gezLen vlord
komt.

twee mogelijke ge bieclen bekend' Ten eerst e zouden deze riet-
e taiga ten westen van de Oeral kunnen broeden, tussen de ncr-
avelig,e A. f. fabalis. Ten tweede kunnen de donkersnavellge vo-
Nederland. gezien worden ui-t het gebied tea oosten van de Oeral-

t cle vonn A' f . iohanseni behoren. Iillànneer d it laatste beves-

rden d.m,v. terugmeldin gelx \ran geringde vogels
en als het bewiis dat de ondersoort johanseni ons l-and voor-

Anser ( rat )u chyrhyn chus

De in Nederland voorkom esde kleine rietgans heeft zijn broedgebied op

0ost-Groenland u ïJsland en Spitsbergen; De vogels die oP SPitsbergen
broeden overwin eren in Denentarken, NederlanC, DuÍtsland en Belgi-ë. De

ri8
77)

ma8 dit tevens,
in

t
vogels uj.t Oost -Groenlar:,cl en lJsland overwinte ren in Groot-Brittannië.
Door somtnlge auteurs wordt de kleine rietgans afs een aPante soort be-

schouwd, terwij 1 an,deren hem beschouweru als e en eilancl-ondersoort van de

rietgans.Over het algerneen verschilt de klei ne riet5ans in het veld nog-

aI van de talga en toendra rietganzea. Het contrast tussen de donkere

hals en nek te6en een gri j sachtige 'rug etr vleugel-clekveren. is veel duide-
lijker zichtbaar dan h,Íj rle rietgans. (De riet: ans heeft een donkerbruine
rug en vleugeldekver en en daar de hals en nek m eestal iets donkerder ge-

tint zijn is toch nog enig contrast aaswezig). Het ocntrast hangt af vara

de belichting, waarbi j de riet5anzen 8e zien worden. Bii het oPvliegen van

beide soorten kan de gri jsachti6le voorv1eu6eI van de kleine ri-etgans aIs

kenmerk functioneren. De Poo tkleur is alti d rose v leeskleuri en nooit
oranj e/Aee 1 ! De hoeveelheid zttaYL IooP nee.s t tot de e1 van aE-6öïen-

snavel, ter rvi j 1 t1e nagel evenLeens zwatLaohtig igo Hoewel de snavels vatl

de kleine rietgans en À. f. rossicus oP elkaar kunnen li-jken, heeft'de
kleine rietgans al tijcl een slankere ondersnavel'

Het optreden van kleurafwi- .jkingen bi- .'i de rie- !
L ans

Àan het eind van cle voriSie eeuui eo het begin van deze, werd^en regelmatig

en algemeen rietg arlzen i'iret èen afwijkende r ose poot- en snavelkleur waar-

genomen in Miclden- Europa (Bauer en Glutz, 1968).
Twee typen vogels werden waargenonen:
1e riet6anzen raet een rose snavel en Pootkleur
2e
fussen tB99 en 19

rietganzetr tret àur, to"u snavelrJraar met no rrnaal gekleurde Potea.
11 kwanten beide tYPen regelma tig in Srote Sroepen voor

€rro De vogels rnet rose Po ten en snavel werden i-n
op de Hongaarse stePP
1891 voor het eerst beschreven door Sushkin, die dit type aIs een 'aParte

ondersoort beschouwde en A. f.-ne6lectus noemde. Deze ganzen werden ook wel

Sushkins rietganzen genoemd' De exellip laren net alleen een rose snavel wer-

den door ButurJin A. f' carneirostris gedoopt, ook vrel Buturlin gans 8e-

noend. Vllerden beide tYPen eeret nog als apart
uitei-nde

e ondersoorten, dcor sommigen

zelfs a1s aParte soorten, bes chouwcl,

om mutaties (kleuraf$d i,kingen) ging,
lijk naEI Elen aan dat het hier
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lilaren beide kleurafw"ijkl-ngen in de eerste tien jaar van deze eeuw nog
algeneen in een lanci aIs Hon5arije, in de twintiger jaren werd het voor-
komen schaarser.
De vogels door Sushkin bemachtigd ten zuiden van de 0era1, haclden zeëT
slanke ondersnanels 1n vergelijking niet de, vorn Ji. f. fabalis, De onder-
snavels iÀraren zo slank dat deze in de buurt van À.(f.) brachyrhynchus
kwamen, en duideli jk ver.schj-lden van cle ,n,r:mj-naat vorm. Doordàt àe onder-
snavel-vorm nogal afwijkencL was, kunnen de doon.sushkin geschoten vogelsmogelijk tot cen 6roep rietganzen behoorcl hebben, die toàndertijcl eeiaparte ondersoort vomrcien of nog vormen (Roselaaí tg??).
Binnen 'cle geografische vorlnen rossicus en fabalis blijken echter ook
exemplaren met rose poten en snavel voor te konien, dió echter een snavel-vorlu vertonen die overeenkomt met de betreffencle ondersoort, Hi-er kan clan
ook niet gesproken worden van een aparte ondersoort, niaa-.r van een kleur-afwi-jking binnen een reeds bestaanc'le onclersoort.
Technisch gesproken zijn er voor een rietgans met rose poten en snavel
dus twee nogelijkheclen:
L D" vogel heeft een zeer sLanke onCersnavel, slanker nog clan clie van

.li.f. fabalis en behoort tot een typisch rrneglectusrt exemplaar.2. De vogel heeft een ro'se snave]e maar cle snavelstructuur valt binnen
de nornen vootr À.f. rossicus of À.f. fabalis, In zorn 6eva1 betreft heteen kleurafwijking uit 6én van d.e reeds bekertLrle populaties.

Het voor'komen van rietAanzen met rcse snavels en poten in Nede rl-and
Van clen Brink (tglO) beschrijft er:n riet5ans met een anavel, clie behalve
rose ook zeer slank was. Door cLe snavelvorrn en kleur lijkt het waarschijn-lijk dat dit exernplaar tot cie cloor Sushkin beschreven ttneglectusrr groep
beho ort.
vol8ens voous (L963t L9?3) zijra tot nu toe l-o vangsten van ga"nzere met
ro§e poten en snavel en f vangsten met enkel eerr'io"" snavel bekencl. De
cloor Voous beschreven exemplaren worclen als kleurafwi jkingerl vaïr À. f , fa-balis beschouwd. Opvallend is hierbij het ontbreken van ,-ièze kleurafvrlj-king bi-j À. f. rossicus, Volgens Roselaar (lgTD komt cleze echter wel vóorbii rossicus. fn het destr,etreffencle artikel worclt aIleen niet aangegevendoor wie of ',yaar dit bij rossicus is waargenomen.

Uiteincieli-.ike clet erml_natie van de riet*ans uit het Ams terclamse Bos
Op 5ronc1 vatl d.rie ciiars, gemaakt c'ioor P. Scholten werd cle rietgans uitvoe-
rj;-g bestucleerd cloor E. Veting; en de schrijver. De volgende notities kon-
den hierbij over cle snavel gemaakt wordeni
tr. De bovensnavel- J.s kort en hoog.
2. Het zichtbare deel van de ondersnavel is clik en gebogen.
5. Meer dan de helft van cle bovensnavel is zwart, het overig,e d.ee1 is

rose van kleur.
De 6ehe1e snavelstructuur en tekening wijzen cluiclelijk in de richting
van een toenclra-rietgans'(4. f. rossicus).
voorts werd de verhour.iin6 snavellengte/zichtbaar deer onclersnavel vanaf
66n van rleze cl1ars berekencl en ver6eleken rnet de gegevens van Roselaar(t977).

1. SnaveLlengte 2. Hoog;te onclersnavel J.VerhoudÍ-ng(spreicling) (spreiding) tussen I en 2

A. f. fabalis

A. f. r'ossieus

Ri-etgans uit
het Ardamse Bos

ö

I
6

I

57
q,
)L

q2

,t
+

-68
-6t

/^
-ot
-59
4B

5r5-7 '54,5-7,O
6, B-9,1
6rB-9rO
+7

mlÏl "
111111.

IIi[]l o

mm.

lrm.

nln.
IÍrllr.

mm.
mmo

illtit.

tro,4-9 r 1
11r6-8e7

7 '6-6 rB7 15-6 '6+ 619



ook uit deze gegevens kan geconcluoeerct worclen dat u" "r;:ï ;r. de riet-
gari6, die van een typische Ao f. rossicus wa6. Deze gegevens tesamen heb-
l,en geleid tot de volgende determinatie.

1. De rietgans uit het /ursterclamse Bos behcorde tot de rossicus groepe
hetgeen geconcludcerd is uit de snavelstructuur.

2. De rose i.p.v. oranje/gel.e kleur op rle snavel moet a1s een kleurafwij-
king van een toendra-riet6ans beschouwd worden.

Vermeltlenswaard is het feit dat deze kleurafwijkin6 van de snavel tot op
heclen we1 bij À.f. fabalis, maar niet bij À.f. rossicus in Neclerlancl is ge-
constateerC.

Literatuur:
Bauer, K.lvi. en U.N. Glutz von Blotz,hei-m. 1968. Handbuch der VögeI Mittel-
europas. Àkademische Verl-a6sgesellschaft. Frankfurt am Main.
Brink, F.H. va,n clen. 1930. The occurence of Sushkins Bean-Goose (Anser
ne6lectus Sushkin) in the Netherlands. ïbist 555 - 559,
Roselaar, C.S. 1977, De geografische variatie van ,le Rietgans. Vtlatervo-
sels 2: 61-68.
Scott, Peter. 196r. À Coloured Key to the l{'ildfowl- oí the lirlorld. 1À1.R. Royle
& Son Ltd. London.

Voous, K.H. ]-963. Een Sushkins Gans uit Nederland.. L:.mosa 362 l[9-L55.
Vcrousl K.H.e L. Hartsuyker & J.J. Smit. a973. Sushkins rietganzen in
Nec'lerl-ancl. Lirnosa 46: 228-232.
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Toe cht b het kaart e rrinventarisatie
1 91. het uitgebreid overzicbt in Med. Blad, jrg. L5, nr.3
october 1977 ), bLz. J en 6.

-3L-
-v_qqEtEMUD - yoerj4qr

V\lE

Fa
liÍH
MK
s§
IlD
H
TD
Koe
BU
GS
GBS
KBS
BZ
ïUie
ZK
Ka
E
VG
K
P
MM

SM

B

Vf

GL
Z
M

RS
N

R
KK
Bo
D

ZKT
T
Gr
F
rj
v1
HM

Sp
G

Pu
1r

RM

- wilde eend
- fazanL
- waterhoen
- meerkoet
- scholekster
- holenduif
- houtduif
- tortelduif
- koekoek
- bosuil
- groene specht
- grote bonte specht
- kleine bonte specht
- boerenzwaluw
- wielewaal
- zwayte kraai
- kauw
- ekster
- vlaamse gaai
- koolmees
- pimpelmees
- matkop
- staartmees
- boomkruiper
- winterkoning
- grote lijster
- zanglijster
- merel
- gekr. roodstaart
- nachtegaal
- roodborst
- kleine karekiet
- bosrietzanger
- spotvogel
- zwartkop
- tuinfluiter
- grasmus
- fitis
- tjiftjaf
- gr. vliegenvanger
- heggemus
- spreeuw
- groenling
- putter
- vink
- ringrnus

4
1
5
3
1
l-
6
1
I

o10
+

:
1

I
1
I
1
1
1
2
2
2
2
lus. 2
7à8
?à8
12à13

;
5l"
;
7

5à62à3
4
4
2

2
9

Ter vergelijking met andere jaren zijn een aantal soorten, die er
ín f977 gó6n tercitorium had.den, vróI in de lijst opgenomen.

september L977, Br/vDr P.'rt{. Brander
!Íillemsparkweg 4
1071 HD Arnsterd.am

Te1. ?29896



32-Het Oeverlandenreservaat aan de Amstelveense Poel

Inventarisatie L977

I-n 1977 werden door J.H.C. de Groot en A. Hartog de Oeverla-nden
van de Amstel-veense en Kleine Poel geinventariseerd.
De aantallen broed- eniof zangterrritoria voor het westelijk
deel van het Oeverlandenreservaat van de Amstelveense PoeI zijn
de volgende:

Fuut
l/i1de eend
Kuifeend
Slobeend
Torenvalk
Fazant
r,i,aterhoen
IÍe erkoe t
Kievit
Houtdui-f
Torteldui f
Koekoek
tiiinterkoning
Heggemus
Grote lijster
Zanglijster
Merel
Roodborst
Kleine karekiet
Bosrietzanger
Rietzanger
Zwartkop
Tuinfluiter
Grasmus
Fitis
Tjift j af
Koolmees
Matkop
§taartmees
Rietgors
Zwarte kraai
Ekster

1+1"
+ 2l paar
1
1
1
l-u oo

7
5
12
I
1o
6+
3
I
4
7
1
4
3
2
1+
5
2
t_o

3
3

I
1
2
7

I

I

- + 1: vogel, waarvan het territorium voor een aanzienlijk
deel binnen het onderzochte gebied vie1, doch die er

. vri iwel . zeker buiten broedde'wanneer' Aë"ààRtAIfèn eR-Sóörtèí-vëiséleken worden met voor-
gaande jaren, dan valt de - op grond van de verrichte cuLtuur-
technische maatregel-en voorspelbare - toename van de kievit op.

Het aantal trietvogelsr vertoont een tendens tot toename.
luell-icht kan deze toename enigszins gestimuleerd worden door
een bewuste verruiging van de percelen ten oosten van het uit-
gegraven poeltje en ten noorden van de toegangssl-oot naar de
Kleine Poe1, zeker voor wat soorten als (Uos)rietzanger en
rietgors betreft en tevens mogelijk voor de grasmus.

De toename van de eendesoorten is niet spectaculair en verloopt
paraI1e1 aan een lcLndelijk geconstateerde toenamel mogelijk dat
de voorgestelde verdere vi-sueLe afscherming van het uitgegraven
poeltje alsnog een extra stimulans kan z:.jn.
De op grond van de verrichte v'rerkzaamheden en het beheer
duidelijker geworden opsplitsing i-n kleinere eenheden binnen
het onderzochte deel van het Oeverlandenreservaat, namelijk
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de noordelijke moerasbosgordel; het 1age, kale mi_ddenstuk
en de vrij droge, rui-ge zuidelijke hoek, vindt zijn weer-
spi-egeling in de territorj,um-verspreiding van de d.iverse
soorten "

Gesteld kan lvord.en, dat de in het verslag van l9?3 voorge-
stane kleinschalige variatie meer begint op te tred.en, met
a1s gevolg een relatjeve verrijking van de avifauna. Een
suggestie tot verdere vemijking is reeds in de vori-ge
alinea gedaan.

!Íellicht kan er in dit kerder nog op gewezen worden, dat
verder aangepast beheer en het streven naar mindere betreding
van de noord-oostelijke percelen tussen het voetpad en de
Arnstelveense Poel, ook daar nog meer resultaat kan geven.

Tot slot kan nog vermel-d worden, d.at in 1978 dit gebied op-
nieuw geinventariseerd za1 vuordenl dat ook de rest van het
Oeverlandenreservaat - zoals reeds in I97? gedaan is -
bij de inventarisatie betrokken wordt, en dat in het verslag
hiervan een totaal overzicht gegeven za1 worden.

J.H.C. de Groot
A. Hartog

Overgenomen uit het ITJTIARVERSLAG l-977,1 betreffende het
Oeverlandenreservaat aan de Amstelveense PoeI.
In dit verslag bevindt zich tevens een Territorj.umkaart
van de 'ffcsteli jke PoeJ-oever, líaarop dus alle territoria,
a1s vermeld op de vorige pagina, met uitzondering van die
van fuut, eenden en fazant, zijn ingetekend.
i{ad.er geinteresseerden kunnen dit verslag opvragen bij
onze bibliothecaresse .

april L978, vDr



AIIJSTERDAIVISE BOS, eerste kwartaal 1978 34

De waarnemingen, hoevrel critisch beoordeeld, blijven voor de
verantvroordeli jkireid van de waarnemers.
Nummering volgens Vogelgids, ]e druk.
De nummers tussen haakjes (..) verwijzen naar rlDe Vogelwereld
van het Amsterdamsc Bosri, verder te noemen irBos-Avifaunair.
+(..) betekent: aanvulli-ng op deze.Avifauna. O ook = O - kl-eed.

G) 5. Fuut
Jànuarï: max, 21 exx op NI'{ (B/t, Ci,l)

23/L I ex met stookoli-e, Gt (SS1
Februari: max. J5 exx NIvi (Z>/2, AA)
Maart: max. 70 exx NlI (4/1, Buker, SS)
L/1 begin nestbouw (Meerpad viJest) ; eind maart echter nog geen
fuut broedend aan de Noordkant. lJóI in de Schinkelpolder (aCr).

(4) 6. Roodhalsfuut
7/l 1 ex op I'iL1 bij eÍnd

1B/2 I ex, winterkleed,
( vors tperiode )

L9/2 idem (ns, aGr, Ss)
(5) /. Kuif drr.iker

L9/2 1 ex NI,i

(?) 9. Dodaars l{lvl
januari: max.

exc. pad (aA)
NIvl bij Nlv-hoek f ieerpad. (v.d. Berg)

bij N'hl-hoek lvleerperd. (AA) (vorstperiode)

en aangrenzendc wateren:
1r e:ix Q6/t, Ctí)

februari: max. + 1! exx (t6/2, Vcrhoeve)
maart: rnax. B 6:cx (4/3, ESm)
?/L l- ex Banaan (ESm, vDr) - t/, 2 exx Banaan (vDr)

(ro) 18. Aalscholver
21/2
25/2
L2/3
3L/3

12 exr over Nl'{ ri
1 ex over ONlvl ri.
5 exx over l$lvl ri.
1 ex bij Gt. (uSm)

21/2
four.
four.

. o (Roaa)
o (tul,, SS)
!ï (aoaa)

(fr) 21. Blarlwe rei $_9I
lvtax" 22/l 50 exx ONi"i (ESm, ss)
irr.i.v " 4/l beze'tiing nieuw nest Noordkant, n.1. op de kinderspeel-
plaats (gaxx) Bij nest eerste bos al waarncmingen m.i.v.21-/Lz
2 exx vechtend (SS)

(f6) 27. Roerdomp
LO/l I ex, vrij hoog, over Landscheidingsvaart bij Kltvl-kantoor

ri. Z'it (noaa)

(21) 14.'i,-{intertaling
6/t 1 ö rondvliegend boven ONI"I

7/L ! exx bij Gt (i.a)
Geen f ebruarj--waarneming .

(ss, Kraak)

lïaarnemÍngen ONli c.q. r,ueilanden l'iz op 4, 14,
max. 6 exx teg.lijk gezien (nA, Bakx, Buker,

(zl) 36. K:'akeend

18,
dGr,

23,
SS'

24, 2J maarl.,,
LSm)

22/2
24/2
25/2

.Lal
ar Nlttt b

2 ö 1 o ',v1. Mz (nOaa)
wl. Ivlz +*3 p^u, op I,lM (ROaa)
wI. \\z (RDaa- hA, dGr)
op Nli bij Gt (aA, SS - ESm, CtrI)

Gt (dGr, v. Vliet, e.a.)

)
2
1
2
t_

ar
ar

pe
pa
pa
ö,
pa j26/2

o+
t-
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(Asd Bos, tg?B-Í, 2e blz.)

(24) lf. smient Opmerkelijk weinig waarnemingen.

I

'ri. Z. over oNlvi (aA, SS) - l? + 2 rí. o over oNivl (Rs, SS)
. O over r:everpark Mz (aor)

(26) J9. Slobeend na 3-Lz-l)ll weer ,iiraarnerningen op

-W
7/2

t9/2
24/2

25/2

z/r
(25) IQ-.-Brirstaart

t ö Ni'i
l? r 18,

1 paar over ONI'i (gatx)

Krooneend

(natx) -L?/2 6ö49(Cil)
26/2, max. J paar (eakI, v.d. Berg, vDr)

§ehoord Gt (RS, SS) - 5 exx, roepend, ri. O over Gt
5 ex{ ri. NO over heuvel- (SS) - l7/2 + JO exx over Iii

7 à B exx op Nl"i (RS, dGr, SS)
+ 24 exx NI"i ten N. van Gtl vandaar opgestoten door b
6 exx Ni,r (Roaa)
I paar Gt (eR, SS) - 2 paar ri. o over oeverpark lvlz

l-O exx bÍj Gt, ook enkele kere,n vliegend (l+e)
2'exx op NM (ROaa)

(CIÏ )
z (c',,1)

oten (vDr)

(ctil, ESm, ss)

+r
to
2e

25/2 l-
xx

(zt)

L4/2
16,
23/3

40.
ö , slapend, Nivl (Roaa)

(29) 42. Kui-f eend
In januari en februari tot honderdtallen. Ivlax. gedurencle vorstperiode
t9/2 en 25/2 + 5oo exx (ss)
maart, max. enkele tientallen, zj-ch ten dele a1 paarsgewijs ver-
spreidend, ook over de binnenwateren (Banaan, Hoornsloot, e.d.)
28/l 2 paar, Klei-ne Vijver (ROaa)

$o) 4f , rq{eleend
kleine aantallen,
pend tot:

t9/2 14o exx (SS)
2r/2 17o exx (esm) - 150 exx (ss) - 14o exx (c!ï)
4/l 41 exx (Buker, sS, ESIvi) - 5/1 10 exx (nsm)

lL/1 11 à t? exx (resp. SS, ESm)
tB'13 1NM (ss, AA) - 1 ö Banaan (ss) - z4/l 1 ö NM/Gt (ESm)

3Z) 45. eritdilftsgq Opvallend veel w.rarnemingen NM jan. en februari:
B; 11, r4, Zto 2B/t, max
4, L6, rB, L9 t 2l ,, 21 , 2

?/1 (Esm, Kraak) en 2B/l
maart. ,/3 1 g NMrzct -
,4. Midqelste zaaglgE

ïn januari en februari regelmati-g op NIvi in
max. 20 exx, gedureàde de vorstperiode oplo

. 6 exx QB/l, ss)
4, 25/2, max. B exx (t9/z nsn, C!tl' 25/2 Ssr AA)

(usm) 6 q op de Bosbaan.
tB/1 L o Nt't uij iuieerpad (AA)

+(lB) -VL L pàài-NM-riide Jaaspad, t
Vermoedeli jk landinwaarts
Eerste v'raarneming sedert 2

J9) 54. Nonnelje

o. Gt (usm)
edreven door storm (v.d. nerg)
-r2-L967.

5
4

7/2 1 o over heuvel, ri. NO

tg/z 1 6 over NI'i (RS, dGr, SS

51. GroLe zaagbek Op NIl

(SS )
- tsSm)

(r?)
in-jànuari mài. 45 exx QB/t, ss) - in febr. max.2J exx (25/2, AA, ss)
in maart max. f6 exx Q>/1, Bakx)
9/4 nog steeds 1 paar Nl"i (aCr)

lv'aarncmingen op Kleine Vijver op:
6/t t26L39 (rs)-Zt/L 1ö5g(ss;-28/t,6?? (ss)

tï/l 1 paar t6ur. sloot tussen BaÍkan cn R;r 6 (aoaa)

(40) !!. Bergeend 6/2 en 2o/1 2 exx op vogeleil;rnd (Topsvoort)
28lt
z8/t

1 o opvliegend NIq bii Gt' ri. ZO

I paar, four. vrije sportvelden t
(ss )
en il. van Balkan (ROaa)



(iisd Bos, L/?B-I, !e blz.) )o
+(ro8) 6 . Kl-eine mantelmeeuw

ex - intermedius - overvliegend ONM (SS)
januari-waarncming Asd Bos.

(121) .191. Hol-endui_f
ïó7fï6ii-T6rr. rvl. iviz (ROaa) - L4/t 1 ex over ONIvr (SS)
S5/2 I ex over ONi\,] (rr^, SS) - l.arlg gehoord Gr. Speelweide (SS)4/l 2 exx, vlj-egend, vul. Mz (n"xl"ï ss)
!*/,2 I .*, zang, kinderspeelplaats Noordkant (iS)Lö/3 l- ex ONivi (ss; - ZB/l 1 ex in boom, Banaan (nOaa)

Qtt) ïJsvo I

11
Eerste

b/
t4/
t4/

Hele
(Aa,
Lt/3
L2/l
4/t

tB/t
t7/2

Qlz) zt6.

tB/1

(r:B) 2l?. Kteine bonte s echt
Noordkant
gezien c.
t6/t - z+
(+'A, Buke

l- 1 ex Banaan (vDr) 4/t tex Vogelei_1and (Topsvoort)
I 1 ex ovc.r sloot Noordzi;a" ro"rlàbou (nSm)
1 1 ex Banaan (vDr) - B/Z 1 ex Banaan, four:gerend. (nOaa)2 1 ex gevangen in bote,nhuis Bosbaan on buitei r"";"iil,à;'(de Brune, P!ï, med.. Straatman) . r/erd ,"*":_ vóór al_s na deze

daturn meerdere malen aldaar waóirgenomen, vissend.-in een:wàk1door de Brune en andere employees van pfi (Straatman)
0lA) 214. Groene s echt

rtaal- regelmatig waargenomen Noordkant, meestal 1 exBakx, RDaa, vDr, dGr Kraak, RS, SS, ESm, van Vliet, Cií)2 exx roepend i-ng exc. pad, ook gezien (rtt., SS)omgev
s (no2 exx Koenenbo aa) tB/3 iaen (ss

1 ex, minuten lang zittend in open boom, hertenkam p
boven andere bomen uitstekend; steeds lang roepend,en toe beELntwoord. C.oor ander ex (Buker, sS)
1 ex omgeving hertenkamp (ar. r ö§/
I ex hcuvel

Grote bonte s

(cvu)

echt
kort e roffel Koenenbos (a..). i'i.i.v. lB/L. meerdere

ESm, CW)

)
, hoog
werd af

waarnemingen aldaar (Bakx, Beckers, AA,
7 exx omgcving hertcnkamp, n.1. 4 exx (
kinderbad ten N van hr,rtenkamp, I o ten
1 paar omg. Vogeleiland. De 4 verdfien"n

Lolo
IZvanh

ri. K].

roffel-

1 ?) bij
ertenkàmÉ 

"r,Vijver (SS, i.A)

or. horen roepen en/of roffele
, 28/2 - L, 11, rB, 24, 2?/3,
r, B1ok, vDr, dGr, Hund., SS,

achthaven osr speelplaats, bovenbos, Koenenbos)
nop
soms 2 exx.

van V1iet, Cf,,j)
(142) zZ . Booml-eeu,.ruerik

7 1 ex over heuvel,
roepend (SS)

(145) 226. Boerenzwaluw.

2

meevli-egcnd met veldleeuwerikken,

Eerste voorjaarswng.
terr.raldaar sedertdien ook gebleven (Straatman)

vleugelstrepen, Gt (SS, ESm)

7/4 1 ex op-korp.

(22t) 2 1. Zwa.rte kraai
l- ex mct witte

Bonte kraai

(zzz) 2

2 exx ovèr Ntur (ESm, Ct,Í) en l over ONIr{ ri. NO (C!/)
Roek

2 exx over ONM ri. i{O (SS)
216. Notenkraker
tB7ï t "" 6ï6i-oeverpark l,iz, ri. Irto (ss)

)
L

1 3 1 ex over Gt ri. uí

+(22?)



(asd Bos, tg?B-I, 6e b]z.)
(1gy) 24O. Zwarte mees

19

8/t 1 éx ómorícapad (C!Í, van Vliet)
Zl/L en 22/1 , handtamme exx,, 25/2 1 ex aldaar (SS)
2B/2 2 hand.tamme exx naaldbos ten o. van Kl. vijver (RDaa)

(= eekhoornvoerplaats ten N. van pds. 11)
+(...) z4r. Kuifmees

2l/I I-óx horen roepen en gezien, Omoricapad. (SS)
(Eónmanswaarneming van voor het ,isd Bos nieuwe soort,
de 24Oste, vDr)

(rgZ) 243. Markop
M.í.í-2472 enkele weinige lvaarne.mingen van z.g. rrbaltsroep?r.

(fg8) 244. staartmees
4/l I ei-mea witte kop - niet van d.e noord.elijke soort

in lage aanplant bij heuvel (SS)

(2OO) Z!7, noomkruiper
A1 m.i;t.-171 *eer regelmatig ook zang-waarnomingen.

( r6o) Grote tri ster
en 3, zang, Schi.nkelpolder (ACr)

(161) 152t Kramsvogel
6/t, 297Í--W2, 25/2

(162) 2ll _,- Zanglejster
ll/, t LB/j, max. B exx \t873 r ss ),

zilZ-eerste zang, Noordkant (lra)
l8/2 l ex oeverpark lviz, bezig mct een s1ak, welke hij voortdurend

driftig tegen een steentje gooide; na ) à 6 keer rvas het
slakkunhuis kapot en werd dc inhoud verebera (Bakx)

Q6l) a!4. Koperwiek
Hele kwartaal waarnemingen van slechts
ll/3 + 15O exx Zuidzíjd,e hertenkamp,

andere geluiden producerend. (Ss)

Q6>) 2J). Nieret

kleine aantallen, uitgez.:
zingend, neuriënd en allerlei-

speelplaats (dGr)

zang aldaar op

l'7/t
(r851 28?.

3173
L/4

(186) 288.

ee.rste

Fitis
1
I

exr
CX

zang, Veba en laatste bos (a..)

Eerste voorjaarswng.:
zang, kamp. terrein (Straatnian)

zang oeverpark Mz (E.m) - 1 ex zang

1 ex gezien c.q. horen rolpen op:
8, 14, 2l-,22,28,29/l - 4t rg/2 (^+., R§, ss, ESm)

Eerste zangwaarneming 2

2/3 1 ex zang, bij huis de Groot; na 2/J pas weer
9/3; tussendoor we1 gezien (aCr)

4/l 1 ex, driemaal zangt Jachthavenbos (a^)
(:-88) 2)2. Goudhaantje

Tjift j af

1 ex gezÍen en horen zingen, omgeving Plí (SS)
1 ex, zang, Balkan (nOaa)

Vuurgoq4h4an!je

4/t
zB/l

(r891 293.-ryanp1ant heuvel.(ss)
(159) !9-Q. Heesgmus

Zangwaarncmingen m.j-.v. L4/l (VeUa, A..)
(f lfa) 3o1. riaterpiqler

IrcIcnd oNM, in schemcring (ss)
2l/l en 22/tt l- ex roepend over Ivieerpad (.oi, SS - SS)
lB/2 1 ex ONM (v.a. Berg, ESm)
L9/2 1 ex rondvliegend en invallend, ON!Í (SS)



25/2 I ex roepencl óver ONM (r,i.,

o Grote eIe kwikstaetrt

B/t 1 ex,
7l/L 1ex,
z\/t 1 ex,

f ouragerend mesthoop ivlz (SS, Kraak)
gehoord , overvliegend r,v1 . Mz (SS )
gehoord, vliegend langs K1eine Sl-uis (SS)
tegen de avond over kamp. terr. ri. N (Straatman)

(zo6) J16. Putter

(asd Bos , l97B-T, ?e bl-z,)
(1SZ) 3O4. witte kwikstaart Eerste

4o

voor j aarswaarnemingen :

SS), idem over Oeverland Poel (SS)

gcring. Eind maart nog:
(rusp. v.Dr, l;§m)

(noa-..;
exx,

0>t)

NB

I 1 ex,

;antal wagrnemingen, aIle Noordkant,
25/1 4 exx ,, 2B/3 1 ex, Jachthavenbos

(2oT) fl?. §1is
Noordkant regelma.tig waarnemingen, kl-eine aantallen, max.:
t/,
?' 12

Kamp.
ook no

+ 35 exx Jachthavenbos (Buker, RS, SS)
:, 18, 2B/1, kleine aantallen Balkan, max. J exx
terrein: diverse waarnemingen van overvliegend.e
g begJ-n april (Straatman)

roep gehoord, ONt4 (»S)
eerste zangvraarneming, ONI'{ (ESm, Ci;r)

(2o9) J19. Frarer
-871--Z-exx,, roepend, ri-. ïri over ONiri (sS)
tB/2 9 exx over ONIvI (v.d. Berg)

( 21o) 1?g-' _Beqqrsi.i s-871-- iZ-Eïï-oeverpark iiiz (SS )
t4/L ej-nd Jachthavcnbos (aer)
23/2 I ex Jachthavenweg (n»aa)
13 en Zt/Lt 3/2,, 4/4 overvliegend kamp. terr. (Straatman)

+( ? ) J22. Europese kanarie
2l/3 1 ex, dóot óndekende Bosbezoeker, gebracht bij Boswachterij,

Hr. ivietzger" Leefde aanvankelijk nog, maar ging a1 spoedig dood..
.. Ontsnapte kooivogel ? Heel lange nagels, 1 verd.ikt pootje,

beÍde pootjes wat weekachtig (aCr - ook gezien door Buker,
Sandee).

(216) 31o. Keep
Ll/i--í-ex w. 24,, 1 ex kinderspeelplaats, gezien en horen roepen (,SS)

(zaz) *1. Rietgors
B/L

25/2

,*:t:* * * * * {( * * *,! * t * * * * * * * * r. {< 1. * * *,1. * * * * * * * * * * *,1. * * * * * * * r( * *( + * * * * * * ** * * * + i(,t;t,È * *

Gebruikte afkortingen namen waarnemers:

ÀA - mej" "rrntzen ltS - R" Schoevaart
RDila - R. Daal-der SS - S. Schoevaart
vDr - mej. van Drooge iiSm - mej. Smallegange

l::. . ;.1; ï; ï; 
". 
l:.:::::,i * ,,. ,È * * o * * * ï ï * . . ;. ï l; . ï; l; . ï1:1. * * * * * + * * :È * ,n ,È * * * * *

Vriendelijk verzoek om waarnemi,ngen voor deze rubriek steeds uiterlijk
eind van el-ke maand aan de samenstelster door te geven. zii worden
a_lle op vogelsoort overgenomen, en voor deze registratie is een chro-
nologische volgorde zeer belangrijk..

Samengesteld door: Iviej. Mr. J.H.U. van Drooge
Corn. Dopperkade B VI
lO?7 KM Amsterdam.
Te1. 710373.

april 1978
vDi/iii

* * * )i: r. +';: * i< * * * r< * * + *



4t

s. *Essreerste kwarr"aal 1

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de verant-
woordeli.ikheid van de vraé..rnemer,(s).
rr$rr 1<rr, óot ?-treed betekeneno

Onder Groot-Amsterdam wordt het volp;ende gebied verstaan:
- NoordeJ-ijk: I'loordzeel;anaal va.naf zijkanaal F, Tuindorp Oostzaan Lands-
meer, Broek in VJaterland, llonnickendam, Marken, Waterland.
- Oosteli jk: fJmeer tot Muiderberg, rtrestrand Naarci.ermeer, Vecht tot
Nigtevecht, Gei.n, Abcoudc, !,/:nke1
- Zuideli- jk: trJinke1, Botshol, Oude !/aver, Amstel, Uithoorn, Aalsmeer,
Hocf ddo:':p "
- blestelijk: IIoofCdorp" Lijnden, Zwa.nenburg, Halfweg, Zijkanaal F
tot Noordzeekanaal. "

fn principe worden a1leen waarnemingen, gedaan binnen bovensta,:rnde
Erenzen, opgenomen" Opvallende r,vaarnemingen van buiten dít gebied,
zoals van de Pieren van IJmuÍclen, worden inspringend vermeld"

tíaarneni-:lgcn- yan buiten deze grenzen kunnen worden doorgegeven aan de
volplende pcrsoncn:* Vo6el',oi'l'gro:p iret Gooi en omstreken: A"Bode, Coehoornstraat 64, '

Hilversu'l. teL "O3)-58l+ot "* Vogel'rrc::1:groep Haa:llem: A"J"l(larenberg, Dr. Schaepmi.,nlaan 31 t
De GJ ip, Hce"nstcdc, l-eJ_ " O2J-2819?O "* Vogelw:r'kg:oep licordhcllands Noorderkwartier ( ten Noorden van
het I{oordzeelianaal) ; !l"r,"d.Steeg, Overstort 69, Grootebroek"* . fiel<',',raarneminSen va:t zeevogels le-ngs Ce kust: Club van Zeetrek-
1{aarnemcrs : A "Remeeus , St,ryvesantstraa-t 4! 1 Den Haag.

Landelijkc Adressen:
Nederl.andse Ornithologische Unie: G"den UiI, Wilhelminastraat 28,
Ha:rdinxvcld,/91 essendam 1290 "* Het Vo6el- j:.a.r : ,l "Tae pken, Utrechtseweg 4J, Hilversum "

De V\dG ;'''oo:::lholl-ands Noct derkurartier, de Club van Zeetrekwaerrnemers
en de Nederl-a.ndse Ornj,thoïogische Unie werken met speciale waarne-
mingskaa::tgn.' Inlichtingen te verkrijgen bij bovengenoemde waarnemings-
secretar'Íssen "

Bij elke waarneming moet de da,tum, het aantal en een nauwkeurige be-
schrijving varl de pJa.ats wo.rden gegeven"
Bij zeldzame vogels dient een veldbeschrijving te worden geÉleven.

9gl*-_"S:_+S.s. .r,p f -ige. |i c dedl- 9.4!.1.a-d. :. .1 !_e. *i.ag.rg-a-+.45,, I-r-"1

A11e waa: neming'en met plaatsaanduiding Uitdammer Die zijn gedaan aan
het Ran-qdorprer Die"
* bu.itencli jks gebic.d. van.af Noordel-ijke Schellingwouderbrug tot Marken,
Gouwzee, IJss.elrneer rond, l"larken, binnendi jkse meert jes.

Waarnem in en om Amster

Gebnrikt e af kor-t.igg9-nj
ffi* - ;'--Dïè n;;;;;-p ó1"irè n-
DZ = Dienerzeedijk
GP = Gaasperplas
ODP - Overdiemerpolder'
TW = Traject Viaterland: :l

VH = Vijfhoek (langs DZ)
IJ-li= ïJ-ililand (tussen schelling-

vrouderbruggen
Kt'rm = kwarteralnaximum

c1 " het Amstérdams

MvdB =
DN

i^/tdS =
RS&SS =
CvdW =
IJCD =

M"v"d"Berg
R "Daalder
lí "v "d "Schot
11"& S"Schoevaart
C.v.d "'lliel
h/aarnemin6;s CIub Diemen
(Ori5fhout, v.Duin, Sjouken,
Stet, Vogelzang, l,,rlestra)



(Groot Asd, 2e b1z.) _42_
O!_roep
Het lígt in de bedoeling een idee te krijgen over de verspreiding
van de Turkse Tortel binnen de bebouwde kom van ,Amsterdam.
Daarom deze oproep om gegevens over deze verspreiding toe te sturenr.
zowel losse waarnemingen als ook plaatsen waar de [urkse Tortel re-
gelmatig verblijft" Op deze manier is het mogelijk een verspreidings-
kaart van deze soort te maken, die wellicht vergeleken kan worden met
een dergelijk onderzoek over enige jaren,
IIet is verder.mogelijk waarnemingen toe te sturen, gelijktijdig met
de gegevens over Groot-Amsterdam. van territoria van de Fuut en de
To_r:envglÀ" Deze zullen dan rr,rorden doorgestuurd. aan respefrÏïveIÍjk
Egon Kraak en Joop Buker.

ïJsduiker
11 /3
15/4

'1 ad., 1 2e kalenderjaarn ïJmuiden (A.v.d.Berg, Oieel)
nog steeds 1 ëxr 2e kalenderjaar aanwezÍg; IJmuiden (JoMarra,

PrZwitser med.Veling)
Roodkeelduiker
7n**f';; ïönaer stookolie, Marken (ss)
14/1 1 ex, Zuidelijke schellingwouderbrug, fouragerend, later weg-
vliegend (vicD)

Fuut
T6n 4J exx, li,raarvan een groep van J6 exx, Gp (WCD)

Roodhalsfuut
7-7"í27;iil Zi3r<anaa1-C, bíj Buitenhuizerbrus (RD)
23/2 1 ex, Omva1, Amstel (A"&.J"Hin1oopen)

Kuifduiker
'i ex, IJsselmeer, tussen Muiden en Muíderberg (}JCD)

Geoorde Fuut
17/11 'l ex,

Dod.aars

'- 
-qchellingwouderbrug (WvdS )

maandmaxima Amstel t"h,v, Zotgvliet-Kalfje:
5 exx, 1/3 4 exx (Smallegange)
tijdens vorstperiode 2e helft februari max.

A7/1 ! exx, 3/2, Z8/Z

20 exx, Omval, Amstel
(4. & J"Hinloopen)

Aalscholver
regelmatig waargenomen in januarÍ, 1 soms Z exx, Diemen (ïíCD)

Roerdomntu----&6/tz 1
30/12 1

3/1 1

7/3 I'

!s-ps.-ls-er11/3 1

12/3 1

17/3 3tï/l 1

2o/3 1

31/3 2

€xr
EX:
eXr
9xr

€xr
exr
exx,
exr
exr
exx,

IJ-E (vJvds)
Ie Diem, eníge war-.rr€fiing uit winterhalfjaar
Grote ldi j e, Botshol (t'lvaU, Kant ) (Meyer,
PEN-centrale (WCD)

aldaar
med.WCD)

strandje Muiderberg (!rÍCD)
ri.Z, vH (wcD)
ri.NO, over Berlagebrug, .Om3tet. (Veting)

DP (WCD)

ri"NO, J exx, ri"W, Poppendammergouw, Waterland (WCD)
rioO, GP (ldCD)



WÍntertaling
ffi- --iZö?"x,' GP (§s, Vrolijk, Cvdhl)
15/1 1zJ exx, GP (wcD)
4/z 100-150 exx, Ronde Hoep (t'ivae)
24/2 JJ exx, 5/l tB exx, GP (lícD)

Zomertaling
WT6,^fr/t 1 ö, ,j/3 L ö, GP (trco)

Krakeend

(Groot Asd, Je blz)

gedurende
gedurende
7/2 1
5/1 2
19/3 3

-41

(Kra at<)

november-december 1OO-3OOexx, Buiten-IJ (WvdS)
januari-maart minstens'1OO exx, Buiten-ïJ(WvdS)

ö, Pieter Postsingel, Amsterdam-Geuzenveld (RD)
öö. I ï. 31/ j 3 ro. Gp (l,,cn)
?9; 2 öó, zilTl t+- óa, 2 ??, Burlewi jkerpr;,s (RD)

Smient
Wf 25oo-2?5o exx, Bullewijkerplas (Mvas)
3/2 ca"lOO exx, Bullewijkerplas (Smallegange)
4/z , ?5-1Oo exx, Ronde Hoep (uvan)
kwm T!{ z 4/2.6282 exx, (RD)
1?/2 6?2 exx, Ronde lioep (t'lvae)
3/3 lJ-\oo exx, Ronde Hoep (Mvas)
2Olt 425 exxj Poppendammergouwi lrrlaterland (t(CD)

Pr.i_I,s!eqr!
5/1
GP (SS,VroIijk, CvdVJ, WCD

B exx, 4/z-zo/l regelmrrtig 1-6 exx, 24/2 12-20 exx, 6/l ï/ exx,
)

Krooneend
11/3 2

Topperee

I oo,

nd*-È

Ir+,

I Botshol (ns,ss1

1?/12 1 ö, Buiten-IJ (tiuvas)
de Baars j es, nabi- j S1uis , Amsterdam-l"Iest

o
+

Telr1 1
6/1 1

Kuifeend
Kwm Tt/- t 21/ 1

Tafeleend

lJlOl exx, (nO)

3/2 c&o 4OO exx, Bullewijkerplas (SmaIl egernge)

Brilduiker
frffi- r-w: T/z
19/3 16-20

2423
exx,

exx, (no)
Botshol (WCD, echtp. Rypkema)

Grote Zeeilend
ffi *f-?ï B"iten-rJ (wvas)

Eidereend
november, december max" ? exx, ,Buiten-IJ (l,JvdS)

Grote Za ek
, Bul lewijkerplas (RD)

nde Hoep t 3 6ö, Bullewijkerplas (MvOg)29/1 J exx, Ro

1/2 ca" 20 exx, Bullewijkerplas (Smallegange)
18/2, 19/2 I ?, Kostverl-orernà*rt bij Jan van Galenstraa't, Amsterdam
\{est (SS, CvdV'l)
l4/l 1 6, ri"Z}J, Jekerstraat, Amsterdam-Zuid (SS)

13



(Groot Asd, 4e bIz)

Middelstg Za_qgbek
T/1---TTi rnondïng Amsterdam-Rijnkanaalr Amsterdam-oost (wvds)

Nonnetj e
21/1 -
Kwm TW:
10/ 2
19/2

2 1122 exxt
, Bullewijk
; Ringvaart

J exx , 29/1 11 .exx zuidelijk d.eel Ronde Hoep (l,rvag, B1ok,
Damhuis )4(

+
o
+

(no
(Uvaf, Kant, Tanger)
Haarl-emmermeer (Verhoeve)

t
)

1

1

Grauwe Gans
on--
25/2
Diemen
11 /3

9 exxi op BuIl ewijkerplas (Mvag)
cào IOOO exx, tussen 15.20-15"35 h,
(WCD)
'1 ex, tussen rietganzen, Ronde Hoep

komend uit O, TínZo

(Mvae, B1ok, Damhuis)

Kolgans
fin-10 exxl
halsband (tutvdB,

TZ.'-8*&x,
31/3 Jo exx,

Buizerd
Tfrà,,-ne/tz
21/1 1

B/z 1

19/2 2
19/1 1

29/2
81ok,

1 ex, 11/3 carlO exxl wooo 1 ex met rode
Damhuisi Wijker)

Rietgans
14/1 14O exx, z1/1 1lJ exx, A9/1 30 exx, )lz 55o exx, 4/A 10 exx,
1.O/2 ca.Jo exx, 1g/Z afwezj,g', vórst , ltl +5ó-t+eO-L*", 4/l 

"u.55O 
exx(de troep ging slapen op de Kleine wije, Botshol), 11/3 ca. J)o exx(voornamelijk subspecies rirossicusrr, 3 u** rrrossióusiTir 1^6^listt),

Ronde Hoep (Uvatr, B1ok, Damhuis, Kant, Tanger, r.dijker)
26/2'l20 exx, gemeensachapspoÍder, Vrteesp-(RD)

Kleine RietEans
Tf:*;;"'Ë.Ë*", Rond.e Hoep, overvliegend, poogclen Beer te strij-
ken, maar vlogen door (Uvan)
19/2 B exx, ri ZO., Kinselmeer (nO)

Brandsans
---1-!-' 

G_É

7/1 c&r'1OO exx, ri.Nr IJ-dijk (h/vdS)
17/2 65 exx, rio ZZW, '14 exx, ri.,Z,ZW, GP (WCD)
17/2 79 exx, ri.Z\lll, Diemen (WCD)
1q/2 45+90+Bo+?o+1O exx, ri, WZW, Diemen (ldCD)
28/2 94 exxr rí.2, Poppendammergouw, ldaLerland (l{CD)

Kleine Zwaan

exr
eXr
exx,
€xr

invallen tijdens duisternis (18r25 h), Gp (uCD)
waaronder 2 juv,, GP (WCD)

1 ex, IJ-E (tlvOS)
Oude Meer (Verhoeve)
ri"ZZO, Diemen (l,/CD)
11/3 1 ex, Ronde Hoep (MvaS, B1ok, Damhuis)

Botshol (WCD, echtp" Rypkema)

§r,sgv-"r
opvallen veel waarnemingen gehele gebied: Diemen, ïJ-8, Gp, Amstel,
Ronde Hoepr lnlaterlandr eteeds 1-2 exx: in de qt,ad, ?/3 1 e{; ri.ZW,
achtervolgde spreeuwen, Ruysdaelstraa.t, Amsterdam-Zuid (CvaW)

Rode Wouw
2qí - 1-ex, ri-oz, 11.3o ht over Berlagebrug, Amstel, Amsterdam-zuid,
dÍep gevorkte strarart, witte vl ekken op de onclervleugels, werd aa.nge-
val-Ien door troepje zilvermeeuwen (echtp.Karnp)
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Groot Asd, )F blz)

Bruine Kiekendief
mf* 1-&;, ïi:E' (wvds)
?/1 1 juv", DZ (RD)
4/Z 1 juv 

" , rí "7.,, l.iarken (RD)
11/3 1 Ï, GP (WCD)

Zeeprend
Wf*-n- juv.,

Bl-auwe Kiekendief
regelma tig w;'.argenomen gehele iiebied;
Diemen, GP, liJaterland, IJ-E, Ma.rken,
4/1, 4/2, 1 ö, Markëà (RD)

Houtsnip

-45

1/J nínstens B.OO exx, .slaap-

Duin en Kruidberg, Santpoort (RSrSS, VroIijk, Cvdlí)

sportterrein bij Ajax-s1s6io,
,SIàterdijk: "t""à" ??, behalve

\lJatergra;,f smeer (Oreel )
ohovo Middelpolder (RD)
iemen, 19/1 '1 ex1 DP, B/Z '1 ex, ri.O, 25/2
, ri,N, Diemen (l,iCD)

27/1 2 exx, rrspelen4 t', ri "2, Diemen (WCD)

4/z J exx, GP (htcD)

9/2 1 exi 1B"JO h, J"IsraëIsha-de, Amsterclam-Zuid (Oreel)
12/2 '1 exl Amstelpark (WCD)

Bontb ekpl evi er
ï{7t' 

*i- -óï,' -overvliegend, rJ-lr (uvd,q )
6/1 12 exx, eerste waarneming: en tevens maandmaximum, GP (
11/3 '6 exx, strandje Muiderbergr.4 exx, langsvliegend, VH (

Kleine Plevier
2 exx, eerste waarneming, GP (IJCD)

Smelleken
772-'V pl, 16"70 r'1,
25/12 1 Y, Amstel, t
1611 1 ex, ri "ltio, D

1 Y, ri"No, 22/J 1 ex

§t-qc"-{plSy-i-el
31/1 2 exx, eerste waarnemj-ng, GP ("riCD)

Bok.i e,rtfr-" 1 ex,

CD
CD

l,í

W

)
)

23111 ,
17/2
191 2
19/2
20/2
21/ 2
23/2

6/1 I
1 ex,
'1 ex,
1 ex,
1 ex,
1 ex,
'1 ex,

over Oude Meer (Verhoeve)

ex r rJ-E (l/iCD)
tsegraafplaats Lijnden, Haarlemmermeer (ButelrrSS)
DP, 2112 1 ex, streek neer in ODP (WCO)

heemtuin Bijlmer Natuur, 1an6qs Weespertrekvaart (WCO)

rietlanden, IJ-E, 22/2 l dood ex, alda;,.r (ldvdS)
opvliegend, tuincomplex !'lijkergouw, Amsterdam-Noord (WCD)

invallen, oDP (vlcP)

Grutto
ïtï* 3 keer gehoord, oDP
24/2 1o1-1o9 exx, eerste
plaats, GP (WCD)

(hcD)
waarnerning,

Witgatj_e
31/12 1 ex,
2/1 '',l ex,
4/z .'l "x,

22/1 2 exx, Houtrakpolder (RD)
Machinewegr. Houtrakpolder (CvaW)
zllz '1 ex, gehoord (CP (wcD)

9s-y-u:-1pB-sr
2?/11 1 ex, B/12 2 exx, IJ-E (wvas)



(Groot Asd, 6e blz)

Tureluur
W-1-2 exx, eerste waarneming, Gp (V/CD)

Kanoetstrandlor:er
11/3 1 ex, stranje Muiderberg (i,{CD)

Bonte Strandloper
TIï* *i' ;x;- MËrEe,, (no)
5/1 1 ex, 1?/z 1 ex, 5/3 1! exx, 6/t 2
c&c 1O exx, GP (WCDr SS, Vrolijk, CvdV,/)
1/3 1 dood ex, onder hoogspanningsleiding,
11/3 58 exx, strand.je Muiderberg (WCO)

Kemphaan
maanmaxima GP;
2B/2 lJ exx,

Kluut
6fi ' 2 exx,
z4/l 11 exx,
31/3 JO exx,

15/1 1J exx, 24/2 p exx, 6/3 2! exx, Gp (14/CD)

Pop.cendammergouw, Waterland (l,,iCD)

-46-

exx, 1g/3 4 "**, 2O/3

ïJ-E (WvdS)

(ruco)eerste waarnemin65, over lt Gein, ri.NO
over l\alsmeer ( Verhoeve )
GIr (i,rrCD)

Rosse Fr t
11 2 exx, iten-fJ (WvdS)

4/lZ '1 ex, Zuidpier Umuiden (Kraat<)

Grote emee s t er
2-18/2 1 juv., hoek Jan van Galenstra;rt, Víi1lem de Zwijgerlaan,
terdam-West, op vuilnisoverslag (R. de Wi js, IvivdB, SS )

1 ad", Buiten-IJ (tlvaS)
Buiten-IJ (WvaS)

141
Ams

!gq3-gg_e_e_u11t>/tt, n7ttz4/l 1 ex,

Holen-QÉf
regelmatig waargenomen GP, maxLmun 4/2 1l exx (WCD)
regelmatig avondtrek naar Amsterdam hraargenomen, omgeving Diemen,
maximum enkele 'lO-tal exx (ldCD)
1o/3 1 ex, zangr st.ïgnatiuscollege, A.van Dijkstraat, Amsterclam-

Zuj-d. (sS)
Bosuil
1fT- 1 ex, Buikslotermeerplei-n, Amsterrlam-Noord (wCD)

Ransuil
W{-*l €xr 23.45 h, tuin Ki.nderdijkstraat, Amsterdam-Zuid ,(echtp.Bakx)
Gierzwaluw
11/11 1 ex, Flevopark, /rmsterdam-Oost (n"Dijkman, Oreel)

IJsvogel
5/2 1 ex, sloot bij studentenflats, Diemen (WCD)
1B./Z-ZO/Z I exr Omval, Amstel (A.& J.Éinloop*n)
2/3 '1 ex, langsvliegend, Beatrixparx (sS)



(Groot Asd, 7c b1z)

V/atslpleaps
76fit -t ex, IJ-E (wvas)
2/1 1 ex, ïJdoorn (SS)
16/3-24/3 1 ex, ruiend naar zomerkleed, ÍJ-E (WvdS)
Z4/l J exx, zomerkleed, Ivliarken (RD)

Oeverniener+J-.--

27/11 1 ex, e/12 nínstens ] exx, IJ-E
2/1 1 ex, Marken (SS)
19/2 'i ex, Mart<en (RD)
l\/l 1 ex, langs buiten-IJ (WvdS)

(wvas )

Routikwikstaart
trïl'-*l-El--:wrrrrchijntijk 6, tussen 25 exx witte kwikstaart,
Noordpolder lluiden (V,ICP)

16/3 1 ö, IJ-E, ool: daarna nog waargenomen (t'ivas)

Grote Gele l(wikstaart
29/11 '1 ex, PainàÀsísweg, tussen Kantongerecht en viaduct Schiphol-
1i jn (n"ae 1ríi js, med" Osieck)
tot en met 16/3 reeelmatig 1 ex, dak r.mstelbrouwerij, Mauritskade,
Arasterdam-Oost ( Veling)

Ge] e Kwikstaart
31

z exx, overvliegend, eerste waarnemiag (gP (\,,lCD)

KIap-ekster
Houtrakpolder (RS,SS)
Ringspoorbaan, Diemen, eerste
Diemen_Zuid (!lCD)

4Z

waarneming omgeving Diemen
(\,íCD)

15/1 1

2O/2 1

11/3 1

EX:
€xr

-h.ts..i,:,Ls!-er15/2 1 ex, Hoofddorp (Verhoeve)
27/2 'l ex, DP (VJCD)

?/3 . 1 €xr ri"NO, Nieui.iendammerdijk, Amsterdam-Noord (WCD)

Ro odbors
21 11
11/l

Zwarte Roodstaart
27/2 1 6, IJ-dijk (tvvos ) sinds half december 1

(v;vas )
ö aanwezig in tuin

J "Obrechtstraat, l\msterdam-Zuid

Zwartkop
subzang, Diemen (\JCD)

T ift

-tle.p":Iö" weilanclen t"w"v" Gouwzee (RD)
?; DZD\ 1z/3 1 ?, omseving vH (i,fcD)

1

1

11/t 1 è,

af
1/. 11

'2 exx, IJ-E ('rlvaS )
1 ex, tuin J"Obrechtstraat, Amsterda,m-Zuid (lívds)

27/1, 31/1 '1 ex, St"Ignatiuscollege, A.van Dijckstraat, Amsterdam
(SS)

3/ 12
23/1 t
-Zuid
17/2
t/t
2/3
B/t

'i ex,
2 exx,
i ex,
'1 ex,

roepend, Waver (But<er, SS)
Elzenbosje, Je Diem (BukerrWCD)

roepend, Beatrixpark (SS)
zang, Begraafplaats Zorgvl-ied (Smallegange)



(Groot 
|uu" 8e b1z)

Zwarte Ilees
26/1 ] exx,
27/1 'l ex,

48-

29/1 2 exx, Begraafplaats Zorgvlied (nSrSS)
Beatrixpart< (SS)

Marken (SS)
21/1 13 exx, 4/z 1! exx, 19/2 1J exx, Marken (RD)

Baardmanne e

7/10 2 exx, inrrmini-rietveldjetr, Korte Ouderkerkerdijk, lLmstel
(*"& J"Hinloopen)
11/10, 12/10t 13/10 1 ö, alda;-r, vertrekt steeds rond 9o- hr wint
hoogte in een grote spiraal en verdwijnt in ZlrJ-richting (A.& .l.Hinloopen)
17/12 2 exx, 6/1 4 exx, IJc'.iJk (WvaS)
21/1 2 exx, Marken (nO)
7/2 gehoord Ziandput Nieuwe Meer (KraakrSS)
a4/l J exx, overlÈind Gouwzee (RD)

§4s-e.yqygo-rpm
4/1

20
19

cxx,
exx,

Putt er
Tf/ï- 1 ex, op ijs Kalfjeslaan, t.h.v. sportvelden (Smallegange)

§+.i-p
Regelmatig in nove&ber en december Amsterdam-Noord (WCD)

25/12 ]O-4O exx, langs Zuiderzeeweg toh.v. Nj.euwe Diep (CvAW)
Deze winter weer regelmatig waargenomen, ond.er andere 1?/1 40 exx,
Du:-vendrecht, 15/1 ca.1OO exx, 9/2 125-150 exx, Elzenbos e 'le Diem

l/íCD)
j
(

Baryqs i§
gehele winter minstens 1O exx, IJ-E (t{vdS)
6/1
6/t
5/3

K§E-P
weinig waarnemingen, steeds lage aantallen

Bonte Kraai
gehele winter ca. ! exx, IJ-E (WvdS)
1/3 1 ex, GP, enige waarneming aldaar (l^iCD)

9/3, 2O/3 1 ex, Poppendammergouw, Waterla.na (WCO)

16/12 | exx, 7/1 2 exx, lJ-E (ln/vdS)
exx, Sloterdijk (Frieswijk)

rí "2, Schellingwouderbrug (WvaS)
GP (SS, Vroli jk, CvdVJ )
Holendrechterzijweg, Ouderkerk (RD)
'1 ex, Frankendael, Amsterdam-Oost (gf ol{)
ri,O, Diemen (WCD)

W3 t-e,'fl' Oeverland.en Gouwzee (RD)

Frater
lffi: ca. 10 exx,
2/1 minstens )O

Roek
ffit 4 exx,
5/1 '1 ex,
15/1 2 exx,
eind februari
9/3 'l ad",

Vlaamse Gaai

WaarneminÍr:en voor het vo1,-,,ende nummer
uiJ e_f Uj]_<_ _Le q! q !S ySSÈ_j-uni. naar nev en-
staand adres.

3 exx, tuincomplex Wijksergouwr Amsterdam-Noord (WCD)
6 exx, Amsterdam-Rijnkanaal, Diemen (r,íCD)
2 exx, ïJdoorn (nS)

S *r€ngesteld door:
E.J"M"Veling,
Vondelstraat l'1 tr,
1054 GJ Amsterda.m

EVe/GvI



Ra ort over de ll orkumerwaard.

Omstreeks eind mci zal er een rapport verschijnen over de !ilorkumer-
vraard in Friesland. Dit aan het ïJsselmeer gelegen gebied wordt
door ta1 van zaken bedreigd. oprukkende rekreatie, veranderingen
van het waterpeil van het ïJsselmeer en moderne vormen van agrariese
bedrijfsvoering bedreigen de er broedend,e vogersoorten. 

r i.,

Vooral voor weidevogels en visdieven is het gebied van uitzonderlijke
betekenis. De visdief heeft er een kolonie van + 2!OO paar, de weide-
vogels broeden er in grote aantallen. Dat de ideale omstand.igheden
veranderen, blijkt uit de achteruÍtgang van een soort als de kemp-
haan. rn het rapport wordt een aantal aanbevc,lingen gedaan om de
'yíorkumerwaard zijn vraarde te laten behouden.
Ook buiten d.e broedtijd is het gebied zeer belangrijk voor d.iverse
vogelsoorten. De slaapplaatsen van wulp (meer dan 10.o0o exx),
grutto (meer dan 12.OOO exx) en kemphaan (9OOO exx) zeggen in dit
verband al vol-doende ! Voorts treffen we in het winterhalfjaar meer
dan eens grote groepen ganzen aan, rïaarvan het aantal door de ver-
storing door jacht jammer genoeg beperkt wordt.
Het rapport bevat de hoofdstukken: histories overzicht, liggingl
agrarj-es gebruik, weidevogels, vogels van d.e bankeà, eenden, bete-
kenis buiten de broedtijd, en aanbevelingen.
Het is samengesterd door Friezen en rHollandersr, het za1 ongeveer
4O UlaOzijden gaan telIen en de prijs za1- bij toezending 1 Í t.5Ozi-in. !íaarschijnlijk is het mogelijk om een aantal exemplàren tegen
gereduceerde prijs te krijgen (t f 2,5O)1 deze exemplaren zuLlen te
koop zijn op de kontaktavonden óf kunnen bij o.g. l'/orden afgehaaLd..
Abonnees op het tijdschrift f{atervogels kunnen zich deze moeite be-
sparenr omdat het rgpport als speciaal nummer van dit Blad zal ver-
schijnen
opgemerkt moet nog worden, dat de samensterrers gestreefd hebben
naar behandeling van die soorten, die een naur,ire ecologi-ese band heb-
ben met het gebi-ed, Een avifaunistische ltjst za\ men dan ook tever-
geefs zoeken j-n het rapport.
voor iedereen, die het gebied kent of nog wi1 Leren kennen, onmis-
baar Leesvoer !

Guus van Duin
Rode Kruislaan 1O4J
llal ZZ Diemen.
Te1. O2O - 90640?

april 1978

"6."7"Dr 
--



0p weE naar alternatieven
De wijze r/íaarop onze inheerlsur fauna beheerd wordt laat nog wel eens
te wensell over. /i1ler1ei personetl en lnstanties zien het aIs hun taak
ingrepen in de natuur te plegen waarmee ze, bewust of onbewust, invloed
uitoefenen op het we1 en wee van onze clierpopulaties. Bij al deze acti-
vlteiten réaliseert men zich vaak onvolCoende ,dat, J.eder menselijk in-
grijpen een keten van reacties teweeglbrengt; vrijwel zoncler uitzonde-
"rj-ng 1eic1t crit tot verarming van flora en fauna. ,

Ïn de erchterli85enile perÍ-ocle heeft Stichtin6 Kritisch Faunabeheer bÍ-j
herhallng 6ei,iezen op nisstanclen bij het beireer van de inheernse fauna.
Ïn de meeste gevallen bleek onkunde, onvolcioend.e kennls van de ecologie,
cie voomaanste oorzaak te zi jn voor het gesignaleerclc wanbeheer. Kenne-
liik is het niet roldoenrLe om cle zwakkc plaateen in het faunabeheer aante duicr.en, er moet meer gebeuren. ï'Ie zullen moeten aangevTen op welkewijze onze fauna verantwoord beheercl kan worclen, we zuIlen de al-terna-
tieven moeten forrnuleren. [Ij"eraan gaan we werken.

EniSe tijcl 6cleoen wercl door het bestu.ur van Stichting Kritisch Fauna-beheer de Beheerscc;mmissie 1n5estelcl. De opdracht *ie cleze commissie
gekregen heeft kan al_s vo16t omschreven wordent
t'{e! for4qleren en propa3eren van maatrenelen die lei den tot een moreel
en wetenschann eli 'l k verantlvoord faunabeheerÍr.

Het zal driiclelijk zijn dat deze opdracht verre van eenvouclig, is, Voor-
dat beheersi[aatregelen geformuleerd kunnen worden zu1len we eerst moe-
ten weten welke plaats een dlersoort j-nneemt in het ecosysteem. Een
uitgebreide bestuclerj-n6; van de, ecoloÍ.rle van de soort is dan ook onont-
beerlijk. Voor ri.oze omvan6rijke taa.k is de corrnissie aangelÀrezen op de
hulp van al- diegenen c1ie zich in willen zetten voor een beter beheer
van onze fauna-

Eet }i5t in de becioelÍng dat cie Beheerscor:ruj-ssie als een overkoepelend
en coördinere.ncl or5aan gaat functioneren. Onder verantwoorclelijkheid
van dé comrnissie zullen werkgroepen zj-ch bezig €laan houclen met de pro-
blemen "vatr de afzonderlijke diersoorten. Deze vlerk6roepen worden inge-
steld per soort of per grogp van soorter:.. Bij dc bestudering van een
soort vo::mt rle ecologie het centrale thema. De taal< van iedere werkgroep
bestaat uit drie belansri-jke elemente,n,l

- l,it eratuuronAerzoet
Voor iedere soort moet een overzicht gemaakt worden waarin a11e, uit
de literatuur bekende, ecologische gege\rens zijn opgetlomen. Àan de
hand van clit overzicht kan worclen vastiiesteld op welke punten verder
onclerzoek vrenselijk of noodzakelijk is.

- Eigen onderzoe_E
Indi-en de lecienvan een werk5roep daartoe in de Belege,nheid zu11en
zijn kunnen zij besluiten zelf, onderzoek te gaan doen. Dit kan zijn
ter controle of ter itanvulling van de gegevens uit de literatuur.

- Verslali8evinÉi
Ïeriere werkgroep zal haar bevinCingen rlee:rleggen in een verslag. Eeo
pamefvatlirg hiervan kan dan als artikel in TBGUS gepubliceerd worden.Eventueel bestaat de mo6elijkheid on het verslag iÀ àtn geheel tepubliceren a1s ?rEcologisch Rapportrt van Stichtinel Kritisóh Faurrrbeheer.

Ter ondersteuning van cle activiteiten van cle werkgroepen za1 de Beheers-
cominissie zich 1tezi6; houden met zaken van meer technische aard. Hierbij
kan Sedacht worden aan het benracleren van personen en instanties met voor-
stellen of verzoeken nanens een werkgroep of aan het organiseren van werk-
b,ijeenkornsten en symposia" ïn principe worrlt de bijC.rage van de Beheers-
commissie bepaald cioor cie wensen en noden van de werkgroepen.



Voor welke diersoorten werkgroepèn worden opgericht hangt af van de
belangstelling van degenen die ons actief wi11en steunen. Natuurlijk
heeft de commissie vlel een aantal wensen. Ze z.ou Graag neer ecologische
informatie hebben over cle soorten rlie in cle jachtwet genoemd worden.
Het is ons, net name, niet duidelijk waarom een aantal j.n deze vret ge-
noemde predatcren en aaseters zo fel bestreden Cienen te worden.
Ta1 van andere soorten drei6en mi.n of meer goruisloos uit anze fauna
te verdvrijnen. Dit geldt voor de meeste soorten insecten (vliegend hert,
vuurvlincler)e sommige vogelsoorten (vooral predatoren) en voor eeo flarh-
zienlijk aantal zoogcli-eren (vLeennuizen, slaapmuizen).
Een betere kennis van de ecolog;ie vornt de eerste stap op weg naar eerr
verantwoord beheer van deze populaties, temeer orndat voor de meeste van
deze soorten een actief beheersbeleid noodzakelJ-jk is.
IIet spreekt vanzelf dat de mo6relijkheden voor de non:ling van werkgroepen
niet door bovenstaande opsomming beperkt worden. ïedereen kan, met zijn
eig;en specifieke kennis en interesse, een bijdra6e leveren tot een moreel
en vietenschappelijk verantwoorcl faunabeheer, I,.rij rekenen op uw daadwerke-
lijke steun.

Ed. J. Gubbels
AprL1 197,8, EIGluS

Degenen die zich als lid van een werkgroep wJ-l1en op6even kunnen naar
oncl.erstaar:rd ad.res schrijven. Graa6 met duidelijke vermelclin6 van de
diersoort(en), \lraar uw belangstelling naar uiti,;aat. VÍij zullen dan zo
spoedig mogelijk coatact rnet u oprremenó

Beheersccimmi ssie
Stichting Ifuitisch Fauna]:eheer
p/a H.v. Everdinck
Hogezijde 7
Den lïaa6, teI. O7O - 66 9, J-5,

I I\TitrO rj jj iiiEDEljEL l.NGEI] - .l-69-._;-*.à.-eg-t_S__n-r:_ .lr maart lss.l-}--]-eÍP-
Ees tuursmeded elingen'i,,latervctelsr G. varr Duirr
Slaaptrek, F" Vogelzang (van steltlopers roncl. Asd)
3l-aurve tiei;ers , A. BIok
Verstedelijkt nu ook d.e 'ruut, E. Iiraak
Vreemde i?ietgans irr het /isd Bcs, Iui. v.d. Berg
-tioc:ivo1;els en Uilen, J,D" Bul<er
Inventarisatie Vogeleiiand, Ir. ;i. Drander
Inventarisatie Oer,'erlanC ]loe1, J .Ii ' C " de Groot , /1 .
Asd ts«:s, eerste lrrva.rtaal l9?8, J'.H.U. van Drooge
Groot Ascl, eerste kwartaal L9?8, 8.J.1{" I/el-i.ng
itiorkumervraard, G. van Duin
Krítisch Faunabehee5 tr"J. Gubbels
Cntvangen litteratuur, J"I1.U. van Drooge
Slot;iagi-na

april .i9?8, vDr

i'lartog

L2 t/n L4
L5 t/n t9

20, 2l
26 t/n 29
22 t/m 25

blz. 1, 2
3 t/n L\

30, 3L
32, 33

t4 tin t+c

4t t/n
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- yuc-tqqI, de TJLFTJAF, februari_t9?8., Z1e fie-..nr- 1.
slechtvalken in Àmstérveen er, "-mgevi-.g, Paul Bötrre, Amstelveen.

Ontvangen Lj-tteratuur ad ivied. BIad tg?B-T

Vertegenwoordiger wéik§ioup Ío§et-s fffi:

?3 bl-z.

lde jrg., Ílor I 22 blz.
,Johan van der litliel.

februari ,lg?? - 
24 hl-z'

v. de Avifauna lilest
in Falsterbo met VrriG

van plan opnj-euw daar-

Laatste 2 maàniiàn van 1977 ín zijn omgeving 6 à ? slechtvalken,
waaronder ook 2 exx in het Asd Bos, vJaarvan 1 een juveniel.
(mg: in l9?? g6én Bosrvaarneming van onze Vï/G, alleen 1 waarneming
in de Schj-nkelpolder ten Zr v&n het Bos, LI/Z, Verhoeve, vDr)
Kieviten op het ijs - vreemde kl-eine zwaarL - grote aantallen
merels 1n de NH-se kuststreek, november 1977.
verslag symposium over vogeltrek, met lezingen o.a. over zeetrek(.lelIe van Dijk) 1 Radar (luit Buurma), uilen (de Bruin), waterwild
in het Lauwersmeergebied (van Eerden), ïJsselmeer (R. v.d.. Wal).
De houtduif al-s broedvogel op de Ztril-Veluwe (noU ni5tsma) .
De nauwkeurigheid van ïilaterwi-1dtelIingen, een experiment met diats
van groepen bonen ! (R. Stouthamer). Dode zeevogels langs delVI]-se
kust a/h eind van de herfst (Woutersen). Vogelgemeenschappenl een
verbetering (Stouthamer) . Gedrag van de kleine meeuv/en op de hoog-
watervl"uchtplaats, Vlieland, augustus L9T? (Voordouw). Boek-
besprekingenr o.ao over de derde over Texel uitgegeven Avifauna,
A.J. en L.J. Dijksen (uitgave Thieme).
VereniEins BIJLI.iERNATUUR , februari 1978,

Itttleet je urat ik heb gezienrr: een kleine sel-ecti-e vogelwaarnemingen.

Ycgel*qcht FRANEKER en Omstreken , verslag 1977 2l blz.
Overzi chten nesten kievit, grutto, tureluur, scholekster, wilde
eend, vuaterhoen, meerkoet, alle per rayon. Overige broedresultaten:
de reeds genoemde soorten, alsmede slobeend, kuifeend, zomertaling,
visdief. Fuut, bergeend, ransuil, torenvalk, boomvalk, fazant.
Broedvogels en ruil-verkaveling. sterfte bij vogels, sterfte-percen-
tages van enkele vogelsoorten" versrag ringgroep Franeker, l9??z
geringde vogels en terugmeldingen
V[rG het GOOI en omstreken, de KORHAAN, .i an. -f ebruari L978 28 bl.z,jrg, 12, nummer 1. P rogramma lezingen en excursies. Jaarverslagen
secretaris en diverse subgroepen - excursieverslag Ankeveen, z?/LL -wintervogeltelling Boekestein, december 1977 - steltlopertelling,
november L977 - mezen in de tuin - de ortol-aan in het Gooi e.o.
Excursie Flevoland, Lo/Lz - ontvangen litteratuur - Terugmel-
dingen uit het Gooi - Veldwaarnemingen.
vliÍG HA3RLEI!, §e_sIqI§ , februari L97B , jrg. 14, afI. 1 21 b1z.
Nestkastverslag :.977 VaG lJmuiden - herfsttrek 197l - Roof-
vogelstand Aiií-duinen 797§ - Botulisme in de AW-duinen ín t9??
Veldwaarnemingen in Zuid-Kennemerland.
Qg_gLTIg, april 1978, jrg. f4, af1. 2
De zee-arend in de Kennemerduinen, 3 t/n
Enige resultaten van de inventarisatie t.
Nederland in de regio Haarlem. Drie weke
Haarlem, september 1977. (Wn vwg Haarlem
heen te gaan 2 t,/m 24 september 1978; ook deelname gedurend.e een
gedeelte van deze periode is mogelijk. rnlichtíngen bij c. de Groot,
Platanenlaan 6!, 2061 TS Bloemendaal, tel. onder kantoortijd 18468)
Veldwaarnemingen in Zuid Kennemerland. NB: nieuw ad.res koördinator
veldonderzoek, H. Yodgr, m.i.v. l mei: D6rde Loosterweg I 6, Hil1egom.
Het Oeverlandenreservaat aan de Amstelveense Poel

11
b.
n
is

Verslag Vogelwerkgroep, bJ-z. )It/n 33, samenstélÍer
de Groot en A. Hartog. Voorts de verslagen van d.e K
en mossenwerkgroep en de Faddenstoelenwerkgroep, ee
gewJ-jd aan het beheer en onderhoud., en lverkzaamhede
van$rege de Univ..rsi_teit van Amsterdam.

JaarversLag 1977
ffiuIr.
NNV planten-
n hoofdstuk
n verricht
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(titt. ad Med. Bl_ad tg?B-T, ze blz.)
VliG Noordhollandrs Noord erkwa.rtier r Èe PIEPER, februari'1 8 !6 bl'z.
t7e j rB. Íroo l/2.
Broedvogelinventarisatie de verbrande. pan, A.JJi/. Tarris (lg??)
(ug: hetzelfde arti-kel is opgenomen in NnruItA, maart,/apr1I-19?8,
een nummer van dit maandblad van de KNNV d.rt geheel aan de Verbrande
Pan is gewijd, vDr) - Roofvogelstand in de Aii-duine n t9?? -Kievitseieren rapen en de vogelwet - het Àtlasproject in frH Noord,

1977-/l-9?8 - lezinger] en excursies - VelclwaarneÀirrg"n . Activitej-ten
L97Bt weidebroed.vogel-onderzoek - Stettloper-wintergasten-ond.erzoek -Ïnternationale waterrrildtelling, samen met het RïN - etlasproject voor
winter- en trelivogels.
De PIEPER, maart 19 78, t7e jrt., noo 2

i

Over honJrjes, satellieten en hennen - De Kl-uut in een akkergebied.:
No van de schermer - Aantekeningen over het paapje - Lezingen en
excursies - Veldwaarnemingen.

Vqeelq4eht iil/ IERI NGERIIIEER de I]EERKOET december ]977

17 bl-z.
het

20 bl-z,
( v,rordt m . í;n;-ftZTl-TNNV
Nog 4/ jaar ..., een waar

Vogelwerkgroep iri-eringen en l,Vieringermeer
schuwend y'roord in een rede van het CMi{ (C

)
on-

tact i'lilieubeschermlng Noord-Hol1and) - overzícht vogelorganisaties
en hun plannen tot samenwerking - slaapplaatsen van spreeuy/en - Het
hoe en u,aarom van watervogel- en meeuvíentellingen - Fenologi-e, noteren
aankomstdata zomervogels - ransuilen, gegevens noteren - de vink -vaste slaapplaats van een Blauwe Reiger - d"e Groene Specht in de iïieringer
meer - 16 dagen met een kokrneeuurl die niet kon vlÍegen - de Torenvalk -
Vel-dwaarnemingen.

VOGELS ONDER HOOGoPANNING I.A. Renssen, reeks Natuur en Mil-ieu 47 Al-z.
rlro 1O, }97?. Een EeiZíele samenvatting van een in l-9?5 bíj het RïN ver-
schenen, rapport.
Ontvangen van Vogelbescherming. Bestelbaar bij NM, à Í ZrBO.

9l!v :le g !- ys3- be !-BI I:. -Bi iksinsti-tuut voor Natuurbeheer Leersum:,

Beintema, A.J. , ].rf-pf f geken-en vogelbeschermJ_ng.
Het Vogeljaar 25 G9??) 1, p. 2L-2?
Beintemar van der BiIt, Helming en Thuyls, Een nieuwe ond.ersoort van
de Rotgans, Branta bernicla nigricans, voor Nederland.
Limosa 4! (tgZ6) 3, p. t3t-t34.
L.M.Jo v&R den Bergh en rl.E. Schàffner, Verslag van d"e watervogeltel-
lingen in de jaren 1972 t,/m 1974. :

idatervogels 2 (L977) spec. Írro. po Ll9-L43.
Boekschoten, M. Lijst van publicattes over het iVaddengebied..
Leersumr/Arnhem, RIN, tg?r. 191 bl-2.
Jonkers, D.A., het a;Lntal broedparen van d.e ooievaar ín t9?6.
Het Vogeljaar 24 (tgZ6) 6, po 293-3oO.
Oosterveld, P., rÍelk bosbeheer heeft, wat met"natuurbeheer te maken ?
NederLands Bosbouw Tijdschrift 49 G9??) 4, p. 163-tTO.
Rooth, J., Ecological aspects of the Flamingos on Bonaire.
Curagao, Sti-napa 1976, No, lf, p, 16-13.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, JaarversLa6 J.976.
Arnhemr/Leersum, 1977, 77 p.
Smi-t, J.J., De kwak broedde a1 in de dertiger jaren 1n Neder1and..
Limosa lo QSZZ) t-2, p. 6-9 .
Timmerman, A. De kleine zwaarL (Cygnus bewickii)
Het Vogeljaar 21 4977) 3, p. tL3-L23.
Timmermatr A.r lr.F. Mörzer Bruyns, J. Philippona. survey of the winter
distributi-on of palearctic geese in Europe, i,/estern Asia and North,Africa.
Limosa 4p (L9?6) 4, p. 21o-z9z
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(t,itt. ad Med.. Brad 19z8-r, Je blz,)
Ygrvglg' ontv n van het RIN:

. tolff,r [,.J., Introduction to the subject and goal of the conference
of filadden sea ex$erts at schiermonnikoog, The NetherLands I a6-?B
November L9?5. In: I,roceed'ings of this conference,
The Hague, Staatsuitgeverij, 1976, p. 29-33,

.ltlolff,'rí.J.,Out]ine and evaluation of the threats to the natural
ecosystems of the liadden Sea Area. of the Netherlands.
In irProc eedingstr :rIs bovengenoemd , p , 69-73 .

. Feijen, H.R.r Over het voedsel, het voorkorren en de achteruitgang
van do roek (Corvus frugilegus) in l,jecler1and.
Limosa 4! (L9?6) 1-2, p. 28-6?.

. RIN, Jaarverslag l!/O/Zt. arnhem/Leersum l9?3t l-36 p.

. RIN, ,Iaarverslag 19f2. arnhemr/Leeïrsum l9?4, 59 p,
NBt de uTaarverslagen over 1973, L9?4, t)lJ waren reeds Ln ons bezlt:Zie resp. de Med. B1adon l9?5-fit 19?6-I, l9?6-Ív.

. RïN, Jaarverslag 1976, Arnhem/Leersum , l9??, ?? p.

. spaans, Itr.J. en A.L. spaans. Enkcle gegevens over d.c broedbiologie
van de zilvermeeuv'r, Larus argentatus, op TerschellÍng.
Limosa 48 (:.9?5), 1-2, p. t-39,

- Separaat nog ontvangen: Ri ksinstituut voor Natuurbeheer

!

bosbeheer, en heeft 2 vestigingen, in Arnhem en in leersum.
Met i1l-ustraltres en een lijst van medewerkers, voor ornitholgie:
drs. J. Rooth (Leersum)

een publicatie over de werkzaamhe
geschied.snis van het ontstaan. Vo
october 1969 samengevoegd tot het

den van het RIN, alsmede de voor-
orheen ITBON en RIVON werden op 1
RJN, Het ressorteert onder Staats-

. Hoofdlijnen uit

.) met o.ar de
) en de Wadd.enzee

- 359'1r A
dei
RARO

Berichten over Planolo sche Kernbeslissi en
pra 119 Zt ell rff€ o.a
nspraak nota !Íaddenzee - J, maart 19ZB (22 bl.z

(Raad van Advies voor de ruimtelijke ordening

n o

(2)
-,,i.1\DDtrNBULLtrTINS l-977/2 (lente t9??) - t97?/4 (herfst Lg??)

t97 /t (winter 197 B) (ontvangcn van mej. van Drooge)
ohelI Venster ,l/?Br or&.:ttDe Reef - daar waar de vogels zijnrrr

- Shell Venster.
Jim Keulemans.

2/?8, oràrtirVogels te11en op
Nestkasten op te rierve.

I t gehoort' door

- NAIUROPA, noo 27-L9ZZ - Íror Z8-t9?? - no. 29_19?8.
Samengesteld door: lvre j . Ivh. . J.H .U o v&n Drooge ,

Corn. Dopperkade B VI, 1O?'/ KM Amsterdam.
april l9?8, vDr

Tel, 730373t
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Sluitingsdatum j nzending voor
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de vier k','rartaalbladen resp. oPi
- 1) september - 15 december.

DCORGEVII'I VAN,íAARNiii'1INGEN:

AI,ISTBRDAi'rSE B0S
Bij voorkeur
eind van elke

Efg,gplle-n,91 e gqer n g g.-i-n14 94 :

in Amsterdamse Bos

q?n: l.Íej. van Drooge, adres
zo spoedig mogelijk na d.a tum waarnemingt
rnaand.

zie bove
uiterli

n.
i5

GROOT AMSTtrRDAM
GJ

9i!grliiS-I:sen het einde van e1k kwartaal.

'. Veling, Vond.elstraat 51II,
54 Amsterdam. Te1. L29328

.I . Ili
10

aan: E.

onmiddelli k na de waarnemi 3g!j

b.g.g "of

aan: Ii" van den Bergl teI. 8452O9

fr.À. Straatman, te1. 416868
J.H.C. d.e Groot, te1. 4f4Of4

aan: 8.J.1,1. Veling, tel . l.29328
n.ElE. r"i. van den Berg, tel " B45zo9

in Groot Amsterdam

l,

^:,


