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juu 19?8
Personal-1a:
--------d'A_'-

0p 5 juni *..1r--9ïer-leed de Heer N.J. Veeken.
Van de aanvang af was hij lid van.onze VhlG (toen nogtrKNNV Voge3.-
studiegroep voor het Amsterd.amse Bosrr) .
Alleen de oudere garde van de VIÍIG heeft hem nog gekend, doordat hiJ
L.vrm. zijn gezondheid a1 jaren niet meer in staat was actief aan
onze werkzaamheden deel te nemen.
Hij etelde er echter uitdrukkelÍjk prijs op om tot het Laatst Lld
te b3-ijven van d.e VIIÍG en ons financieel te steunen.

* *,F +,r:!,r,x * 'r * * * * r *,r. * * *,* * 'i * ,r,r *. .l;ï;Y; - ïiï.?ï::f : * * *,i * * + r * * * r r * * ** * * r r,l r * r
Is!e!i g:-e9re:}ii:!- ]229,
Albertsr i.p.v. A1bers
Boonstra, verhuisd, zÍe vorig BIad
Drijfhout en van Duin, postcode 1111 ZZ W?,.W (1.p.r. Aed)
FrÍeswijk sr., A.H.e postcod.e Lo?4 JD a,mEffim (i.p.v. 1018 Et)
de Kruijf (i.p.v. rruiSf)
iiut, mèvr, A.; aanvulling, zie vorig BLad.
Luijeadijk, D., schrappen; heeft i..vrtn. zija verhuizing naar Sonnele-

dfjk voor het lidmaatschap bedankt,
SchoLten, Hr. P. en nevr, Y.1 verhuisd, zíe vorlg B1ad.
Straatnan, zie aanvullingen in vorig B1ad.
Swartl A.N.1 pos'bcode ?Bl.Z DC Emmen, teI. O591O - 14102.
Texeira, ver[uisd, zie vorig B1ad..
Veeken, N., overled.err.
van Zutphen, telefoonnrrmmer gewij.zigd in: 642595.

vDr
* * {. * * * + * * * * * * l 't * * * !t i( * * * * * * * :i 't * * * ,t ,È * r* :È * * t * * !t * * ,} t 
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Weekend,-excursie naar §glriegennakgsg
De jaarlijkse weekend-excursie naar een liíaddeneiland zal dit jaar
worden gehou.cl.en op l0 ggp!9'nb9r,§p.l_gg!*gl_]929.
De excursie za\ uitsluitend. gebruik maken van autors van deeLnemers,
In verband hiermecle zullen de -.,, lÀ.-,:., die niet in het bezit van
een auto zijn, geplaatst worden in vo3-gord.e van aanneld.ing, etl voor-
zover plaats aanwezig.
Aanmeldine gg$"ri*,.ï *o_ó:-],-S".p!gg!gr bij N.C. !Íijker (teJ-. ?6872L)
met het oog op te reserveren slaapplaatsen, Overnacht zal word.en ín
de kampeerboerderij van de Hr. Talsma, alwaar de excursie een eígen
ruimte ter beschikking zal hebben. EvertueLe andere accommodatie
(hotel; pension) is in het dorp aanwezig, maar de deelnemers wordt
verzocht zoveel mogelijk in de kampeerboerderÍj te overnachten.
De prijs is gesteld op Í 37.50, over te maken vóór 15 september op
Gemeentegiro E )206 van de Excursie Commissie van de Excursie Commis-
si.e van V'ríG Amsterdam; p/a Reigersbergenstraat fL III, Ansterdam.
In deze prijs is begrepen:
1, vervoer per auto Amsterdam - Lauwersoog.
2. overtocht naar Schiermonn:ikoog.
J. verblÍjf en overnachting in de kampeerboerderij.
4. bi;arage rÍsi-cofonds
Het huren van een fiets ({f7.-; en het organis"ren van een gezamenlijke
warme maaltijd op zaterdagavond (y Í 2.-) kan met de deeLneners nader
worden overeengekomen.
Vertrektijd: zaterd.àgniorgeri 06.OO uur íanaf het §tadionftein,
Mede te nemen: slaapzak, laarz..n, en broodmaaLtljden voor beíde dagen.
Excursieleiding: M. van den Berg en N.C. Víijker.
MvdB/vDr Het bestuur
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Teruskeer ZOlvlERVOGELS - BROEDVOGELS Amsterdamse Bos

Soo t: t977 19?§
*

Vroegste Eos-data
a

Zomertaling 3/5 ? 4/l-tgZe
Boomvalk 26/4 zz/4 L?/t-Lg?z
Grutto ?6/2 22/2 zt/a-,69,'?ort?D
visdief 2o/4* Lg/4 4/4-::96g*
Tortelduif t4/S 4/l zo/4-L968
Koekoek zo/4 to/4 rc/4-t966
Gierzwaluw 26/4* ?4/4* t5/4-1.g68*
Boerenzwaluw t?/4 ?/4 z6/3-t958
Huiszwaluw 3o/4* jo/4* t/4-lg64, , ?j'
Wielewaal 1/5 6/5 Zg/4-L966, 168

Gekraagde roodstaart 24/4* 3/5 (gezien) zL/l;rg6+ (gezien)
?/5 (zans) 2/4-1959 (zans)

Nachtesaal 2j/4 I9/4 ?/4-t96? (eezien)
9/4-L96o, ,6? (zans)

Sprinkhaanrietzanger ?/6* ? 22/4 t4/4-1g63
Grote karekiet 4/6* 24/4-1968
Kleine karekiet 6/5 6/5 t6/4-t966
Bosrietzanger B/S t1/5 2/5-19?1
Rietzanger t7/4 22/4 3/4-l-960
spotvosel t6/5'z L3/5 3/5-tg6o
Zwartkop t6/4 t5/4 3/4-t9?4,1?6
TuinfLuiter 4/4 2214 t?/4-L964
Grasmus 28/4 22/4 t1/4-t959
Braamsluiper 26/4 l/5 t2/4-t965
Fitis 2g/3 z8/l 23/7-tg5g,t?1
rjiftjaf 3/3 2/3 2?/2-t96L

(B/t B/t al- gezien)
Fluiter 2?/4* 6/5* 21/4-Lg6?"
Gr. V1ÍeBenvanger 2g/4 22/5 25/4-7968
Bonte vls.egenvanger 23/4* 2o/4-L968

witte kwikstaart B/t 25/2 ?/t-L976
GeIe kwj.kstaart 5/4* ? 22/4* Lt/3-Lg6L
Rietgors 

"VZ 
25/2 1L/2-L97J- ( zane)

(gezien 1,/1) (roep 8/D 1/]-'?6, t68, ,?3, ,?6,
| ?? al gezien,)

* = deze soort in het genoemde jaar geen terr. in het Amsterdamse Bos
*? temitorj-um in genoemd jaar dubieus.

juni 1978, vDr/vDr
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(ferugkeer zomervoge3"s/broedvogels, 2e b1,2.-)

De volgende soorten zijn tanaeïi3t iljaarvogerr, maar zijn in het
Ansterdamse Bos in de wintermaanden meestal gedurende korte of
langere tijd. afwezígz

Scholekstel
overvliegend
op Boerand c.q. boei NM
op weilanden Mz

balts aldaar
Kievit

overvliegend
op weilanden Mz
balts c.er begin baLts

Tureluur
overvliegend
op weiJ-aaden lulz
regelmatig aldaar

t9?7

LL/2
24/2
27/2

L/L
L5/t
26/2

to/1
t7/3 e.v.

L4/2 |
24/2

19.29

24/2
2/)
e/,

daarna pa6 weer m.i.v. 22/z

to/3
Lt/3
8/4 e.v.

Samerigesteld door: Me j . l"lr. J.H.U. van Drooge
juni 1978, vDr/vDr
*+'i***,t*,Ë,È*.*t!t,t*:t|i+******,t:t**!iri*!t,È**t******d.,i*:r,r****tt,f**t*,r**,t{,t*t!*rt

De Redactie ontving de volgende brj-ef, d.d. 2) meL L9?8, van
Professor Dr. K.H. Voous:

rrvoor het zo juist verschenen rrMededelingenbradtf , 16e jaargang rrro l1
dank ik u zeer. Het is een fijne, enthousiaste groep, die dit all,es
mogelijk maakt

Met name zou Ík in dit geval Joop Buker en zijn nestkastgroep wiLlen
gelukwensen met de bereikte resultaten en het j.nteressante verslag,
en - uat mijn eigen belangstelring betreft - : het stukje over de
Rietgans met rose snavel-band vond. ik gewoonweg leuk !

.Met veel succes voor volgend.e afleveringen en hartei-ijke groeten,
Hoogachtend,

. rrogo K.H.Voougll
't*'k't*******:È****,i***!í.*,1:lrt*******rÈlË****{.!t:trÍ!r***,t,È******!t,r****ri,i*!ttt*!t**

De Redactie heeft Professor Voóus schriftelijk bedankt voor zijn blijk
van appreciatie, dat hopelijk stimulerend zai werken op de activiteit
van onze leden.
juni 1978, vDr/vDr : '



+Inventarisatie Noordkant - l9??
voor de inventarisatie in het voorjaar van L9T? werd. d.e Noordkant
van het Amsterdamse Bos in J delen verdeeld." zoals gebruikelijk
vormde een denkbeeldige lijn door de Roeibaan in lengte-ri-chti-ng,
doorgetrokken tot de Ringvaart, de zuidelijke begrenaing, terwÍ.j1
het Nieuwe Meer de noordgrens vormde.

Noordkant I: Noordoostelijke begrenzing: Jachthavenbos en Veba
parkeerterrein - lïestelijke grens: Banaan en
Grote Sluis.

Noordkant ïI: Van Banaàn en Grote Sluis t of begin middelste bos
en Meerpad Oostl dus inclusief het Koenenbos, het
eerste bos en de Oeverlanden van het Nieuwe ivleer aan
weerszijden van het excursiepad.
Van ilestgrens Noordkant Iï tot de Ringvaart,

Als coördinatoren gaven zich oorspronkelijk op resp. mevr.
Brinkers, Cl. v.d.. de Wiel en P. Scholten.
Enerzijds werd gehoopt op daadwerkelijke assistentj-e van ervaren
inventariseerders, anderzijds.op deglnaine,aan de inventarisatie-
tochten van nÍeuwere leden, zod.at zij kennis zouden kunnen nemen
van de methode van inventarisatie iran de Vl/G, vn1 . door het vast-
stellen van zangterritoria.
De nieuwere leden lieten verstek gaan, terwijl slechts mej. Arnt-
zen daadwerkelijke steun verleende door op regelrnatige basis in-
ventarisatiekaartjes te produceren; enkele anderd leden leverden
incidenteel bijdragen met losstaande waarnemingen.

Uiteindelijk werd slechts echt geinventariseerd. door:
Noordkant I: Hr . Wieringa, zeer frequent, soms zelfs dezelfde

Noordkant II:
dag op verschillende tijden.
5/1, L2/3, 79/3 R. en s. ochoevaart; 26/, s. Schoevaart.
3/4,, 8/4, t/5 cr. v.d. wiel; ?/5 s. schoevaart,
tB/5 ct. v.d. liriel .
3/6, 23/6 S. Schoevaart; 24/6 cL. v.d. utieI.

Noordkant III: P. Scholten en J. van Ti1 inventariseerden slechts
gedurende een korte periode en onvoldoende frequentt
zodat uit door hen verzameLde gegevens geen bruik-
baar resultaat te destil-leren vieJ.

I

Noordkant IlI:

Soort:
Fuut
Dodaars
Blauwe reiger
tlíi1de eend
Slobeend
Kuifeend
Knobbelzwaan
Boomvalk
Fazant
'rUaterral
Ííaterhoen
Meerkoet
Kievit

(zie noot 2)

ng

leruitoria c.q. broed.gevqllen

Noordkant ï Noordkant II
4, inc1. op Banaan 5

1 (zie noot 1)
Laé
ng
I, juvenielen gezien
3à4
I, vijf jongen
1, Been jongen
n8
1
ng
ng
7

2

n8

7
11

resp. door. !í. [ieringa en R. lchgglgg*.



(inventarisatie Noordkant L9??, 2e blz.)

§,esr.g
Holenduif
Houtduif
Koekoek

No-or4kant I

Bosuil
Ransuil
Groene specht
Grote bonte specht
Kleine bonte sPeeht
Boerenzvualuw
Wielewaal

ZwatLe kraai
Ekster
Vlaamse gaai
Koolmeee
PimpeLmees
i,latkop
Staartmees
Boomkruiper
lÀJinterkoning
Grote lijster
Zanglijster
Merel
Nachtegaal
Roodborst
Sprinkhaanrietzanger
Rietzanger
Bosrie-tzange. r
Kleiue karekiet
Spotvogel
Zwartkop
fuinfluiter
Grasmus
Braamsluiper
Fitis
Tjiftjaf
Heggemus
lrlitte kwikstaart
Spreeuw
Groenling
Putter
Kneu
Vink
Huismus
Ringmus
Rietgors

(zie noot J)

min. 3 (noot 4)
L

1
1
ng
8,
4
I
3
3
15, incL.

incl i
incl.
incL.

lot

incl. I Veba

2 Veba

I Veba

5

Noord.kaut 1Ï

n8
1à2oo++ constant

aanwezig

(zie noot ])

mogelijk 1 in
Koenenbos

mogelijk 2
verstoord

à3
à9

L5

t
?

(noo
(noo
+1

max. I
ng
7
3à4

2
a

1

7

1

2

'r,

i
2

ng
1
ng
5
,
1,
1,
2
8

23t
la:
14à

I Veba
2 Veba

L1, iu,
1
8àro
2
1àe

à6
à8

i,
7t
5

n8

(noot I
incl. 1
incl. 1

io; ,in.L. 1 Veba
11, inc1. 2 Veba

'' ' -L7i incL. 2 Veba
[.O.
ng
ÍI .O.
tI .Oo ?

II .O.
ng
n8

!

:
1?
6,
,-,

) :.za
6à

Veba
Veba r6)

t?)

ng = Niet geteld
,rlo., niet in geinventariseerd gebied, (mogelijk) we1 in naaste

omgeving. -

: enkele soorten zijn we1 in de lijst op8enomenr hoerel in
geen van beide gebieden in l-9?7 een territorium werd ge-
noteerd., omdat van deze soorten in het verleden (vrii) regel-
matig aan de Noordkant territoria werden vastgesteld.

De resultaten van het Veba parkeerterrein werden apart genoemdt i'v'm'
het feit, dat dit terrein Ui; inventarisati.es in voorafgaande jaren
niet steeds werd meegeteld.



(inventarisatie Noordkanb, -19??,, 3e b].z.) 6

Noten bi de soortenli st:
1. Dodaars (Noordkant Iï)

AfTf ex in prachtkleed, schuilhut oNM i 3O/4, 6/5, ?/5 balts-
roep aldaar gehoordl lB/S I ex ald,aar in prachtkleed. Redea
Senoeg om aan te nemen, dat hier sprake was van een terri-torium.

2. Kui:lesn{ (Noord}rant I)
ïn dit gebied regelmatig I paar ïIaargenomen, maar geen pu11i.

]. Gqoene specht
Noordkant 1: we1 in het gebied waargenomen,
nemj.ngen onvol_doende om van een territorium
Noordkant II: vele waarnemingen, tot ver in
inE-I-ei-frëi vermoedelijke kenmerken van een
cursiepad ONM.

maar aantal waar-
te spreken.
juni. Op 20 augus-
, juveniel bij ex-

4. Boerenzwaluw (Noordkant ï)
Onder de brug van de Grote Sluis en enkele andere bruggen.

). Spotvogel (Noordkant I)
1 temitorium ?
uVaarnemingen_ op 21 , 23, 24 , 2J en JO mei.

6. Grasmus (Noordkant II)
Slechts op / en 21 mei zin§end ïraargenomen ONM.

7. BraamsLuiper (Noordkant II)
I territorium ?
Zangwaarnemingen op 1r 2 en / mei.

W. Wieringa
Voorburgstraat 2O1
1062 fiZ Amsterdan
TeI.177072

R. Schoevaart -.iàx"""i";;t- i?ÍrÍ
1O7B PiB Amsterdam
Tel.79ol2a

I

(Ccörainatie van beide resultaten: vDr)

Amsterdam
J;;ï-Í97r '

WW, RS, vDr.
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De f'a1k1and Ej-lande.n

V.an half februari tot half februari l-978 hebberÍ Yól-artda en i.k 'rondge-
reisd op de Falkland Eilanden. Behalve de omgevj-ng van Port'Stan1ey,
een plaats.van 10OO inwoners, de helft van de totale bevolklng, heb-
ben we- no6 <lirie andere plekken bezocht: Kidney Island, New ,ïsland en
Volunteer LaAoon.

Tegen de avond werden Wij met een vissersbootje naar Kidney Island 6e-
bracht. Op zee \rerza.nelden zich duizenden érauwe pijlslornvogeJg.em naar
hun holen te gaan onder het tussock gras dat het gehele ej-Iand bedekt.
ïn de schenering begonnen ze rond te vliegen en toen het donker werd
hoorde je ze ovèraI-i.n de tussock ploffen. Ze waren in dit meer dan' ,t'
manshoge gras niet meer te vindenr "Af en toe vloog er ook een witke,el-
stomrvogel die een heel ander geluid fiet horen.

Het eiland is niet meer dan anderhalve kilorneter lang en slechts enkele
honderden meters breed. Toch kostte het ons cen hele da6 het rond te
1open. Kon je rs nashts al niet veel in de tussock zíen, overdag was
het niet veel beter. De Magelhaqn Binguins voor je voeten merkte Je pas
op door hun geluid, orndat het Sras om je niddel he
Deze pinguins broeden in holen onder de tussockpol

t uj.tzicht belemmerde. .

len nog beneden die van-
de pijlstormvo6els. Bij cle andere kant van het eilanC hoorden we van veffe
reeds snerpende en piepende gelui-cien en ,nu en dan hopte er iets voor oLze
voeten weg. Soms a1s je niet terder kon rnoest je je op een po1 werken en
dan pas zag je c1e kalkoengieren boven het gras zlueven. Maar het geluid
kwam vanaf de 6rond. Tenslotte bij cle kust zagen we hoc talloze r.otshop-
pef varr de rotsen in cle tussock verdïrenen. Deze kleine pinguin met 8e1e
oórpfuimpjes broectt op de begane grond. Soms stond er é6n vlak voor je
met zljn rug naar je toe'en kon je hen stiekem aaien. Dan keek hij heeL
streng on en a1s je zae,met wat voor felheid ze elkaa.r te liif konden.gaan,
schroË 3e toch w"Í even. Als je stil zat kwamen ze vlak bij ie, de natte
uit zaei de vieze op weg naar-het water, waar ze met de poten na6tr voren
insprinfien. Er viel-er 6én van de klif, die eigenlij]._t" stcll was om.te-
gen op le huppen en dic andere voctje íoor voetje beklomnen of afdaaldent
nlet hin flip!èrs in evenwicht blijvend. Hij kletterde beneden op de rots,
stond weer op, schud,cle zich uit en vervolgde zijn dagelijkse tocht'.
De zeeleeuweà'in het ,water vonnden een groter Bevaar. §gning.sflalscholvers
traoffie1ger:akke1ijker:diev1ogenvaI1enna.irhunnestenopeen
vlak stuk boven aan d.e rotsen. Voor hen, of liever voor hun jongenr wà-

enz d en
een macar onl_-

dclen rotsaalschol-
ren de grote iaËers het gevaarlj.jkst. Dolfi.in+eegwgn
pikten van-nèt- gemorste voedsel en ertussen stond hee
pineuin te ki.iken. Beneclen tussen cle overhanS,ende kIi

-

Íers hrin Jongen en zaten kurakken te slapen.

lsu
fha

ïlle hadden drie dagen de tijd om a11es te bekijken. Dan zou het bootje ons
van dit onbewoonde eilandje ophalen, inits het weer nie t te ruw vras. Eén dag
hebben we tevergeefs op het strand gewacht. Aan deze kan t van het eiland
kwamen de }Íag elhaen pinguins aan land, gewoon lopend en rennend a1s ze plot-
seling voor ons uit zee opdoken, zo snel dat ze vielen en zonder opstaan oP

poten en flipp ers verder 6qlngen. Tussen het kelpwier zv'Íorumen Falkland Ej.-
lancl a en oriboote en kelpEq4zen. Van de raaffi EE
mannet je e enaal vlit, naar hct vrouwt je viel nauelvelij ks op tussen d'e rot-
§eor Er zaten ook scholeksters, 6én soort met een gele oogring, één met

een rocte oogring. Befra-lve de Magelhaen pi nguins víaren a1le vo6e1s zo tan,
dat een fotograaf niet zou weten wat hij net zijn telelens noest doen.
Het tussgsl(tr!3e-11-ie kwan bijna op onze s choot zitten, toen we de volgende
dae Emslïe vreer het bootje aan de hori zon zagerL verschijnen.

uie vertrokken uit John§tonts Harbour met "!?" vo:r een week. wèr,gÍngen land-
inwaarts langs Ïage heuvels en kl-eine meertjee. op clrassige pLehken zaten
watersniplgn en d§!-g-§,, op c1e dro§ëÈe "d9Ien rooÈhorstptgvielenr -r'3ar.verder
A;"64"1"- oe ffiTe bonen haddón we bij cle ncderzetting van Johnstollrs
Éarbour 6ezien: van naturc groeien er g,een bonen op d.e I'a1kland Eilan-den.



B

De eerste nacht zoud.en we j-n een verlaten hut sJapen en dat v,ras maargoed ook' vrlant we noesten de Dutchriranrs Brook nog over, lvelks ciieptezich al liet raclen toen lve op het strand van Dutchraants Poncl zeeoli fan
EeË-ïïnsten

goed
zasen, die de rivier door,6ezl"rommen moesten zL jn. De overs
, maatr het over6ooien cler schoenen kostte één van OnS een nat pak.fn het hutje ï/as genoeg turf om de kleren te dro §o.rlr De volgencle dagliepen we zonder verdere tegenslagen cloor tcrb Màs Bride Head aan deNöordkust, v/aar lve onze tent nidden op de kaap zetten. "A.an de kust wa-ren meteen meer vogels : hooglan!Eanzen, caracarats

onie konings,
e meeulven en sterns.

en rots-Even naar het Westen $/as een grote ko1 aalscholvershoppers, waarvan cle lucht en de geluiden met de wj-ndvlagen tot onzetent doordron6en. On cle t ent lagen prooiresten van slechtvalken , voor-namelijk prions walvisvogels). I0e moesten aan de avel ons den-ken, die op Ncw Islan d rs nachts bi j duizencler. oiil e oren v ogen op wegnaar hun jongen in de grond. We hadcien er enkele g evangen net Jan Strangedie een studie van prions maakt. De resten on Mac Bride Heacl waren ouden na enig zoeken vonden wi j een volledige bovensnari.el. Tot onze verba-zi.ng was cleze veel breder dan die van de vogels van New ïsland. Dit moes teen ancler soort zijnl Van ho1en was ni-ets te vinden en ook r s nachts wasgeen enkele prion te zien. Later vonden we'no6 enkele bovensnavels , naardeze waren minder gaaf en zouden we1 van dunsnavelpri-ons kunnen zi Jn.Het geheel leek op een kolonie van verleden jaar en nisschien uras ertoch iets waar van het gcrucht dat er op Mac Bride Head prions zoudenbroeden. Maar de vra:rg lvas nu welke soort.
We trokken vercler oostr,,iaarts langs de kust. Behalve een kolonie zeel-eeutvenzagen ure aan de stranden overwinterencte n tefs t o r,s en enke-1e drieJeenstrandlopers en bi.j de rotsen roo zer en en kalkoengieren"
De w:Lnd ryas toe 6enomen, zodat rquzenstomrvoflels en zytar .U],V trossdicht bij cle kust vlogen. Vlie g en cI -íijí- a1Tít r o s s e n vee wend ar r danop de broedplaats. 0p New f slancl zagerL we hoc ze fladclerencl en krui pendbelaagd door rotshoppers hun nesten bereikten. Deze zí jn gemaakt van mod-der en worden Íeder jaar verhoogd. Het grijze jong heeft clezelfde kleurzodat ze slechts opvi-elen door het k1a.pperen van de sna.vel.
rs Avonds kwamen we bij Dutchmanfs IslancL. Dit roor tussock overwoekerd.e
eiland is alleen bij 1aa6 water te bereiken. Tegen de schenering kondea
we ook daar cle grauwe pijlstorr,rvogels zien v1ie6en. We kanpeerden op een
weide midden tussen de gaozen. rs Nachts was het windstil en overal klonkhet gqbalk van de Magelhaerrpinguins aan cle moncling \ra-n de Dutchmanrs Brook.
Het overtrekken kostte hi-er geen moeite; we koncieÀ zelfs de laars€D &a[-
houd.en. De zeeolifanten hebben hier over het strancl noeten rrlopesrr e d..w.z.
a11een met hun voorpoten, het zware lijf meeslepend, Oomobbenl ,oà1, zec-
leeuwen en zeeberen, kunnen wel hun achterpoten onder het lichaar:n krijgen.
Zeeolifanten noeten clan ook or:t de twintig i-reter rusteu.

41 die'dagen hadden we steeds schapen gezlen, maar nu zagen we ook enkele
koeien en woeste vcchtencle stieren. Tussen Cow Bay Bea.ch en Rock Head pond
lagen meertjes met veel ganzen, nu ook rooclkopËanàenren vijf soorten eèo-
den. Bij Volunteer Lagooi: stoncl 1i,'eer een verlaten nuis voor ons kl-aar met
zwartkeel-rrinken i n de iituinri. Het ïreer was beha.l_ve de eerste tl.ag redelijk

weinig regen, veel zoit etl vtrincl, maar nu wakkerde de wina
t weer op de Falkland Eilanclen is erg vrisselvallig en
n ciat je gier, seizoenen op 6én dag kan hebben.

[évreeÉfr-- sfè cE-ts
tot storr aan,. He
de bewoners ?,eg€,i)

l'lle bleven clrie rla6en in het huis, liepen naa.r Cre Zeeberen op Volunteer
Pointenzwierven1ac1eougevingopzóeknal,lri<onffiELig.1rÏevonden
een kleine kol-onie tussen Sentgo pÍn$uirls. Deze lr-atste had.clen a1 lang
grote jongen, die nj-euv'rsgierig op je af l*v€ui'rcrn otii voor je voeten een
inktvisje uit te kotsen. Op Ner,'r Island natren v're dit nog wel eens nee voor
Jan Strange, maar t:u vonden vÍe de prionsnavels voldoende. Koningspinguins
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dragen hun ei. op hun voeten en plooien hun buik er over heen. Slechts
enkele hadden aI kleinc jongen. De ou<lers lieten een trompettend ge-
luid horen, cle jongen een gepiep.'Zo kunnen ze elkaar leren herkennen,
want de ouclers voeren alleen hun cigei: joni;. De hele cyclus duurt
eigenlljk te 1ang, zodat iecr,er paar in drie jaar naar twee keer kan
broeden, De jongen van vori6 jaar waren nu, aan het eind van de zomer,
aI naar zee vertrokken. Ook cie jongle zeeolifanten u/arcn al vue6; a11een
enkele volwassen dieren largen te ruien a;.n dc oevers van het Lagoon,
ïraar een vliegendle-_s:9gQ]nb-qc_*lencl v;egv1oog, voor het watervliegtuig dat
ons tenslotte kwam ha1en"

Terug in Port Sta.nley zochten rr/e neteen Jan Strange op, c'iie inmÍc1$e1s
van New Islancl was teruggckeercl. Hij hacl a1 eens een nleuwe prion"broe-
dend op Beauchène ïsiancl gevonc'ien. ivlaar cle snavel lvas van een derde
soort: de antarctische prion. Levend hadclen lve ze neel
dichtstbijzijnde bekencle ïrroec1p1ar...ts op 01ifantseilancl,
neter zuideli-jker. lviisschi-en is ook deze prion een nieu
broedvogel. Er i-s nog ni-et alles bekencl over d.e vogels
eilanden.
*{Fu.*ry Prion, Pachyptila turtur). Jow"i cle Roever

Een goecle 6ic1s voor de vogels van de Fa1klanc'lei]-aricLen is het boekrrThe Birc',,s of the Falklancl Islandetr, geschreven door Robin lrrl. Vlloocl.sr
ultgegeven cloor Anthony ]rIelson" 0swestry, shro.pshire, l9T, (Engeland).
De vol6ende lijst is gebaseercl op clit boek:'cle en.6;e1se en wetenschappe-
1i jke natïlen van cle vogels en cle zoogclieren uÍt bovenstaand, verhaal - -
tTorden volr'lens de gcbruikel:jke systematiscirc volgorcle Veriiield.
Koningspinguin, I(in6 Pcn6nin, Aptenoclytes pata5onieus
Gentoo pinguin Gcntoo Pen6luin, Pygoscelis papua
Rotshopper, Rockhopper Peilguin, Eudyptes crestatus
Macaronipinguin, Placaroni Penguin, Euciyptes chrysolöpba,s
Ivlagelhaen pinguin, lT agcllanic pengu-i-n, spheniscrs n ogó11a.nicus
Zwartbrauvralbatros, Black-browec.l AlbatroÉs, Diomed.ea melanophris
Reuzenstornvog;e1, Gia.nt Petrei, Macronectes gi6anteus
Antartische ':rion, Dove Prion, pa_hyptila c'Lesolata
Dunsnavchvalvisvo6'e1, slcnc'.er-bil1eri prion, pachyptila bel_cheri

- r Fairy Príon, Prchypt;la tlrtur
iltlitkeelston^lvoge1" Shoeuahei/litnite-chinneci Pctrel, Procellarla aequinoc-tial-is
Grauwe pijlstormvogel, Sooty Shear.,r'ratcr, puffinus griseus
Rotsaalscholver, Rock Corr:orant, Phalacrocorax magellanicus
I(oninÍ:saalscholver, King Cormorant, Phalacrocorax albiventer
Kwak, Black-crovrneC iVight Heron, i'ïycticorax n. cyenocephalus
Rooclkopgans, Rudcty-hcac1cc1 Goose, Ctrloi!phaga rubic',1ceps
Hooglancl6ans, Uplanc', Goose, Chioëphaga picta lcucoptera
Ke1p6a.ns, Kelp Goose, Chloöphaga hybriCa nalvinarun
Falkle.ncl Eilr.nci nÍet-vlie gendc stoorrbootc enci, FalklanC Fli ghtless

Stear,re:: Duck, Tachyeres brachyptcrus
Vlie6ende stoonbooteenc'l, Flylng Steancr Duck, Íachyeres patachonicus
Kalkoengier, Turhcy Vulture, Cathartes aura falklanclica
Roodrugbuizerrl, Rec'l-backed Hav,ik, Buteo polyosome.
Caracara, Crcsted Caracara, Polyborus plancus
Slechtvalk, Peregrinc Falcon, Falco peregrinus cassini
Scholekster (gcle oogring), Magellanic Oystercatcher, Haematopus 1eu-
copodus
Scholekstcr (rocle oo6ring), Black oystercatcher, Haematopus ater
Roodborstpler.ier, Pufous-chested Dotterel, Zonibyx mo<lestus

gezien bij de
Cuizend kifo-

we Falklandse
van c1e Falkland
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Bonapartets strand.loper, lirhite-rumpeC Sandpiper, CaliclrÍs fuscj-coI1is
Drieteenstranclloper, Sanderling, Ca1iclris alba
Watersnip, Comnion Snipe, Ga11ina5o gallinago
ZuiC,poolklp, Snowy Sheathbill, Chionis alba
Grote jager, Great Skua, Catharaata skua antarctlca
Dolfijnraecuw, Dolphin Gu11, Leucophaeus scoresbii
§ternr South .A.merican Tcrn, §terna hirundinacea
Tussockvogeltje, Tussock-bird, Ci-nclocles a. antarctj"cus
Pieper, Falkland Pipit, Anthus correnclera grayÍ
Zwartkeelvi-nk, Blaok-throated FÍnck, Melanociera. nlo melanodera

Patagonische zeeleeuw = Manenrob, Southern Sea Lion, Otaria byronia
Falkland zeebeer, Falk1and. Fur Seal, Arctocephalus a. australis
Zuidelijke zeeolifant, Southern Elephant Sea1, Plirounga leonina

r\ 4 <lt 1. Port Stanley
2. Kid.ney ïs1and
3. New Islancl
4. Volunteer Point
5. Johnstonfs Harbour
6. MacBride Heacl
7. Bea,uchène Isla.nd

a

6

5 4
2)r'\
v n'0

\J
2

í -),
l-lv-(I

fT

Schets Falk1and Eil-anclen
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De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld,
verantwoordelijkheid van de waarnemers.
Nummering volgens Vogelgids, Je druk.
De nunmers tussen haakjes (..) verwijzen naar
van het Amsterdamse Bosrl , verd.er te noemea rrB

+(..) betekent: aanvulling op d.eze Avifauna.
1

(]) 5. guu! Diverse waarnemingen wijzen op d.e volgende broedparen:
Tgg_§gg:den van de Bosbaan: 1. NO-hoek NM bij viaduct Rijksweg -
2;-Íis-si66ï-E;Ë-0-ïa;-Ëi66rdijkj e - 7. Kj.nderspeetrptaars -4. Hoornsloot bij sluiswachter Mus - ). Banaaa - ? terzerfd.er tijd
oeerd,ere waarnemingen buiten Grote Sl-uis - 6. NO-hoek ONM O, hoek
Koenenbos, binnen afsl-uitbalk NM - ? meerdere waarnemingen ook bui-
ten afsLuitbalk, le inham ten ifl van Gt - 7.ONM li{, hoek Koenenkade/
begin exc. pad. - B. eind excursiepad - 9.Z!ï-hoek oNl,l lÍí, sroot ten
l[I. van plasje schuilhut - 1O. sloot Meerpad tï - LI en 12. oeverpark Mr.
Elders: Ringvaart t.h.v. da1let je PB - ï,and.scheidÍngsvaart t.h.v..
Rifr:Eàntoor èn t.h.v. Katerstraat.
§:llgl!]lglggl: rietkraag kanobaan ten NW van brug 5?Z - kanobaan bÍJ
kampeertemein - Amstelveense poel (meerd.ere pareu ?)

(?) 9. D_o{aars

\/4--a-éi, winterkleed, Ni\Í bij w. 24 (fSm)
8/) 2 exx, omgeving oererp*rk (AA)

16/4 1 ex, oeverpark (AA)

18. Aalscholver Waarnemi.ngen op c.q. over NM:
ffi,2oapri1;-2omài;i4juni(lA,Bakx,Buker,vDr,
SS, ESm, !ïijker) max.: B/4 3 exx op paaltjes pJ-us I zrryemmend
NM bij ct (Buker, SS)
ELdersz 8/4 15 exx ri. O. heuvel (Buker, SS)

A:-Irelsrlelilsrltlaarnemingen ONM c.q. wl . Mz, max. l paar c.q. 2 exx:
1, B, 9, 16, 20, 22 a;ri1 (AA, Buker, dGr, S§, tïijker)

(e+) J7. smient Enige vraarneming 2e kwartaal:
16/4 3 {l o NM bij Gt (et)

(26) ]9. slobeend
maand aprj-I waarnemingen, meestaL gepaarde €xxo; max.:
] paar oNM (ESm)
2 paar in sloten wI. Mz (dcr, vDr)
] ö omgevÍ-ng exc. pad - 1 ö wl-. Mz (U)
akx, vDr, dGr, Pahlsson, SS, ESm, lirieringa, ï[i
o met 10 pulIi, j 1 week oud, 2e sloot wI. Mz

§ met 6 pu11i, Í a dagen ouit, sloot midden w1

(29) 42. Kuifeend
22/3 2 pàar, 3O/3 4 paa:r, A'v. poel (aer)
2?/4 nog I 40 exx, verdeeld over NI,1 (eli;
L4/.5- o met ! nurri, w1. Mz (lvÍeringa) - 30/6 iden, minstens ! pu}Ii (vDr)
20/6 g met U pul}i, exc. pad ONII (gatx)

(ro) 41. lafeleend Enige wng. 2e kwartaaL:

blÍJven voor de

' rrDe Vogelwereld
os Avlfautlart.
e ook = o-kLeed.++

(ro)

(2r.)

IIele
24/4
2t/5
20/5(u,
7/6
8/6

B ker)
Wiéringa)

NÍ,2 (iiieringa)

j
(
a

ZZ/F 3 exx ri. O, oNM (sS)

On 5J. Grote zaagbek Na )/4 (1 paar Ni,I, dGr) nog:
ffimend op Mt zi3ae .raagpaa-(ssi

(40) 55. gergeqnd.
22/4 1 pàài neerstrijkend rodelbaan en fouragerend (SS)

AMSTERDAMSE BOS, tweede_kwartaal 1978



(Asd Bos, 1978-II , 2e b:-.z,)
(51) ??. sperwer

r5l4-J-6Jeer
IoONM

2o/4 .n+ zz74

$6) B . Bruine kie
5

(6f ) 89. Boornvalk

8, 9 ,-L5,

27/4 1 ex, Schipholbrug (Verhoeve)
strijkend in bosje ONM t{ (Ss;
(gu*er)

1 ex kamp. terrein (Straatman)

kendief

-L2-

, van ONM r . Zandput Nieuwe Meer (vïieringa)

- 22/4 l-ex ri. O.

24/4
2/5

6/5
73/6

rc7) 1o2. tïaterral Na zJ/J nog slechts:
r:/4 -seEoorE, oNM (ss;

(74) rt2. scrrolekster
@.:l8/4aanwezig,22/543ongen(dGr,Topsvoort)
13/6 7 exx fouragerend., Grote §peelweÍae-(ylferinga)'

( 82) . !ïatersni
+ exx otrtt'i (aOr)

2L/4t rïr&xr 6 exx wI. Mz c.q. ONM (D. Beckers, Buker,

26/4 en 29/4, oNM (uïierÍnea. pahl_sson)
, Koenenbos (Ss) - 1 ex oNM'(nuter)

1 ex Grote Vijver (f1ot, SS)
I paar ONI'{ omgeving kunstnest (fSm; Stroeve)
2 exx middelste bos (Buker, dGr, Hartog, Kraak, Sandee, SS)
1 ex ONM (!ïieringa) -

1 ex neerstrijkend.ONM bij kunstnest (nS, SS)
1 ex hertenkamp (Wieringa)

vDr, dGr, ESm, Uijker
6/5 1 ex, balts, oNi'1 (rsm

(8:) 12§. Houtsnip
)

t9781-q-{5 temitoria (Butcer)
(86) 128. wulp

Z27q---4-exx neerstrijkend. wl-. Mz (SS)
12 exx ri. O, over heuvel (SS)

(87) L29. Regenwulp
L9/4--7-íii-oïer oNM,

door ri. N (aOr
28/4, 2/5, 5/5, 1 ex

(88) 1fl. Grutto Buiten Noordkant:

4/4 4 ex* opvliegend. wI. Mz (Verhoeve)
wilden invallen doch vlogen uiteindelijk

, Ko1k, Houtkamp)
over kamp. temein ri. N. (Straatnan)

ff/3 --faftsroepend over kamp. terrein (Straatman)
23/4 baltsroepend boven ScÈinkelpolder (vDr)

+(8g) lJ2. Bgsse grutto
L5/4 -JTexx;Taag ri. Nli over Meerpad, waarschijnlijk opgevS.ogen

van w1 . Mzi rrgruttotslr m.1 opgewipte snavels, zonder vleugel-
streep en met een grijze staart, met grijze streepjes gebàndeerd;stuit wit' poten nauweJ-ijks buiten staart uitstekend (§S)

(90) IrJ. i,íitsatje

2/.5 ! 23.OO uurl 1 ex roepend over kamp. temein (Straatman)
6/5 I ex op baggeruand langs sloot kwekerij Schinkelpolder (dcr)

(92) U2: Oevertoper
27/4 1 ex NM (guxer).
Verder Noordkant 2, 6, 9, t3, 18, 20 mei (AA, RS, SS, ESm, Kraak)
max.: 675--6-éii ct (ns, ss)
t7/5 1 ex Baltan (Buker)
§gll}ISllglg::: van 6 t/n 23 mei fouraseerden dagelijks exx op sloot-
rand kwekerij. Sloot was uitgebaggerd, bagger gestort langs slóotrand.
Regelmatig J exx, éénmaal 4 exx (aCr). Laatste $rng.323/5 1 paar baltsvliegend aldaar (dcr, D. ae Jongà)



t3

(102)

(Asd Bos, t978-rt, )e blz.)
1!8. Kemphaan
18/5--4 kemphennen wl. Mz (ttiieringa)

(rr:) L?4, zwarle stern
8/>

(ru) 1
exx . teryein (Straatman)

(tal) ].9r. Ilolenduif
- Broedgeval in bosuilkast irkt startz B/4 I ex zang (Buker, ss)27/4 J- ei, later 2 eieren (gut<er)
. L3/5 zowel 1 paar bij bosuilkast pkt start als 1 paar rangs Ring:

vaart bij Mz, ts. fietspad en Rv (Wieriri.ga)
- BroedgevaL in bosuiJ-kast, Karnemelksgat:

2U4 2 eleren, later 2 jcngen (nutór)
. ?2/4 2 exx bij eksternest, aulUete brug (But<er)
- Kj-nderspeelplaats Noord.kant:

zangwaarnemingen bij eksternest op L:./1 (SS) en l7/4 (vDr)
, 15-/.4 zang bankenplateau ten o. vàn Kreiae vijver '(ss, 

vDr). 6/5 zang dalletje pB (Buker, sS)
. 7/5 2 exx zang \l reii. (But<er) l

. 9/5 2 exx meeuvÍencilariden (SS)

(1z11 . Torteldui.f

8 exi
Visdief

5 I ex zang,
, e.V' Z, eXX

+ 1 ex ri. NO, meeuvÍeneiland.en (Clí, SS, Kraak)

, eerste voorjaarswngr i ,

Eerste voor jaarsntrrng. :
kvrekeri j ( aCr)
zang overzijde kanobaan kamp. terrein (straatman)t4/

(fa51 195__, Koekoek
vermoed.eli jk
kamp. terrej
NM bij oM,i (

irt

roffel Koenenbos (agr
2e Tribunebos (Suker)
roffel bovenbos (AA)

Eers te voor j aarsïuaarnamingen :
gehoo:'d, Jaagpad. (tIIieringa, pah.1-sson)

n (Straatman)
',..)r) - kvyckerij SP (aCr)

(1IZ) 20?. GierzwaLuw lierste voorjaarsïrnp. I
zt+/+ 2 exx boven olll{, 1 ex boven Arv. poel (Esm, stroeve)

(tl6) 2I4. Groene s cht Noordkant waarnemingen op:
B;E; -iil-Eeckers , S§, ESm), meestal bijexc. pad ONM, maar ook v,rel in Tribunebos en oeverpark [Í2.

E1ders: 8/4 hertenkamp, in ka1e, boven and.ere bomen uitstekende
IaËËeA (aIs 3) (ss;

29/4
30/4
t/5

e/4
L2/4
L6/4
29/4

èn

6/Y

27/4

l7-/.4 et 2O/4 bij kinderbarl, zijde Vreil. (vDr)
_6/S 1 ex gehoord. Zrridzijde'BosËaan (Buker, SS)
rn april ook waarnemingen in mi-ddelste bos en langs Ringvaart (ESm)

(1IB) 2t Kle ne bonte s echt
roffel oenentros D. B eckers) - g roffel meelbespaa (AA)

meE excursl-e /
- l5/4 roffel Hoornsloot (SS)
- 23/4 roffel Koensnbos (vDr)

roffel en roep Koenenbos, iets later i.dem eerste bos,
moedelijk zelfde,
roffeL en roep begin Meerpad., kort na vorige waarnemi
Op beide p1aatsen ook gezien. Z à J tem. Noord.kant ?roffel bovenbos (Buker, SS)

daLletje PB (BuXer)

ver-

Il8.
(vDr)

(14o) 23o. Draaihals
4/5 l_ ex vlie

herstelde
gt tegen raam huis dGr; bleef versuft 1iggen,zich en vloog na j 1* minuut vefder «aer)

(]-[17 224. veldleeuvreri-k
22/4 I ex zar\gt 6euvel- (sS)

maar



(Asa Bos, 1,9?8-ïI, 4e b1z. )
(f4f) 226. Boerenzwatuw Eerste voorjaarswng.:

?/TËarr.p. teme,in (Straatman)
(146) 221. Huíszwaluw Eerste voorjaarswng. l

3O/4 meerdete exx boven w1. Mz (nSm)

(220) 22 . Wielew Eerste voor jaarsurng. 3

inkelpolder (aCr)exr zangt Sch
Aanta1 waarnemingen dit jaar gering.
ïn ieder geval broedgeval OLBh:

-14-

dat zich nog maar over korte30/6 een familie, Í-ncI. bedelend
afstand verplaatste, aldaar

j
(

t
)

ong
vDr

Verd.er vermoedelijk Vreil. en 2 temitoria Schinkelpolder
(Branderr vDr, dGr, i,lt/. Hund, Stritter, ESm/Stroeve , Topsvooit)

(2oo) 247. Boornkruj-per
Ook in ze-kwartaal opvalLend veel zangwaarnemingen.

(160) ?51r Grote lijster
t5/4
254.

fàmp;-terréfn (Buker ) Unige wng. 2e kwartaal.
Q61) Koperwj-ek

8/4
t5/4

(166) 26L.

6/s

L3/5

l7/5 1 paar
(168) ?6!r_P_eepie

wl. Mz (Vrtieringa)

massale z
1 ex kind

Tapuit (164) 258. Beflijster 2

4/4 enige exx Noordkant (Verhogve)
ang Koenenbos (vDr) - 1 ex tttal-ingóplasttSP (Buker, SS)
erspeelplaats Noordkant (§S)

3/4 L ex opvliegend exc. pad ONM
(Verhoeve )

(f6g) 265. Gekcleeg4e rogdstqrart

de Valk; mc,d. ESm)

, Eerste voorjaarswng.:
n, tuin kamp. terrein (Straatman)
weneilanden (dGr, Straatman)
5 L ex, zarlg, tuin kamp. terrein (Straatman)
en en 'acacia I s :
1 dagelijks zang waargenomen (dGr)
rander)

en verlaten boerderij/manege (ESm, J.v. Vliet)

l_o
?oo_++l-ex

plas je ONM !'Í

oNM ld (ESm,
exc, pad ONM

(ns, ss)
F. Eggenh.uizen, C

, (Wieringa)

3/5 1 ö, twóómaàI=erïe
7/5 1 ex zang, bij meeu
B/S iden (Brander) 9/

Amerika: bos met populier'875--Í/* ! 22/5, vri jr,iie

t4/5, L5/5, t8/5 idem (B
I ge:*lggss:. -Ie9§-Ieb§*Èe,Broedgeval bij vervàIJ.éí

+(f7O) 266. Zwarte roodstaart
L2/4 1 ex zan§, óm§eving sluj-swachter Mus (guter)

(u1) 26 . Nachte aa1

2t/
Tribunebosrs Avonds,

Eerste voor jaarsurng. :
( Topsvoort)

zuidpunt Ringvaart Noord (nuXer)
(214) Na 26?z_§qprdeq 4achtegaal

7/5 1 ex zang, meeuweneilanden Schinkelpolder. rs Morgens werd
door J.H.C. de Groot zang waargenomen, die deed denken aan die
van de nachtegaal, maar daarvan zódani-g afweek, dat hij hierover
K. Straatman belde. fs Avonds werd. door beiden opni-euw zang ge-
hoord, minder uitbundig dan ts morgens, maar wéI voldoende voor
determinatie al-s Noord.se nachtegaal. Dit werd bevestigd door J.B.
Buker, di-e bij toeval de and.eren ontmoette, en die de zang goed.
kende van het broedger."al aan de Dj.emerzeedijk.

(rZ4) Qlo e Sprinkhaanrietzanger Enige wng. in 19?8:
22/4--L exr-zang,-óN1,Í-Womgeving schuÍlhut (Buker, AA, J. v. Vliet)



- (Asd Bos, r978-rf, 5e b1z.)
QZ6) 271." Glote karekiet Enige waarneming in f9?8:

4/6 I ex, zang, Kleine Atv. poel (Agr)

l/5 1 ex, zang, kamp. terrei
6/Y J- ex, zarLg, €xce pad ONM

7/5 1 ex, zar.g, omgeving mee'
Na U5 ook nos op l4/5 en 8/6
Trekkers ? (ÀvN: voorjaarstre
5/S 1 ex, zang, bij huis dGr

roep gehoord, maar pas 1

_15_

ï/n8. :
n (Straatman)
(resp. Buker, SS - RS, SS)

uweneiland.en (acr, Straatman)
vo1le zang kamp. temein (Straatman)

k van half april tot eind mei)
;
8/

daarna regelmatig gezien, soms alarm-
5 ineens weer vol1e zang, de hele

(aZI) 275. Kleine karekÍet Eerste wng.:
6/5-T .x, zEng;=Ind exc. pad oNlt (RS, ss)

(fZB) _a16. Eosrietzanger Eerste wng.:
I3/5 -Tex,-rang, bij ct (AA)

(179) 2??. Ríetzqnggr Eerste wng.:
22/4 I ex, iàa6, bosje ten N. van Koenenbos (aGr; SS)

(fBO) 2fp. Spot,vogel Eerste wng.:------Tjf§--T ex, zang, IJsbaanpad (AA)
Z6/S 1 ex, zang,r bij huis dGr. Nog wekenlang d.aarna ïyaargenomen,

dus L territorium aldaar (aCr)
(f8f) a8o. Zwartkop Eerste rÀíng. :

Z/4--1- 6 gezien, excurslepad ONM (.1. v. Vliet)
L5/4 1 ex, zar.g, kinderspeelplaats Nk (SS, lltieringa, Pahlsson)

(182) 282. Tuinfluiter Eerste wng. i
22/4 1 ex, zang, kamp. temein (§traatman)

(181) 28]. Grasmus Eerste wng.:
22/4--T ex, zarlgt heuvel (sS)

fïeinig waarnemingen, echter:
L9t 2L, 22/6 L ex, zangt VteiL. (aOr)
20/6 idem (resp. Brand.er en vDr')

(f84) 284. Braamsluiper Eerste

ochtend; ver.volgens tot eind mei waargeoomen.
Zeker I territorium alhier (agr)

(1851 287. Fiti6 Eerste $rng. :
ZVT-Tex, zarLg, oNM bij exc. pàd (Bakx)

(186) 288. T ift af

(18?) aB9. tr'luiter

exr zaÍ1, bij h
Eerste za.ng-vrng. '
uis dGr-(ddr)

In januari a1 herhaaldelijk gezien; zie vorig BIad. I blz. 39.
Enige waarneming in l9?8t

nbos (Buker, SS)
Later idem, toen ook gezien (RS, SS)

(fB8) 2)2. Goudhaantje
reoria Asd Bos (gurer)

6/5 I ex, zang, bove

(fgo) ?91+: Grauwe vliegenvanger Eerste urng. :
22/, 2-6il1

I paar
bij huis de Groot (dcr).

leef; na ) dagen al eerste ei.
o
fi

Succesvol broedsel, jongen uitgevl-ogen (aCr)
(J-52) Jo4. Witte kygs!4aqt Eerste ïrng.:

25/2 over ONM (AA, SS ) en over Oeverland Poel (SS)

(rf4) fo6. Gete kwikstaart
22/4 -fex;-tíINö, over heuve
6/5 1 ex, fouragerend Gt (SS

Slechts 2 waarnemingen:
1 (ss)
)



*;
(Asd Bos, L)?B-II, 6e b1z.)

16-

( 206) 16. Putter
n apr 1 diverse waarnemingen Noordkant, vnl. Jachthavenbosl

soms ook zang.
2/5 2 exx Oeverland Arv. Poel (SS)

10/6 j exx kwekerij (agr)
L4/5 2 exx, exc. pad ONM (lVieringa)

(2oZ) ]12. sijs
Hele eerste week van april nog kamp. terrein (Straatman)

2/4 Zuíd,zijde B'osbaan (eakx)
8/4 gehoord heuvel; ! 25 exx Koenenbos (Buker, SS)

5 exx Koenenbos in bloeiende Canadese populieren (D. Beckers)
l5/4 L paartje, ö zingend, zowel langs Ringvaart a1s bij Mz (SS)
22/4 gehoord, heuvel (Ss)
2/5 I ö, zÍ-ngend, Jollenpad (SS)

(202) J4J. Rietgors
Eerste zangwaarnemi-ng: 2J/2,
A1 roep gehoordz 8/t (SS)

ONIVI (ESM, CW)

'È*,t*+***:*,1*,È****t**,t*****,i,i*t+,k*rf**+'lÉ****!B*'t**!t'k)i,t*,È***!i*****+{<****

Gebruikte afkortingen waarnemers :

AA - t;tej.Arntzen
Bakx - Hr. en mevr. Bakx
vDr - mejo v&Ír Drooge
dGr - J.H.C. de Groot

RS

SS
ESm
ctÍ

- R. Sehoevaart
- S. Schoevaart
- mej. §mallegange
- C1. van de Vfiel

* * *,t* * * * *:È * * * * *:* * * *,È* * !t 'i * * ** * r< r( * * 1. * !t,È *,È * * * * *,t :F i. {. * *,t * * *,i * * 't * !È *,È ** *,} d(

NB: Vriendelijk verzoek om waarnemingen voor d.eze rr"ibriek steeds
uiterlijk eind van elke maand aan de samenstelster door te geveno
Zij worden a1lg op vogèlsoort overgenomen, en voor deze registratie
is een chronologi-sche volgorde zeer belangrijk, evenals voor de
iritwerking van de selectie ter publicatie in het Mededelingenblad.

Samengeslq}4 {oo_q: Mej. Mr. J.H.Uo vàr Drooge
Corn. Dopperkade 8 VI
LO77 f<M Amsterdam

. Te1. 730173
:t :È * *,* >k * * * * l. * d. *,t * + * i. * ***

juli 1978r vDr/vDn



-1"1 -
}J e t het Amsterda.r"se Bos

lss!s*-Bv*er t 1

De waarnemingen; hoewel crtitisch beoordeeld, blijven voor de verant-
woordelijkheid van de t{aarnemer(s).
tt g rt kan ook o.rkleed betekeken. - i

VoËr de gt"tr"fr van het gebied en hoe te handel-en rnet waarnemingen
hierbuiten, zie med.blad 1 16e jaargangl oÍ.J- p.41; inspríngend wcrden
bij uitzondering waarnemingen van',buiten dit gebied vermeld.
Bij elke waarneming moet de datum, het aantal en een nauwkei:::ige
beschrijvi.ng van de plaats worden gegeveno
Bij zeldzame vogels dient een veldbeschrijving te r*ordën gegeven.

G e b_lg} kj_e- elkgfj :-gsg
JA = J.Andriese
vDr - Me j.J.H"U.van Drooge

'RS & SS. = R"& S.Schoevaart
CvdW = Cov"d"lrJiel

16e SÀ!€-r-USÍSL-L99r."sg ties vor e mededel
Zomertaling:31 I

Zwarte Roodstaart: opmerkÍng t'gi
Zuid (Wvds)rt

Oeverpiepert \/12 i.p.
fabElis'r i.p.v. trtabalisrl

". frre
Rietgana: subspecies rr

nds half
slaat op

december" " " "/-ilsterda:r
ZwartI:op

daa.rna niet rneel r;i.?.r-
drul:ke recreatie (§S )

:Oprogp
Tot op heden kwamen er nog weinig waarnemin6en binne;r over cle ver-
spreiding van de Turkse Tortel binnen de bebouwdc ko;:r vern.A.::rsterdam"
Het Ís niet mogelÍjk om op grond hiervan een sche'';s tc ger/en ran de
verspreiding. Daarom nogmaals een oproep aan íede:. o::i waarnemin6len
op te sturen die wijzen op territoriumgedrag van de Tiirlise ïorteI.

Fuut
fin 1 paar, balts, Oude Meer, Ringvaart
9/5 1 ex., vijver bij.RAI
29/5t 3o/5 2exx, nestbouw, Beatrixpark;
genomen, waarschijnlijk verstoord door de

( Verhoevc )

Roodhalsfuut
q7ï*T-€xr-biemerpolder, gewond door aanva.ring met hoogsparnings-
lijn (Waarnemingsclub Diemen)

Kuifduiker
B/2J6/2- 1 ex, 1e/2e Diem (Waarnemingsclub Dienen)

Aalscholver
7E*'\--"ï1" rour*gerend, Grote Braak (Kraak, SS)

Pq_rg9_r_1-el&eg
ZT/T ï exr-gaasperpLas (mej.Beckers)

furpeLaar
16/4 t1x, fouragerend, 'Bonde Hoep (veting)
16/4 2+2 exx, ri.N, IJdoorn, 4 exx, ri"NW, Kin:elneer (nSrS;)
21/4 '1 ex, Gaasperplas , vertrok om 21.15 h. r ri "l{hJ 

(r,ie j .Becke:'s )
23/4, 4/S 1 ex, MÍddelpol"der, 26/4 'l ex, Middelpoldero ove:::rlie-
gend ri.0. (mej.E.& M.Smallegsngè)
13/5 1 ex, fouragerend., Eendrachtpoldero Amsterdan-!íest (ButcerrSS)
18/6 1+1+2 exx, BotshoLl ri.NO (RS)



(Groot Asd, 2e bIz.) -' 1íl *

Krakeend
@Fie**, rJdoorn (ns, ss )

Bri]-dulker
TË11+""iÏï.200 "**, TJsselmeer t"h.v. het Kinselmeer (RSrss)

K1eine Zwaan
2272|zífz'l exx, overd i emerpolder (tíaarnemíngsclub Diemen)

Buizerd
ffi-1- e*, Zandput Nieurue luleer, ri'Amsterdamse Bos (mej.Beckers)
4/6 1+1 exr langzaam hoog overcircelend, ri.N., Buitenveldert-
Noord (l"A n"Andriese

Sperwer
1Ëff*ï ex,
16/4 1 ex,
24/4 1 ex,

Ponde Hoep (Veling)
langvliegend, Kinselmeer (nSrSs)
ri"NO, Jekerstraat, l:,msterdam-Zuid (ss)

1 ö, komend van excursiepad Overlantl Nieuwe Meer ri'
put Nicuwe Meer (Wièringa)

1 Y, Ruigoord (BuxerrSS)
1 ex, Lange Brettenr Halfweg (BukerrSS)
1 6, 1 Ïn IJdcorn (ss)

B].auwe KÍekendief

21/4 1

1 $r+,
Zandput Nieuwe Meer
Gsasperplas (mej.Beckers)

(mej "Beckers)

Smelleken
297tr-1-T, Sloterdi jk

Boomvalk

( OreeI , Veling)

25/q 1

25/4 1

4/> 1

14/6 1

17/6 1

h,eg (veting)
18/6 '1 e:r,
20/6' 'l ex,

Rode l',louw
23/4 '1 ex, rederij Bockel, Stadhouderskade, t.hov. Overtoom,
1r"oo h", rí"za (ss)

Zwarte Wouw

Wf* 7*Ë[ t<irr"eLneer, ri "N\d 
(ns r ss )

Wegge^p-d.r_e-f
trfd ï èt, Dienerkrapbrug, ri.o (nsrssrQvgw)

Bruine Kiekendief
5/4 i è-,:Zànap"t líieuwe Meer (mej.Beckers)
e/5

13/5
20/5
8/6

Zand-

(R§)

oxr
€xr
exr
€Xr
exr

Jekerstraat, Amsterdam-Zuid (SS)
Jekerstraat, Amsterdam-Zuid (SS)
Munt, Ansterdam-Centrum (SS)
Jekerstraat, samen met Torenvalk, Amsterdam-Zuid. (nS)
overvliegend, komend van Bijlmer rirDiemen, Muiderstraat-

bij kerktoren'sloterdijkt samen met Torenvalk
!

Torenvalk
;roËaseËl Bonifatiuskerk, KastanjepleÍn
2 juvenielen; vorige jaren ook aldap^r: 1

ninstens 4 5uv. (ten Berge)

Àmstérdam-Oost, misntens
6 mlnstens 2'juv.1 1977

,
e7



(Groot As-d, 7e b1-2,)

Kwartel
Wf,n+í Fxr dijk IJdoo:n,

{.1
I

t'ti)'i

19"OO h", tot op ] mir'benaderd
' , . 

. 
.: ,

SèhoLckster:'
ixGffiïËi=t,l.suen rall-s op mc';:o-cnpJ-acement tussen station Ansterdar:r-
-rlmstel en Duiverrdreeht; waarschi3nfi3k ook nog ] broed.gevallen tussen
rails op traject Duivend:echt-Strandyliet (med.tÍirschler)

h"9pr
Ia/4

evler
ËËï6oo u*r,, Ronde Hoep (veting)

Kf S_i.gi-e,_.!^-1_c.v.i--e-p
21/4- t-à:rl-Càaspcrp-].a.r (me j ,Beckers )

(\r'Strandpler:i e::
frV*'f r:<rr--Ga;snc::pi irs (mc j "Beckers)13/5 1O e :tx " :'ecreatiegct', ed. Spaarnwcude (buker, SS )

Eg!.is
29/f 1 e-;l 51c':e .'Ji;l: (Orrc1. Veling)

Regenrvulo
lil,f ;.;]í, .r-, Gaasp:rpras, saïen rnbt ca.60 tíuI.,.

(r-re j "tècirc::s )21/4 1 ex, Jcl:ers1;i'aa;r A,:sterdam-Z'tíd, r:-.Z\1, O".lO
2/5 1 e::, fou:ag:rend, Iu:'-goo::d (Ii::aai<rSS)

Witpatie :
dLr----

21/4 2 è:rx, Gr.aspc:p1.as (n:ej 
"Be.cireb's)

Slaappiaats

h., gehoord (Bs)

9s:s$p;si
2O/5 2 e:r>:. Baits- i.a gcgiaven'vijvertje U;rechtset.S-Burgemeester
Stramarrweg (.I.& X,. iinc':ricsc)

Zwarte Ruii:e:: l

zT/4-T -

23/4 1 c-r o

Bosrrri t er
Tf6-* 

*-t" 
ï.<,

Kt eine l.la -r';e1r,iec:rr.'

--aE17/6 2 acl ", iio::'r:r+cg,

Dwslgr-g-g::-
11/5 2 ,:.:1., 2 ju:...,

Visd.ief

r .1r,...-' ' A..' - ci -.--,''l - e{,.1I1 -'.} u:L J l*..r-..-U-o (ss)

P:. oci::ri- j clce Poloc:' (V:tinq)

l:,:st e-'llin-!J est (Buker, S§ )

rcoreatj-egebied Spaarnwoude (BukerrSS)

Wï"7 "-,r" 
rt Klcine LoopvelC,

Holenduif
ffi*{Ë-r'
6/5, 8/5 1

4/Z '1 ex,

Tortelduif

pari:rg, Sa::phatiparkl Ansterdam-Zuid (v.d.Weijden)
e:I? zi:r.c.:.r., Euatr:.xpark (SS1
zingerC, '"ronCe1park, bi j brug naar Emmaplein (Veting)

11/5 '1 e:i, Spaal:.'.roude
t



(Groot Aed, 4e b1z,)

Tukse Tortel

€xr
exr

i::.O

op §loteraiJt 2 troepen aanwezigl reeds enkele jaren op het indu-
,"t|i".t.a"rei,n'slotend.ijk circa 1o tot 2o vogels. zond.er twijfel aan-getrokken door het afval van een bakkerij-industrie, waar ii3 rrut ove?-laden graanproducten worden gemcrst, Een kleín tro"pi;-;;" cà.5 exx.fourageert bij een boerderij aan de spaarndammerdijË" (Kamp)

uqlsls4dr.3r}lgI..(f s-i*!Jc.o.ule_-l:r_esle$)_
broedsev at 1)ll, VonÉà1pa;Ë;'ïïuïèïiïer 

"J juveniel groot; nu nog J exx. aanwezig,
gere eigenaar (v 

" d "l{ei j den)
1/4 J exx, luid roepónd, overvliegend,

losgelaten ouderpaar bracht
worden bijgevoerd door vroe-

Vondelstraat (Veting)

PapeEaai sDec -
ïoË1 ï"ïïïËp"rlr_ vondelpark, in bomen voormalige reigerkoloni-e I,grijze kop, felgeel van onderen, groene rug, waarschijnLijk

Senegal Papegaai, poicephalus senàgalIus (Íeling)
Bosuil
{ -l €xr roepend, -5-3o h-t vanuit huis gehoord, Amsterciam-Bui-tenveldert Noord (,fa)
8/4.. 1 ex, gehoorC, Beatrixpart (SS)
23/4 J "*, baltsr oo"15-oo"]o h., vanuit huis Holbeinstraat gehoorden gezien op TV-mast Beethovenstraat, Amsterdam-Zuid (UtrsàirfËr)

Ransuil-
8'ff- ï ex, Beatrixpark (ss)
9/4.. '1 ex, langsvliegend, lvlaxis
13/4 miastens j exx, Zorgvliet

Gierzwaluw
2s7T-t
23/4 1

Diemen (SS)
ss)

t
(

Hemonystraat, Amsterdam-Zuid (v.d,Weijden)
Jekerstraat, Amsterdam-Zuid (nS)

IJsvoeel-
2e helft juni 2 exx, Bijlmermeer, omgeving Gaasperplas (med"iDr")

Boerenzwaluw

W--T-ài', 
*Miaaetpolder 

(ns, ss, vroli j k)21/4 1 ex, ri.W, 9.15 h., Centraal Station (RS)

IIJriqe-ir4gg
In een laagbouw aan de Burgemeester Cramergracht,
termeer nestelden in het begin-van de zeventigerparen, díe later zijn verd.wenen " In l)ll 1 nàst,
zodat deze kol-onie langzaam weer tot leven komt (

0everzli aluw
FËïË:àï"11;n slot erdi j k :
dijk en Halfweg 1l nestpij
westelijk havengebied een
er ca. I bezet zijn (famp)

Amsterdam-§1o-
jar,en 1J tot 20
1)lB weer J nesten,

Kamp)

in restant zandafgraving tussen Sloter-
penr waa.rvan er ca"1O bezet zíjn; in
tweede kolonie: 'lO nestpijpen, waarvan

Engelse Gele Kwikstaart
1AE-TZï - i,mLf;;;L*; Hou t rakpol der (ss )

Krqlnsvogel
J - 16èxx, recreatiegebied spaarnwoude
5 2 exx, 1 ex vertoonde baltsgedrag,

(Buker, SS )
Golfterrein Duivendrecht

(J.& R"Andriese)

13/
20/



(Groot kd, Je b1z.)

Tapuit
3/5 1 ex, bi

(Rypkema
j
)

ï,
kantongerecht Parnassusïreg, Amsterdam-Zuid

6/5
1r/5

minstens
zangrdaarn

1 ufr nabij station Strandvliet, Anb.terdam-Bij1me"*"", tnS)1 ex5 recreatiegebÍed spaarnwoude (But<errSs)

Roodstaart
, mogelij 2 territoria begr aafplaa ts Buiténveldert

emingen vanaf 1/J, zeker toi 2B/5 (vDrt Hf rschS-er, Rypkema rs.§)

Zwarte Roodstaart
temitorium NMB, kantongerecht, f,arnass
zangwaarnemingen vanaf J/4, zeker tot ?territorium Prinses ïrenestraat j!, t.h
27/5t 1/6, ?/6 (vDr)
19/4 1 ex, zingend, spooru,egtunnel Dui
2?./5 1 ex, zingend, AlpharEurocresthoÉ
5/6 2 exx, zingend Gaàsperdam (RS;s§)

usbreg, Aristerdam-Zuid 
1

I 6 (.IA, vDr, Hir.: : hler, Rypkema, §S )
.v, Thomas kerk, zangwa€,rnemingeh

vendrecht t.h.v.Golfterrein (JA)
eI r Amsterdam-Buitenveldert (JA)

Nq_chtegaal
r-^*À A1 ^!^---. i?12 1 ex, zingend, Sloterpark (Kraak, Ss)'16/5 1 ex, zingend, eenmaligr.van ï, jenberghraan-Karel Lotsylaanl

Amsterdam-Buitenvel_dert (JA)

Sprinkhaanrietzanper
Tffinaïr- ïË;ï;;tïesebied spaarnwoude (B..ker r ss )

§Igips_I(_e_rek!et
27/5 f ex, z:ineend Beatrixpark (Hirschler.)

Bosrietzanaer 'b
27/5 1 ex, zingend, A"J"Ernststraat, achter vll-gebouwen, .Amster-

dam-BuÍtenveldert (vDr)

§p-otvogel
teíritoria Amsterdam-Buitenveldert: Willem Kesstraat ; Karel Lotsy-laan (oostzijde) ; Karel Lotsylaan; aLma schooltuinen'(w;stzijdei;parkje tussen Prinses ïrenestraat en NMBr parnassusweg (vDr)
25/., 2 exx, zingend, Sportpark Middenmeór'(Ss)
2?/.2 1 ex, zingend, vondelpark t.hov. Jacob obrechtstraat (veling)
19/6 1 ex, zingend, zwemuaà Het Keerpunt, Oyderkerkerlaan Arastelïeen

(Backx)
20/6 1 ex, zingend Beatrixpark (SS)

Zwartkoo+4terri'orÍa Beatrixpark:' J-4 (SS)

Grasmus
TTa "**, ziugend, v.Leijenberghlaan t.h"v. AECteryein, Anster-

dam-Buitenveldert, daarna tot-l/6 geregeld r ex (.ia)
2o/5 2 exx, zingend, Aàreas Ziekenhuier-Amelerdam-tIest (ÀsrVrolÍjk)

Braamsluiner
22/4 1 ex, Osdorp (Wieringa)
28/4 1 exi Fred Roeskestràat, Amsterdam-Buitenveldert (pahlsson,

?15.! 6/6t aa/6 I 9*, zl-ngendr' Beatrixpark (I{irschrerrurïtu,''o")
1o/5 1 ex1 Johan BraakenÀiekhof, Amstèrdam-osdorp (wi"ringr)



(Groot kd, 6e b1z.)

Braams
territ

territorium
21/5,29/5,
territorium
2B/5r 3o/5,
23/6 1 ex,
28/6'1 ex,

-it?-

ietstraat 4Zt z&.rl§hrrrrr ! 21/5, 2?/5r ZB/S
(vDrrHirschler)

Karel Lot.sylaan, Alma schooltuinen (westzijde) : zangwrn.:
28/51 3a/5, 31/5 (vDr; Rypkema)
{ql"} Lots;i1aan, ingang Goldstar tennispark: zanghÍrnc;
3/6 (vDr)
zingend, Pq::menti.erlaan, Amstelveen (Bactx)
ain6end, zuidrand Sloterplas (Vefi.ng)

FitisTT 1 "*r aingend, Prinses Margrietstraat, Amsterd.am-Buitenverdert;
in deze wijk aooit eerder gehgord (vDr)

T.iif tjaf
2O/4 1 ex, zingead, Je[erstraat, Amsterdam-zuÍd (SS)
tweede helft van junir I ex, zingend, wiIlem Kerkstraat, Amsterdam-
-Zuid, voontdurend horen zingen (.f,Ar)

Fluiter
6ff:V ex, zingend s ?.3O h.1 Stadionkade, Amsterdam-Zuid (JA)
20/5 1 ex, zingend, spqrtpark Middenmeer'(SS)

Goudhaantie+---:-&*.13/4 1 ex, zin6end, Zorgvlied (SS)
25/4 'i ex, zingend, Beairixpark (SS)

Igsrss§le-epJie
t/4 a ;rr-Beatrixpark (SS)

Bonte Vlieeenvanaer
1/5t a/5 16r donkere vormr begraafplaats Buitenveldert (Rypkema)

Staartmees
territoria Beatrixpark3 Z-j (SS)

Baardmees
17/6 gehoord, Zandput Nieuwe Meer (But<errsS)

Boomkruiper
ffi-ZVt;-, Gxr zingend, Beatrixpark (HirschLer)
2?/4 1 ex, zingend, Oosterpark, Amsterdam-Oost (sS)

Putter
frilTz ux*, fouragerend., platJe dak huis Jekerstraatl Amsterdam-

Zuicl (nsrss)
territorium Rooseveltraan, Amsterdam-zui.d.i zangwrn.: 14/5, 15/5i':
5/6 nestbouw in tamme kasianje, schuin tegenovór wolkenkrabber

(,1a, ns, ss )
7/6 vermoedeliik broedgeval Karel Lotsylaan t/o tennispark Goldstar

(vDr)

ffi*
Kee_p
23/2

16, Beatrixpark (SS)

1 ex, 4/l 2 exx r 9/3 '1 ex, parkje tussen prinses ïrenestraat
en NIrÍBr, ParnFssusweg, Amsterdam-BuitenvóIdert (vDr)
13/5 1 ex, zingend, Golfterrein Duivendrecht (JA)



\

(Groot Asd, le b1z.)

tr{ielewaa1
W*T;*, sehoord,
Buitenveldert (JA)

Roek
W'E éxl ri"W.f

exr ri.ZO,8/6

sept ember

Juli 1978, EVe/GvT

Samengesteld door:
E"J.M"Veling,
Vondelstraat l'1t I ,
1054 e,f Amsterdam

-?3-

6.OO h., vanuit huis Havikeh.fet Amsterdam-

1

1

ïJdoorn
f Jdocrrn

(RS, SS )
(ss)

Waarneming en voor het volgende nummer uÍterlijk
naar bovenstaand adres l

laatste week



Fuut - [hijssepark L/J, 7/3; geregeld 1 paar, nest met 2 jo4gen
Kuifeend - Thijssepark geregeld aanwezig tot 2l/4i op l5/3 22 exx.
Waterral - Thijssepark )/2,, 23/2, l7/3, 2l/3; Broersepark 2O/2.
trUatersuip - Broerdepart 2O/2. 

:

Houtsnip - Thijssepark 2O/2t 22/2.
Visdief - Thijssepark 25/4; de Braak I/l (J exx),, 25/5, A3/6;

Broersepark lO/6.
Torteld.uif - Thijssepark 4/6, 9/6, lL/6; de Braak 70/6t Ll/6.
Koekoek - De Braak zJ/J, 6/6.
Bosul1 - De Braaï V7'1 i ptt", idem l/4 en 25/5. 2/J nestkast ge-

controleerd door Hr. de Groots 2 eieren.
Gj-erzwaluw - Thijssepark 1/l; Broersepar?- )/6,
IJsvoge1 - Thijssepark 2/1, 22/2; de Braak p/1, 2L/2, 3/1, 2O/3;

Broersepark 2O/J.
Grote bonte specht - Thijssepark LO/3, l5/3, 9/4, 24/4;

de Braak 1O/1, geregeld tot LL/4.
Boerenzwaluw - Thijsseparlx 9/61 de Braak 25/5.
Koperwiek - [hijssepark 24/lt 3/2; De Braak L3/1, geregeld tot t1/3.
Nachtegaal - Thijssepark 24/4, 25/4, 29/4.
Kleine karekiet - de Braak, fi.i.v. 6/6 geregeld.
Zwartkop - Thi jssepark 10/6t tL/6; de Braak 8,/6, LO/6, tL/6;.,'

Broersepark 4/6.
Tuinfluiter - Thijssepark 10/6,
Braamsluiper - de Braak 4/6; keet Broersepark, bii water, 2?/4.
Fitis - Thijssepark geregeld m.i.v. l8/4; de tsraak geregeld m.i.v.
TjÍftjaf - thijssepark 4/4, lL/6; de Braak geregeld'
Goudhaantje - Thijssepark 22/3.
Grauwe vliegenvanger - de Braak 17/6.
Matkop - Thijssepark 2/J; de Braak L2/4,
Staartmees - vanaf 5/L Thijssepark, geregeld; de Braak, van 4/L

tot l4/3 geregeldl Broersepark 10/l'
Groenling - Thijssepark geregeld; de Braak 23/L.
Putter - Thijssepark LO/6; de Braak t/3 tot 3L/1.
Sijs - Thijssepark 5/L, LL/l (6o - loo exx), tot 24/J geregeld;

de Braak 1/l geregeltt tot 23/r.
Barmsijs - Thijssepark J/l.
Keep - de Braak Ll/4.

6/4.

Buiten de P3IE93:
24/2 torenvalk, Smeenklaan.
Patrijs - 8/2, IO/3 - l8/4 I paartje Middelpolder.
Watersnip - 15/l lvliddelpolderr JO exx.
Grutto en Tureluur - IO/f I'iiddelpolder.
Visd.ief - 25/4 gracht bij Openluchttheater (rilS)i lO/1 Middelpolder, veJ-e.
Veldleeuserik - lO/3 Midde1polder.
Boerenzwaluw - 28/J prtns Bernhardplein.
Spotvogel - 2B/5 2 territoria bij zwembad Atveen (i,S)
Braamsluiper - 3/6 PauLuskerk Arveen.
Zwartkop - tuin r.rveen. (lrtS)

AIle waarnemlngen ged.aan d.oor Hr. Koningen c.s. vàrl de Amstelveense
Plantsoenendienst. rvS = Hr' 

}l; _ïlïttter.

Géén VWG-}id meld.de zj-ch voor medewerking aan de controle van de

nestkast€rl 1.à.v. de oproep in Med. BIad lle jrg. nr. 4, b]z. 29.
Niettemin zijn de nestkasten tweemaal gecontroleerd, door de heren
van de Plantsoenendienst, ," lïï.ïrije 

tijd.

Samengesteld door: W. Stritter, de Ruyschlaan 1871 1181 PE Amstelveen.
Te1. 413251.

juni 1978 r vVSr/vDr

24-!ïaarneminEen Amstelveense Parken 1e en 2e kwartaal L978



25
I Ontvanegp li,tteratr+ur (ad Mededelingenblad I9Z8-II)

ggG-ACJ§, 4e TJIFTJAtr', iun* l9?8r Z3e jrg. lrxr Z )Z b].z,
11 jaar nestkastcontröre in Duiveívóorde - wurpenslaàptrek in de
zaanstreek, juli en_augustus 19?6 - De trek van roofvógels nabij
schoorl, najaar 19?6 - steenlopetrond,erzoek op vrierand, l-tl augustus
l9?? - Steenloper-slaapplaats óp Vlie1and, t1D ea tg?4 - ioniSn ale
próo1 vah, torenvalk - ontv. l"itti r boekbesprekj-ngen.

BÏJ ATUUR t maar , lde jrg. rrïo 2 L8 bIz.
erslag $r denver nBr 1 (werkgroep Vogels, Barry

Teunissen). Nieuw bestuur: Voorzitter Barry Teunissenl lii/erkgrogp
Vogels, Johan van der WieI Cursus rlHe rkennen broedvogels Bijlmerrt -

f r!\leet je wat ik vogelvraarnemingen.
BIJ LI{ERNATUUR '5de 'jÍ9. no. J 21 b1z.
Excursies - Lus oe natuurlijk is het Ned. Bos ? (3)
Doelstelling en niddelen Bij Imernatuur.

- Igg-gggtgcug, dg IiISTERKONïNG, april l-978, \)lB rrr. I 33 brz.
vilaarnemingen en tellingen infiltratiègebied !Ïijk aan zee, l9??.verslag onderzoek broedvogelstand Hoogoventemein lg??.
versrag onderzoek voedsergebruik van een aantaL ransuilen,
De vogels van Eikenhof, A97? (nestkasten) _ Verslag excursie Falsterbo,l3 - 19 sept. L977 - Op het vinkentouw in 19ZZ (een Uoeiend verslag, g'
b12., vDr) - Terugmeld.ingen vinkenbaan - Veld.waarnemingen - ontvangenLiteratuur.

heb gezien ?tr:
meí/junL L9?8,
trum-actie - H

excursie naar het zwin, 2o-5-ag?8, voor d,e vogelcursisten - lui-nter-telling roofvogels j.n l9?8, weeksinde 18-19 feÈruari 1928 (een noment-
opname d.us) - aantallen van enkele and.ere vogelsoorten, waargenomentijdens de roofvogeltelling (D.A. Jonkers) - Een Hop in het Laard.er
!íasmeer,, 6-5-t978, overzicht van de 1] hieraan vooràfgaande hopvÍàa.r-
nemingen in het Gooi; ^broedgeval in t9l7 2 - vogelcuràiutun naar het
Naardermeer, 25-5-L9?8 - vogelwaarnemingen in een_ stadstuln - Kastjekijken (nestkastenronde met vogelcursisten) - Roodbalsfuul op het Laarder!Ïasmeer (t6-5-1978 - t<olonie oeverzwaluwen in gemeentelijk gronddepot
Huizen, behouden dankzij activiteiten VfvG r t Gooi - Veldwaarnemingén _Lijst van adressen (functies Voorzitter én Secretaris vacant !) " --

ry-P4Elg$'_de FITIS' iuni 1978, jrg. 141 aft. 3 ZJ b!2.verslà[-u etcs ró68-ï977 --V" rms-v o g 
"Í - e n s par t e lm e er K e nne merduj.ne n

L97? - Verslag. Spaarnwouderbos 197? (zé6r uitvoerige, gedetailleerde
verslagen, vDr) - Veldwaarnemingen

t_

jrg.12, 2 27 bJ-z,



(ontv. Litt, 19?B-ïr, 2e blz.) - 26 -
- Wq Nqqfdbqllandrs Noorderkwartj-er, de PIEPER. april I9?8 16 blz.

- 

r#

Vergelijkende weidevogeltellingen in de Niedorperkogge z 1967-L97? -
Moeilijkheden bij het verwerken van waarneminge.n * Lezingen en
excursies - Veldrvaarnemingen. jrg. 1-7, nor 4.

- De PIEPER, mgi f929, jrg, L?t noo 5 t6 btz.
Euige gegevens over het verloop van d.e populaties van kraaiachtigen
en door hen gepredeerde soorten op TexeJ., L96O t/m l9T7 -
lÍaarneming van een roodkeelduiker, later 2 exx, Recreatievijver He11oo,
midden januari tot eind februari. I9?8 - excursie langs het IJsselmeer,
27 -Ll-l-gll - Y eld.waarnemingen.

VWG WIERINGEN en
2)-:-I{et !í'eidevoge
april 1978 ,2ejr é

1

I

I

Excurs e-vers agen resp. eït
'.eÍrr, 1. JO bJ-z.
-onderzoek in

Noord-Holland, verslag van een 1e4ing gehouden door Peter Boer op
een cursus-avond. - Het inventariseren van stootvogels en uilen, vërs1ag
van een verhaal hierover gehouden door Frits Versluijs - Resultaat
watervrild-tellineer. L977-, 78 ( L5/t6-t-1928 en tt/t\-3-t9?8) -
líaarneming van een papegaaiduiker, 4-f-f978, langs de lJsselmeerkust -
De groene specht - De Torenvalk - waarnemingen afgelopen kwartaal -
ontvangen litteratuur.

- Ontvangen van Europees informatiecentrum voor Natuurbescherming,
Steenvcordelaan J7O; Rijsvrijk:
de resultaten v.an een e ue i.v.fi. het functioneren van het Nationaal

entscha vaa het Euro ees nforma ecentrum voor Na
Raad van Europa ,endekw teit van !r9pa en de blz.

. Nieuwsbrieven no. /B-4 en ?8-5.

Samengesteld door: I,lej. Mr. J.H.Ur v&n Drooge-----=--
juli 1978r vDr/vDt

*:tt*'t**,i,t**,t,|,i!***,È***,i8lr**,k*t****,È***,t***r.*,f*'t*,tf,t**)**rt!t*+*'t'Ëri:t******,t**!È,t**,f,t

INHOUD MEDEDELINGENBLAD, 16e jaargangl ïrr. Z, juli 19ZB

Personalia
i,tleekend-excursi-e Schiermonnikoog, najaar 1978

blz. 1
1

Terugkeer zomervogels - broedvogels Asd Bos, J.H.u. van Drooge zl
Bri-ef van Professor Voous

ïnventarisatie Noordkant, t977, W. !ïi-eringa, R. Schoevaart 4 t/n
De Falkland eilanden, ,J.r/rr. de Roever ? Vn tO
Asd Bos, tweede kwartaal l-9?8, J.II.U. van Drooge lL t/n 16
Groot Asd, tweede kwartaal L9?8, E.J.M. Veling l? t/n 23
Amstelveense Parken, le en 2e kwartaal, W. Stritter eLt

Ontvangen litteratuur, J.H.U. van Drooge ?5, e6
S1-otpagina

juli 1978, vDr
'i'rti,ltttt*****tt*!tri*,È,È,f,t**,tri,k****,f***,t,i*,k***++***+*'f**+*:*,È***)i**,*:È:È:t!*,È*,***,t:|:t*+'i:*

3
3
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BESTUIE --KNNV Vti{G Ansteglam

M. varr den Berg - Voorzitter
Dr. B.IÍ. Rypkena - Vice-Voorzitter
N.C, fíiiker - Secretaris
G.fh.C. van Til - Penn'ingmeester
Overige bestuursled.ea: J.II.C. de Groot - mevr' M'
F. Vogelzang - S' Schoevaart

Brander -

Adres SECRETARIAAT N.C. !ïijkerl 3e Schinkelstraat 4

TK LO?5 Amsterdam. Tel. 02O -
1 Irr
?68?2L

Adres EENNINGMEESTER: G.fh.C.
cc Lo93

BETALÏNG:

van lil, Wagenaarstraat 2
Amsterdan. Tel. 91L5?9

,IV)t

lidmaatschappen en abonnementeni Gemeentegiro 113'5O0)
Amsterdam, t.g.v. V-10.40O, VogeJ.werkgroep KNNV Amsterdamt
p/a G.Bh.C. van TlIt etc. .

BibLiotheek: Mej. D. Beckers, NÍjenbutg 25r GD 1OBI Amsterdam'
Tel.: 42e608

MEDEDELINGENBLAD

nea"!ti": M. va1 den Berg, mevr. R. Damhuis, mej. Mr. J.H.U. van DrOoge,
Drs . E.J .M. Veling.
p/a Mej. I1r. J.H.Uo v&rr Drooger- Corn. Dopperkade
1077 KM Amsterdan, Te1. O2O - 730373

B

Typewerk: me j. van Drooge, ttlevx. Schepl G.Th.C. van Ti]-

Coördinatie van ui ave en verzendi
,erstraat 24T, 10?6 vE Àmsterdam,evr. t r8r

VI
Adres: t

Verzorging
TeI.:7235OO.
voorpaEina: F. Lobel.

* rt Í * {.:} rl * *,1. *{. rÈ:t:t * rt !*:1. *,} *,f *:lr * * 
'1. 

{. * * * 'l:},i. * *,È + * * * * !t l' * *:t * * 
'È 'f * rt 

,r * * 't Í l ttlt'( * ** l:È * i !ltl t

CONCEPT N: in dqplo
Ivievr. R. Damhuis
SV 1052 Amsterd

Sluitinesdatum inzending voor de víer kwartaalbladen resp' op!
------rx--i5-fraa;i-:-i5-juni - L5 september - 1l december'

DOORGEVEN VAN ;íAARNEMINGEN:

aan! __ III
lïan Reigersbergenstraat ?I-'' r

,Bm. TeI. 8452o9 .

AMSTEBDA}4SE BOS

BiJ voorkeur zo sPoe
eiad vaa elke maand.

aan: Mej. van Drooge, adres
dig mogelijk na datum waarnemingt

zie bovetr.
3i!3riii5

i!-!eeeg-Ie t

tionele waarnemingen: onmitldelLi iE-se-9g-v33r3es13g

Uiterli

aan: E.J.M. Veling, Vondelstraat 511I,
GJ 1054 A.ms[erdam. Te]-. L29128

einde van elk kwartaal.

Excep

in Amsterd.amse Bos

i-n Groot Amsterdam

33g: M. vaÍI den Berg, teI . 845209

b.g.g. K.À. Straatman, teL.4f6868
of J.H.C. de Grootr tel. 414014

aan3 E.J.M. Veling, tel . L29328
u.§l[. u. van den Berg, te1. 8452o9

* ,t * :È :1. * ,t * * + ,t ,t * !È r. * * ,i * * !t :t * '* ,t rr * t ,t * * * !t :t t 
'1. 

* ,1. + + * * ti !t ,t * ,f :t t * t ,t :i + 'l' * 't * * * * :r * * * tl l' * * * ll t *

apriL Lg?8t MvdB/vDr

GROOT AMSTERDA}4

I
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