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MEDEDELINGENBLAD - KNNV VIÍlIG AMSTERDAM 16e jaargangr rrr. 3

Voorwoorcl bi cle brief over de Poel
octóbeF 19ZB

bouw Vlsserii en eete -1-
fn cLe huidige tlaehtwet i.s Ce jacht op c'le Poelsnip geËlot.en, dloch de
jacht op de ldatersnip vindt van 18 augustus f/n 3! Januari normaal
plaats" D:.ar het Bestuur van mering is dat c1e cleterminatie van
Poelsnl-p in het velc1 zelfs biij cle meeste leclen van de Vogelwerk-
groep een probleem vormt, vroeg zij zLch af of een jager in het
velC wèI tot een betrour,vbare c'leterminat.ie kan komen alvorens hij
op een rrsaiprr s.chiet. Hierdoor verwachten wij weinig beseherming
van cle Poelsnip op groncl van dit cloor cle Minister genomen besluit.
Aangezien cle leclea van het Bestuur van, oening zijn clat het besluit
van cle Minister ook in cle prakiiÍjk uitvoerbaar noest zijn, beeloten
zii aan cie Minister van Lanr-tbouw, Visserij en Veeteelt te vragen hoe
lj.J clit beslui.li effektief clacht te cloen zijn.
0m aIle 1eclen van c.l.e lYerkgpoep op cle boogte te stellen van d.eze
aan cle Minister geschreven brief, vo16t hieroncler een afschrift
alsmecle d.e schriftelijke reaktÍe hierop vaa de Minj-ster.

Namens het Bestuur
Martin van den, Berg / Ered Vogelzang.

cl

Amstercl,am, B september 1978.

A.an Zljne Excellenti-e de Minister
van Lanclbouw, Visserij en Veeteelt
lglQravenhage

Excellentie,
Tot onze grote volcloening hebben 1{rij kennis genomen van het besluit
orn de jacht op cie Poelsuip (Gatlinago meclia) lie sluilien. Gezien cle
stelseLntati-ge achteruitgang van deze soort seclert het mi.J.deo va[, d€
vorige,ecr.rw achi;en wij cl.it een,niis besluit, Ces te meer rlaar de oor-
zaken van, deze achterui *,gang al1.esbehalve voIleclig bekend ziJn. De
genoemc'le ;,:hteruit,gang is van d en aarci ciat in grote clelen van he;
oorspronkeliJke broec'l-areaal, namelijk het westelijk.,en zuidelijk
gedeelte, de soort zelfs als broedvogel geheel verdwenen is,
Het onbekend zijn van, (een 6ecleelte van) cLe oorzaken van achteruit-
garng naaakt. het nenen vaïl acl.equate maat.re6elea ter bescherming van
c1e Poelsnip zeer moeilijk" Behalve bi-otoopbescherrclng Í-n zLjn broeC-
gebieC moeli ons j-nziens cle sluiting van de jacht als noor-lzakeliJk
beschouwd worclen" Gegeven de huidige Jachtwet ls het ons echter niet
geheel cLuidelijk hoe cr,it besluit in de praktijk effektief kan uÍor-
c"Len 6euraakt en wel om c1e volgende redenen:
De jacht op de litatersnip (Galtinago gallinago) is geopend van
18 augustÈus t./m Jl januari. De naJaarstrek van de Poelsaip valt
globaal in de eenste tvree maancl.en van Ceze periocle.
Determinati-e van een Poelsnj-p levert zelfs ervaren veld-ornitholo-
gen de nocli-ge problenien op vanurege rle sunmj-ere verschlllen met cle

l?atersnlp, Dit onclanks het feit clat de meeste veldornltholo6en de
beschikking hebben o'\rer uitsteker,rrCe optische hulpndddelen, zoals
verrekljker en/ of telescoop.
De geniddelcle ja6er zal- zLch over het algemeen niet met behulp van
een verrekijker of,' lbelescoop overtuigen var: dè julstheid van cleter-
nlnat"ie voor Cat hi-j het scàot 1ost.
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t?ere.ra1q ?.rief .can }iinig*e.r rrs:r ï*-un(:lhutrw;lFiseorlj efr Yegteelt) I

Omdat de weid,eli:tkheid gebiedt d.at op vliegenrle enipr:en ge+orr,
teit worclt èn omd.at het zelden voorkomt dat eentrsnip'.rnlor het
oïlgtot€n in zit ger{ef.etuineerd kan wordenrblijft er in feite

y-ogr d-e- jager geen tiid meer over om nà opetotén-nog tot een
bbtz"cvuwbarg snecifieke d-etemrinatie over te gaan.
r)e rriogeltjkhei-d om tot een deterninatíe te kómen bij het lnva11en
van snipBen ls ons i:rzj_ens nÍhi1.
fn verband met de reeds genoemde problemen bij de determinatie
van de Soelsni-p zijn-@ij helaas tot de concluÀie gekomenrdat d.el-eerstof voor het sedert 18 ji-uti 1977 verpliehte jachtexàmen terverkrijging var'L een jachtvergr:ru:ing een bèslist oËvolled.ige be-schrijuin8geeftvool?eenbetrouwbàrond.erscheiffiteI-
snlï.r en Poelsnip.Bovencl"ien merken wij op dat bij tienduizend.enjagersrdte_ vgor is lrrni lg77 reeds óen jacrrtverffiing i11 bezit
hadden_rÍn.het ge!ee]. Seen garantie bestàat aat óíl j:r"s[àat àíir.
d.e Poelsníp van tle ltlatersnÍ-p te onderscheLden, "

0p Sr944 van de door ons- genoemd_e feiten zrÀ1t u begrijpenrdat wi.Jnauwelljks vertr0wuen hebben in ee:r praktische uitËoeiing'van hel
Qn gion d.oor ons zger toegeju:tchte bèstuit tot sluiting íen dejaeht op de Poelsntp.)it vertrouwen wordt-nog verder verkleind d.oor het ontbreksr varo.enigerle-a vory _B+ jaehtstatisÈÍek ln Iiïed.erLand ,aar. de hand vraarl-van men het effekt vart aLl_erlei maatregelen en-Ëandelingenrde
Jaeht Cf de vogeJ.stànd tetreffend.erkan-Éetsen.
Gezlen de bovenstaande punten zorien w1j graag van u vernemen.welke maat_reggleq _u genonecl heeft of eefigi. te-nenen fr het ge-
n3emde beslu:i-t effectief te doen zÍ-jn.
Met de nÉeste hoogachtins verblÍjven urrL

lÍ.van d.err Bergï;;;"itï"íl-' 'VlgelzangIld van bestuur)

CopÍe r één exemplad.r aan de-trllinister ïan CultuurrReereatie em.
tr,4aats ehapp e1í jk ï'Ierk.
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Antwoord aan KNNV VWG Amsterdam

Uw brief van
B-g-,78

Onclerwerp;,facht t?atersnip

gec. t.b.v. opnane in Med. Blad
october L9?8, vdB/MS

-1-

J oktober 1928.

DE MINÏSTNR VAN LANDBOUIï EN VÏSSERÏJ

Ïn antwoord op uw bovengenoemcl schrijven bericht ik u het volgencle.
Tu:19 iach! op 

-clg 
poelsnip gesloten ís, begaat een ja8er een over-treciing lnclien hij cloor ónjuiste oeíerminatie, ii óasu verwis_sellng net c1e watersnip, er een zou schieteo.

Desondranks heb ik cle Jaóhtraacl ter zake van, cle opening van cle Jachtop cle watersni_p reecls om arlvies gevraagcl,
Eet zal bekencl zijn clat eventuelÀ uesl[j-ten over opening of s1uÍtingvan jachtr gehoorr.t clit college cienera te geschiecr,en.
De cloor u thans aangevoerde argumentatie cr.ie niet op de situatie vande uatersnip zelf. cloch op c'.e c1àterminaiieprot lematiek ingaate achtÍk claarbi-j inclerclaacl van belang, Ik zal hàm clan ook ter kennisbrengen van Sel oemc college rnet, verzoek een en ancLer j-n cle adv-ise-ri-ng te betrekken.
Ter zake van uu/ opmerklnsen over het ontbreken van een jachtstatis-
Il"k merk ik op c'[1t op mi3n clepartement cloor ce Directle Faunabeheerthans gewerkt *olgt aàn eèn próefopzet om, voorshancr.s op vriJwilligebasÍs, tot een wild.-inventarisatie te komón, r1i-e te zi jner tijd inde c'loor u geslgnaleerce leerote zou kunnen voorzien.

Exculsie nag! de 5-hgek e* de Diemggzeedijk, 9-4-t9?82 een zeer kort verslag.
Iletr voor vogelaars toch normaal lijkende, vroege tijdstip en het ver
van de warme bedjes gelegen verzamelpunt beperkte het aantal deelnemers
aan deze excursie tot ). Egon Kraak bleef onderweg steken met pech
aan zíjn rijwiel. Jammer !

Het sombere weer was er de oorzaak van dat het op het eerste deel van de
5-hoek op een snor na stil bleef. Op het punt waar de in het gebied pit-
tende roofvogels , bij het vertrek naar de jachtgebieden, goed te zien
?iinr werd een tijdje halt gehouden. In nog geen half uur tijds werden
4 smellekens, I sperwer, viórmaa1 1 blauwe kiekendief en 1 bruine kÍeken-
dief gezien. Hierdoor kregen de thuisblj.jvers ongelijk.
Het verdere verloop van de tocht leverde grote zaagbekken, brilduikers,
tientallen fitissen, watersnippenr bergeenden, parende krakeenden en
al-lerlei andere gezellige vogeltjes op.
Over de Dj-emerzeedijk werd rustig babbelend voortgelopen, de vogels hiel-
den zich uiterst koest. De terugtocht ging door de Overdiemerpolder en
over de Overdienerweg, waar één van de twee aanwezige Bijlmernatuur-leden
ook a1 getroffen werd door mechanies ongemak.

Na een hartelijk afscheid bij Rijksweg 1, was ook deze excursi.e van d.e
KNNV VWG Amsterdam weer afgelopen.

Guus van Duin
october 1978, vD/vDr

a



4 a

Ec,rste verslr"lp; ul,le Rej-,gers Amsterd.am

Inleid.ing
Zo;r,fs U zich on,',retr.iiijfeld- zult herinneren 1eid.d-e cl-etfbi-jna d.ood.sstrijd.tr, d.ie
d"e afgelopen lrlnter'l:innen on,.e r,rerk€lroep r+oed-cle, tot het opzetten van enige
ond.erzoekjes. lïierond.er 1{-ren een viertal projekten betreffend-e d.e versprei-
d.ing van voei ;elzoel<enc'l-e i'eiTerrs in l-c Ams-i;erd-:mse a,,;,,;lomerl.tie (zie [ied.ed-e-
lingenbl;,,d" nro 1 vr'n deze j.:.,'rga.ng).
De 2eriode, r,i, ,;rín cle s-ii,'rt vi.n he-L rei,qerond"erzoelc ,:ï.a,r.tg vond", d.e tweed.e
hel-ft ven het br:eds e1-zoeÍr', rles niet z;o 53;msf,lg, omd.at veel mensen zich d.an
a} a;''n allerlei voEeJ-kundige rkti-vitei-Len ?ebonden hebben. Tot overma,l-b va.,n
ramp verscheen he'b Liecled.elingenblad te 1,r,:,r,{,, zoclat d.e oproep ys63 ira.t op 22
april d.e start v;::r het orojel<t h.iC moet:n rrord-en, als mostcrd. na de maaLtijd.
kwam.
Hoewel het ;r"n-bt.l binnen2.;ekcrneir i,.ra,arneininiïen gering isr vind.en we het tooh
nu'btig urrl ou'reed-s rfle-b een ve::sl;rg'le komen. Dit d-oen vle in d.e hoop, d.a,t vele
i-ed.en alsnog to-b meedoeir ;;es-bimul-:,e::d- zuilen r,Íord-en,
Dit verslag;je is c:Lim cl0L j.:r d.e:eerste lrli',t,ts een d.emonstrn.tie v,,n d.e zínnig-
heid. vari het verzar,relen v.r,n d.erge,l-ijke €ïegevens" De in het ond"erstaande ver-
m,eld.e konJclu-sies zijn ;:rie'u meer d"a,ii. v-ingeroefeningen ter illustratie van d.e

ond.erzoeksmo,,e;eli jkheclen. .,)v za,L ai'nzieillj- jii meer r'Ía,i2,rnemingsma"teriaal beschik-
baa,r moeten kor'lén cm een er. :Lnd"er behcorlijk tc kunnen toetsen.
We1 is ons nu a.I gebl-cire:l , cla-b cLe verzanelcle gegevens uiterma,te interessin-te
zal<en aa,n hct Ij-cir.; urclgtir c.:I I.re v<r].,rachten d-an oolc, d.at steed.s meer vl'fc-
Led.en mee ga:rn. cl-oeno

I_-_Ier§ l_ag Tc'1d,a.g S .o-r e j-rl i: -'r:gcl-s I.ls'berd-:)Írse Bos (22 aorLt 19?3)

Opkomsts 3 V'/,lG*ledcrr (d-i'b c:':Í;:.:':llr: cle sleohtc aa,ntrlond.iging, zie boven).
W.]aroeoingsperioJc-: 08"30 *" 11,0C uur" A',ntaI naarnemingspostene 4.
Door het noteren va:l i .e:^, il,f-J1::egrici:,l;ingen van d.e vogels in d"e koLonie is
een ind.rr:fc te krijccl'l vfn Cc vci'óeiii:.g ve.n d-e broed.vogetrs over het omrÍngende
fourageerarea..,,.lo I)e nir,r:r,ilccirr':-;1 .c:i,.i r,le-,a:::.,ce clit kart gebeuren hangt echter af

"' vàt'he'b a nïàL bc,Éch:l{ïr'r1e':;Í.'. r:i;:rors cn'cle'terièingès'ield-heid." Ook voor ons
'was d.Ít een 3eheel nj.cu-rr'r;1ro^ .,,-.'rerzoel,i eo i^re..JÍaren benieuwd. naar d.e mogelijk-

hed.en en d.e :ob1encn, d":'.e zi.:h oni1, tr,li jfeld. zou,.Len v.,ord-oeno
0mda,t er acht mensen bel,cl,:-l:.l,.-.'-+.-' rrar-ell , ,,rrz'd. besloten vior dubbel-beinand.e
posten in te rieh'len (a,,:lii;c:'-f bl-i,<:l; ài-b r:en juis-be besl-issÍng, wa.nt met twee
marr -Der pos'c her.l-dcrtr rIC c'.r hardc'r nro.L), O;".'J.a,'l he''c nrurikeurig .bepalen ve,n kom-
pasrichtingen in l:.e-t.reId. r:cer iaoci-I:i-ji: is, l;erd. Jceslo-ben het gebied. rond de
Grote Víjver aa.n cie hi.,nrr- r-i'.n d-c ';;z'rei-ngesteld-heid. in een zestal zones te ver-
d.elen (zie figlur 1)o Dc r.Ji,'l":Luncrs ueràen gesi;atior.neerd. op d.e her.rrrelg d.ia-
metr.a.a.L tegenover ell.ra:r tcr i.i,.:ers.:.:íjien v.:r;r d-e vijver (a"an ZW en llo rand.,

. r€spo op gra,ns zolle \ie;r:. TI en :.n zol..c .lIf ) 9 tenslot-be een mÍn of mcer mobiele
post e,,an de noorClcanL (c:.i e',"cx-i-.Lrele soosvogel-s te onc1erscheid.en van rrechte''
fogra€eerd.ers)" l* hc,r-1,o5;es rrc::d.en e:.:,rl;'b geli jk ges-le1d. en besloten vrerd. de
volgend.e ge§evens op.lcae.r-bjes vrn cie na.bije omgevi-ng te noterenc tijd., vlieg-
richting en leefti jcr- (zic voor lcef-bi jdsinàc,Iing },led.ectelingenblad nr, 1 va.n
deze ja.rgang)

Bij het uit',;erken bleck, d.a-b clc poslen rond. d-e Grote Vijver, ond.anks het ogen-
schijnlijk ruime uj-tzich.-i:., -i;cch i-ccl-er : i-..n- cf afvliegende vogels gemist had.d.en,
die wel d-oor een van d(; i-'.rir.cl-e:re po.s'c{rrl. ïrp,ren wa, rgenomen. IIet sterkst gold dit
voor d.e post rrHeuvel!?r ÍiÍ?r,àlrVp,.r'r.t "tf -le rJeel nie't d-oor d-e posten aan d.e vijverrand.
rierd. ruar.rgenolnen, Via. d-e ieli;:ci, ti.jd-sbeoa.ling en de arnvullend,e geg:evens bleek
het goed. mogelij'., d.ubbel-lra''rn'eri.nrlen uit te zcven, Ald.us kon een verzamel-
st;:1.?t opgefi;-a.iiJ<'l r.iord-en, tr^ir-r.,,ri.n aL.l-e r.,r.:.areienomen vlicgber,legingen viïi eIle pos-
ten (beh;.Ive d-ie va;r d"r: pcst in het noorcleIijke bosd.eel),,rerclen samengevat.
Voorts rÍerd.en d-a,a,rin,le vogcls c1Íc gcz'ich'c ('6,o.vo de kolonie) vlogen geschei-
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(Eer,.;te Reigerversla.g, 2e hlz,.) -6- a

d.en van ronil sch,.trrelend.e exemplaren" De a.ld.r-rs vcrkregen resultaten honden op
trree rna:rieron belceken r",rrord.en s

o' @:Hsdlgrpsig&qgl11-3q-,!È.
0p figuir-r 2 is 'ce z.iene clat ar cÍ:11 d.uit].elijke -riek is in h:',t i:..rrf,;,'.I 3erichte
vlieglcer,.regingen 1;ussen 09.10 en 09"30 uur" Dit lclopt met c'l-e verir:,chtingen en cle
bij het }:egin van d.e we rnemin.gen gekons-b;.tcerd.c b-'1ts-al<'Lj.vi'bcit in cle kolonie.
ïn d.e eerste morgenuren is er r,.ltijd- een grotere cinÈte in d-e kolonie cloor d-e

aanr.leziglreid. v,,r.n onrgepa:rciee l::r.Itsenc,e v6";e1s cn d.oor t ie v.rn ds pa.rtners vaJl
broed-end-e vogels, di-e boumrra-beriaa,l aa.nslepen e"cl . i'Tadien lossen cl.eze I,-l',tste
hun nartners af en al mct aI loirl-b cli-t'i;o'b -oe::iod-e met vecl a.flossingcn en uit-
eincl-e1i j1:; een vortrekovcrschot: -begen l2 aa.nvlÍe5{end.e vog;els r,'orclen {l a.fv}ie-
gende r^ra";,rgenornen.
Voorts is ook d-uid.etijk ''r,e zten, d.at cr na d.e piek:,lc-bivitcit een (vermoed.elijk
d.e,.,,ehe1e d-a,3 voort d.ur"encle) vrij kons'6nn-Lt1 frekllcn-bie va.n vliegircr,'egingen ovcr-
bl-ijft. Uit d.ergclijke gegcvens is het misschien z,lfs mogelijk d-e gernid.delde
broed.d.uul'vrwl de reigers vas-b te steIlen" Zo lijlct hct crop, d.at geclurend-e de
wai:r,rncmingsperiode op de m"e,ste ncs'ben cen arflossing heef-b pla.r.i;s gehad. (2t.5 "f-gevlogen votojf,ls tcgenov,,r JJ;;:n::czige nes-ben). Genrid.d-e1d zou een broed-end-e
reiger d.us mj-nstens 3 ,-rur (55/45 ma.',l d-e totale i,ra'rnemingsduur) blijven broe-
d-en, he'bgeen volgens onze ervaring een reëlc wl"rd"c, is,
In ;botaal rit,rd,ene inhlusÍef d.e noord-lcir.n . v.r.n het bos , 1O9 vliegberieglíngen !tr.l&T-
gonomen, wa.ai'vaf,1 pl gerichte; ofwel 0r73 vliegbe-'rc.3;:i-ng p';r minuut"'Dit betelcent
d-a'b U bÍj de kolonie in het l:os nj.et lang hoeft te wachten voor U een a.ankomen-
d-e of vertrekkcncl-e r..i.8e! zte'óo
b" De vcrs l- J: or;er h.e'i; fou-r er ebí ed. "ïn het diagrain v;r,n fi.guur3 zrjn c]-e gcrich'be vliegir.,wegin€ien verr.^r?rkt v.".n d.e

d.rie posten me'b zioht op dc Gro'Le ï'ijvc::. De ind.elitrg v;:r de sectoren is weer-
.gegeven in figurr 1, Uj-t cle ge3evens bleelc, d-p.t zeer r.reinig vogels in d.e onrnid-
d"ellijke omgeving va.n d.e vij.ysr losp;1,c;ercnc mj-nd-er cla.n 1 iL van cle vliegbewegin-
gen betrof hoog overr,,liegcnd-e vo:,;cis cn d-:-b zou kr:-nnen wíjzen op het pa.sseren
van uit a-nd-erc kolonj-cs af1:omsti;e reigers (oïcrl-append-e foura,,qeergebieden).
naarom zijn d.ergelijke r"ra..rncmini,jen bllan,qJrekker:d., ma,,.r voorr.lsnog valt er wei-

Ë:ftï";"*;rï"Íf:hr*, da'b z<-i is ceir.ir('i, ci:rt iLe lengte va.n de st r,i in de be-
treff,end.e uone a"angceft of er verlrou.d-ings1;eui.js me:r tl-an r+e1 minder vog;e1s va.n'het totaal in d.e betrcffe:rd-e sek'Lor rrcrclen ei,n';e-broffen, dan va.It op1 d.at er
relo,tief veel rcigers in c-l-c sek-bcren rI en VI vlieg;en, ci.a'rentegen zeet neinig
in sektor ïï. Iloud-en r.ie rcken-ing me'b he-b gekons-La'bcerd-e feÍt, d.at r,ieiniS vo-
gels i-n d.e clirek-be cmgevin,.l fouragcrcn, c'l.a.n.l:iijl:t ':-i-; ci-ezc;9,:gevens, d-t',-b het
merend-eel va,n d-e rond- d-e Gro'r:c Vi-jver broed:cncle.:cig;ers voedscl zoelct in d.e

zuid.elijlce bosgebied-en en d-e a.a)'Lgrenzern-d.e 1.,c1-c1ers (zone V en VI) plus het ge-
bied. rond. Schiphol-Rin6vae,r-1. (zone I)" ï{oeucl i.czo gcb:r-cd.en slephts ))fo vtn ine*
omringend.c aree.al ornva'riten, Ïrerdleil W-er /olf, v'n alle gerichte vliegber"legingen
vastgcsteld.. ïn r.'Le meer op vcrs-lciieli jk-bc gebieo-en 3'erich:be zones(ÏÏÏ on ïV,
respectievelijk rnin of ineer o-o Br.:-i-Lenvelcl-ert cn Ams-Lelveen gericht) werd'en 29{,
van alle vliegbevregingen geno-beerd.. lle-b ziet er d-us naar urt, d.at in d-e omstan-
d.ighed.en van eind. ar:ril, d-r,,s ti-jd-ens he-b hoogtcpun'b v,"n het broed.seizoen, ecn
mind.erheid- van dc vogels in dc s'uaJ-s,.lerrres-bc:n fourageert.
Opvallend. is he-i; I;ige ;';l:rci-ccl van c1e vlieg;ber,;egi-ngen tn zone IÏ. Dc d.aarin víeer-
gegeven s-bippellijn (zie figrur l) lre-L;ref-b aanvullencte gegevcns vajn d.c tellers
aan d.e noord-kar.t. Het bleek, cla,t het cl-a;r.r gekonstateerde beeld. 

"";eheel 
afweek

van d.a'b rond. d-e Grote V-i-jver. Er lrerd-en vcef meer IoL<ea,l d..-r"lend-e cn heen- en
weer-vliegend.e voplels Ïiae.r,glenomen d.an elders (41/" un, het 'bo'r;a;r1 tegenovet O.'lfo
bij d.e Grote Vijver), Op dezi.; m.].nier v:erd. heves-bigd-, d.at c1e omgeving vrn
Nieuwe Meer en Bosba,a,n d-r,-iclelijL., fourageergebied. is. Interess.-r.11f, r,1p,s d.e vast*
stelling, d-a,t d.e door d.e noorcllcan'b-mensc;n rrÍaar.genomen, gerichte vlicgers (16
vliegbewc.;in.;en), öp 6én nar *1SI c1.,rc.,rcl-ronn'en tot de Grote Vijver. A::rclers ge-
zegd.e c1e vogels die i:,rrn cle no.,rcrk:.n-b verlclijven, broeclcn voor het overgrotc
d-ee1 in het d.ích-tstb'J-j gelcgcn cleel vrn d-e lcolonie, n1. d..."t l:ungs de Bosbaa.n.



.q,.qsrg, FLg. 2r Aantallen vlieg-
bewegingen (aan- etr af-
vltegun) van Blaure Reigem
rontl kolonle Grote TlJver
22 april 1n8.
(witt e kolomaaanYli cgend. I
ges treept =afrrli e6end ) .
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(Oerste reigerversla.g, 3e bI:,,) _ g _
Ind.erd.,'ad r,lerd. vtr.n 66n vogeJ- ook rrr;r,,rrgenomen, d-a.t hij cle.tr op hct nost dai:"l-
de. Dergelijlce:,;3.;:r,3ns1,1i11rgen.geven voed-seI a,r.:: cr'.e voronclers'bellinfl, dat de keu-'
ze \IaÍt cle nestpllA'cs, of liever gezc g d-e kolonie, zod-:nig ís d-at d.e vliegaf-
stand. tot d-e foura,qeerlebied"en tot een miiriuuin beoerkt r"rord.t. Inmid-d.els werden
bofueàd"ien trroe, in d.e oeverli:nd.en va11 iret Nieuvre l,[eer kleurgeringde vogels op
a"a,n d.e Sosba.an ge1e,,-en nesten 'r;erug";ezien, Ti- jd-ens de l..ii,...rnemj-ngsperiod.e lcleek
er oD d.e O}Ïlï 1'?e;1 t?soostf tc z:-jtt, zo }s in:rnd.ere rílíj.i'.nd-cn r'iel het g_;eval is. ïn
die situatri-e zíjn v:,nui'b de iíocrdlc;,.n'c wol meer op c1e Grote Vijver ,;erich'te
vli eg'ber'regingcn te v.i,rl^ll.cht en.
Tenslo'tte is er ilet c1eze, toch oc zeer si,::r,-,ele ruijze v rlre.":)n geSevens, mis-
schien nog een grapje uj-t'bc ha.lens aIs we c1e verhoud.in,g v:ri'r. het aa,n-Ua1 gerich-
te vliegberregingen in he'b noorcl<r1ijk d.ecl t.o.v. d-ie aan d.e Grote Vijver, vcr-
gelijlcen rnet d.e verhoud-in€i v;',n d-e ai..nuezige nest,rn, d-rn korresponcleren deze ge-
tallen red.elijk goed. met elka.ar, narnclijk l6/tl tegenover lB/55. I'Iet is voor-
stelb.:,ar d"an hcrt a,antal vlie,ltbevres*ingen in een l:co.:.,.lde vc,rh.oud.ing st,rir.'i; tot
het aanl;;rl nes'len. In d.a.t geval l<arr het a.anta,.l gerichte vlicgbel'regingen een in-
dik...tie zijn voor het aa.ntal nesten.
Uit het bovens-baa.nd.e blijl.ct cluid-eLijk, de*-b het zeer cl.e iroei-te wr,"r,rd. is d.it
orojekt het komend. voorj.r.ar te herh.:len. Dae.rbíj sta,an ons 2 dingen voor ogens
1. Door het uitvoeren van 2 tellingen in verschj-Ilende perioden van het broed.-

seizoen in de kolonie v:i'n hct Airsterclamse Bos nag,a.en of er l'rijzigS-ngen op-
tred.en in het soreiri-ingsp;'.troon.

2. Binnen een oeriode vir.n hooguit enkele weken in a.11e Ansterd.arnse kolonies
(of , a.fhe.nkeli j1c va.n het t.-'.i:ni;1.f l1sf,.n3;s'i:el1enden, in iecl-er ,;ev,:.l in d.e ech-
te stad.skolonies tr'ranckend.ael en Oostcrf;'rk) ovoreenkomstige tellingen te
irouclen.

IÏ. Het Ka.art.'j espro j elct

Er zijn tot nu toe 67 trr.'-.,rnemirr{en voor het kaa.rtjesprojckt (rrte-hooi-en-te-
gras-projckttt) birur.engel<omen van vi jf mensen. itc bes-bri jken de period.e van
26-3 tot 25-6-78, ïn d.eze periods zullen vrijwel a1le ad.uf i;e vogels (minstens
B5/r) aan een va,n d.e broedkolonies ge'lronden zijn geweest.
Onze lrypothese is, d.ar.t de reigers hurr foura.ge-gebied.en niet verder va.naf hun
broed.plaats z,oeken d.an nod.ig is en omgekeord. d.e kolonie lcieze:r orn te broed.en,
die zo dicht l:cgelijk hj-j d.e aa,n hen bekenda foura.ge-ple1cjes ligt"
Nu is er bij aL1e binnenl;ekomon rda rneminS'en geen cnkele die een af- of o..rn-
vliegrichting van de bc'treffcnd.e reiger oogeeft, zod.at r,re tot nu toe onze
llypothese no51 niet kunnen toetsen. \teL zíjn er opvaller:d veel w,,'.rnemingen
uit d-e regiogrensgebied.en tus::en d-c RAI en clc Boe1e.l-ai",n. Rijna zeker is, d.at
hier d"e ir- pothese niet strikt op gi,;ito llet mcest voor d-e hi.nd. liggend. is d.at
aI deze e:lcmplaren uit het Ams-berd.errrs:; Bos en/of Fr.anckcnclael komen, omdat
d.i-b d.e grootste en mí)est na,bi j gelegcn koloníes zijn.
Voor d.e komende maanclen r,rrillen ï/re grr,i,g r,r'.arnerningen ui-'u d-e zolfd.e ge1:ied.en
ontva.ngen als van het voorjrri-.r, om te lcijL:en of d-e vcra,ncl-erd.e voedselsitua.tÍe
nog tot uiti.ng konrt in orrs v*::rspreic'ingsnr,"'broon. Dai,.rbij zoud.en rde een groter
aa.ntal ínzend-ers v;r,n kaertjcs zeer op príjs stellen, omda,t d.an ook d-e overigc
gebied.en cen beurt lcrijgen.
AIs derde pr:nt lijkt het ons rra;',rd.evo1 om {,g l"rctcn te komon vra..r.r a} d-eze rei-
gers slapeng blijvgn ze bij hun fouri:gcplek slapen of vcrtrekken ze tegen d.e
avond, en zo ja., r.ra3rheen? ilir.:1r:ilemingcn vroog of la.ab o,r d.e d"a.3 v;m d.it soort
sla,:.pplaatsen zijn d.us ook zecr hr. i.rd-evo1 om d-e hele fourc-r.69@?fi/Gfrïprciding te
kunnen in'berpreteren. Overrvogen r^roód.t om bij volcloend-e belir.ngstelling, 86n of
twee teld-l.gen te org;nisereir., wa,.:'.roo d.e hele s-b'r1 bekeken wordt. Di-b zal voor
hct eerst op i?1 oktober aa^nstaande geb:,uren. Gc.n,Trrc opgcven hij onclergeteken-
d.en.
We hopen d.at u mee lrlijft werlcen of gaa.t werlcen cn veiligireid.sha.Ivc, volgen
hicr nog even onze vragen in volgorde van bcl"ngrljkheid.c



1" 0p welke plaats, d.atum en tijd. heeft U reigers gezien?
2. ïtla;-! was.hun aktivitcite l-r,.ch-ben bij vissers, pÍtten, jagen?
l. ttrat r"las hun oucl.erd.oms- geen wit ot: voorhoofd., c:'bco groep I

; - .r-iel r-la.t vli'b2 iiààpoo o ctc" gr.ogp ïI
.. veel r.rit grocp IïI ?

4.. Waren ze gcringd. of nie'b , en zo ja, ..,a.n r.rclke poot?
5, In of uit wellce richting vlogen ze a.f of ann?
(7,i. .ronr uitvoerige i.nstruLc'bies afI. 1 van het Med.ec'l-elingenblad., irg,
se exemplaren met instrul<ties lcunt U vo.n ond-ergetekend.en kri jgen. ) Oot<
gcn dio slcchts op 1 of 2 va:: i!"ez,e vragen a.ntwoord- g+von, zíjn wclkom.
van AmstercLanr (voor + 1-20 waarnemingen) zijn te vcrLcrijgen en vreer in
ren bij ond.ergetekend.en.

I-Lï-.--l!l e-qf ge rin gd e V o ge 1s

Plaats

Dit voorja,'r zi jn vÍe er in geslaa,gd. volwassen reigers in, het 8os te va:rgen en
van klcurringcn tc voorzien' Dit zijn 3 cm hoge, witto PV0-ringcr1,l,ra,irop rond.om
3 ma,a.] d.ezelfd.e (hoofd)Iet-Lor en da".rond.er 3 ma.a1 h.:taclfd.e cijfer voorlcomt, De
ringen zijn boven het híclger,iricht omÍ:; 1c6p1 cn met gcwone lcijke,rs van grote af-
stand. a.f1cesba.r. ïnmid-dcls cloen r^r<l pogingcn het *:'ntr.1 kleurgeringrle reigers
uit te brcicLen en r.tre hor:en binnenkort ook buiten het Bos vogels -be vt:.ngen.
We vra.gen voor deze vogels Ulr bijzond.ore a'nd.e.,cht, omcla.t varr cLeze als ind.ividuen
hcrkanbare di,ercne precies hct d,oen cn laten k;,.n vrord-en biji3chouden. Hieronder
vind.t U cr.e l:i jzond-erheclen v,,n deze vo,liels!
Itlummer Rin*lclatrmen plaaJs

24-o3-78
23..03-78
24-o3-78
71 -06-7 6$os baall

Lccrti jd Ëm#a:q"Egt- fgi$,[r3a

(Eeeste reigerverslag, 4.a bl.z)

?4c ki
2c kj
3e t<5

pu}lus
A 4 12-04.-78 2e kj
A 5 12-04-78 )5e kj
A, 6 2B-03-?B l4e kj
A 7 28-o3-?B 3e kj
A B 12-04-78 3e kj
L e 8?a?3-f?i.r." Porl'"
B 1 Ë3;8kí5 pullus

Hij is nu in zijn 2le 1

{.e iil-auwc Reiger en ka.n
evens ji',;rr en d.aarmee -W_ 2 nq_èsi_qrfds_te, o+t gere.",pst{esr
,rgezond" en wel, d.us no,g makkclijk rr-,1<ordhouder. worcien.

9-

Hoornsloot
Hoornsloot
ONM

ONI,T

Hoornsloot
Hoornsloot
Bosbaa.n
Banaan
O}iI,I

0l\Ilr

OMÍ

1978. Los-
waa,rnemin-
Kaartjes
te lcvc-

A
A
A
A

o
1

2

3

id em

icleni
id em

28-03-78

idem
id.ern
id.em
id.cm
id,em
24-o3-78

12-a4-78

id.cm
idem
id,cm
3e kj
iclem
].Ctem

id.em
id.em
idem
1oc kj
4c kj

Voorts lopen cr nog 2 bíjzondere exemplaren rond in het Bos:
Itp)-astic pijp": rechts boven hÍeI vuilgecl-ltittc lclcurring, rcchts*ond.er d.e a-

lnrnini"'un V'I*ring; gcringd. op 28-09-77 t<i Àrtis a.ls vermoed.elij}< 3e kjg temg-
gevallgen op 2l)-01-78 Ot{l{ en daarna h:rha,:1d.c1ijk waa,rgenomen, ook a}s broed.-
vogel (Bosuaarn) .

rropa'rs extreem oud.c vogel, C'ie op 24-05-1956 (er z,íjn Vtr{G-crs clic jcugdiger zjjrrt)
a"ls pa,s ui'bgevlogen jong in d-e BÍesbosch g,:ringd wcrd.. De vo,1el draagt boven
het lin]<er hielgel,.rricht ecn oudc z.g. lioring, nr" 304.576 en is vrij zeker

al minstens 10 jaar }a.n.3ls d,e Bosba.an auwezig, profiterend. van d"e sportvisscrs.

Hij is veel sLiminer d-a.n wij, vrant hij laa.-i; zioh nict vàïrscÍlocoo
We vind.en d"at zo langaamerhand- icd-erc Vï,ÍG-er we1 van bcton moet zijn om nu nög
geen kens te zien a.arr 66n vsn d-e díversc variarr'ucn va,n hct reigerond-crzoek mee
tc cloen. Ius r,ro,t Ict U! ! Voor irilichtingen kun-b U bovencl.ien al-bi jd. bi j ons te-
recht. lfe hopen cchtcr r'1e1, d-at ïJ Ur,r r+r.a.rnemingen niet te lang in d.ivcrsc bu*
reauladcs Ia;;t vcgeteren, maar;.l.L'bijd- snel;,.pïI ons d-oorgecf'L . Dat is zowcl
nuttig voor e,:n vlottc verslag{eving, a1s voor het voortzctten van het ond.er-
zock zeLf
Warrn aanbevol-en! ! Alfred Blok 'be1" 71 17 45

Joop Suker 15 27 66
AB/RD Henk Sandee 12 25 09
october t978
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AtLas van w1ntetr- en trekvogels, een nieuw §OVON-project!

Kunt u vertellen wanneer de meeste Kemphanen c'loor Nederlanc1 trekken,
of waar buit,en de broecl.tijr.l ook Rietgorzer! zitten, of waar Vuurgouc'i-
haantjes overwinteren en ït'anneer Ceze c1e broeCgebj.eclea ureer opzoeken?
D1"t zJ.jn zomaar enkele vragen, u/aar u, c.lie in vogels geïnteresseerC
bent, er vele aan kunt toevoegen, maar waar:op wij geen van a11en
dlirect een volleilig antwoord 'kunnen gever:". Toch zou kennis hierover
ni.et alleen maar belangrijk zijn, omciat ze ons meer over de vogels
zelf kan lerel,r aaar tevens onc'.at cleze gegeveas gebruikt kunnen vror-
dea bij natuur- en nilieubeheer. Vooral c'lie gebÍeclen, clie buiten Ce
broecltijd rijk aan vogels of bepaalcie soorten vogels zLjn.

Met dit in het hoofcr. heeft het S0VON-bestuur besloten oxx een atlas-
project voor winter- en trekvogels op te zet.Len, clat j.n oktober rZB
van start zal Eaan en clat vijf jaar gaat cluren (zie ook het Vogeljaar,
26, L24 - l,27). Eet zeer succesvol verlopen atlasproject voor broed.-
vogels van c1e af,gelopen jaren, vormcle een bel-angrijke reden om voort
te gaan op c1e ingeslagen weg vaa eenvoudig opgezet onderzoek, ïuaar-
aan iecLereen, clie maar iets van vogels weet kan meewerken.

Hoewe1 in 1{est-NeC,er1and, via project Avifauna-tr',Iest-Necler1ancl slechts
inclirect aan c1e SOVON broedlvogelat,las weril meegewerkt, zal- door c',e )publikatj.es toch wel bekencl zi-jn ctat SOVON de gegevens per 5 x 5}lrd'
blokken verzameltie, Bij het nieuwe project za\ r-.it eveneens het 6eval
zijn. Verder is dle opzet vanr clit winter- en trekvogelonc',erzoek nog
eeavoudiger ,-ian het voorafgaan:1e. Deze keer behoeft alleen maar te
worclen bepaalci of een vogelsoort in het blok aanwezÀq is of niet,
hetgeen c'.an per maanci op een waarnemingskaart worcit aange6even, E1k
blok moet op cleze manier ger',uyen.ls 6én jaar onderzocht worclen; clus ook
in cle broeclt,ijc'l, omclat a1s C.e ene soort broecit, an;lere vogels nog of
alweer aan het trekken zijn. Daar het van belang i.s on'ierschej-C. te
maken tussen soorten c'.ie echt van het gebieC gebruik rnaken, bijv.
fourageren of slapen en vcgels. clie alleen maar overtrekken, zoals
ganzen, zijn hiervoor op r-1e waarnemingskaart 2 kolonuren i-ng,eruirnd.
Op cleze s.impele wijze, waarbij ile Koolmees bij c1e pinclaslinger op ulrl

balkon t,lrie hoog ac.hter net zo goecl een stip op t1e te publiceren
kaart geeft a1s c1e Roerclomp, Cle Ciep in een rietrnoeras worclt opge-
stoten, is het. \roor ieclereen mogelijk om rnee te werken. Als het voor
u a1león, of samen met enkele and,eren, niet mo6eliik is om ge"lurencle
een jaar een blok regehnatig te bezoekenr:.bi jv. cloor het ntaken van
enkele fietstochten, waarbii alle terceintypen aan6eclaan worc'len,
cLan j-s het toch voor u moge'Iijk een bij.1ra5,e te levereu cloor cle inci-
clentele waarneming,en, ciie u waarl.ian ook c1oet, per atlasvak te noteren
ea in te zencLen. Voor c'le teLlers oncler ons is er op cr,e waarnemings-
kaart ook een kolor:i waar ze hun aantaLlen per maantl of per clag kwijt
kunnen.

Als u aan r1it" project wÍlt meewerken neem rlan contact met mij oPr
inc',ien u een bepaalcl blok (zie kaartie) een jaar kan oncr.erzoeken,
geef Can ook cleze voorlceur c'Loor, zorl,aL hierrcee rekening gehouclen kan
worclen bij de in,Jeling. T.z.t. ontvangt u clan nadere infornatie, zoals
kaarten en een uitvoerige hanc',1eiciing.

september l9?8, JBB/MS

Distriktscoörcii-nator S0V0N: Joop B. Buker
1,ï. Mollhof 9
1065 AH Arirsterdar
teI. 02O - 152766.
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Boomkruiper
't -.l? '. '; ,-..:

":i::

BoomleeuwerÍk

It ,.

Boompieper

Braalisluiper
'r 1. -.

Ekstac.r
't','.iu' ):..,''

Fluiter ? r,

,', ' .":
i':

lr

tttu terie turietie ?tr

il tie_tiel'
(ged-ee1te) 

.rrtulieruprr ' ,'
(gedeelte) , ,: . .-

.i . "

schor rtpi-euwptl of rrpieuwpieuwptl

.(2e gedeelte) I '

triegki-egkít

(2e gedeel-ter tttjuuuu, tjuuuutt). Toonhoogte"
2 tonen te Laag (Ol-s 4-g'eBtreept) . Klopt on-
geveer wé1 voor de Groenpoöfruiter, maar t6
gerekt . Deze imitatie mj-nstens tweemàal vooli
Fluiter-i-mitatie versleten.

Il-e

-12-

no. 2,
de zang van

van §uli l)l), heb ik
de Spreeuw had beluj-sterd.
U 16 door mij beluisterde

de de Roodstaart.
zrn plaats, daar de imi-taties van

duidelijk zijn. Soms 'zijn er twee imi-ibyzonder
ldeel van

alfabetische

het liedje.
is trieieie wriwriwriwrirr. Hierop wordt soms

(zie voor dit Àiedje l"led. BIad 10e jrg. no. 2 van julí
zang van eíkele Sylviat srt) . Het wordt dan we1 even ui-tkj-jken

je de

L970

de namen van de geimiteerde

--+i l

:i ;:.. '.

Hier.gnder volgen in:.'
vogels ! ;;:

':. ': 
? )

Boerenzwaluvu

;,'- Bonte vliegenvanger
':,

l','., ;

Boomklever .

;ir::
fi".

t,

zang

, zarLg

.. zang

'lf
';zàng

roe1].

zang,

roep

':Za,ng

roep
zatLg

roep
zaïÈ.



(Gdcr.Rs, 2e bIz.) - L3 -
Fiti; zang (gedeelte)'

Geelgors zang 
:

Gele Kwikstr art roep rrpitji eprt

Goudvink zang rrals van roestig uithangbord, door de wínd
bewogenrt

Grasmus zarLg rrkriebellied jert ( zie ïnleiding)

, zang itimital-.ie1ied jer' ( zie lnleiding)
Groene Specht zang

Groenpootruj.ter roep 3- en 4-roep op d.e juiste toonhoogte: C 4.
(de uiterste marges van de Groenpootruiter-
roep zijn B 1 - D \, twee hele tonen)

. trvecht-';. .tGrote bonte specht ";;;;; rrpiek-grrrgrrrrr

Heggemus lzang gedeelte

Huismus zang

il roep

Huiszwaluu, roep trpn'itprritrr

. KooLmees zans Íri::.èti-etuutietietuurl

' rr trwinter:'ocp?r zeer . v]t:g ir titutitutitutitufr
,, iuv.roep schor 'iPiePiePietl

Kui-fmees roep ttli-g.irlrrur?

rr roep rtpi.e uuuuïrrrll

rr roep ttpji-eie-pi.ttr(pi-è-it)

Kneu zang .gedeel.tc)
Matkop echte zang tanel-i-jk binnensmonds gezoem en gesis

, rtba.- ;s:ccrrr ;'-n juuup juuup juuurf

Oeverloper roep lt--roep

Patrijs zeng

Pimpelmees roep "pipipipipirr
Putter zang (gedeelte)

Regenwulp roep op de juist.e toonhoogte: E ! Dis 4.

Rietzanger zang (gecleelte)

Scholekster roep trtepietrf

§taartmees roep rrtsjirrrtrr

Si js roep ttpulí^,rt (pl-ieie)
Tjiftjaf zang

TureLuur t'oep trt juvuvult

Veldleeuwerik roep rt 'burrrlrr

Visdief roep rrkielearrrrr

!Íie1ewaal rrilsf,f,smssgyrr aanhef van liedje I O1-6-tl4. Deaekamp)



(Getcr. Rs, Je bIz. )

iíj.nterkoning
triitgat je
Wulp

WÍtte kwikqtaart
Zwarte mees

Zwarte roodstaart

rlterrrtll
Ittluwietwietrl
rrwulieieprl
Ittipiptl

(eerste deel, zie Inleiding)

r.4
roep

roep
roep

roep
zang

zang

A. N. Swart
Iloltingerbrink 210
7812 Dc Emmen

september L9?8, Sw,/vDr Te}. o591o - 14102
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Op f augustus 1978 overleed ons lid Dr. Piet Hirschler.

Zijn enthousiasme voor de vogelarlj werd in feite pas geboren toen bij
:.n-fg6f deelnam aan een nachtexcursi.e onder leiding van ons erelidt
voormalig Voorzitter van de VuÍG, de Heer Brander'

Zoals het vele and.ere discipelen van Brander verging, groeid'e dit
eerste sprankje enthousiasme al spoedig uit tot een rhobbyrr, die zijn
vrije ti3a grótendeels vulde. Zj-in waardering daarvoor bleek o'a'
bij het àfsófr":.a van Brander als PW-excursieleider, op 25 november
]19?2, waar Dr. Hirschler namens a}le volgeLingen het woord- voerde en

zíjn'dankbaarhei.d en bewondering niet onder stoelen of banken stak.

Ln t964 werd Dr. Hirschler Iid van onze Vu/G.

Na dus vele jaren van meelopen rrin het voetspoor van Piet Branderrr,
ging hij 1atàr veel op stap met jeugdige VvilG-l-eden als Jowi de Roevert
geràfa Óreel en Ed Ve}ing. Hirschler rtras byzonder l-eergierigt maar

bleef daarbij byzonder bescheiden. Pa§ na veelvuldig aandringen van
Jowi c.s. stemaà nij er in toe, dat zij hem voorstelden a1s 1id van
de rtClub van Vogelkundigenfl.
Ondanks deze rronderscheidingrt, en d.e vele verre-afstands-vogelreizen
die hij in 1ater jaren maakie, in en buiten Europa, bleef Dr. Hirsch-
,ler onverminderd óok genieten van minder opwindende waarnemingen d'icht
bij huis, en niet alleen van de vogels' maar ook van d.e flora.
Van een wandeling door het Amsterd.amse Bos, of - wat de flora be-
treft - v&11 een bezoek aan het Vogeleiland, de Amstelveense parken
of Thijssers hof, keerde hij even gelukkig en voldaan terug als van
een dagje Flevopolders of Texel.
Het was een inspirerend genoegen om met hem op pad te ziin.

Bier. van Drooge

october l9?8, vDr
*r****1.,È,t*,1.*:ir:t:l.ï!**>r****rí*********ti.*:È***>r**:{'*+!B'n**'i1'***'t****:È'**!t:fi:tttti{rtl'È***:t*



tr'íaarneminE verL ecn ltïoorilsc Bogzanser (PhyIloscopus borealis) op 4 september 19?B
_rn_ hgt Ams'berdau.ge Bos.

Martin van den Berg
-t5-

Resí Damhuis

De waar4eming
0p { september 1978r omstreeks 1!.r}t uur, bevondcn beid-e schrijvers zich aa.n
cle Koenenkade bij het begin van het dlood.lopende excu-rsieprd in d.e ocvcrlan-
den va,n het Nieur,ie l{eer.
Onze aand.acht wcrd. getroldren door een roep d.ie ons volkomen onbeikend- voor-
kwam. De roep is het best te besohrijven als rrtsiecprr cn ocn nu en d.a^n icts
langcr'ttsie-eptr. De roep wa.s luid en zacr frccllleïIt, ongevcer om d.e 5 secon-
d.en.
itlieuwsgieri6S geword.en zochten wij naa,r d.e vogel die het geluid prod.uceerd.e,
Het irleek een p§,v'1loscopus.-a.chtige lc zíjn d.ie op con hoogte va;n 3-5 meter in
het La"gcr geboomte aan d.e Koenenlcade fourageerd.e.
Ged"urend.e hct d.aaroi: vol3;encle J.<ir,.rtÍor konclen ui j d.e volgend.e beschri jving
van d.e vogel makens

"De bovenlioDr rrelir rug, vleu.gcls, stuit en stas,rt ha.d.cl.cn een kleur d.ie lag
tussen d.onkcrbruin en groenbruin. De keel, borst r:n buik waren wit zond.er een
spoor vi:,n geel. 0p d.e borst i,ra.s het wi-i; op sommige plel;lien grijsachtige wa.ar-
d.oor dc vogel ecn wat rruile indruk maakte.
De pootkletlr líri.s voor ccn oÏ1ylloscopus opvall-end. li.cht, het irest te beschrij-
ven a.ls lichtbruin, Dc vog-el ha.d. cen zcer opva.llend.e latrgc wittc wcnkbrp.uw-
streepl d.ie contrasteerclc met d.e bruina,chtigc oogstreep en bovenkop. tr{anneer
d.e vogel zich in horizontale positie bcvonde liep clezc r^rcnkbrauwstroep d.oor
tot aa.n het bogin van d.c ncko Aa,n het cind. van d.eze wenlcbrauwstreep was hct
wit opvallend breed- en bred-er d"r,,n tussen oog cn snavel.
Het hele ui'bcrlijk van d.e vogel lcelc forser da.n d.at van el'n Fitis" I,(et name
ine* kop/"rrrr"1-;rrofiel d-ced. mcer denlccn a.a.n Tu-influiter d-,.n aan Fitis. Door
RD kon gelijktijd-ig een Fitis in c'l.e boom waa.rÍn d"e vogel fourageerde rirorden
uai.rgenomen. Hierdoor Írerd met" zckerheid- vastgesteld. d.at d-e snavcl van d.e vo-
gel forser was d.an d-ic v.n rle Fitis.
Van d.e vler"rgels kon d,e Linkervleu-gcl goed. lcestudeerd worden. Hierop was echter
gcen vleugclstreep zichtb;r.a.r. WeI waren crèmc-lcleurige %omcn van de binnenstc
arm pennen r"iatr,rnccmbaa,r " 

rt

Ged-rag: Dc vogel up.s zccr bcwecglijL: bij het foura,gcrens vai'k werd. frbidden'l
tussen d-e taklccn waargenomcn, zoals ook Goud.ha,l.ntje en Pal}asr Bosza,nger
vaak plegen te doen.

Iiscussie
0p grond. van hovenstaand-e bt,schrijving menen beide schrijvcrs dat d-e vogel
in kr,rcstie ccn Xloordsc Boszan,c;cr lvas. Beha.Ivc d.otrnorma,Iett veld.,3"iclscn zijn
bij d.c detcïminatie Svcnsson (1975) en Williarnson (197il gebruikt.
Svensson (lgly) besch.rijft bcha.lve d.e d.oor ons wa rgenomcn kenmerkcn zoals
langc opvallencle wcnkbraur,rstrccp en lich'Lbruine ootcn ook ccn vleugelstrcc,o.
Deze ontsta.i".t d-oor l.ri'Lachtige uiteirrd.en er,prl cl.e ]:ui-tenste .egrote vlcugeldek-
vcrerlo Soms h,rlcben de rnid.d-elste vleugeld.ekveren ook wittc toppen, r.;aard.oor
con tweed.e vleugelstrcepjc ontsta.at. Al-s kleur van d.e ond.crrd"elen van een
adulte vogel in het ne,ja.;..r, geeft Svensson r.ritachtig, soms rnet wat Iichtgeel,
De eerstejaa.rsvo.gels hcbhen in het najaa,r cen gele, soms warmbruine waas op
de ondcrclelen.
Vrijwel alle kenm,:,rken d.ie I,,lil}iíimson (lgl+) beschrijft, hebben rrrij bij de
vogel wa"argenomcno AlLeen clc vlcugelstrepcn ontbralcen bij onze vogcl, Peter-
son ( 1169) vermeld.-b , da.l aor,icl d-e vleugelstre ep als het tr^reed.e v}óugelstreep-
ie ín afgesleten kleed. verd-vrenen kunncn zijn. Volgens I{iIli.arnson komt hot
zel en voor d.a.t d.e grote vleu,gc:lstrepen op heide vleugels ontbreken. Wij heb-
ben, zoals reed.s vermold, aIlccn d.e linkervleugol krrnncn bestud-ercn.
Williarnson bcschrijft een bij d.e nel.: iets onihoog gebo.gen r',renkbrauwstreep.
Doord.at d.e vogel in het hos erg bewceglijk was en hct beste in horizontale
positie kon word.cn $Iai',rgenomen (in welke houd.ing een eveatueel öp}open niet
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zichtbaar is, doord.a,t kopvercn cn nolcvercn op cllca.',,r lig,qen), kunnen l.rij hicr-
over geen oord"cp! gevcn.
Hoer+eL d.e vogel''uit hct bos in.Drinci-.pe qr.l,r, uiti:rlijk ook een (Íra,uwe Fitis ge-'
wcest had liunnen zijn, lijkt ons d.it op grond. van d.e roep uitgteslotcn. De rocp
is narnelijlr. bif d.eze soorteir noEgr1 ve:rschillend-. 0m clit d.uidelijk te m.{<ene
a:.ent ondorstaand.c tabcl.

Peterson 1969

tíilliams;on 197 4.

V..u: Íiwelrn 197 4

Onzc, wirarnemj-ng
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I'loord-sr: Soszangor

een ond crtlrtrkt her.;s rrtSssprf

en cen 1uid. tr-bo i-Ictt

r?tsttee-cr-l?? 1uid. r:n sncl
i:lchtc:r clkaa.r en cen hard.
nz11--t? of llchikrt

cen hard. monotoon, vèr-
klinkcnd. r'tsek--tsek--tscll*
tsckfi of ccn he.rd. rrtsili'?

Iuid. cn frequent 'ftsiep*
tsieptr of ccn t2tsie.-eprt

Gra.uwe li'itis
een hcl-der hoog i;tsie-'uilrr
of 'rsio--wuutt (hoog-Iai',g)

cen luid. rrchee-?ieert



het er<]amse Bos in 1
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Broedvo linventarisatie van de tl rr en enkele aanli nde bos-

1. Inleidinn
In oncl,erstaanc'l versla6 zal ik eerst cle inventarisatieresultaten vaa
het gehele geïnventar.lseercle 6ebiecl ver:nre.lden. Daa.rnq 7a1 ik Cieper
ingaan op rle inventarisatieresultaten van de Balkan. Van clcze Balkan
zijn n.1. gedetallleerde inventarisatie6egev'ens uit vrog8ere jaren
beÉenc'l (nei;nOers1965), hetgeen yoor cle rest van het geïnventariseer-
c1e gebÍed niet het geval is.

2. Inventarisa tie gehele Aebied
Tn 79?? werclen cle Balkan en enkele omliggende bospartiien geï.nventa-
riseercl door E.J.I'I, Veling c.s. (Veling l9??). Dit jaar (tgZa) nen it
tijclens 1I1 excursies van 2 maart tot J juni ongeveer hetzelfde Sebied
geïnventariseerd. Voor de grenzen ervs;n verwijs ik d.an ook naar het
inventarj-satieverslag van,vorig jaar. Dit jaar telde ik echter het
bosranclje tussen rijksweg 6 en cle kanobaan cfie ce zuiclclijke bsgren-
a1ng van de Balken vormt, niet mee, Ook cie LandscheiCJ-ngsvaart (waar
vorig jaar een f,'utenpaar broeclcle) werd. bij de inventarisatie niet be-
trokken, De enige bru6 ïriar ik op lette i.v.m. de boerenzwaluw was
brug !112, .'"-' .
Het geïnventr.riseerde gebied va1t. in J stukken te verc"Lelen:
a) westelÍjkà vleugel. Deze is ongeveer 18 ha. groot, vraarvan | 7 ha.
in beslag worC'.t,genomen c',oor e.en-speelr,vei.de (clie Coor het irukke 8e-
bruik ervan e.ileen als fourageertcmein voor enkele broedvogelsoorten
- vooral houtduif en fa'zant - van b,elang is). Iets meer ct'an { ha' is
bezet met gemengC aaaldhoutl de rest van. het oppervlak va.n Cit gecleel-
te worCt i.n-p"e'S}ë..g..genor&en. cloor losstaancïg bomen of kleine boomgroepen
aan cle ra,ncl \ràit de weicle en eèn loofhou-tpèrceel van 4 ha.
b) Balkaa, lzi ha., .vÍaarvan 10 ha. 6eboomte e& 2 ha. zonnev,reiclen.
cl goste1íjke:vleugel + 16. ha. 5root, waarva.n"{ ha. grasveld, evenals
bij c1e oosielij,ite vlcu[eI slechts als four,igeergebiet', va;r be1,'.n9.
tlet t,os in de2èt vIeuge1 bestaat vo.oral uit,l-oofhout met op enkel-e
plaatsen vriJ iyeel oncierbegroeLin6.,. D9 totale oppervlekte van ho,t ge-
ijnventarj-sccicl.e gcbiec'- bed.reagt C,us' 116 ha. , l,'íaervan 33 ha. Seboornte
en lJ ha. grLslanc'..
O"a"-"f.u àe"Xf ein"l 

-r"rtct 
il1en Í.n bggfe nzr.nï va.n het gebicc', C,it Jaar

val1en m.i,r''d* Irr"uotarisati,egeBevens'\van L9?? en riie v6ln 1978 goed

à;-;;;g;iijr."",-bgha1yedanoóo*fuut.cnboerenzwa1u1l-'
l
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fuut
v,r1lde eend
fazant
meerkoet
houtcluif
turkse t.ortel
bosuil
g,rote bonte specht
boerenzwaluw
vrinterkonin6
he6gemus
zangli j ster
merel
nachtegaal
rooclborst
klelae kareklet
zlvartkop
tuinfluiter
fitis
tfiftjaf
goudhaantje
gruarffe vliegenvalrger
koolmees
pimpelmees
matkop
boomk:ruiper
groenlin6
vink
ringmus
§preeu!ï
wieLewaal
zw. kraai
ekster
vlaamse gaai

eoort broeclparen 1q77

1

-1o (4urue 544)
24-30
6 -10
max. 6
min. 30
nin. 1
L3-16
1
min. 4
niin. 1
min. 4
5-9
2
1
6 -t3
1r-14
1'
1
min. 1
5

:

1
2
q

i
2
5

16-

+?
0-
o

1
1

25

tg
fabel ï. Br oeclvofielli j st l-q7? 

-en .1978

hroeclparen 1978

+?
4

33-45

2 (brue 542)

g -10

ellen in nestkast

Verklarin6 tekens: +?
,(

= wel aanvrezig al-s broedvogel, aantallen oobekencl
r ge§ei/en"s varl Joop Buker

J. De BaLÀeg

Di-t".gecleelte is c'Loor kanobanen en een s1oot cluidelijk aÍgescheid,en van
c1e rest van het geïnventariseercle 6ebiec1. De Balkan is 12 ha. groot,
waarvan 2 ha. graslancl' van cle 10 ha' beplanting is car 25% nealdhout
en ?5% loofhout.
De bomen werclen in cle vrinter van 1946-L947 aaageplant, zotlat c1e aas-
plaat ln 1978 clus ]1 jaar oucl was. Bij ile aanle6 heeft men geprobeerd
àe samensteX-ling ven een bos uit cie echte Balkan te imiteren, vanclaar 

-

c1e naam van dit bosgecleelte. Tn t953 werd cleze Balkan 6eÏnventariseerc'i
cloor Th.rReijnderu ó, in 1964 cloor J. Reijnciers (Reijnclers, L965).
De 6egevenÀ vr,n 1)?B zullen ver6eleken ttorden met c'.e gegevens van C'eze

beiCe jaren.

l*z

-B
-'6

1
1
2L
7
5
e5
1
t6

i-

6
5-B
1

10
1
1

113-
e(
1
1

3
5
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Daarbij moet echter de nortige voorzichtigheici betracht vrorclen: het
aanèa1 iaventarisatie-bezoeken, geilaan in | 64 en nu i.n t 78 verschilt
aaaziea.liik en dÍt kaa iavloecl hebben op het inventarisatieresultaat,
Bj.j cle inventarisaties in t 53 en | 54 werd cle Balkan 1n twee complexen
verdeelcl, die beir-Le | 5 ha. groot $r&reoo Tk za]. cLeze inCellng handhaven.
Conplex A: Cj-cht eikenbos met weinlg anc'lere bomen en schaarse begroel-

ing van heesters en kruiden.
Complex B: 40% eLken/beukenbos, 5a% naalc'lhout (cien, spar, taxus) met

schaarse onderbegroeiing.

Tabe1 II. t t.en Ín cle 1
?rlerbij wordea fazanL, boerenzwalurv, alsmeCe riet- en

watervogels buiten beschouwin6 gelaten)

+: in aaatal vermeerdercl
-. j-n aantal vermiaderd
v: in 1978 niet, ia 1964

weI broedencl.

A1Ie ringuussen, kool- en pimpelmezen broedd,en in 1978 in nestkasten.
De aantallen van cle vlnk vertonen 1n Cit gebied van jaar tot Jaar
uogal wat schommelingen. Het meest opvallencle verschj.l wat betreft
het aaat.al terri.toria Ín complex A ea B v-inCen we wel biJ de hout-
duif, een soort di.e een zeer opvallencle voorkeur voor naaldhout
s;ch:ijat te hebben.

houtduif
torteldui-f
bosuil
ransuí-l-
wlnterkoniag
heggemus
grote lijste
zangLljster
nerel
nachte6aal
rooclborst
zwartkop
tuinrfluit.er
graarl}u§
fitis
tJiftL jaf
koolmees
pimpelmees
kneu
ylnk
ringnue
w'le1ewaa1
ekster
vlaamse gaai

eoort

L953 1964 t97B

t5
1
1
2
I
1
1
3
L3
2
é-

z
6

7
4
3
1

1

;
2
I

L9

2

;
2

3
10
:
7

l
2
4
q

:
4

1
3

;
1

t3
10

7

7)

-26

t5
11
22
I

complex A

L953 L964 L97B

r ,2 0-4

1

I

l
4

;

1

;
3
2

1

;

;

1

;
1
1

4

3
2
1

I

T

3

6
6

6
Z

9

1

1953 L964 1978

tg

I

;
1

3
6

5

:

I
1

1

)

;
2

t3
1

1
I
I
1
3
9I
1
2
2
-
4
2
2

:
1

I

;

:

2
1

7
4

9
B
73

:

2

:

Veranclerinp

-

1978't.o.v.
1964

+
v
+

v
+
+
v
ge1lJk

v
+

v
6e11jk
v

+
+
gelijk
v

nieuwe soort
v

+
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AI met a1 lijkt cie brooCvogelbevolking in 1978 t,o.v. clie i.n 1964
enigszins verarmcl. Maar llefst B soortea ,-l5-e in 1964 we1 broed,-1eflr
bleken tl.it nu niet te cioen en 4 soorten tileken in aantal vermin'lercl,
Daartegenover staat slechts één soort, ctie in 1978 wel en Ín 1964
niet broed.cle: cle ringmus. Verc'ler bleken B soorten in aantal vermeer-
dercl en 3 soorten broeclden in clezelfde aeintallen als j-n 1964t of
waren in 1964 en 1978 afwezj.g,
Deze verarming wat bdtreft het aanÈa} broeclvogelsoorten worrlt geïI-
lustreercl. cloor ta.bel J, waaruit tevens blijkt clat het aantal bezette
territoria j-n de jaren L964 en 197'8 vrijwel gelijk was.

Tabgl III. o

Ín 1957 werclen in cle Balkan d.e territoria van fiti,s en
(FrÍesvÍijk en Bresser 1958). ïn tabel 4 staan voor cleze
ventarisatiegegevens vaa { jaren,

Tabel IV.

tjiftjaf
soorten

getelc'..
Ce in-

qÍrntal terfitoria
B4
7o

67-74

aqqLal br g e dvgge l§gorten
10
2t
t4

j.aar.taI

t953
1964
L978

leefFijd aanpl+ot
6

t7
3t

1953
t957
L964
a978

tgr.rÍtoria tii.ftjaf
I
2
4
2

territoria fitis
22
7

!

De verclwijning van cle fitis was we1 te verwacirten; i1e aantallenver-
minc'.ering van tLe t.jiftjaf komt vreemc'ier over. De aantallen van de
tjiftJaf kunaen echter van.jaar tot jaar vrlj sterke schommeli4gen
vàrtonen. (Loocle t l??!, Brouwer 1978 in combinatie met eÍgen ge'6evens).

4, NawoorC

Hier en r}aar in bovenstaanC artikel is ter sprake gekomen tlat voor
enkele soortea gelclt c1at,1eze van jaar tot jaar schommellngen in aan-
tal kunnen vertones. De conclusies clie uit vergelijking van cle inven-
tarÍsaties in L953 en 1964 getrokken z1jn, moeten, clan ooh met de no-
dige voorzichtigheic'. benaclerc'L worc'len. ï.n 1979 zaL ik opnieuw c1e

Balka.a lnven.tariseren. Voor waarnemingen in komend broedseizoen van
voor c1e Balkan zeJ-dzo:rre soorten a1s bi-jv. c'.e grote bonte specht,
gouc',haan en groenling, hourl ik me d,an ook aanbevolen.

Remco Daalder
Veluwelaan 9
Amsterclam.
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clamse Bos. De levencle natuur 61: 115-1U.
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Ín: Àvifauna van Midden-Nec'lerland (pag. 418-419), Van Gorcum & Comp.I\i.V.,
Assen,
ReÍjnCers, J. (1965). Btroeclvog,elinièntarisati-es van Ce rrBalkanrt (.Amster-
..ianrse Bos) Ln 1953 en 1964. De levencte natuur 68: Z8g-a95.
Veling, E.,f,M. (1977'). Broetlvo8elinventarisatie |tBalkanrr (Amsterclamse
Bos) - 1977. Mec". blacl Klí$V Vlii6 Atrlaru 15(4): 6.
§eptember 1978, RDa/Ms

Ge k1 eurrin rrcl e :l(qkm q e.lrwe-g

Iu januarj- en februari 1978 heeft ondergetekenCe in Artis f0 Koloreeuuren
geringd en van kleurringen voorzien. Deze exenplaren c',ragen alle een
unieke kleu.rrin8cornllinatj-e, waarCoor ze Ínrliridueef herkenbaar zijn,
Dit Ín verbancl" met een onCerzoek naar ile winlLerplaatstrouw van rieze
soort.
Vt'armeer u een Cergelijke Kokmeeuw in Amsterclam mocht tegenkomen clan
zou ik het op prijs stellen, a1s u mij cLit kunt berichten. Gaarne met
opgave van Catun en plaats van waarnemj-ng ea ile kleurringcombinatie.
Belan6rijk j.s het hierbi j c1e positie van c',e aluminlu:n rÍng aan te geven:
aaa cle rechter- of linker: poct, boven of aan het loopbeen. Voorts CeposÍtie van de kleurringeni: rechter- of linkerpoot en Ín welke volg-
orde (van bove& naar beneden), Per vogel werrlen één of twee kleur-
ringen gebrui"kt in c1e kleuren: rood, wÍt, blauw, groen. Mogelijk worct
in het komenc'.e winterseizoen nog oranje en zwart gebruikt..

Na ontvang,st vaa uvr vlaarneining van eea c1ergelijke vo6e1 krijgt u vanmii bericht waar cle vogel geringc'. wercl en of c1e vogel al eerrler vrerC
waar8enofiërlo De kans'oU eerr van cleze gekleumingr.ig l{o}<neeuwen te zienis in de omgeving van Artis uiteraarcl het grootst. van rle ?o gekLeur-
ringcte Kol«neeuvren werc'len er na:nelijk 43 in of in c1e buurt van ÀrtÍs
teruggezien, terwijl er ook uit Amsterclam-lrfest en Bussun waaraerningen
zÍ- j n.

September l9?8, EdO/MS

Eciuarcl R. Osieck
Stef fenshei-n 20, 125L 7,8
l,aren (N.i{. )



A},ISTERDAI'{§E BOS

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor d.e

verantwoordelijkheid van de waarnemerso
Nummering voJ-gens Vogelgids, ]e druk.
De nummers tussen haakjes (.r) verr,vi-jzen naar rrDe Vogelwereld
van het Amsterdamse Bostr, verder te noemen llBos Avifaunail .
+(..) betekent: aanvulling op deze Avifauna.. o ook = o-kleed.

-21 -

G)

(zg)

(,0)

( 4g)

(5r)

$5)

5. Fuut$m

t?/7 tex-L9/ B

L ex overyli
(Al, Buker,

fr78-T
to/9 I

o
+

Meerdere tweede broedsels, o.&o!
.vo in sloot Meerpad Noord, constant belaagd door fotografen.

Bij het neet met de broedende vogel steeds een al vrij groot juvenielt
kennelijk overgehouden van vorig broedsel.
o.&o ?/8 fuut met kleine pu[i op de rug op het nest; gaf duideLijk
blijk van ongenoegen t.o.v. de op de wal verzamelde menigte fotografent
door het uiten van diverse geluiden.
2?/B het juveniel van het eerste broedsel zj.t nu op het nest, met

een vishaak in de bekr waaraan nog een stuk lijn zít (o.a.
SS, Kraak).

6/g het juverriel, dri-jft dood in d.e sloot (vDr)
?/9 uit de sLoot opgevist (sS)

(?) 9. Dodaars 2 . Pur r , zie beneden
e beneden.Wq--T ex

(ro) 18. Aalschglveq
""Ï:lË"Ï"?;í" 

kwartaal' 
I

Waarnemingen op NM op
3- ex op paaftje - 8/g idem - Z/g - 9/) t-vteemaal
egend - t4/g - 21/9 3 exx oP Paalties
vDr, dGr, Kraak, SS)

t

(2L) J4. f,Íintertaling l,íaarnerningen op:
ffiBz+4exx--267Benke}eeXX-2/9tex-B/9enke1e-
9/9 1ex - 2)/) 2 exx; aIle vliegend ri-. plasje ONM ilrr c.9. daar

ueerstrijkend (riA, Buker, dGr, SS)

(2") 35, Zomertalíns Enige waarneming in Lg?8.
ffiiland.en Mz (AA)

(26) J9: slqbeend

5 5 ? over exc. pad ONM ri. Zil (eA)

42. Kuifeend Aanvullingen 2e kwartaal:-876'-6ïf7 juv. sloot w!. Mz (ss)

--?2/6 $ met 10 juv. sloot wl. Mz (SS)

tg/? 9 met 4 grote pu11i NÏí hoek I'leerpad (AA)
B,/8 $ met 5 kleine pul1i IJssloot (SS)

43. TafeLeend Aanvul].ingen 2e kwartaal:
T?reK1eine vijver (Buker' ss) - 2 exx

BZ. víespendief Aanvullingen 2e kwartaal":
mz6--;?Ó;6iluur, 1 ex ri. Ó, Grote vijver (nS, ss)
2?'/6 - àO.JO uur, f .* Iaag, ri. N,l, Grote Vijver (SS)

ri. o, oM (Ss)

74. Buizerd
T?ffi mauwend, hertenkamp (acr)
5/9 erl 9/9 1 ex boven wI. Mz (eakx)

lo/9 1 ex hertenkamp (RS, SS, C!lr)
tweede helft septembàr, tweemaal een ex Schinkelpolder (aCr)

77. Sperwer
L5/9 om 2O.OO uur, 1 ex over Bosbaan, ri. Z (Veting)

sloot wl. Iulz (vDr)

23/g ad. exr neerstrijkend, poeltje ONM l'Í (SS)(12)
( 16)

21. Purperrgiger
2f. Roerdomp 23/9 1 ex laugs exc. pad, neerstrrjklnd ten O-(ËËï exc.p.



(Asd Bos, 19?8-rrr, 2e bl-z.)
(6r) §9. -sqqqvalk

t9/8 1
2t/g 1
B/g I

to/9 1
23/9 3
29/9 1

In ONM gé ón broedgeval. (But<er)

ex over Omoricapad (Buker, SS, Kraak)
'ex over ONlrl, ri. o (SS)
ad. plus -1 iuI., Koenenbos (SS, Kraak)
ad. met prooi, Jachthavenweg (ns, ss,
exx boven Koenenbos en exc. padr zeker
ex boven exc. pad (SS)

cií)
:, jBy. (ss)

??? A,an Noordkant echter geenMogelijk broedgeval in Koenenbos
waarnemingen tussen 6/5 en 2l/8.

(6O) p2. Smelleken
20/9

(62) 1o2.
7Vn- g.[oora, exc. pad ONiir

(?4) 112. schorekster
8/g 1 ex over Koenenkade

t6/g J exx over w. 24 (AA)
(ss)

QS) 114. KÍevit 'u{aarnemingen op rveilanden

1 ex over parkeerterrein bij VreiI. ri. Haarlemmermeer ( acr)

'lÍaterraL
(ss )

L1/7 + loo exx
1O/7 + 5OO exx
lg/B ïmaximum: )
?6/8 1 5oo exx

1.23. Watersnip
Tilq
26/B
2/9

2t/9

- L7/? + L25 exx - t9/7 +
(ss) - §/8 "" tg/B + 4oo-
+ l2o exx (Buker, SS, Kr

--5/9 + t4o exx - L6/9 ! exx (AA)

ehoord ONIri (resp. Buker, SS, Kraak - §§)
AA, dGr met exc.)
rondvliegend OMi (tsuker, SS)
rondvliegend ONM (SS1

Aanvulling 2e kr,rartaal t

penS-uchtlheaLer/rode kopjesbrug - hertenkamp -
(Buker, ss)

Mzt
200

exx
aak)
l-50

exx (AA)
(ÀA) ,

(82)
2T76-
ONI,I !ï (

11 exx,
lJ exx,

(Bf) L26. H_o_utsnip
L7/6 balts o

Balkan
(86) 128. ruulp-Tn--T"xx rí. Z, over Grote Speelweide (aCr)

e4/g 1ex, roepend., over lv1 . Mz. rí.O (aCr, vDrr e.a.)
(B?) 129. Reegnwurp

2B/? résÉ.7Ó en 15 exx ri. Z. over kaitip. terrein, vri:j hoogl
horen roepen, daarna gezien (Straatman)

21/8 1 ex gezj-en en horen roepen, ri. !,1, w. 24 (SS)

(88) Ul. Grutto Na 2J/6 nog slechts:
.lulz (ss1exÍ wI.

(9o) rll. Iritgehe
1 ex, roepend wegvliegend over Oeverland Poelr van slootrand
Kleine Noorddijk (vDr)
1 ex, opvliegend Schinkelpolder bij kanobaan (aCr)

Oeverloper

t8/8

29/B
(92) t35,

7
o
ö

t/9
(gl) L36.

z/
e/

2
I

erL WE--I ex Gem.
1 ex rv. 24 - 6 exx
(Buker, SS, Kraak)
1 ex Gem. terrein

Tureluur

terrein (SS)
Gem. terrein- 1 ex gehoord Jachthavenweg

(Buker, SS)

Zfll-gehoord, wl-. Ivieerzicht (SS)
g/S àr, W/8 I ex'over resp. oeverpark en Meerpad. (AA)

(gf) IJB. Groenpootruiter
Z97f-T ex atèt-Schinke Ipolder, ri. N (acr)
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23/9 l" ex aldaar (SS)

(ro8) 16J. Kleine mantelqeqllq (intermedius)
fr/TI ex íi;-tl1l;-Gem. terrein'- 1 ex op wI. Mz

(rog) L64. ziLvermeeuw :

21/9 aanwezig (SS

(rrr) 165. stormmeeu$,
41, -aànweZí[ (ss )

(rr:) \74. zwarte stern
ZB77- mínstens texx over Bosbaan, 19.Jo uur (veting)

(rr5) !!!-. visdief Laatste Wng. :

(Asa Bosr 1978-IïI, Je b]-z.)
(foo) 149. K1uut Tot nu to

W9--Z exx, langsvlieg
(ro6) t6z Grote mantelmeeuw

exx op , N'írl-hoek

e enige waarneming in l-9?81
end N!'í-hoek Meerpad (AA)

Na 2J/2 pas weer:
Meerpad (SS)

(Ctrr, SS)

Aanvulling 2e kwartaal :
' 

/n 
' ^^\noos l\lJuKer r èè,1

(elr). Laatste lirng. ?

(Straatman)
(Straatman). Laatste wng. ?

)

4/9
(rer) 191.

I ex, w.

Holenduif

Qll) 2o9. ïJsvogel
{\f/9 Behoord
2l/9 I ex vlie

(tiiaens e
op ZJ/L\

?t/9 1 ex bij
(l-16) 214. Groene specht

-8/B -s"hóóFd 6ij-exc. pad
23/9 idem (ss)

(f>8) 2L7. Kleine bonte specht
-WT-t=i;-FoEfèf enAl 6o ve

(14r) 226. Boerenzwaluwwí
(146) 22

2!/9
228.

+ lOO exx kamp. terrein
nog exx aldaar aanwezig

( r4Z) Oeverzwaluw

24 (ss)

Aanvulling 2e kvuartaal :

niet mogelijk vast

Na t4/2 pas vleer:
Vogeleiland. (Topsvoort)

gend bij Vrei1. (med. Topsvoort)
xcursie die werd opgenomen voor TV-uitzending verm.
Van gewest tot Gewest)
huis de Groot (OOr)

oM,r (ss)

17/6 1 ex, zang,
(l.z31 L91t To4teldui!

hertenkamp (Buker, SS)

23/9 1 ex over exc. pad ONM, ri 'rV (SS). taatste wng.

Qz51 195. Ko-e_EgeE

2/g 1 ei, 1àngsvliegend, ruÍg terrein in Schinkel-polder' (Bukerr SS)

LL/Z koekoeksjong rand Koenenbos, werd gevoerd,
te stellen d.oor wat voor waardvogel (AA)

8/8 I ö, roepend., Meerpad (SS)

(132) 2Ol , Gíer4yvalgry Laatste - tevens een late - waarnemingï
Zó19 2 exx, kàmp, temein (Straatman)

Grote Sluis en ONM

Huiszwaluw

23/6 1 ex Gem.

(220) 229. '.íielcwaal

Aanvulling 2e
terr. (ss). Enige

Laatste ï/ng.:

kwartaal:
!Íng. in 1978.

(vDr)

( rg:)

(161)

\B/8
240.
rïD
252.

1 ex,
Zwarte
2 exx Omoricapad

Kramsvogel

jodelend, Aroerika bij koekamp

mees
(ss )

ffirL. O ONM, 6 exx oeverpark (SS)
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(Asd Bos, 1978-III, 4e blz.)

(168) ?§!. Paapje
8/g 1 ei-exc. pad ONIvt (SS)

(rZr) 
-i6? r Nachtegaal
Geen wng. ontvangen na:
1/6 op J plaatsen zang (vDr)

(zlt+) Na 26? .
Abusiev,

Noordse naehtegaal NB: CORRECTIE vorig B1ad, b1z. 14.
elijk werd hier gesproken van een rrbroedgeval-rr. Laatste

deel van laatste zin moet luiden: r?.. . die de zang goed kende van
waarnemingeg aen 4e Diemerzeedi ik !.!_,,..].2_?J" .

QIZ) 275. Kleine karekiet Laatste wng.:
exc. pa.d ONl,{ (SS)l/9 I ex roepend,

(rZB) 1?6. zosrietzanger
I9/1 1-éx zangt exc.

Q79) 277. Ríetzanger-w
(r8r) 2Bo.

8/g 1 ö, eind exc.
21/9 1 ö, eerste bos

(r851 288. Grasmus
Tffi-l ex zang,
l9/7 1 ex zang,
Aan de Noordkant

4-à 5 exx ONirI ldest, druk opvliegend (elr)

ZLqrtkep

Laatste wng.:
pad oNM (Lr)
Laatste wng.:

In september slechts:
pad ONMi (SS)

(SS )

excr pab Olttt, wso met jongen
oNM l.í (AA)
geen enkele andere waarneming

(*e)

in 19?8.
( rB:) 2BZ. r'itis Laatste zang-r\raarneming :-q/T L ex zang, Koenenkad.e (SS)

23/9 1. ex gezien (Ss)

(rBB) 292, Gou4haenlie
2/9

23/9
(r8g) 293.

2 juv. 2 ad,. heuvel. Juveniel gevoerd door adu1t.
Broedgeval (Buker, SS)
I ex, Omoricapad (S,5)

Vuurgoudhaantj e
2il9 1 éx,

(190) 2P4. Grauwe

eeiÈEe 6os (6s)

vliegenvanger
23/9 -oeverpaïk (5S)

kwikstaart(l-52) 19\
23/9 I ex ri . Zul, Koenenkade

QSI) 1O5. Grote gele kwikstaart
zjlTz exx-ií:-NÓ,-

(1r4) fo6. eete kwikstaart

(SS) Laatste wng. ?

1 ex,
ïilitte

zvB
2?/8
29/9

gehóordr-,À,;-E
1 ex op Meerpad
1 ex, roepend,

ook horen roepen, Amstelveense Poel (SS)

In Je kwartaal slechts:
(ss )
(ss)

ri. Z, Gem. terrein (SS)

(205)

Tn 19?7 werd de Kleine (Amstelveense) Poel uitgebaggerd.
De bagger werd per buisleiding vervoerd naar de Schinkelpol-der,
en aldaar gedeponeerd in een drietal daartoe omdijkte vierkanten.
Na het inklinken en droogvallen hiervan ontstond. een ruige opslag
van kruiden. Op het zaad hiervan fourageerden m.i.v. half augustus
dagelijks vele groenlingen, putters en ringmussen, alsmede enkele
kneuen.
315. Groenling
,rdaarnemingen op genoemd ruig terrein van tientall-en (Bat<x, vDr, dGr)
Max. naar schatting + 40 exx (aSr)



(Asd gos., 1978-IV, Je btz.)
(206) ]16. Putter

D,iverse waarnemingen op genoemd ruig terrei.n
Max. naar schatting + 1) exx (Agr)

(zo8) JiB. Kneu

-27-
(.Batcx, vDr, dGr)

ook enkele kneuen (vDr, dGr)

zeer veel ringmussen (Bakx,
( acr)

Op genoemd ruig terrei-n steeds
(210) JZo. Barmsi-js

(zr8) ,4L Ringmus
Op genoemd ruig terrein steeds
Max. naar schatti4g + lOO exx

(Zoz) 34r. Ríetsors

2779-B-xx-Foepend ri. '/'tii, over exc. pad. ONM' (SS)

vDr r. dGr)

Íim-;I;d september nog regelmatig vraarnemingen ONM (AA, Buker, S,3)

(2291 l?l t Dqieteenneeuur
29/9 een tweedejaars ex, vermoeid aangetroffen Zuid.pier IJmuiden.
fhuis opgekweekt. Daarna weer losgeLaten, j.n Amsterdamse Bos,
vanaf Gem. terrein (SS)

:t*******:i*+*****d.,i*,t*********{.****,i*****,È:t**,t{<,È**r*,È*,***,È*,È*,È:}*,},}****:tr(*,t**

§aqeggqqteld door: Mej. Mr. J.H.U. v&R Drooge

september l9?8, vDr/vDr

Corn. Dopperkaae I Vï
lO77 I§1 Amsterdam
Tel. 730173

Kuifeend - Thijssepark 6/7 ,

Visdief - De Braak, 30/6
Bosuil - De Braak, L2/9, geregeld
Boerenzwaluw - Thijssepark - ?9/9
IJsvogel - D,: 1.1:r.:.1: , . ,6/9 geregeld - 2?/8 ffri jssepark

De Braak - t6/g
Gekraagde roodstaart - ie Braak r 7/9 2 exx.
Kleine karekiet - --': B:'aak ?/,7 " :

Tjiftjaf - Thijssepark, 29/9
Grauwe vliegenvanger - van Leer, 1/7
Matkop - de Braak, 28/B
Staartmees - de Braak, l9/9 20 exx - Thijssepark 4/9.
Boomkruiper - de Braak, 29/9 - Thijssepark Z4/g (zang, WS)

Pgi!st-9e-P3r59! 3

in de Middelpolder broedde de lorenvalk.
'tiÍaarnemingen ged.aan door Hr. Koningen c.so VàR de Amstelveense
Plantsoenendienst. liS - Hr. !Í. Stritter.

Samengesteld door: iiÍ. Stritter, de Ruyschlaan 1B?, 1181 PE
Amstelveen. Te1. 4t3253.

septembe r l9?8 , ,rlS/ vDr

cglruiEts_af Ee r ting s q JBBISflE§ :

AA - mej. Arntzen RS - R. Schoevaart
Bakx - Hr. en mevr. Bakx SS - S. Schoevaart
vDr - mej. van Drooge Cld - Cl-. van de lítliel
dGr - J.H.C. de Groot

**::.*{r}i,t**)i*,i,f***:f,È*i.*******)k*,t,È*,t<*i('t,t*i(****'tt****,}*,f**rt**,t;1.!trttf,t*,t,i*n(,ftl.*!È**

!{qalnemins' e_g-}r[s t s ]-ve e ns e Parken Je kwar lgal 19 7§
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W enr Amste , exc1. het Amsterdamse Bos,
derde kwartaal-=jg! tevens tweede Byer-tee] I 97§ --qeg-e-y rps-*oxg.k

'1er2e D
DP
DZD
GP
ODP
.vH

kwm

Gebruikt fkort i
RS&
WCD

"& S"Schoevaart
(nri;fhout, v.Duin, §jouken,
Stet, Vogelzang)

- 1e, 2e Diem
= Diemerpolder
= Diemerzeedijk
= Gaasperplas
= Overdiemerpolder
= Vijfhoek (1angs de Diemerzeedijk)
= kwartaalmaximum

Fuut
broedgevallen.. /pt 1e & 2eD (!{CD)

Roodhalsfuut
179--Cfrn (rÍ/cD)
2t/9 '1 ex, IJmeer, Msicr.erberg (v.d.Schot)

Geoorde Fuut
8/8 5 exx, 11/B mín. 3 exx

= Waarnemingsclub Diemen

7/8
16/9
23/9

4 exx,
4 exx,
1 ex,

IJmeer, Muiden-Muiderberg
DZD (v.d"Schot)

16/) ) exx, VH (WCD)
Vt/CD)

t
(

Dodaars
ffin ex,
22/8 2 ad.1

Aalscholver
24/6, 5/?,-1o/?, 2o/7

Purperreiger

Roerdomp
Tí/l 1 ex, cp (r'/CD)

5/5 1 €xr zangt 2/8 1 ex, GP (WCD)
2 juv., poeltje met waterplanten, GP (SS)

415 I e4 ri Or'1 ex, ri NO , Gp (WCD)

9/5 1 ex, vH (wcD)
vanaf 1/6 reg,elmatig waarnemingen bij stud.entenflats Diemen,
minder dat ín 1)ll (!{CD)

2 exx,8/?r9/?, 14/?, z9/? 1"-,(::;l;ïflliil

echter

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, blijven voor de ver-
antwoordelij§heid van de hraarnemer(s) "rrYJ kan ook Y - kleed betekenen.
Voor de Srenzen van het gebied en hoe te handelen met waarnemingen
hierbuiten, zie med.bIad,, 16e jaargang, nr.1r p,4.1 ; inspringend
worden bij uitzondering waar4emingen buiten dit gebied vermeld.
Bii elke waarneming moet de datum, het aantal en een nauwkeurige
beschrijving van de plaats worden gegevenc
Bii zeldzame vogers dient een veldbeschrijving te worden gegevenc



(Groot .A"sd. 2e bIz.) _29-

Lepelaar
5/T 2 exx, ri No, 16/4 1 ex, ri. N, 21/4 I €xr fouragerend, 26/4
'1 ex, ri N, 1 ex, ri NW, 8/5 2 exx, fouragerend, 1 ex, ri O, 2O/,
1 ex, fouragerend, 14/6 1 exr rondschroevend, 31/? 1 €xr ri ONO,
8/8 z juv.1 ri wZW, DP (wco)
7/4 1 ex, ri NNW, 9/4 4 exx, overvliegend, VH (WCD)
27/4 1 ex, over rt Gein vliegend, 28/4 1 ex, ri O, 4/5 1 exr 10/6
2 exx, ri N1,í, 1 ex tJ, 11/7 1 €xr GP (UICD)

25/6 2 exx, fouragerend, 2 exx, overvliegend, weiland naast kerkhof
Sint Barbara, Spaarndammerdijk, Amsterdam-West (echtp.Ksmp)

ltillprtaling
32 exx, 2e kwm, GP (WCD)
c&o 1OO exx, Je kwmr (OP (WCD)

15/4
28/8

Zomertaline
15/4, 18/4t z?/5 1p , 8/6, 16, 10/6 a6ö, 2/8 ca. Jo exx, z9/8
J exx, GP (wCD) '"t26/4 miustens 4öö, 3??, DP (l,ilcD)
8/A 1ö, 11/B 16, vH (wcD)

Krakeend I

1T7T:T, DP^(,,rQD)
11/5 566, }ÏY, 2e kwm, GP (WCO)

2/8 16 exx, Je kwm, GP (WCD)

?/B min. 2OO exx, VH, in de loop van augustus afnemend tot enige
1O-tal1en exx, (vÍCD)

17/9 16 Botshol (Rs & ss)

Krooneend
21/4 36
21/5 1ö
1719 56

o,
t
o,

1?, g/5 16öt 2/6 i6, ?/8 ? exx, vn (viCD)

o
+

D
o
'+

(\"/cD)

, Botshol (RS & SS)
2e

7

Toppereend
1/4 9 eix, ?/4 32 exx, 9/5 1p, 16, VH (wCD)

Brilduiker
7/9 2 exx, druk roepend, omgeving VH, 16/9 161 1 9, ruiend, vH(wcD)

Eidereend
16Fr--7ï ïJmeer tussen Díuiden en Muiderberg (WCD)

Grote Zaagbek
f74 --ad;974 ! exx, vH (wco)

Middels bek
1 meer, DZD (hICD)t1

(lti j teans )
tr75---3 exx, rí ZZW, GP (WCD) :

25/B 5 exx, ri NO, 8,3O h, over schiphol, toh.v. d€ Fokkerfabrieken,
Aalsmeer (J"L"Verhoeven)

Kolpans#
1/1O 2J exx, over Abcoude vliegend (Verhoeve)



RotEans
14/5 '1 ex, ri NNW, DP (WCD)

(Groot Asd, Je blz.)

exr'rí ZZO, DP (WCD)
exr Oude Meer (Verhoeva)
€Xr ri O, Beatrixpart< (SS)

-3o-

19, rÍ !ÍNW (ldcD)

Sperwsl
29/3, !O/t 1 €xr Aalsmeer-Oost (Verhoeve)
april tot en met 9/5 7 waarnemingsdagen steeds 1 exr behalve 1/4
J exx, VH (WCD)
15/4 2 exx, GP (lrlcD)
12/9t l4/g 1 ex, DP (vícD)

tíep;pgndief
1O/8 1 ex, ,ri ZO, DÍemen, 13/B 1 ex, ri 0, DP (tdCD)

Bruine Kiekendief
omgeying Diemen (VJCD)

1/5 tï, GP (wcD)
chiphol (Verhoeve)
1 ex, ri ZZW, 1B/B 2 juv.,

Buizerdí7m
8/g 1

12/9 1

11/8
18/8
2/9
e/e

18/
t
4 1 +, GP (wC

2 broedgevallen,
22/4 1 ex, 2B/4
7/6 1 ex, 1?/6
1/8 '1 ex, rí Z ,

w1
1?
^ot+

1

dej
t
t

1

È

B5/
1 juv", Ruigoord
16, Houtrakpolder
16, Zandput Nieuw
1ö, Ruigoord (SS)

lauwe K ekendief
1 7 VH (WCD)

(Kraak, SS)
(ss)

e Meer (BukerrSS)

o

Grauwe Kiekendief
,/5-7Y;-@-Tfret)
31/7 1 (sub ?) ad.ö, ri NO, DP (WCD)

Visarend
Zl/J 1 ex, met brasem vliegend over'le D, ri NW (WCD)

5/9 1 ex, ri hl, DP (WCD) 
,

Slechtvalk
,/4 i ad.6
( inspringend
(irilCD)

Smelleken
5lT
e/4
22/9
23/9

t
D)

, rL zo, z5/4 1 ad.ö, ri W , DP (l/lICD)

) 1/6 1Y-, ri ZO, rt Ho1, tussen Loosdrecht en Hilversum

1 ex, ri Z, DP (WCD)
4 exx, vH (wcD)
'1^ex, Annars Hoeve, ri Flevopark (V'ICD)

1Y, DZD (v"d"schot)
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Boomvalk
fiffi ex, DP tot en met 26/9 l exr daartussen 1! waarnemings-
dagen mct 1! exx, DP & ODP (!/CD) 

:

29/4 fol en met 26/9 regelmatig waarnemingen Diemen-Zuid (I,'JCD)

4/S 1 ex, 10/6 I exr 28/B z exx, Z9/8 1- ex, cp (WcD)
11/5 1 ex, 't Gein (WcD) -,t

2?/5 1 ex, Bijlmerpark (WCD)
2?/6 1 ex, Middelpolder (Veting)
t/8 1 ex, Rokin (ss)
8/8 1 ex, ri N, 1 ex, rí Za, vE (WCD)
1O/8 3 exx, rondcirkelend, Diemen-Zuid (WCO) 

:

11/q 1 ex, hoek Rozengracht, Nassaukade (Kraak, SS)
1?/8 1 ex, Hoofddorp (Verhoeve)
24/8 1 ex, ri W, t/ibautstraat (WCD)
29/8 1 ex' Zorgvlied (ss) 

^r-r-: r ^-^! ^a ^!-1/9 2 exx, rondcirkelend vlakbij Amstelstation (WCD) :

5/9 1 ex, boven Amstelbrouwerij r ri NW (Veting) ,

7/9 1 ex, Lekmeerdfjk (SS)
9/9 1 ex, busstation Marnixstraat (SS)
13/9t 15/9 1 exr Annars Hoeve (wCO)
15/9 Oude Meer (Verhoeve)
17/9 1 ex, Botshol (Rs & ss)

Waterral
E66E[Ë,ar vn (wco)
22/8 1 ex, poeltje met waterplanten, GP (WCD)

Scholekster
Slaapplaats op dijk 2e D, gedurende voorjaar, bijv.14/4 min.69 exx (hlCD)

Zil-yerplevier ,{;1.
4Iï;57r-T ex, 11/5 ] exx, GP (v/CD)
9/5 1 exxl ri o, DP (WcD)

Goudplevier
Tj/q-ca.2§O exx, Broekzijdse Polder (I.ICD)
15/4 min. 248 exx, lloordpolder Muiden-Muiderberg (l,íCD)

pqntbekplevier
fí|q--T eix, 2e kwm, GP (wCD)

KleÍne PLevier
15/4 14 exx, 2e kwm, GP (WCD)

§trandplevierTfTr-6 exxr 2e kwm, GP (WcD)

Steenloper_
26/4 1 ex, fouragerend, DP (WCD)

Bokj e
29/4 4 exx, 28/8 2 exx, GP (wco)

Regenwulp
2Y4 2 exx, ri oNo,
vanaf 28/? tot en met

Z6/4 2 exx, neqrstrijkend.- B/5 25 exx, ri ONO, DP (WCD)
23/8 regelmatig waargenomen, il&xo :1 8/B ca.6! exx,

DP (WCD)



(Groot Asd. )e blz.) -32'
Rosse Grutto
W-1*eïl-cp
13/9 1 ex, DP

(wco)
(lÍíCD)

over Hoofddorp vlie
Hoofddorp (Verhoeve
ri zvl, vH (!ÍcD)
Houtrakpolder (Ss)

Witpat i e

-s-*&-
15/4,22/4)
21/4 1 ex,
26/4, 18/9
5/7 1ex,
4/8 1 ex,
B/8 'l ex,
18/B '1 ex,

19/4, 5/5, 10/6 1 €xr 4/5 A exx, cp (!JCD)
Aalsmeer (lrICD)

'1 ex, DP (l,CD)
gend (Verhoevg)
)

Bosruiter
11/5 1

17/5 1

2B/7 1

18/8 1

t6/g 1

exr
exr
€xr
€xr
€xr

11/7 2 exx, GP (wCD)
DZD (v,rCD)

DP (WCD)

slik bij Halfweg (sS)
traject Muiden-Muiderberg (l,íCD)

2e kwm, GP (wco)
waarvan 11 exx aan de grond, ODP (WCO)

Je kwm, GP (I4jCD)

slik bij Halfweg (SS)

Zwarte Ruiter-í/ï7-eix, 2e kwm, 111? 2 exxl 3e kwm, GP (WCD)
16/8 1 €xr DP (wc»)
2 exx, slik bij Halfweg (SS;
1 ex, over rbcoude vliegend (Verhoeve)

4/'
B/5,
18/8
3/10

Groennootruiter
29/4 2J exx, 2e kwm, GP (t'lCD)
B/5, 15/8, z8/B 1 exx, DP (wcD)
13/5 1 ex, Diemen-Zuid (WCD)
2o/5 'l ex, DZD (rdcD)
25/5, 4/Z I exr over Hoofddorp (Verhoeve)
18/8 2 exx, slik bij Halfweg (SS)
22/B 1 ex, cP (SS)

Kano et s trandlo per
fTT.uffiW'col
Bonte Str a_ndloper
4/S 1 ex, 11/J 2 exx,

I(fg:_ne Strandlqpgq

Gp (tl/CD)

575-a-x;-@-1EeD)
16/g J juv., tussen Muiden en Muiderberg (IVCD)

Kgmphaan
i 574
25/4
11/7
1B/B

2Eexx,
2) exx,
11 exx,
l0 exx,

Kleine Jager
,í/í 2 svbad. (1 ex donker, 1 ex bijna donker), over Amstel vliegend
ri Miranda Paviljoeni waren nog even aan het jagen (nfot) '\..:

iZ/g '1 ad., donÉere fase, ri trrl, langs studenterrft*t Diemen (viCD)

3A/9 '1 ad., donkère fase, zeer waarschijnlijk deze soort, ri Z!í, Diemen
(\,1icD)

',:



(Groot Asd. 6e b1z.) '33-

Zwarte Stern
87ts' edg" 1o-tallen exxr rí ZZW. zeer^ hoog, vIÍ (WCD)

Visdi ef
Tffi ux, Aarsmeer-oost (verihoeve)

( insprins".d) P3pgggi!g!!}g'g/g1ex,ta@z,Zuidpier,IJmuiden;afstandca"|Jm,
roodoranje poten, kleiner dan Alk/Zeekoet, driehoekige donkere snavelt
grijzige-wangun, zwarte streep achter lÍíangen, donkere rug, dikbuikigt
gedrongen, snelle vleugelslag (SS)

Holenduif
3O/T- 1 ex, Beatrixpark
17/9, 1 ex, Jekerstraat

(ss )
(ss )

Tortelduif
5/9 1ex,

St eenuiL

Beatrixpart (SS)

broedgeval omgeving Diemen (wCD)

Bosuil-
fi78'-l exr gehoord en gezien, 22.-1;..t op TV-antenne, Jan van Eyck-
straat (mevr.Constandse)

Gierzwaluw
ffi,1ewaarneming,DP,16/g1ex,Muiderberg(v,ICD)

IJsvogel
ffi.*, strandje Muiderberg (!ícD) i

l8/g 1 ex, Flevope:rk (l'lCD)

21/9 1 ex, foureigerend sloot studentenflats

5F---XA 1e waarneming, DP

16/g 1 ex, VH, 1 ex, Muiden
1?/9 1 ex, Amstel (Rs & Ss)

Diemen (wcD)

Grote Bonte Specht
ÉB--e*--ep6'd tuinen tussen Minervalaen en Prinses Margriet-
straat (mej.v"Drooge)
,à76- r'u*i 

-tuin 
wilrem Pijperstraat, Amsterdam-Zuid (echtp.Rypkema)

Kuifleeuvrik
7t§-*ö.-Ïvu ( t.Huitzing, ned.wcD )

Boom eeuwerik
9 1 ex, (WCD)

Oeverzwaluw
WT ó;.1 nesten, recroatiegebied Spaarnwoude (SS)

te Ge1 Kwikstaart
1 9 ëxr overvliegendt Hoofddorp (Buker, SS)
24/9 1 ex, vH (wcD)

GeIe Kwikstaart
(WCD)
(\,JCD)



I

(Groot

Noordse

Asd. le blz.)

GeIe Kwikstaart
mln.e/5 8ía-,

§3rgr1i_voge1
13/5 J exxl laatste

Koperwiek

exx,
9/ 5 min ,2'1
11/5 6 exx,
2o/5 '1 ex,
Dj.emen (WCD)

-34-'

fia, DZD (lí/cD)

waarneming, ODP, 16/9 e exx, 1e wa.arneming,
DP (WCD)

11/ 4 1 Ex r V/at ergrar f sméer ,
DÍemen (ldCD)

T anui t
29/4 4

laatste genoteerde waarneriring omgeving

11/J ca./ exx
exx, DZD (WCD

GP (WCD)

Diemen-Zuid (WCD)

hoog Ín bomen, maar niet de Groenlandse Vorm, AGO,

t
)

Paapj e

e/5 7 exx, DzD (WCD)

A_qlgaqede Roodstaart
B/S 1ö, studentenTtats Di-emen,
2e D, Diemen.- 2O/5 1 ex, Zingend,
1?/8 16, Beatrixpart< (SS)

Zwarte Roodstaart
ffiria, Diemen-Zuid

Sprinkhaanri etzanEer
21/4 3 exx, zingend,
17/6 1 ex, zingend,

€xr zingend, gemaal bij
verdeelstation PEN-centra.le

16/5 1

maast (v,rcD)

(!ícD)

Snor
777i 1 ex, zingend, 1e wa..:rneming, DP (IIJCD)

Grote Karekiet
2/6 1 èx, àingend, VH (wCD)

1e waarneming, VH (WCD)

DZD I Schellingwouderbrug (1,íCD)

1 ex, zingend, 1 e D, 1e waarnemingen (VICD)

enige mistnetvangsten, VH (med"IJCD)

Kleine Karekietffi
eind september

Bosrietzg4ger
8/5 '1 exm zingend, 1e waarnemi.ngr Pe D (WCD)

Rietzanper'af'7fV*, zingend, '1e waarnemingt DZD (WCb)

!íat errietzanger
Zr/q-ZT/41-ex, trekker, geen zao1, Sloterdijk, in de buurt van
Ruigoord (A.v.d"Berg, K"Eigenhuis, Oreel)

§potvogel
675 I ex, zingend, 1e waarneming, elzenbosje 1e D (I,{CD)



(Groot Asd.8e bIz.)

Tuinfluiter

?tr

4/S 1 ex, zingend, 1e waarneming, Overdiemerhreg (r.lco)

Grasmus
Effi ex, zingend, '1e waarneming,
11/5-3/5 ] territoria, Diemen-Zuid

lgprgrys!qiper
22/4, 2r/4 7 exr Diemen-Zuid (1^IcD)

vanaf 11/5 1 territorium Hoofddorp, 1 temitorium Badhoevedorp (Verhoeve)
18/6 1 exrzingend, Transvaalkade t.o. Vaa1rÍvierstraat (V,lCp)

lUgteoqdhaant j e

DP (WCD)
(WCD)

?/9 1 éi, 11/12 exx,
Z4/g 1 ex, gevangen'

Grgruwe Vliegenvanger

12/) J exx, 13/9 1 €xr
en geringd, VH (!'rCD)

29/9 1 exr Beatrixpark (SS)

10/5
2e/8
2/9
11/9

1 ex, '1e waarneming, Overdiemerweg (V/CD)

3 exx, Zorgvlied (SS)
2 ad., 2 juv., Beatrixpart (SS)
2 exx, 12/9 J exx, Beatrixpart (SS)

Bo4te !liegenvanger
2. /t+lV, oiemen-zuia (!,lCD)
6/5, 8/S I exr bij nestkastje
11/9, 13/9 1 exr Beatrixpark

KIeine IE env
1 91

studentenflat Díemen (t4lCD)
(ss )

" tot 15"14h., St.fgnatiuscollege, Anthonie van, van
Dijckstraat; afstand ca.l m., vanuit leslokaal, geen wit op vleugeI,
2 witte vlekken aan weerszijden bovenop staa.rt, bovendelen grijsbruin,
borst isabelkleurig, buik wit, lichte (witte ?) oogring, donkere
poten, sonkere snavel, rechtop zittend, wipte regelmatig met staart (SS)

Zwatte Mees1T'M,
19/9 2 exx,

B/B B èix,
9/9 min" 3

Matfcop
9/4, 2/6 2 exx, 29/5, 8/6 I €xr elzenbosje 1e p (v/cD)

Staartmees

21/) 2 exx, Beatrixpark (SS)
Flevopark (l,lrcD)

Beatrixpark
exx, Jan van Eijckstraat (mevr.Constandse)

1?, DP (t,vcD)

Baardmannet.j e
lïl8--ïf n

Ortolaan

1 ex, gehoord, slik bij Halfweg (SS)

B/5, 9/5

Putter
Ëiïffirfi, begin augustus 2-3 exx, zingend parkeerterrein flat
Burgemeester Hogguerstraat bij Sloterplas (echtp Kamp)



(Groot Asd. 9e bIz") -16-

e

!

Frater
@-*in.'1] exx, strandje iviuiderberg (\o/CD)

27/9 2 exx, langs studentenflat Diemen (v;C»)

Europeee Kanaui'e-
ffi"na, vJeespertrekvaart,/ei;tmerpart< (v'lco)
24/6 1Y, f ouragerend, Díemen (\,JCD)

Roek
Wq 1 ex, ri N, DP, 1619 z+l exx, VH (WCD)

SameneegtsL4_-gg-9.
E"J"M"Ve1ing
Vondèlstraat, Jlt I

1054 GJ Amsterdam

EVe/GvT oktober 1978

l,rJaarnemingen voor het volgende nummer
december naar bovenstaand adres"

uite_qljik l-.gatst_q wegk
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37
Ontvangen tteratuur (ad i,ted. BIad 19?8_III)

BIJLMERNATUUR

VWG het 909ï-gn omslreken, dg KOEHA4§, jgljfauguslge_I9Z8.
Jrg. L2, nr. 4. Problemen van deze tijd: nog steeds uitbreiding
van autosnelwegen en hoogspanningsleidingen, etc.
Contactavonden - excursies - Vogelcursus, beginners.
Tot secretaris is benoemd: R.G. Moolenbeek, Arnoud Voetlaan 14,

Vereniging BIJLMERNATUUR, Vogelinventarisatie bebouwde Bijlmerme.er,
ffi;ffi.Teuíisseí.48utz.tekst+r8iív.kaarten.

juli/auegstus 19f8, 5e jre. oxr 4
Bosbouw en Natuurbeheer - excursies.Discussie over

Ankeveen. Te1. 03, - 6264:..
A. Bode, Coehoornstraat 64,

Adres voor inzenden
1222 RV HÍlversum.

waarnemingen blijft
Te}. oJ5-85840r.

te Roden,
n.

10 blz.

28 b1z.

l7 bl-z.

t6 atz.

Van een vogeltje dat niet zo graag iegt (d.e winterkoning), een uit
het Duits vrij-vertaald .artikel. Jaarverslag 197? en toespraak v.d.
voormalige secretaris ten Brinke op Jaarvergadering: terugblik en
enkele programmapunten voor 1!/8. De Rietgors. trvogelbeschermingrt ?
en vogeljacht. Houtsnippen in het Gooi, D.A. Jonkers. Kroonberoep
tegen zandwinning in het Gooimeer. Tuintoestanden: waarom bleven
neetkastjes leeg ?. Verslag excursie Eendenkooi Bakkerswaal en het
Liesveld. Vel-dwaarnemingen.

ViiG HirARLEivi, de FïIIS, augustus l9?8, jrg. I4,' afl. 4
§tandpunt bestuur inzake de jacht - samenvatting notulen arg,
ledenvergadering - ItDuinrl, een nieuw kwartaalblad, uitgegeven door
de Sti-chting
siro 4ot6298
vogels 1978

Irezingen en excursies - iJaarneming
99-_B IEL_EBr_eggu s t u s/ s e!! qm! er - 19 ?B

Duinbehoud en lvaterrruinning. Abonnement kost J- 10.-,
t.n.v. Kvuartaalblad Duin, Leiden - Aankomstdata zofier-

- Verslag roofvogelstand Àirí-duinerr 1977: een paartje
sperlflers vestigde zich alhier, voor het eerst weer sgdert 1959.
rJs in de sloten rondom Heksloot - De herfsttrek t9T6 en L9?? bíi
tr'alsterbo volgens de verslagen van het Vogeltrekstation te Falsterbo.
Vogelwaarnemingen van een diensplichtig militair, verblijvend achter-
eenvolgens in Amersfoort en Assen, alsmede oefenigen in het Duitse
Beieren, een open heidegebied bij Osnabriick en in het Eifetgebergte.
YgG. §gordholllgdrF §gsrd?Tkwartier, de PIEIER, jgni,/ju]i 19ZB 16 blz.
Jrg. L'/t Íloo 'o/'/. §cnteruitgang van de zomertaling a1s broedvogel
in NH Noord - [ulpentellingen in NH - liÍaaierstaartrietzangers op
Texel: m.i.v. +- 20-7-197? t,ot, ver in augustus regermatig 1 à 2 exx
waargenomen. NEstbouw waargenomen. Broeàpoging niet dooi gezetr ver-
moedelijk als gevolg van verontrusting door $tvogelliefhebbersrf ! -
De Ursemmerplas - Broedvogels op het Hoofoventerrein -

eÍlo
, jrg. l-7, ïroe B/g

Verslàg có[dptevierenEèIlrng november t9?? en april lg?8.
De ïJsvogel in NHrs Noorderkvyartier 1961 tot, l9?? - Atlasproject
voor winter- en trekvogels. Lezing en excursie,
KNNV VlJIG ÍilAGENINGEN , I,iededelingenblad, yoorjeqq \978. 5L bl-z.

I8. nummer + l.edenJ_l_JSt ( ontvangen t2-8-1978)
overzicht v'raarnemingen ín 1977 - verslag Noordb erg l9?T - De broed-
vogels van de Grebbeberg in l-977, vergelijking net L966 t/m L969 -
Laarsenberg 1977 - Remmerdense heide L977 - Deelerwoud L9T? .-
NestkastencontröIe en ringondeyzoek in de bossen Noord-Ginkel en
Zuid-Ginke1 (H. stel); in l9?T weer geen draaihalzen.
De boomklever in Nederland - Ringgegevens L9?? - verslag excursie
Flevoland op l-2-19?7 en weekend schi-ermonnikoog, I en 2 october l9??.
Ge vens over d fauna van het ed ItlulENSfNGErt

I 77. gedetail nventar SA e aarte
Ontvangen van Hr. Sj. Braaksma, Staatsbosbeheer,

3l b:..z.
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t(ontvangen litteratuur, 2e bl.z.)
VERSLAG VOGELSTUDIET L977, Contactor aan voor Vo elstudie

18-
to4 utz.

van de KNNV , mààit-I918-\ontv. oc o er1
Het veertj.ende verslagr nog steeds samengesteld door de secretaris,
J. Steenman I
Lijst van Contactaiiressen, jaarverslagen van JJ van de aangesloten
Vogeh'uerkgroepen, Vogelwachten, en andere organisaties.
Verslag Contactvergadering op lr)-l.z-Lg??. Verslagen van Technische
leden - Verslag Coördinatiecommissie Lg??,
I,iIADDENBULLETïNS, L9?8, resp. nummers 1, 2
;esp.-6Íffie.u. - btz.-479 e.v. - blz.
( ontvangen vcrrl rile j . van Drooge )

en 3t jaargang 1].
53l- t/n 579,

EIE_!, beric!!en oveq Plano,Icgische KernbesLisgi4€en,
Uitgave van het lviinisterie van Volkshuisvesting en Rui
Ordenlng. Uit de inhoud: rrNota de *addenzee - de Reger

Eur es informatiecentrum voor Natuurbeschermi9P9Rij

october L9?B J2 bl.z.
mteli jke
ingsbeslissing

wordt in dit najaar verwachttr. Voorts een uitgebreid hoofdstuk gewijd
aan Verkeer en Vervoer in Ned.erland. (ontv. 10-10-1978)

9l!ygresr-Y3t-!e!
Steenvoordelaan ]
Nieuwsbrief no. 7
Naturopa no. 1O -

1-o ;1À,f lË
ö 6. Idem r1o o 7 B ?/8.
L978, ontv. 4-B-1978. fnhoud: Bonneval-sur-Arc -

City farms (kinderboerderijen) :-n-Engeland - Return of the Beaver
(grensgebied tussen Duitsland en Oostenrijk) - ïhe Pyrenees -
Natuurbescherming - idem: campaign in Sr,vitzerl-and - The German-Luxem-
bourg Fark - Rotterdam, the worldrs largest port - Ànkra must breathe.
§amengesteld door: Ivie j.. lir . J .H .U . van Drooge
oatóbàF 191T-iff/vDr

* rÉ * )È * * + 'i * !t * + * * * * * *,t *,i,f,+ * * X( * * * * * t< * * * * * * * *:t *,È *,t,* * *,t ,* * * * * * * * * * * * * * * * *,i * !* * *,t rt*t(

]NHOUD IVJEDEDTLINGENBLaD I6e jaafgangr nr. 3 october 1978 b1z.
Foelsnip, correspondentie met lvtin. van Land.bouw en Visserij
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