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Agenda -'laarv ergaderlne KNNV Vogelwerkcro ep Ansterdam

2 Iarekonen etukken betreffende de vergaderlng

rlaattersla8 va.q de eecretarle

'. to f"b" t3ï3 , ?- tLutÀ Sosr-,,^àsqvn.

a

5.
Het Jaarverslag ls gepubliceerd 1n het l"Íededellogenblad Jrg. 16, nr 4.VoorLezltrg van het Jaarverelag za1 dan ook achterrÍëge bllJven.

4. Flnarcteel vereLac van de penninEneester
De rlnet- ett verlleerekenlng zaI op de Jaarvergaderlng ultgereikt worden.
Het verslag zal geeÀ oyer :.9?? ea 1978.
Vooretel- tot verhoglag yan de contrlbutie.

5.@
Dlt vercLag zaI uttgebracht worden door HH. rI.J.M, Andrlese en B.J. Schep.

19786. Verelan connlseie Redactie en U t v edellngeqblad over

9.

10.

1r.

Dlt vorahg le gcpubJ.1"ceertr ln het Mededelingeablad Jrg.
za1 due nlet voorgelezen worden.

16, rrxo 4 en

?. Iqrslac Excurslecomnisele over 1978

8. Verelar kascommlssle voor de excurslecommÍssie
Ook deze conmlssie rerd gevorud ult HH..ï..I.M. Andriese en B.J. Schep.

Verslas onderzoekconmlssle

Verslat natuurbescherrnln gscopeissl e

Ilet beetuur

::-!clsl9
tlet-beetuur doet d.e volgeade voorstellen tot veranderingen ln defRegellngen van HulshoudellJke Aardr ;

A. ultbreldlng van de punten 5 en 6 tn de paragraaf tMiddelen ter
verrezen1lJklng van deze doelstellingr :
- puat ); het organlseren van eontactavonden ultbrelden tot het

organlseren van contactavonden, waarblJ teanlnste de heLft van
de avond gevuld 1s met onderrerpen dle van dLrect bel-an6 ziJn
voor de KIINV Vogelwerkgroep Ansterdam.

- punt 6; het or6anlseren van excursies uitbrelden tot het organl-
6eron van excurelee lndlen hieraaa een duldeJ-lJke behoefte 1s biJ
de leden. (Htervoor zar ook het rRegrement Excurslee Blnnenlandt
punt 1 veranderd noeten worden).

B. Het bestuur etelt voor de paregraaf tToetredlng nleuwe led.en - abonneest
gcheel te echreppen en htervoor ln de plaats de vol6ende re6ellngen
op ter nomorr3

Het lldmaatechapr
I. De KNNV Vo8elrerkgroep Ansterdan keat leden en aboaaeee. Belden

betalen dezelfde contrlbutie.
2. Onder een L1d wordt verstaaa: ledereen dle aan ecn of meer van de

voLgende crlterla voldoet:

t

1. Openlng door de voorzltter
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&o flJ/ztJ geeft leIdÍng aan een oaderzoekJe ln de regto groot-
- Àngt.erdam, rearara erk rld van de vogeJ-uerkgroep kan deelnemen;b. ttlJ/aÍJ Seeft leidiag aan eerr vogel- of natuurbóschernrlngsaktlvi-

!slt., rearae! elk lld ven de vogelrerkgroep kan deel-nenen;
9. Yt/.ztt aeent deel aaa de onder e. of Ë. genoende actlvltóiten;d' HLJ/z]-J publlceert ln het Medede)-lngenbLaà over een onderzoek,

ocn voEolbeechormlngsaktlvltelt o f natuurbeschornlngeactlvl teltl.n !e reglo gfoot-Amsterdan;
er HLJ/"'LJ behoort tot eon of meer van de volgend.e categorleënlercleden, beetuureled.cn, rcdectieledon, meatoren, le[en die 1nhct verLeden hua sporen 1n de VogelrerÉgroep veràlend hebben enaleuwe Ieden.
N.B. Een I1d kan, indlen hLi/zLJ daartoe de vens te keunen 6eeftziJalhaar llCnaatechap onzetten ln een abonaenent op het HeIedellngen_blal.

5. JeerllJke rordt door het bestuur een ledenl].jst gepubllceerd, waarlnrordt &angegcvea rla a1s IÍd en wle als abonoee *o"at beschoírd. lretts nogellJk hj-ertegen 1n beroep te gaan.

4. Abonnees ontvan6en g€en nieuwsbulletin en hebben 6een stemrecht.Ind'len eea abonnee ln de loop ven een verenlglngsjr*. 
"*r, een of meervoorwaarden, Senoend onder punt 2 gaat voldoènr-vórwerÍt fiilzil -

hlernee het Lldnaatschap en daarneà let stemreóht op ce voliendó ver-gaderlng.
0m de abonaees voldoende ln te llchten over onderzoekJes etc. za1 lneLk McCedellngcnbled een llJet nct lopende actlviteltón en contact-peraonon opgsnonen yorden.

5. Nleuue leden zullen gedurcnde een perlode van tenmlnste 1 Jaar be-gcleld worden door een mentor, ladien zlJ daartoe de wens te kennenhebben Segevon. De mentor za\ een nieuw Íia een zo groot mogelijkekeanls van de NeCerlendse Avlfauna en het daarblj behorende onderzoekpogen blJ te brengea door mldde1 van veldwerk ooàer zlJn leidlng.Indlen een nleur lld na een perÍoCe van tenminste 1 Jaàr nauwelfgksof Soen activltelt getoonC heeft, rorCt het lidnaatsóhap omgezet ineo[ abonnamsnt. Actteve ].eden kunaen Coor het beetuur aangezochtrordcn on een. uentorfunctlq te gaan vervullen.

!: -! :esge !e} 1lse- Is: !ss: _!ZZ2
Zoals reeds bekend 1s, zaL dhr. M. vaa dea Berg d].t Jaar aLs voorzltteraftrodcn en uit hst bestuur geao. Aan de beurt ou af te tredcn zlJn chr.B:H,. Rypkcna, dhr. J.E.C. dc Oroot ra dhr. N.C. Y/1Jker. Oàr* laatete steltzlch nlct herkleebaar en zal- ook het beetuur verla[en. De heren R;4pkema
ea De Oroot zlJn we1 herkiesbaar.
Reela laag van te voren heeft het beetuur a1le pogin6en ia het werk ge-
stcLd om nleuwe leden voor het bestuur te kriJsàn. pít is echter ntcf ge-Iukt. Dnarom hebben de heron Rypkena en Vogelààng zich beechikbaar gesfeld.voor de vrtJkonende functles op voorwaarde dat de reglementsverand"iing"r,,/
aanvulllngen van het reglonent wordon gocdgekeurd. AIs nleuw ltd van hetbcstuur rordt voorgeetel-c dhr. R. Schoevaait. Hot beetuur zou er a1e volgtult kunacn zlea:
Voorzitter:
Vlco-voorzitter :
§ocretarle I
Peanlngneestcr:

F. Vogelzang
S. §choevaart
B.U. Rypkena
G.Th.c. vea T1L
Movr. M. Brander
J.H.C. le Groot
R. §choevaart
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Vooratellea voor kendldateD c.q. tegenkandldaten dlenen, overeen-
konretJ.g de rRegelln6en vaa Huishoudelljke Aardr, ulterllJk 1 week
yoor de vergaderlng blJ de eecretarls lngedlend te worden. uit
dlent vergezeld te 6aan met een bereidverklaring van de kandldaat
en de handtekenlngen van mlnstens 2 stemgerechtlgde leden.

L2. 4leqhe1d6lqe_E_ple_ak-Jqn de voorzitter mede nqnens de secretari.s

J-3,

14"

15.

16.

L7.

Beetuurewlsselinr

PAUZE
Plannen van het nieuwe beetuur

Bondvraas

Slultins van de vernaderins

KNI'I_V LEDI|N en J.§UGDLEDEN (t,/m 18
- Ildmaatschap, 1ncI. abonnement
- Hulsgenoten exc1. Med. Blad
- A,bonnement op Med. Blad

Llduaatschaps- en abonnementsgeld

TlJdens de pauze ls er gelegenhetd voor het betalen van Uw lidmaatschap-
of aLonnementsgeld. Het ligt ln de bedoeling om ln de toekomst accept-
gtrokaarten te gean gebruiken.
Voorgeateld wordt het lldrnaatschaps- of abonnenentsgeld te verhogeu tot:
À 3aar)

op }ied. Blad

B. NIET KNNV LEDEN
@ ouder dan 18 Jaar1ncI. aboanement op I'led. BLad

Í 11r--
,,ro

11r--

L3 t--
6 

'5oL3t--
- Ilulsgenoten, excl. I,ied. BIad
- Abonnenent op Med. Blad

N.B. Bovengenoemde bedragen ziJn ale mlnÍna bedoeld. Een vriJwl11lge
verhoglng van het over te naken bedrag, c.g. coutant te betalea bedrag
door degenen voor wie dlt nlet bezwaa::1-1Jk ls wordt zeer op prljs ge-
steId.

ToelLchtlng op de voorstellen tot veranderlng van de rRegellngen van
Eulehoude1l.1ke Aard I

Voor volen zu1len deze voorstellen te radi-caaI overkomen. Het bestuur
Íe echter van menlns dat de nu geldende regellngen met betrekking tot
het Ild&aatschap te vrlJblljvend zJ-Jr- en 1n de praktiJk niet voldoen.
Een groot perceatage van het huldlge l-edenbestand oaderscheldt zlch nlet
van de abonnees. In tegenstelllng tot de abonnees betalen deze nlet-ak-
tlevc leden nlnder kontributle. Bovendlen on'tvangea zij de nieuwsbulle-
tine, d1e ln felte bedoeld zlJn om actieve leden tlJdig te kunnen lnfor-
lueren. Eea aader belangriJk punt 1s het stemrecht. Niet-actieve leden
kuanea tlJdens de Jearvergadering lnvloed uitoefenen op het beleld van
de ggglEry,p, terwljl de ultvoeri-ng van het veranderd be1e1d voor dezenlet-actleve leden geen gevolgen heeft.

-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
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Door het aaanemen van de voorgestelde veranderlngen in de rRegelingen
van HulshoudeliJke Aardr uorden deze onrechtvaardigheden opgeheven.
Verder ueten de l-eden duldellJker wat er van hen verwacht wordt en
boveadien dragea zlJ niet meer blJ aan de kostea van de verzending
vaa l{leuuebuLletlns aan nlet-astleve ledenl deze maken Ímmers geen
deel u1t van de EglEgroep.

Op de komende ledenvergaderlng zal de ledenlijet worden doorgenomea,
waarbtJ van ledereea wordt nagegaar of hij a1s Iid, dan wel als abonnee
beschouwd wordt. IIet llgt in de bedoeling om een voorlopige ledea/abon-
neellJst te pubLlceren, zodat ook de leden die niet op de Jaarverga-
derlag aanwezlg zlJu van de besllseing kennis kunnen nemen om zo even-
tueel beroep aan te tekenen tegen de beslisslng, Daarna zal de de-
flnltleve leden-/abonneeliJst worden gepubllceerd.

Voorstellen, opmerkingen en /of aanmerkingen dlenen overeenkomstig
de rRegellagen van Eulshoudelljke Aardr, uÍterI1jk 1 week voor de
Jaarvergaderlag de secretarls te hebben berelkt.

Nameas het bescuur,
Nlko G. UlJker, secretaris.

À

Jaarverslar KNNV Voeelwerkeroep Ansterdam over 1q7B

Beleld Bestuur

Eet be1eld van het bestuur heeft zicb gecoacentreerd op het actlverea
van nlet-actleve ledea. Zij heeft hiervoor een tweetal commj-ssles in-
6esteld en excursies rond Arnsterdam Beorganiseerd. IIet bestuur 1s
echter teleurgesteld over de be1an6ste111ag vanuit de leden voor deze
actlvlteiten.
De excursies rond Amsterdarn hadden geen enkele belan6ste1l1ng en zijn
daarom gestaakt. Ook de lezlngen hadden niet de te verwachten belang-
ste111n6 van de leden. Over het algemeen waren de lezlngen d1e enl-ge
belangete1l1n6 haddea van nlet speclfieke ornitholo6i-sche aard (reis-
verelagen). BiJ de lezlngen d1e betrekl<lng hadden op vogelbescheruri-ng
ras de opkomst minimaal (fe-f5 belangstellenden).

De onderzoekcommlssle heeft dit Jaar hard gewerkt
van de nlet-acti-eve leden heeft dit ni et geleid.
eommissle was een zulvere bestuuraaangelegenheld.
der 1n het Jaarverslag, n.1. B en C).

,
D

naar tot activering
e natuurbeschermings-
(Zie voor belde ver-

Daar Gen groot deel van de leden geen afflniteit tot de V!t/G heeft,
dlt oadanks de vele poglngen de afgelopen Jaren, heeft het bestuur
gemeend zich te moeten richten op de nleuwe en actieve l-eden. HopeliJk
zal dtt tot gevolg hebbea dat de vogelwerkgroep als een ger§groep gaat
functloneren.

0ndanks alLee heeft het lt/jededellngenblad het afgelopen Jaar een rede-
IlJk gevuJ-de portefeullle gehad (z1e G).

Als gevolg van een bescheloen ledenwerfactie ls het aantal nleuwe leden
ln 1978 vrlJ hoog geweest, Het bestuur heeft een mentorensysteem lnge-
eteLd, waarbiJ een meator de nleuwe leden opvangt om hen verder 1n de
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ornlthologie ln te wlJden, zodat zlJ later mee kunnen doen aan on-
derzoekJee c.eo ze]-f onderzoekJes gaan opzetten. Hopel-tJk zal dlt
meatoreneyeteem ln de toekomst de vT/G proflJt brengen.

De eaquëte heeft het bestuur b1J nader Lnzlen niet utt laten gaan.
Reden hlervoor ls de verwachtlng dat de uÍteleg een beeld za1 gevendat ldealer ie den de rerkeliJkheid"
Het beetuur apreekt de wene ult, dat de komende
troep a1s rerkgroep zal gaan fuactloaeren en datrlchtea op onderzoek la- en rond Amsterdam.

B. De onderzoekcommlssles

On de leden te stlmulerea tot activltelten werd o.a. de onderzoek-
commlesle op6erlcht. Kort na de instelling van deze commlesie werd
een vergaderlng door een aantal leden belegd. TiJdens deze vergaderlngyerd beeprokea welke mogeJ-lJkheden er wareà voor eenvoudlge onàerzoekàn.Dlt resulteerde ln eea drleial onderzoeken.

I. Eet Bl-auwe Relner onderzoek
Ooder ausplclë! var de heren Blok, Buker en Sandee werden tellingearoad de kolonle ln het Amsterdamse Bos georganlseerdg leden werdàngevraagd de Blaure reigers dle zlJ ln "Ansterdan zagen te noterea opepeclale kaartJee, eventueel- nnet de leeftiJd en aaàere blJzonderheàen.
De reeultaten hlervan werden snel verwerkt en gepubliceerd in hetMededellagenblad en/of besprokea op een contact-àvond.. Eoerel deopzet zeer eenvoudlg was gehouden, werd er maar door weinÍgen aanmeegewerkt. Het nerendeel van deze nedewerkers is a1 zeer actief
Pet elgen c.q. ander onderzoek. Oorzaak van de matlge belangste1-Ilng ie mlsschien het te onregelmatig of te 1aat veischiJnen vaahet nleursbulletln c. q. mededelingenblad.

2. Eet Fuut onderzoek
Eet onderzoek vaa de Fuut ond.er leidlng van E. Kraak werd aiet zogroots opgezet a1s het Blauwe Relger onderzoek. Ook dlt onderzoekre8 zeer eenvoudlg, R.1. het opsporen van broedende futen 1n Arn-eterdem. De gegevens die blnnengàkomen z1Jn, tvaron afkonrstlg vanveak dezelfde ledeu die ook aan bovenstaand onderzoek meedeàen.

,. Oaderzoek naar de elaaptrek rond Amsterdam
Dlt onderzoek heeft nlet veel posltieve resultaten opgel-everd, door-
det er haast Seen slaapplaatsen meer van steltlopers rond Amsferdanc
zlJn. De Waarnemlngsclub Dlemea heeft z1eh hoofdzakeliJk hlernee
bez16 gehoudea. De medewerking van buitenaf was minimaal. ue oorzaak
van de mlnlmale nedeuerking vanult de leden zou de verslaggevlng
kunnea zlJa en het ultbllJven van oproepen tot nedererkiuà.

C. De NatuurbeecherEingsconalssie
De activltelten dle door d,eze comnlssie ontploold werden werenpoSlngea tot behoud van het sllkgebled de t,ànge Bretten biJ ltalfweg.ue belan8en van dtt s1lkgebled ziSa vanult de VWG vooraamellJk be-hartlgd door de heren nyftemn 

"o Ír3r."rr-u"ra"o bestuursleden.

Jaren de VogeJ-werk-
zlj zieh actlef gaat
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De toekomet van de Lange Bretten ls vastgelegd in een plan dat momen-
teel ter goedkeurlng blJ de Provtaclale Staten van Noord-Holland 1igt.
In dit plan le een nleuwe weg geproJecteerd, die heIaas o.a. door het
allkgebled loopt. Eet plan is reeds goedgekeurd door de gemeonteraad
van Anet€rdan.

D. 0ver1
----r---

6e veldactlvlteiten

Itret Aneterdanse Bos rerd door de leden op lndlvlduele basie bezocht.
§toedE mlnder leden gev€o hun waarnemlngen door. ïotaal werden er
152 vogeleoorten raargenomea, wa&rvan mlaetens 60 soorten aLs broedvogel
beechouwd mogen worden.
AIs nleure vogelsoorten voor het Amsterdamse Bos werden de l(ulfnees
(al Sanuarl ea 12 decenber 1978 door S. Schoevaart resp. §. §choevaart
en J, Buker, de 24o-ste soort) ea een Noordse Boezanger (4 september
l9?8 door tí. van den Berg eD. R. Damhul.s, de 2111-ste soort) waargenomen.
Eoerel de Boonvalk n5.et broedend ls waargenomen, l-e deze soort toch met
Joagen 1n het Ansterdamse Bos aangetroffen. Leer waarschijnlljk kan hij
toch aLs broedvogel beschouwd rordea.
Andere zeldzame eoorten voor het Boe rÍarent
Mtddelete Zaagbek O/L an 9/12), Notenkraker ll8/3), Europese kanarie
\zl/il, Zrarte Roodetaart (L2/4), Roese orutto llr/U, Noordse Nachte-
saal (?/r) en Eavlk llr/tl).

Dhr. rr. Buker zette zÍJn onderzoek ni-rar de torenvalken en u1len rond
Amsterdarn voort.
Dhr. .I,J.M. Andrlese inventariseerde voor het 20-ste Jaar het GoLf-
terreln Dulvendrecht.
Voor de Kwartaal-overzlchten vaa Groot Ameterdam leverden weer veLe
leden belengrlJke blJdragea; vooral d,e ffaarnemlngsclub Dienreo (sa-
nenste1lln8 E.J.Yr. Vellng).
Ook de vaarnemlnge[ ln de Arnstelveense Parken werden uÍeer per kwar-
taal gepubllceerd (semenstelllng W. §trltter).

E. Excursies

In 1978 rerden ëÉn weekend-excursle en zes dagexcursies geor6enlseerd.

- 12 februarl: Zuld-Hollandse en Zeeurse etlaaden o.l.v. M. van den Berg;
aantal deelnemere 9.
9 epr11 : DlenerzeedlJk o.1.v. leden van de WCD; aantal deeLnemere

I pereonen.
- 22 aprtl r De waterland excurele werd afgelast wegen§ de BLauwe

RelgertelLl.ng la het Ameterdamge boe.
- 2I nel : Amsterdanse 806 o.I.v. CI. van der tV1e1; aantal deel-ne-

merg 1.
- 1O Junl : Ameterdamse Waterleldlng dulnen; aaatal deel-nemera 7.
- ,O eeptenber en l- oktober: weekend-excursie aaar »chlermonnÍkoo5;

auatal deelnemers 12.
6 oktober ; Boteholl aantal deelnemers 2.

- 15 oktober; Waterland; aantal deelneners 1, d.w.z. de excursieleider.

BtJ alle excurslea was het beetuur aanríezí1, als lelder of deelnemer.

§c-9ge!:s!svgsggs

- 28 Jenuarl : Jaarvergadering. De vergaderlng werd voortiJdlg afgebro-
ken regena gerezen moelllJkheden blJ de vormlng van een nleuw bestuur.
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9 februarl : Àlaska door dhr. E.J.M. Vellng. TiJdens deze avond werd
kennls genaakt net de fauna en avlfauna van Groealqnd.

- 23 februarl : Bultengewone ledenver6aderlng. l)eze ver6ade::Íng wae een
vervolg op de Jaarvergaderlng. TlJdene deze vergaderlng werd het nleuwe
beetuur voorgesteld. tlet beetuur rlep twoe commleeles 1n het leven
ter nctlverlng van de 1eden.
Mevr. Brlnkere werd tot erelid gepromoveerd voor het vel-e werk dat zlJ
yoor de Vogelrerkgroep de afgelopen Jaren heeft gedaan.

- 10 meert : Groengebled Amstelland. Dhr. M. vaa den Berg vertelde
over het ontetaan van zlJn Avlfauni-stiech rapport over het Amstelland
ln het kader vaa de planalng van de lnrlchtÍng van het gebled. De op-
komat rae slecht.

- 15 aprll : Ilarde gegeveDs over zachte voreno DrB, L.S. Buurna ver-
telde relke problemen er optraden door aanvarlngen van vliegtuigen met
vogels.

- 2, neert : Onderzoek-commissie. TlJdens deze avond zette de onder-
zoek-commlesle haar plannen ulteen voor onderzoeken in en rond Amsterdam.

; 5 oktober : Leden voor leden. Dhr. de Groot vertooade diars van een
fotoaafarl ln IJaIaad.
] novenber : Afghanlstan. Een moole dla-IezLrng van Dhr. Steenhart.

- 14 december : Vogelelachtoffers bJ-J hoogspannlngsleidingen. Drs. Greven
ult Voorschoten vertelde over zLJn onderzoek naar de slachtoffers door
hoogspanalngel-eldlagea. De opkomst wes z,eer slecht.

0 Redactle-commlseleI

Naast de gebrulkellJke rubrlekea, zoals watnemlngen ult het Amsterdamse
Bos (van Drooge), waernemlngen ln en rond Amsterdem (Vellng), waarne&lngen
ln de Anetelveonae parken (stritter), bestuursmededelingen (wrJter) en
llteratuuroverzlchten (van Drooge), bevatten de mededellngenbladea het
volgende:
BIad I:
- Watervogels - G. ven Dul.n
- §laaptrek van steltlopers rond A.meterdae -
- Blaure Relger - A. Blok
- VerstedellJkt nu ook rie Fuut ? - E. Kraak
- Vreende Rletgans la het Ansterdamse Boe
- Roofvogels en Ullen -- J.B. Buker
- Inventarlsatie Vogelelland -- P.rrï. Brander
- Inventarlsatie Oeverland Poel - J.H.C. de
- t{orkumerweard - G. van Duln
- KrÍtlsch Faunabeheer - E.J. Gubbels

r Vogelzang

M. v.d. Berg

Groot, A. Harto6

- J.Ecïr.van Drooge

§choevaart

BIad 2:

- [erugkeer zomervoge]-s,/trekvogels Arnsterdamse Bos
- Brlef van Professor Vooue
- Iaventarlsatle Noordkanit L977 - W. i{iertnga, R

- De Falklandellanden - .f.lt. de Roever
a

Blad 3:
- Poeleelpr correapondentle met Mln. vr Landbouw en VieserlJ
- Excurste VlJfhoek en DlenerzeedlJkr 9 aprll 1978 - G. vea DuLa
- Eerste versla8 VltlG-qndsrzoek Blauwe ReÍ-6ere Amsterdar - A. Bl-ok
- Àt1es van wlnter- en trekvogels, nieuw SOVON- proJekt
- Het lmttatie-vormogen van de Gekraagde Roodstaart - A.N. Swart



- In nenorlan Dr. P. Hlrsch1er - B. van Drooge
- wearnemlng van een Noordse Boszanger ln het amsterdamse Bos

M. v.d. Ber8r R. Danhule
- Broedvogellnventarleatie van de rBalkanr €ro. - R. Daarder
- Gekleurrlngde kokrneeuwen - E.R. Osieck

I

Blok

a
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- Ewaluwen krogen een torenflat
- Inventarlsatlerapport Golfterrein Duivendrecht
- Neetkastea-controle heemparken A.mstelveen - W

Bulteo de Mededeli-ngenbladen verschenen enkele nieuwsbulletins net
zakeliJke aankondlgingea. De waarnemingenrubrÍek in en rond Àrnster-
dam za\ verzorgd Baan worden door de heer w. v.d. schot. De heerVeling za1 we1 zljn redactietaak behouden. Bovendien wordt als nleurredactlelld de heer A. Blok voorgesteJ_d, dit.1.vrrr. voorgenomea wijzi_glngen vm de opzet van het blad.

NEIJTKASTEN COMROI,E] HEEMPARK.EN AMSTELVEEN

In 1977 en 1978 werden de nestkasten in de Heemparken van Amstelveen gecontrol-eerd
door ( alÍ'abetisch ) de Heren H.Bakker, H.C.Koningen, G.Land, L.S.Makkink, J.Mo],
en J.C.Moleman, aLlen van de Plantsoenendienst Amstelveen, en Guus van d.en Berg.
r.A.Böhre, Paul Böhre, P.van Heusden, cl.de vré, Gabr. de vrér e.B. van de A1g.
Chr. Jeugdbond voor Natuurstudie.

Het is duidelijk dat de l-aatste tijd veel ringgnussen de nestkasten bezetten, in
1977 uaren 67 van de 155 nestkasten door ringmussen bezet, bij d.e d.iverse controles
werd.en 261 eíeren en 10 jongen geconstateerd, in 1978 waren 57 van de 155 kasten
door ringmussen genomen met 177 eieren en 21 jongen.

De speciale kasten voor vl-iegenvanger, gekraagde roodstaart, boomkmiper en specht
hebben geen succes althans voor die soorten opgeleverd. Een torenvaLk heeft in
een speciale vaLkenkast gebroed en de bosuil broedd.e in een uil-enkast.

llr wordt in 1 979 doorgegaan met het controLeren van de nestkasten, zij worden in de
lente op deugdehikheid nagekeken. Voor de controle van de inhoud rvordt een beroep
op de .ieugd gedaaa, d.e Heren van de plantsoenend,ienst zullen ook controleren.
Mochten er onder de lezers van dit rapport jongelui met vogelken:ris zijn die enige
dagen aan deze controle wiLlen meewerken dan kunnen zttr zi.cin aan ond.ergetekende
te}. 020-417251 opÉpven. ControLes dienen eind April begin Mei en nog eens midden
Juni te worden uitgevoerd.

TensLotte is nog een eni6pzins vergelijkbaar overzicht van enkel-e jaren control"e
gemaakt; ven het Broersepark kan cijfermateriaaL sind 1969 worden vergelekenrin
andere parken werd reeds in 1 968 met control-e begoruren, maar het beschikbare
materiaal is niet met de laatste jaren te vergelijken. Sommige getallen zijn niet
volledig, daeir de vogels die bij controLe in de nestkasten warenrniet gestoord
werden door de jongelui die met de controle waren bel_ast.

l,/. Stritter
januari 1979
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Verslag Reiger-inventarisatie Amsterd.an 21 okt_§,ber 1q7B

Ond.anks de gebrekkige aa,nlcond.iging ( er kond.en weer geen oproepen word.en geplaatst
in lrled.ed.elingenblad of Bulletin) mogen víe van een zeer geslaagd.e teLling spreken,
waarbiJ d.e d.eelnsners e6n grote Lnzet toond.en en beloond. werden met waarrlevoLle
gegévenso He}aas bLeek wed.erom, d.at d.aadwerkelijke medewerking steed.s víeer aÍl<on-
atig is van een hand.jevol leden, d.at toch al op allerlei manieren aktief is in d.e
vogel.arij, tíe zijn benieuwd. hoeveel va,n de overige workgroepled.en aan d.e volgend.e
alctivlteiten van onze g?oep zullen deeLnemen ( als onze oproepen weL tijd.ig bij
allc leden bekend. ztjn ! ).
Organisatie, teLling en bewerking gegevens.
Dcrtlen raaraemers, d.ie zich vooraf had.den aangemeld g'ingen op 21 oktober rs mor-
gens rond. ha).f negèn op pad om een gtoot d.eel va"n d.e Anstcrd.amse aggLomeratie en
de ea.nd.gebied.en d.aanran uit te kammen op reigers. Gevraagd. was te Letten op IÉ
u:rt_e1lljk van de vogels (inaeling volgens instrr:kties in vier klassen, zie vorige

"(entevensd'eaantwezigheidvansportvissers,e.d..),tretal of niqt_geringd. uljn van d.e vogels, en nauwkeurige opgave van tijd en plaats
#(op ka;rrt). AfhankelÍjk va^n het aantal beschikbare mensen r,ras d.e stad in stuklcen
venleeld., raarbij we ons gezien het aantal deelnemers moesten beperken en bijv. d.e
Bijlmermeer niet in het schema opgenomen kon worden. Sommigen bleken een weL erg
arbeid.sintensief str:k stad te hebben gekregen en iedereen bleek de ha,nden vo1 te
hebben. Na afloop bleek ied.ereen zich echter best vermaakt te hebben en d.e gege-
vens bleken cle inspanningen meer dan waa,rd.. Beöankt, mensen!
Een d.eel, vanr de ríaarnemers hras rond. 14.0O uur klaar met hurr wijk, sommigen vraren
echter tot in d.e namid.d.ag bezig (d.at worat volgend.e keer dus brood mee...).
Voorts werrlen aanvullende gegevens verzameld op 20, 22, en 28 oktober, terwijl bo-
vend.ien een telling ln Arr;is va^n 6 november in het geheel werd opg€hornonr Dit kon
zond,er veel bezwaar omd.at d.uid.elijk was, d.at d.e verd.eling van d.e reigers over het
areaal in deze period.e vrij stabiel was: de vogels waren erg plaatstrouw.
In overeenstemming met de opzet vavr het projekt werlil besloten de d.eelnemers ook
zo veel als mo§elijk ras, de uitwerking van d.e gegevens te laten d.oen. Daartoe werd
ied.ereen opgeroepen op'16 november bij A1fred te komen. Tevoren waren d.oor Joop en
Henk d.e van kaartjes voorziene waarïremingen op grote verzammellijsten gezet. Op
dese avond. bleek driekwart van de tellers aanwezi€i (en heLaas slechts é6n }icl-niet-
teller) en werd. met hartverwarmend. enthousiasme gewerkt. Ond.anks het feit, dat er
voorlopig alleen nog maar gegevens geschift en gerubriceerd koncten word.en en alle
raarztemin€ien op een fÍrote kaart moesten worden ingetekend, kortome er voorï1amelijk
d.uf administratief gewerkt moest word.en, was men tegen twaalven nog vol enthousias-
me bezigt Zonder morren, en zel-fs met genoegen, werd. d.aarom besloten hetl oaar g€-
bleken omva,ngrijke karweid., d.e volgend-e maa.nd.ag mid.d.els een tweede werkavoncl te
voltooien.
Voorafgaa.nd aa^n het sarnensteLlen van tabel-gewijze uitsplitsingenl werd. gediscus-
sleetd. over wat d.an we1 de beste aanpak was. Uitvoerig werden mogelijkhed.en en
moeilijkheden besproken. AI spoed,ig b1eek, d.at d.it op het oog, zo simpele karwei
tooh meer problemen omvatte, d.an men voorzien had en het was boeiend om te zien
hoe d.e deelnemer-groep d.e problernen oplostte. Tenslotte zette men zich welover-
wogen aa^n het turven (respektievelijk op kaart intekenen) en ook toen doken on-
vermoedd.e interpretatie-hind.errrissen op, die echter alle efficient uit cLe llÍeg ge-
ruimd werd.en. EeÉ Leerzaam karwei.
Als rrstuntje'r had Alfred. nog een serie diar s opgezooht
kend.e kleed.-indeling van d"e reigers (I, ïïATIIB en IIï

,
)

aan d.e hanrd. waarrran de be-
getest kon worden. Op

de maandagavond was het zover en kreunend d,oorstonden de slachtoffers d.e reeks
vanr ruim 3O testbeeld.en, waarop aIle mogelijke reigers in aIle mogeLijke situ-
atLes op skore gebracht konden word.en. IIet kommentaar was ni et van d.e lucht en
velen leken uitpu
veld.-vogelaars I ) ,

tting nabij (kamer:geleerden hebben het blijkbs.ar moeilijker dan
maar genoeglijk was het wel en uite:mate illustratief vor>r de

herkenningsproblonatiek was het zeker ook. De waararemingsverschillen bleken niet
desastreus te zijn en in het algemeen bleek de kwaliteit van d.e geteste mense-
lijke elachtofferÉr op clit punt zeer bevredigend. (het zat je maar gezegd. rord.en...).
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Kortom, het genoegen was geheel aanr ieders kant. Na afloop van beide aironden was
nen het er over eens, d.at d.e motivatie voor het ond"erzoek, en in het algemeen het
kijken naar reigersr nog zeLfs toegenomen was. El dus gaan rríe op d.e ingeslagen
reg voort.

Ig.resgllslg.
IIet volgende gebied. bleek geteld te zijn: begrenzing d.oor: Haarlernmertrekvaart-
Rlnryaart-Bosralxd.wer-noord.westeLijk d.eeI Legmeerpolder-llesserLarn-Amstel-Burge-
neoster Strana^nweg-spoorli jk Asd.-Utrecht-tÍeespertre]<vaart-Iluid.erstraa.tweg-Ascl-
Rijnkanaal-zuiclzijde Marine-eila,nd-oostelijk havengebíed bezuiden het IJ-GeIder-
se kade-AÍnstel.-§tadhorrd.erskade-Overtoom-Kostverlcrenkade-Admiralengracht-Ein-
stcinweg (ziet u het voor u? Zo niet, bewonder onze overzichtskarrt d.È,e t.z,l.
vertoond zal worrlen),
Volgens ruwe schatting was dit een oppervlak va^n * 8o t *2 (method.e Sand.ee, nauw-
keurlger berekening volgt nog).
De hier rreergegeven resultaten kunnen, gezien de haast waarmee dit verhaal opge-
maakt moest wonien, niet meer d.an een voorlopige intLrr:k geven. VooraL de verge-
liJking net toelcomstige tel"lingen lijkt interessant te worden, ma?.r op dit moment
kunnen we niet meer da.n een aantal totaal-ind.nrkken geven.
Aantallen. Onze vermoed.ens waren aanzienlijk en zoals bleek niet ten onrechterrln

gebied. werd.en 33q exempl.aren gete1d., ofwel 4.25 ind.iyid.u per }m'.
gemidd.elde ea de indrrrk dat rrGroot-Amsterd-an" een belangrijk fou-

het omschreven 
r

Dat ls een hoog
rageer- a,nner overwinteringsgebied voor Blauwe Reigers is werd daatruee bevestigÈ.
De verdeling van d.e vogels over het areaal is nog niet uitgewerktr maar via d.e

verzamelkaart bleek toch neI, dat deze verrassend. was. Zo bleken in de omvangrijke
tuinsteden Amstelveen en Buitenveldert veel minder vogels aanwezig, d.an in Amster-
d.arn-West. Opvallend was bovendien d.e concentratie van reigers in de rand.zones va:n
d.e sted.elijke bebouwing, met name lp,.ngs de bredere singeLs in dat gebied. Voorts
blelcen opvallend. weinig vogels in het Amsterd.arnse Bos te verblijven (uitzond.ering
het bekend.e gebied. in d.e Noord.kant) en juist opvallend veel in sommige aaÍrgrenzen-
de polders (Uiaaenpolder, oostelijk d.eel Bovenkerkerpold.er), maar weer niet in
a^nd.ere poldergebied.en. Op diverse platsen wentlen roestplaats-achtige ("soos")
groepJes aangetroffen. Eolrt in de bebouwde kom fouragerende respektievelijk.ver-
blijvend.e reigers vormden een duidelijke minderheid": slechts l8 eTernplaren (tVilt
verspreld. over het hele stad.sgebied.. In Artis was een duid.elijke (ons aI bekende)
ooncentratie aanwezig van rrrim dertig vogels. In het hele gebied van het Amster-
d.amse Eos werden d.oor Joop slechts 9 exx. getefr (exklusief ONM en weiland-en NI{).
Zeer opvallend was de reeks la.ngs de Plesmarrlaan verbli jvende reiger-rijr die dui-
delijk verba.nd hield. met de daar aa,nfezige sportvissers; het onmidd.dlijk hieraan
g3cnzende pöld.ergebied (met aanrtrekkelijke slootjes) was vrÍjwe1 reiger-loos.
OverÍge, resultaten. Van 282 op aktiviteit te beoorrlelen reigers verbleven er min-
stens 26 íd de omgeving van sportvissers , zod.anlg d-at dit een duideLi jke aa"nwi j-
zing was voor vermoedens var bijvoed.in{ door d.e hengelaars. De relatie visser-
retler is echter niet altijd. duidelijk vast te stellen (Uiiv. als d.e vogel niet ..

onmidcLelLijk naast de visser staat). fn werkelijkheid. zal het peroentage profi-
terend"e reigers da.n ook zeker hoger liggen. Va^n invloed hierop is echter ook het
moment va.n de telLing: op èen zat,erdag is d.e situatie allicht and.ers da,n d.oor d.e

reek (vergelijk d.e aktiviteiten van het abatoir, kippeslachterijen, de vrije %a-
tezdag al-s winkel- of sportd.ag).
De@1evertookeenminimum.waard.e,omd,atvandiversevoge1s
dit moeilijk lru^st te stellen is (vgI. sportvisserskewstie; ïranneer moet van fou-
rageren gesproken word,en, etc.). Toch bleken 120 van de 253 aktief te fourageren
en kon noch een verband met d.e leeftijd. van de vogels (geen verschil tussen vogels
vír.n y6r6shiIlend.e kleed.klassen), noch een verand.ering van het pereentage voedsel-
zoekende reigers in de Loop van d,e d.ag vastgesteld word.en. Vergelijking met toe-
komstlge waarnemingen zal ons leren in hoever"re de fourageeraktiviteit in de sei-
zoenen verand.ert.
De venleling van de vogels volgens kleedskore was: I (=eerstejaars): !6 exx.,
IIA(vn}2gIiaars):33exx.ffis)'37exx.'III(4e-5aarsenoud.er):
120 exx. Dit berestlgt ons vermoeden, dat er tegenwoord.ig aanzienlijk meer aduLte
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vogel8 in het stadsgewest verblijven d^a^n enige jaren geleden. De sta.d. is als het
wara in rtsocial-e statusr gestegen.
Het percentage geringèe vogels, dat aanwi jztng kan geven over de herkomst van d.e
d.ioren, Yías over het gehele gebied,, vol.ïens verlíachtingr'laagt z 2) 1eringde tegen-
over '115 ongeringde ind.ivid.uen, d.w.z. 17% van het totaal is geringd. Dit percen-
tage ligt eohter aanzienLijk boven het percentage elcters in het la.nd., rlat in d.e
orde van grootte van 1% ligtl en dat komt allicht d.oor onze ringaktiviteiten in d.e
kolonies in en nabij Amsterd.am. Toch blijkt d.us, dat de hier verblijvend.e vogels,
missohien wel voor bijna 10&, behoren tot d.e lokale broedvogelbevoitcing en echte
standvogela zijn. Ze brengen d.us hwr hele leven in nauw kontakt met d,e menselijke
sarnenleving d.oor ea zijn d.aatrra^n in belangrijke mate afhankelijk.
Voorts bleek ook, d.at geringiLe. volwassen vogels vooral in en rond. Amstelveen,
bet Ansterdamse Bos en in Amsterxlam-I{est }íeràen waargenomen. Dit is goed. in over-
eenstsnming met de verwachting, d.at d.eze gebied.en gehoren tot d.e fourageergebie-
d.en van de populaties, d.ie broed.en in het Bos en in Sloten enöe een hoog percem-
tage geringd.e reigers bevatten. In d.e oostelijke gebieden, d.e regio van d.e 0oster-
part-Franckend.ael-Artis vogels, werd.en in overeenstemming met de voorjaarssituatie
praktisoh geen geringde reigers waargenomen. Kortom, nöet al-leen zijn d.e reigers
stand.vogelsl maar de sarnenhang tussen broed.- en fourageergebied. lijkt ook buiten
d.e broed.tiJd. ruwweg behouden te bIi jven.

Op 27 janruari a.s. organiseren ríe d.e volgend.e telling en we hopen d.an op med-ewer-
king van vele VlríG-led"en (gaarne voorafqaand.e aanmelding bij ondergetekend.en! ). Het
zal d.a.n lnteressant zijn na te gaan welre verschuivingen d.e winter teweeg heeft
gebracht. Mogelijkr en ijs en wed.er d.ienènde, is d.an voor sonmige d.oor bijvoed.ing
opgefokte reigers het broed.seizoen a.lweer in vol1e gang en ook dat is in het ve1d.
vast te stellen. Hoe d.at gebeuren i:an, verteLlen we d.a.n wel. Doet u ook mee?

Alfred Blok
Joop Buker
Henk Sand.ee

Het d.aak aan de volgend.e tellers: de d.ames Resi Damhuis en Jetty Blok, en d.e heren
And.riese -sr en jr, Martin v.d. Berg, Buus van Duin, tíartien Jungcurt, !)gon Kraak,
Fred. Stroeve, J. Wa1ters, Clemens v.s. WieL en Alfons Vernooij (en bij bet uitwer-
ken nog geassieteerd door de heer Rypkema).'
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Zwaluwen kreAen een torenflat

De lnwoners van een Anerlkaans stadje wisten nj-et wat ze aan de muggen-
plaag moesten doen. Tot de zwaluvren kwamen. Nu worden deze vogels dan ook
voI1ed1g in de wattea gelegd.

lflte het Amerikaanse stadJe Grlggsville blnnenrijdt ziet langs de kant
van de re6 overeL grote borden staan, waarop staat! rtRijd langzaam. Be-
scherm onze vrlenden. De zwaluwen broeden.rr Zwaluwen (purperzwaluwen
om precles te zlJn) worden door de Ínwoners op handen gedragen. ï)eze vogels
brachten met hun komst aaar het stadJe vllegensvlug de oplossing voor een
groot probleern. Burgemeester Howard Staffy vertelt r rrWe hadden hier altiJdrs zoners zo veel last van muggen, dat vre haast geen stap bulten de deur
konden zetten zonder door díe beesten belaagd
te worden. Toen we oatdekten dat zwaluwen gèk
op nuggen zljn hebben we er van al1es aan ge-
daan on te zorgen dat zi-ch hler zoveel- mogelijk
vogels nestelen in de zomer.It

In 1960 kwam men tot een opzienbarende ontdek-
ki-ng. Een aangereden zwaluw werd door de dieren-
arts opengeeaeden en ia zijn maag vond hij naar
llefst 150O nuggen. Vanaf dat moment ging de be-
volklng van Gr16gsvi11e aan de s1a6 on de stad
on te toverea in een raar zwaluw-luilekkerland.
rrlrïe hebben een prachtlge flat voor de vogels
laten bouwenrtr vertelt de burgervader voI trots.
rrDat 1s zorn toren van zoln dertien meter lengte
waarln 1028 zwiluwappartementen gebourvd zijn.rr
tot nu toe komen ieder voorJaar vanuit Zuld-Àme-
rlka aI over de 1200 zwaluwen naar Grlggsville
en het animo bij de vogels is z6 groot dat er
ieder jaar nreer kolnen. De 'flat is dus a11ang
te kleln en liien blijft bouwen. Directeur l'tar-
tins van de pïaa.tselijhe televisie-antennefabriek
vertelt I rrWÍj maken tegenwoordig meer zwaluwen-
nesten dan antennes, Die flat hebben wij ook ge-
bouwd. .Dat kostte het aardige sorlmetJe van
IO0.0OO gulden. De andere huisjes zetten sre ve
spreld door de stad.'l

\
De vereniging van de zwaluw ln Griggsville
nog veel verder. I,len heeft de plaatselijke
krant omgedoopt in "De Zwaluwenboderr en bov
dien komt er geregeld een tijdschr'lftJe uit
a1léén maar nieuws over de gevederde gasten
De poli"tie geeft zware boetes aan motorrijd
dÍo de zwaluwen opschrlkken door met bru,lIe
nrotoren door het stadJe te sch€[r€r]o

t
en-
met

a

ers
nde

irDe zwaluwen zijn ons allee waardtr, verzekert r

één van de inwoners. ItEi-ndelijk kunnen wers zomers weer lekker buiten ài-ttenrr. /2

Overgenomen uit rrMl-xrr van 12 novenber 1976.

c
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iwe olo*t

l
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Invcntarisatie- rapport Golftemein Duiveudrecht - L978

BROEDVOGELS:

tÍilde eead - algenenc brocdvogcl
Toreavalk - 6 paar, alle Ln kasten, totaal 19 juv. geringd
Booavalk - I paar, J. Juv. geringd
Fazant - + 4 paar, weLnÍ.g juv. waargenonen
inlaterhoen - ïfgeàeae broed"àgàr in sLolen en vijvers
Meerkoet - t, paar Ín vijvers en een eakel paar in sloot
scholekater - f : p""r op hei terein, enkele juv. waargenomen;

neerdere paren noo.
HorenrluLf - t 8 paar ln aestkaeten en in nanden. Eiud october

nog juv. - vele geriugd
Houtdul,f - algeaene broedvogeL
Tortelduif - I territorlun
Kockoek - EeregeLd 2r sone ] 0 exx, elechts weinÍge keren o waargerronen
§tcenul1 - I territorlun (1 exenpLaar)
Rancul,r - 1 paar 1n z.g. BoJ.renaand; ] eieren, daaraa verlaten
Boorènzwaluw- I paar biJ boerderij
Gpotc bonte specht - zcker I broedgeyal, 2 juv. waarvan I geringd;

uogelljk ceu tweede broedgeval
tríle1ewaal - I temitoriun
Zuartckraal, -+8paar
Kauu - 4 paar in neetkasten, J veretoord
Ekgter -+-6paar
Ylaansc gaai | *à paar
Koolneeg - algeneen, iu neatkasten en boonholtee
Piapelncee - aLs vorige soort, in niudere nate
Matkop -2à]paar
Staartneea - I paar
Boonkruiper - 7 à I paarr rÍaarvan 1 paar iu aestkast (juv. geriagd)
Winterkoning - 20 à 2l paar; toegeaoaen door lage wateretand in sloten,

vesl broedgevallea Ín slootkanten
Grote r\jater - 2 broedgevallen, beide , juv.; 1 nest uet juv. geringd.

BeLtte nesten lagea dlcht biJ elkaar, echter naar ) adulte
exx uaargonouen.

ZangliJetcr-llOpaar
Mercl - algeuene broedvogel
Gekr. roodstaart - J 6 broedgevallen
Roodboret - 1 broedgeval ?
Boerictsanger - + 2 broedgevarlen op de grens van het terrein
Spotvogcl -+6paar
TuLnfluLter-+.Ipaar
Graanua - ï- Z paar op de gren6 van het temeln
Fitia -6aBpaar-
TjiftJaf -4à6paar
Gr. vlJ.cgeuvanger - 2 À 4 paar
Heggenua - 10 à 1! paar
Wlttc kwikstaart - 7 à 4 paar, 1 paar ia nestkast. 2 broedsele, waarvan

1 broedgel geringd
Sprecuw - algeneen bij behulzing ea in booahoLtee
Grocnling - I, nogelijk 2 paar
Puttcr - uogelijk I broedgeval. 2?/5 veel zang, ) exx achter eLkaar

aaa Jagend
VLak -6à8paar
Euisuua - algeneen biJ de behuizing
Rlaguue - vrlJ algeneen in boonholtes en nestkasten

+x+x+x+x+
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(DuLveudrecbt, 2e b1z.)
Vogels fouragcrend, doortrekkend dan wel overtrekkend !Íaargetronen

t977 / L9?8

Blauwc rclger - enkele exx roeetend op het terreia
tíLatcrtallag - Booa cea enkel ex of paartje in de grote vijver.

4O tot 60 exx ia weil,a[den tr.o.
Oanzcn gpoc.
Sperwer - iu de rinternaaaden geregeld jagead !Íaargenonen,

ook Lu onLiggeade gebleden
SncLlekea - ia dc winternaaqden 2 exx geregeLd roestend op het ter-

rein, ook overdag we3. waargeuonen, aons roepend
Patrlje - broedvogel u.o.
trievit - brocdvogel n.o.
Plcvler Bpec. - 2V, grote groep in NO-richting
Goudplevlcr
Watcranip - neest in het naJaar in grote groepea n.o.
floutsnip - in rinterseizoeu tot 2 exx
WuIp
Regenwulp - Lr/5, daarna alweer op LL/? en L8/8
Grutto - broedvogel n.o.
Oeverloper - 2V5 L ex iu grote viJver
Tureluur - eeD enkel broedpaa! trooo
Groenpootrulter - roepend overvliegend op }} ea L5/5
Zl.lvernecuw
Stornneeuw
Kokneeuw - veel fouragerend tot laat in de avond op het terrej-n
Viadicf - trog broedvogel va. Iadustrieterrein Aastel, III
Gierzweluw
IJsvogel - t6/g eerste waarnening
Groenc apccbt - Z6/Z hr€or present' op I8/8 2 exx
KI. bonte epecht - 22/4 ecn doortrckkend ex
Vcldleeuwerlk - trog broedvogel tr.o.
Huí.szwaluu
Roek
Kranevogel - 2V, nog 2 exx, baltsgedrag
Koperwiek
BcfliJater -2/rLO
Zyarte roodstaart - L/4 1 ex fouragerend l-augs spoordijk. 2O/4 zang biJ
GoudhaaatJe vladuct n.o.
Bonto vLiegeavanger
GraspÍcper
Boonpí.cper -6/5 2exx
§ija
Kncu
BarnalJs ( fLqt"rea)
Keep - L5/5 nog zingeud ex
Gce3.gore
Rietgors rroo. = naaate omgeving

De vogelringere rra,ren3 L.S. Buurna 6n J.B. Buker

. AndrieseWaarncners: J.J.M. Àndriese en
Havlksborst 7I
IO8) TN Ansterdala.

Saaencteller: J.J.M. AndrLese

R

deoenber L9?8, Àndr/vDr

Tel.4ar86t+
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Waarnen*ngen Anstelveease Parken lre kwar lqq1 19?8t

Tafcleencl - Thijasepark 9/LL (ontonapt exemplaat waarschijalijk)Waterral - ThiJaaepark 29/L1 - De Braak IOII1 rZL/LZ -
Broerse park L4/LL

Eoutsnip - De BraaJ§. ZL/La
rtlevogel - 16, t?, 1.9/.l':at tt z5/tt EhiJssepark
Groene epecht - Thljseepark 4/L2, LL/La - De Braat r8/re en geregeJ.d

daarna
Grote bonte specht - Thijseepark LZ/I.O, De Braak Z8/9
Kransvoger - ThiJssepark z4/Lot a?/Lo - De Braak z3/Lo, zo/Lz-

van Leer Z|/LOt A\/LZ, Broerse ?8/12
Koperwlck - Thijesepark VtZ - De Braak A?/9, 6/ta
Goudhaantje - ThiJssepark 3O/tO - Broeree park \O/tL, ?/LZ
Vuurgoudhaantje - De Braak I|/LL
Matkop - De Braa)r. 28/9
Staartneea - ThiJeaepark LT/tl - De Braak a4/t}, l6/IL -

Broerse park t+/l.CIt 5/tO, 6/::-, zg/Lz
Boonkruiper - De Braak 29/9, lï/LZ - Broerse park Z()/lO
GroenJ.ing - ThiJasepark L/-Lot zz/Lo, tz/LL, z4/Lt - De Braale 6/LzStjsJe - ThlJssopark I8lIo t 1o/Lo, t /]..l-t L?/Ltt Zo/La -

De Braalc 6/L2t ZO/LZ - Broerse park ZVLI.
Barnalje - De Braak 6/LZ - Broerse park Zt/la
Keep - ThiJsse park l8l}o, 5/LZ

lsl!sg-9e-PsrSet:
Torcnvalk weet Keizer Karelweg ,O/7, ,/LO, ZZ/LO
2 eperwers biJ Leger des Hei1s, Ansterdamse wegr october 1928 (r)
Houteaip, GroeaeJ.aan, aangevallen (door een kat ?), eu
Ln slechte toeetand opgenonen i.n vogeJ.afd. Broerseparkl heeft hetniet overleefd.
Waarneners: H.C. KoninB6nr G. Land, L.S. Maldcink.

steld door: W. Stritter, de Ruyschlaan 1Bf,
118I PE Amstelveen. TeI. 4L325).

december 19?8, lrls/vDr
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AMSTERDA}{SE BOS vierde kwartaal 1,!f8t

De waarneningen, hoewel crltlsch bcoordeeld, bliJvea voor de
veraatroordeliJkbeid vaa de waaraenere.
Nuonerlag volgene Vogelgids, Je druk.
De nunncrs tuesen haakJes (..) verwljzen naar trDe Vogelwereld
van het Ansterdamse Bo§tr, verder te noenen rrBos Avifauaarr.
+(..) betekent: aanvulliag op deze Àvifauna. O ook = o-k1eed.

( ,) 5. Frlu-t
Tot cl,nd novenber nog vernoedelijk vnl. eigen broedvogels met jongen.
Oroter aantal elechts op:
29/Lt 2, à 28 ln totaaL NM (AA)
Daarna echtcr weer nax. 12 exx (op 6/tZ) en op
Lï/LA sl"eohts 1 exx (ÀA)

9. Dodaars
l{aarneningen, a1le Noordkant, op
9r 19r 2I, 29t ]1 october - 4, ?r 8, 14, 15, 18, 2l r 22r 21r 26,,
29 novenber - 1, 6, 91 12, 16, l?r 18 decenber (aA, Buker, vDr, SS, dGr,
ESn, Wleriuga).
Hax. in oct. z 29/LO 4 erx gt - ,L/IO ] ct, I Sluis (na)
!t[ax. Ln nov. z 4/tt 6 exx Gt (guker, SS)
Max. in deo.: L9/LZ 9 exx, verapreid Noordt<ant (AA)

L8. Aalscholver
ffigovliegend exc. pad oNM (ss)
Lr/lO I ex, vissend biJ w. 24, Later J. ex Gt, zelfde ? (AA)

27. Roerdonp

(7)

(10)

(16)
ö/LO I ex

IOr/1O l- ex
€xco pad ONM (Oldenziel, ned. Bakx)

, vliegend van Gt ri. NO (U)
(er) Wiat 1n

exx, I
25/lL 1 0 neerstrij

(24)

29/LL 1 ö 2 9 Gt - + 1oO exx rondvliegend bij plasje ONH W,
opgeecf,rlkt d6or sperwer (A.0.)

l/Lz 2l exxl 6/tz 26 exx, Nt'Í biJ Gt (aa)
9/12 2 ö Gt, enkele exx gehoord plaeje ONM lrl (SS)

25/LZ 2 exx necrstrijkend plasje ONM w (SS)

,?. §nlent
-fffi, Gt (ss) LZ/LL I paar opvliegend Gt (ns, cvl)
L8/LZ rs avonds in het donker, smientea over kanp. terrein (§traatnan)
7r/L? It e:rx ri. o1 €xc. pad (§s)

(26) ,9. slobeendTem.
9/L2 201

25/L2 L 6t ri
(29) 42, Kuífeend

G6ón wng. in october.
2 erx g-kIeed, Vogeleiland (Braader)
keud plaeje ONt'l W (AA)

g Gt, I 0 I o oeverparf Mz (AA)
6 ct (ss) - -t/tz en L8/12 1 paar Gt (4.e.)

ï zo, over exc. paa (s§)

oàxo oct.: L' l{o

O8.Xe IIOYr ! Lï/LL 20 w.
D&Ír dec.; lz/LZ 2O rr.

(ro) 47. Tafeleend
TZFLI t

7,
2r

2/L2 an )/12
(,2) 45. Brllduiker

24-+6ost(u)
24 -1 1ro Gt - ]o eind excr pad = + L8o totaal (AA)
24 - íeker JOO Gt - 2O eind exc. paA -

8 oeverpark !Íz z + 35O exx in totaal (AA)

Na L7/6 paa weer, Noord,kant:
Daarna waarnemingen-6$-Í77f1 | Lg/Lo, zg/Lo. -

, 2! november. Eo.x. ],!.i}]- 11 exx Gt (fSn)
18 decenber (AA, sS) o nàxo 9/L2 48 exx Gt (ss)

Amstelveense PoeI (dcr)

AA)
2'

L2,
to

o(
Í4,
9r

öI
I
6

2o
+

6/Tr-Zn-6i (aa) 9/LZ 2 o Gt, opvliegend (SS)
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+(18) 52. Ml.dderste zaagbekry
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(r?) 5]. Grote zaagbek Xa L5/4 pac hreer Noordkant:
T7fl-T

id
op-nn-ui3 ot (nuter, ss)
, later wegvlÍegend en op grote afstaad weer invatlend

8/tt
29/LL
It 2l
L2/L2
L4/L?
L6/L2

(4t t/n E5). ,? è.Yo sanzen.

LO/L2
t5/L2
,o/t2

t@ocp (brand- ?) ganz€n, roepend over kt ri. Z,

( S traatnan)
6 grauwe ganzen ri. l{ (Straatnan)
I rrgraure Bauzetxrr ri. o - 28/Lz 60 idem ri. W over karop.terr. (§bra.at-
! ?O ttgrauweft over Schiphol-brug, ri. ZW (Straatnan) nan)

(49) 74. Butzerd
22fLd
,L/Lo
2/L2

L6/Lz
22/12

?L. éa

o
+
EE

L4/tL

(van VJ-iet, vDr)
ad L5/lL f- g (rcpp. AA, lJierlnga) - Z>/tt 1 paar (sS, Wieringa)
) g ot (AA): Vervolgena waarnemingea op:

6, 9, 12, 16, L?t 18 decenber (.4A, ESn, ss). uax. g/Lz 25 exx (ss)
5 9., t /Lz 1 9 kanobaan Anerika, §glffEglpglgS= (dcr)
5 I t 0 kanobaÀn tcaup. terrein (straaE;ffiI--
J èxx overvlÍ-egend kanobaan kamp. terreln (straatnan)

L ex Schinkelpolaer (dgr) IB/LO 1 ex kanp. terrela (Buker, SS)
L ex NU-hoek Mz (al) - 25/LL I ex hertenkanp (wieringa)
en L\/LZ 1 ex Schiakalpolaer (aqr)
I ex over exc. pad ONI.[ (ESn) r.1 ex over kanp. terrein (Straatnan)
1 ex Onoricapaa (SS) - 25/L2 2 exx exc. paa (nSn)

( 51) erwer Waaraenlngen aaa de Noordkant:
t 1] october, I er - 2! octo
I o Jachtharenbos, net nog
I Ëx exc. pad (wtàringa) :
22/lLr 7r/LL I ex erc. pact
9/L2, L6/tZ I ex oNM (AA,

uËi-ï-6-i-9 (1e,, ss)
krijseade èpreeuw iu de Xlauwen (SS)
minstens 2 o exco pad (Buker, SS)
- zg/tl z Ërx alcliar (m) -'LI/LL I o RS,cw)
E§n) - Lï/Lz 2 exx aldaar (AA) 'r

10, L2
4/LL

?/LLI
6/tz,

2r/L2
L/Lt

25/rL
28/Lo
L6/L2

1 ö 2 9 exc. pad ONM (SS)
I ex h6rtenkanp (Wieringa)
I ex V6lEiiit3lg (Brander)
I ex Eà!il:Ëfiiil (Buker, ss)
tweenEII-i-;;-fil6EeLijk dezel.fd.e) over kanp. temein.
ook daarna nog regelmatig waargenonenl o.Eo Lg/Lz I ex (straatnan)

+(52) 78. Eavik

+$7)

25/LZ L g, laag gltjdend over d,e bonen bij kinderbad, rhododendrons,
Gröte speelweide, ri. hertenkanp, fanatiek aangevallen door
2 kraaieo . 16 uur 1!, afstancl + ,O n (SS)

84. Blauwe kiekendief
,A/\O f- -o, pióoí-vangend, 1{6o apreeuw, bovea ONM W (AA)
25/LA I I of juv., overcirkelead ri. Ze, exco pad ONI,I (ss)

(61) 89, noonvalk
lo/§
,r/ ,,

LL/LO

L2/tO

1 ex van ONM naar Koenenbos, daarna zwevend boven Koenenbosl
heftlg gepiep (natx, Pahtsson)
2 adult fouragerend boven grasvlakte bij Koeuenbosl gekieker.
Later boven ONM bij oxcr padr alwaar 1 juv. in struiX zat (AA)
2 adult, I juv.l ovs! €xco pad en Koenenbosl I ridult sloeg
een baardnannetje (SS)
gekieker j.n Koenenbos, daarna 2 exx jagend boven OI'{M.
Tweemaal vanget van baardnannetje (ne). Lt/tO iaen (AA)

{
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+(60) 92. §nclleken
29/LO L 0 ri. W.1 €xco pad oNM

,O/LO 1 ex, achtcrvolgd tloor ekstera, herteakanp (AA)
9/LL I ft Vogeleilaad, a}}es alarmerend (Brander)

(67) 1O2. Uateral Noordkant:
7ffi:ï-/1}nc6it;;;-;;x'8/].t1ex,2,/lL2exr,gehoordoN}t

(reep. AA, Bukcr/§S, A,A, ÀA)
25/LL I ex alootje wetland Mz, gezien (Wierlnga)
T|/LZ nia, 2 exx gehoord, ONU (SS)
g/Lt I er, roepend, Yggglgi§lg (rrander)

(7z) rof. waterhoea
22/12 ! 2rO c:n op wI. l{z (ss)

(Zl+) II2. Schg}--}eter Enige waarnening Ln 4c krartaaL:
de grond (AÀ)

Q5)
757T-T ex, st, op

lll+. Kievit

(ss)

In oct. EEXr + 1OO eÍïr op wl. Mz
In nov. EBXo 25O exx op wl . I.Íz

OVLI, AÀ)
( r4lu, AÀ)

(61)

( 86)

Q?)

L/LZ zeker 5O erx w1.. Mz (U)
LZ/LZ 2 exx over wI. t{z rL NO (U)
119. OoudplevÍer

-

-97T{ei roàpead r1. 0r €xc. paa (ss)
LO/LZ 4 erxl roepcnd over kanp. terrelu (straatnaa)

(82) 12). lqtere4í.p l.Íaarneningen, al]'e Noorilkantr opi
71 9r I0, 19r 29, )O, )1- october, BBX. 15 exx, behaLve
29/LO tot + I2O exx Noordkant (SS).
rr ?r 8, r4ï r8, 2o, 2] novenber,
EBX. 6o à fO exx, opv],iegend wl. uz (r8r/r1r AA)
l/Lz 2 exx wI. ltz (AA) 9/LZ 1 exx uI. t[z (Bsn)

126. Eoutenlp#
Zr76--T-ex-Í.aagsvllegend eind exc. pad oNM (ss, ESa)
L1/LL I ex kamp. terrein - L?/LZ lden (Straatnan)
8/V 1 cx oeverland PoeL (Straatnaa)

22/L2 I cx Onoricapaa (ss)

128. tÍuLp
IE/LO I ex roepead kamp. terrein (guker)

+(9t+)

ri. O,
L2/tt 1 ex gehoord boven ONM (ns, cw)

L1?. Zuarte ruiterffit 1I waarneningen
1O/LO iden

op
( AA)

wI. Mz:
tL/Lo 4 exx (RA)29/La 5 exx (ss, nsn)

4/LL I er (Buker, ss) - 6/LL 4 exx (wieriaga) - ?/LL 2 exx (AA, E§n)
8/tt a exx (AA)

L6/LL 2 oxr, tot op 6 n kunnen benaderen (sS)
I8l1r ] en.

Noraaliter wordt deae eoort in Aed Bos vnI. overvliegend waargeuonen.

(106) 16?r §role nanterneeuw
Dlverse waarnenfuxgea Noordkantt neestal slechte 1 iet uitgez. I
29/Lo e oxx (ss) g/Lz f exx (ss)
25/LZ 4 aduLte cxx río 24, I Juv. langsvliegend exc. pad (§§)

(229) 17]. Drietcenneeuw
29/9 ecn twcedejaarg exr vermoeidr gevonden Zuidpier I.Jnuiden;
thuls opgckweekt en Ln Aed Bos losgelaten vaaaf Gt (SS)
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+(ffr) L74. Zvatte etclq

11rl10 e exx, affouragcrend, ri. I{ lange gt (SS)
Eaige oct.-rug. tot au toe: f8-fO-f968

(I21.) J.tI. Xo}eadulf-278--T .§. op elaapplaata in KoenenUos (SS)

(rr,) 2o9. rJevosct
,/ t- t a* "rBfi exso pao \vJ.qetlzlel, Itr€co vur/
L/LL I ex oeverpark ti[z (wlerin6a)

LZ/LA I ex van Gt, zigzaggead over het water, ri. €xco paa (AA)
6/Ll en L\/LL I ex sloot knekeriJ achter huie de Groót (aer)

?VLL 1 ex kwekeriJ (tuiulieaen PlrI, ned. dGr)
(116) 214.-grogge seecht ^ISg:gEgg!, waarneuingen op3

7, lor 19 october - 7 ' 8-nóicn6er - 1 decenber (la) - 16 decenber (fsn)
25/LZ J. ex, konead van overkaat NU, neerstriJkend Ie bos (SS)
7/LO 1 ex gehoord, ougeving Vogeleilana (nA)

(1r8) 2Àl. Klelne bonte epecht Enige wng. io ," èn 4e kwartaall

-21

ag;f{Wad(ss)
(rt+51 ?ag. goere"""rqi.ry lta r6/p aog:

2W zo, over aoe (ss)
(146) 22f. EuLazwalur Na 2l-rl9 nog:

reepend over Jachth.avenweg, ri. z (ss)
(r9r) 24o. znarte neep

29/LO 6 exx Onóricapad (ss)
4/LL J 5 exx heuveL (Buker, SS)

+(a4o) 24r. Kulfneea
ZfL2--Tex;eeret aI op roep gedeterniaeerd, later ook gezien,

heuvcl (Buker, SS)
Tuecde waarue'41!6 van deze voor het Aed Bos nieure eoort.

Vgl. 2I-I-1978.
+(199) 245. Baardnaanetjo

IO/IO I ,O exx ONM O biJ Koeneabos; later nog 10 exx gezien.
De boonvlak joeg er op (gakx)

LI/LO gezien, gehoord, ON!,[ blJ €xco pad (vDr)
6 exx, waarvan I werd gealagea door boonvalk (SS - iden OldenzieL)

LZ/LO 1O exx ONH blJ exc. pad,. Tweenaal vaagst 6ezien door boonvalk (AA)
Lr/LO zeker 2O exx gezien oNM, ook enkele exx langs ueerpad (AA)
z/LL 2 exr cxc. pad (Buker, sS)

Tot nu toe wae EEXr &&Dtal exx dat ge2ien werd: 16 exx.
(160) 251, Grote liJeter

rr7IO-T
29/LO I
4/tL I

25/tL I

er langs exc. padr neeretriJkend Ie bos (SS)
ex op wI. l.íz (SS, ESn)
ex hockeyveldea, tussen koperwiekea (Wleringa)
ex, gg4grGt (ss)

(16I) 252. Krauevosel Na 23/9 pae weer:
re1angav).iegend.,eonnigeneeretriJkend,kanp.terr.(Buker,ss)
29/Lo 16 exx 11. No exc. paa (SS), 4 exx over oNM naar ri,. Mz (Esn, ss)
29/LL 5 exx boven oeverpark Mz (AA)
Lo/Lz eukcle uaren kransvogeJ.s kanp. terrein (straatnaa)

(f6>) 254. Koperriek t{a Zj/4 paa yeer Eoi.v.
ffi.Zl{overexc.pad.-Aanta}1ensteedsgering,ts8Xo!
LZ/LA ,O à 40 exx langs RJ.ngvaart (U)

(18L) 280. zrartkop
ZEftrZ 5 gevangen en geringd kanp. terreln (Bukern SS)



(lsd Boe, I9?8-rv, 5e blz.)
(186) e&8. rllftJaf

(r89)

(rla)

N7fr
25/LL
zg/LL
L6/Lz
2L/LL
2/L2

Lo/L2

,o/L2

Zanguaarneniagen l{oordkant op 7, 9, 11, 12, JO october (U)
z/LA I ex geyaager ea geriagd kanp. terrein (Suter, SS)

29J. Vuureoudbaaat-'i c
L9/lL enkeLe exx Vogeleilaad (Brander)
z/.ta I 0 2 g gevangetr en geringd kanp. teruej.n (Buker, SS)g/LZ zeker 1I cxx Noordkaat (SS)

Zqlr l[!L!! kwikeraart

22

g,/1-2 €EsGrpaa-({A) u/ro 1 ex exc. pad (ss)
(r:l) ]o5. Grote sele kuikstaart

(15t+)

( r::)

( ao5)

(zo6)

29/lO 1 ex oíervïJ.egend, start Roeibaan (SS)

,Q6. cele kylkstaartIrre. paa (ss)

JO8. KlapekEter

-

29/lL 1 ex zittend Ln boom oeverpark Mz, Later wegvliegead (ÀA)

Ook lu vl,erdc kwartaal nog waarnenlngen vau vinkachtigen op het
IIIEg_lgIIgll ia de Scblnkelpolder, dat ontstoad na baggeropelag
;IA;A;;-V-gIï-het vorig t{ed. Éru.a, íg?8, nro 1, blz. 26:-

J15. Groenli.nr
friffi1odAÉ e:or rrruige terrein, schj.nkelporder (aor)
)I5. Putter
22fLo e.v. steede nog enkere exx rrrulge terrein, - z/tz geen meer (agr)
29/LO 6 exx tíeerpad (SS)
z/tZ 10 exx kamp. terrein (SS, Bulcer)

l6/t2 en L?/LZ 2 exx op kaardebollen bij huis de Groot (aCr)
(aoz) JrZ. srJs Na 2/5 pas ríeer Noordkant:

-f 20 exx van JoJ.laapad naai
Ïachthavenbos (SS)

-iAAEïEAvenboe (u)
Jolleapad, geUoord (AA)
6 à fO cxx in wilgen, oeverpark l,tz (aGr)
12 exx kwekerij Schinkelpolder (aqr)
een aantaL, "ruiËË-f,6;;AÏ;il-(tOr)eakere nalen eeu groep over kanp. terreÍa, ooao tweeaaar 2! exx;
sedertdLen steede aantrezlg, in wisseleud aaatal, o.a.o
1l exx (straatnan)

(eo8) ]I8. Kueu
22/LO zcker 5O exx [ruige temeinrt; ook daarna nog re1. aanwezlg (AAr)

(209) ]19. I'rater
ffixx, roepeud ri. ?rt €xco pad (ss, Buker)
22/12 L ex, roepend r1. ZO, exc. pad (sS)

,2O. Barnsiis

-

?E/LO ) plus I ex kanp. terrein (nuker, sS)
25/LL I ex Jachthavenbos, bi.j sljzen (SS)
L6/LZ ea ,L/LZ I ex kamp. terrà1a (Straatuau)
Jlo. Koep

-

29/LO cn 4/LL 2 exx cr (ss)
lg/Ll 25 à ]o kepen, badend in veeaprasJe vogeleÍland, net eukeLe

vrouwtJes vlnk (Brander)

(aLo)

( ar.6)

eakele kepea, tussen een 25-tal vinkea (WierÍnga)
en )/tZ eakele exx rrruige terreinr Sp (aGr)
acerd.ere exx kanp. terrein (Auker, sS)
L ex kamp. terrein (Straatnaa)

25/LL
2/t2
2/L2

Lo/L2
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(Asd Bos, t978-rv, 6e blz.)

(aoa) ,4r. ntetsore-978-A cx axc. pad (SS)

(218) ]4?. Bincnus
ffieenaanta}||ruigeterre1a||Schinke1poIder,met

aadere zaadgtertjes. Niet oeer zulke grote aantalleu
als in Je kwartaal.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++t++++++++++++++++++++++++++

Gebruikte afkort D,Atren raarneners:
ÀA - nej. Àrntzen
Balcx - Hr. en nevr. Bakx
vDr - trej. var Drooge
SS - S. Schoevaart

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

§anengestel,d door: Me j. Mr. J.H.U. van Drooge

Jaauarl, L979, vDr, vDr

Cora. Dopperkade I Vt
1077 Kl.Í Aneterdan
Tel. 7rït7,

Broedreeultaten Roofvogels en Uileu,
89" Boonvalk

Arst anse Bos 1 8

( 6r)
Eocwcl er aanvankelijk waarneningen vraren btj het kunstnest in ONM West,
kwan de boorvalk daar nlet tot broeden. Op grond van eea groot aantaL
waarneningen in aeptenber en october, ook net een juveaiel, ie het
waarechlJnllJkr dat dit jaar gebruLk werd gemaakt van een uatuurJ.ljk
neat Ln het Koenenbos.

(62) 94. Torenvalk
f broedgevallenr waarvan 6 in neetkasten, I op een natuurliJk nest.
Van de 24 gcringde pulli vlogen er zeker 2 aiet uÍt.

(ra8) ?Q,=._,Eesrlu
18 tairitoriar L5 brocdgevallen, waarvan ll+ in nestkasten,
1 uet vervolgbrocdsel.
van de r4 uitgevlogea Jongcn koudea er 2 niet worden geringd.

(rp) 204. RansuLl
6-T6,;ríi6;Ïr. Zeker op 4 plaateen eieren. Twee broedsela euccesvol.
Van ] jongenr die in eea aestkast werden geringd, vlogea er 2 uit.
Opgave J.B. Buker

Januarl L979, JBB/vDr.

(1I) ?q. Blauwe Eeiset
Broedseizoen 1978:

7? bezetÈe neaten
1'28 puIli geringd.
Opgave A. Blok

Januari L979, A,BIr/vDr
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Waarn em ingen excl. het Amsterdamse Bost
vlerde kwarta

De waarnemingen, hoewel critisch beoordeeld, blljven voor de ver-
antwoordelÍ.ikherd van de waarnemer(s).
rr!rr 1"r, oox-?-rleed betekeneno
Voor de grenzen van het gebied en hoe te handelen met waarneminrren
hierbuiten, zie med.blad, 16e jaargang, nr.1, p.41 ; inspringend riror-
den bij uitzondering waarnemingen van buiten dit getried vermeld.
Bij elke waarneming moet de datum, het aantal en een nauwkeurige be-
sehrijving van de plaats worden gegeven.
Bij zeldzame vogels dient een veldbeschrijving te worden gegeven.

Gebrl.ikte afkortingen
RD
RS&SS
Cvdirl
h'cD

le r?e rJe
DP

ODP
ODW

VH

= R.Daalder
= R.& S. Schoevaart
= C.v.d.WieI
= V'/aarnemingsclub Diemen

Vogelzang )
D = '1 e, 2e, Je Diem

= Diemerpolder
= Overdiemerpolder
= Overdiemerweg
= Vij fhoek

(Drijfhout, v.Duin, Sjouken, Stet,

Parelduiker
W1 ex, Gouwzee, haven Markeng na enige tijd in een dwarsin het
water opgesteld net zwemmend en zich daar inwikkelend; gelukkig kon
Ln de haven een bootje georganiseerd worden en kon de vogel met enig
knip- en snijwerk bevrijd worden ('I'.Eggenhuizen, RSrSSrJ.VroIrjkrCvdW)

Kuifduiker
1T7T--1-?x, Gouwzee (Ro 6.s.)

Geoorde FuutGm, VH (WCD)

Dodaars
in;Ïï6'ber enkele malen ca.1oo exx, VH (!,lCD)

vc a! §lp_rtnf_e.g-q-!!.ie
re op strand tussen Zuidpier

Aalscholver

en havenhoofd, TJmuiden
(RS'SS)

( ''rCD)

28nd-1-vri jwel 3f!& ex,

Roerdomp

VH (WCD)

11/1o
eerst e
1a/11
18/ 11

'l ex,
deeade
1 ex,
1 ex,

omgevrng VH (U'JCD)

november enkele malen 1 ex ODVi

Schellingwouderbrug ( 1,'i CD)
2e D, 14/12 1 ex, DP (wCD)

1n
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(Groot Asd 2e blz.)

l/ilde Eend
toTT+ 317t2

hl intert jling

lOOO-en exx, ri.ZW, DP (WCD)

3dn2-;Víl7Z 1oo-en exx, rí.zz\i,

Krakeend

(DP (tíCD)

297'lO 14 exx, VH (irlD)
5/11 27 éx*,, Kinselmeer, 11 exxi fJsselmeer t.h.v. Kinselmeer,
20 exxr Ftarken (CvaW)

9/12 1 p, 29 P (wCD)
1?/12 1 6, IJsselmeer, t.h.v. Kinselmeer (RSrSSrCvdW)

Smient
W17- ea.lOO exx, Zuigerplas Ouderkerk (Verhoeve)
10/12 lOOO-den exx, uit Noord-Holland rí.ZZW, 31/12 slechts enkele
exxr DP (WCD)

Slobeend
22/11 ca.lOOO exx, Zuigerplas Ouderkerk (Verhoeve
3O/lZ '1O-en exxr rí.ZZW, DP (WCD)

Kui fe end
Tïm ? met 4 juv., sloot achter Karel Lotsylaan, Buitenveldert

(Aneriese)
Kuif-/Tafeleen d

,-nT íooo-èn-exx, ri .Ztl, trek begon rs middags, DP (vÍCD)

IJseend
@n-t ?, vH (vlcD)
1?/12 2 ÏÏ, Kinselmeer (Rsrssrcvdl,í)

BerEe en d
TOre -TO-en e*x, ri.LZtl, DP (h/cD)

Grote Zeeëend
\/7t 1 i, 5/tt z

Zwarte Zeg§end
$nT 2-fr, $,/11 I ?, vH (wcD)

Eidereend
9na--- 1 onvolwassen ö,

Grgtq Zaegbek

i5/12 I 99, vH (]ÍJCD)

11/12 1OO-en exx, tí.ZZY\, DP (WCD)

Nonne_t;ls í_r
3/1 2 66, 6 YY, Ringvaart Haarlemmermeer t.h.v. Sehiphol (1lsrh6p1's)

??, 8/tt 3 ??, 21/11 2 öö, 1 ?, 29/11 1 9, vH (wcD)

Grauwe Gans
12110 4 exx, ri.W-WZW, rs oehtends in 1{ uur, onvolledig gete}d,
over CH & DP (I,JCD)
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(Groot Asd Je hLz.)

Gans spee.
jon2 lo0O-en, rí.Z,ZW, lOO-en, ri.lií, DP, Íoornamelijk Kolgans (WCD)

rolserg
25/11 f exx, uit ONO ri.Z, DP (wCD)

Brandqans
dTT-fio exx, rí.ZZW ,
4/l ea.2O exx, rj-.Z,

Wilde Zwaan
7'tflO I ex, overvliegend, Brrrten-IJ (H.BrourderrRDrP.Knopnerr.ï.v.Laar)

Kleine Zwaan

VH (ltlCD)
A'nstelbrouwerij, Amsterdan-Oost (Veting)

Ono
29/11

25 exx, VH, 29/10 14 ado€XX1
I ad.exx, ri.t'l , 11 /12 ! exx,

VH, ö/11 ! exx, r1.NWrVH,
2e D (WCD)

BurzerdTtN-t
29/10 I

Ruiepoo t bu iz erd
26/12 1 ex, Marken (H.BrouwerrRD)

exr rí.2, DP, J,/12 2 exx, ODP, 9/12 1 ex, rí.Z,ZO, DP (iJliCD)

èxr Zandput Haarlemmermeer (SS)

Sperwer
4e kwartaal zeer regelm"trg waargenomen, omgeving Diemen (ii/CD)

ii.WNW, DP (WCD)

21/1O 1

27/10 1

5/11 1

,/1114/1
11/ 11 1

11/1 1

Bruine Kiekendref
onv wasae

ex r Marlren 1HD e .s . )
èXr rí.2, over Oosterringdijk (CvdW)
eXr lJdoorn (CvdW)
1 ex. A,alsmeer-Oost (Verhoeve)
?, Barnegat, i,/aterland (nU)
oxr r:..2W, Amstelbrouwerij (Veling)

Z,(r)i. I fi+,"i;ïi;"
Blauwe
ToTTö-
Diemen
5/ 11

25/11
)/ 12
17/12
22/12
?3/12
2b/12
14 /1

n ex, ri.Nl,{ , 5/11 I ?
over Marken (CvAW)
rd (ss)

Ki ekendi ef
ï{;t71, DP; verder zeer regelmatig waargenonen, ornsevinp
( ldcD)

rí.2\l, over }larken (CvdW)
Sloterdijk (RD e.s. )

, Ruigoord (SS)
IJdoorn (nS, SS, Cvrttr'l)
1 ï, Sloterdijk (Frieswijk)
Botshol (RD)
Barnegat (RD c.s. )
Hobbemakacie, 9.-h; werd aangevallen door kraaien (Oreel-)

I 3'| +.^ool++.o| *r
I g'

; $:
1 6'
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(Grootr Aed 4e blz.)

SlechtvaLk
29/11 I
t/12 1

27/12 1

exr studentenflats Diemen;
ör Ruigoord (SS)
exr Je D, jagend (wCD)

werd aangevallen door torenvalk
(tiicD)

4è-tcwartaar zeer regermatig h'aargenomen, omgeving Diemen (wcD)
24/11 1ö, Ruigoord (Ss)

Smell eken

Boomvalk
76f9 't ex,
4e kwartaal:

Ki evi tTNat
(

2/1O 1

vogelentl
29/1o c
zandput
29/12 1

í1/7d---1
29/10 I

1/1 1

ttJi tsat j e
lO/rt 't ex,-
26/12 'l ex,

Grote Trap
6/1 2 exx, 12/1 1(ander)ex, j3/j 3(we
Flevoland; minstens een vogel had een
vertoonde een borstbq!d, waarschijnlij
1r/1 waarschiJnlijk ??;'tot op neàer, ï

Hoofddorp (Verhoeve)
Been waarnemingen, omgeving Diemen (WCD)

er andere)exx, Zuidelijk
knevel, geen der vogels
k jonge ö6, troepje van
15/1) aanwezig (A.v.d.Berg;

vele waarnemers)

10 min.1lO.exx, stuk bouwland., naast autoweg, Oud Schiphol
echtp.Kamp )
ex, albino ex, DP; gelijk aan de afbeerding in frNederlandsche
van Cornelius Nozeman & Martinus Houttuyn, (lZ?O-1929)(V/CD)

a 1/§O exx, opgeJaagd door een torenvalk, wielanden t.z.v.
Haarlemmermeer (SS)
OO-en, ri.N (l)r DP (WCD)

?i!1grplevier
21/1Ot 5nT;1j/1i.' 18/11 1 ex, Mgrken (RD c.s.)
Goudplevier
Z5fl,t ZIO exx, §paarnwoude 1RD c.e.)
lrllaterenin
30/12 10-en exxr rí.ZZ\1, DP (WCD)

Houtsnip
exr
9xr

9xr

DP, 9/12 1 exr oDW, 20/12 1 ex, VH (t'rCD)
Joan Muyskenweg/Ringweg, industriegebied Amstel (J.vrolijk,

med .RS )
werf Hinloopen, Korte ouderkerkerdijk, langs Amster (Hinloopen)

overvliegend, Aalsmeer-Oost (Verhoeve)
Hoofddorp (Verhoeve)

(



(Groot Asd 5e h,12.)

Zwarte Ruiter
ïtlo -1-ïïr-t.laoorn (cvdhr)
21/10 1 ex, Uitdam (RD c.s.)
2r/11 1 ex, Spaarnwoude (RD c.s.)
1O/12 2 exx, Spaarnwouderveen (CvaW)

Qrosll_poo trui ter
13/11 1 ex, Uitdam

Kanoe ts trandloper

(RD)

7/12 1 €xr weri Hinloopen, Kqrte Ouderkerkerdijk, lang's Amstel (Hinloopen)

Kluut
2m 2] exx, ri.O, 'VH (WCD)

9,/12 1 ex, langsvliegend Uithoorn (AC,fU Uithoc,rn, med.SS)

!ossS__{feqisIg-q!iffit t ea
24/11 1 ex,

strand Zuidpier, IJpuiden; tot op 4r.
Zuidpier IJmuiden (SS)

te benaderen
( vetins')

Kleine Mantelmeeuw
31 12 ea o€Xt ; subspeeies "graeLsii'r (r'Britse") (WCD)

Vorkstaartmeeuw
5/11 1 ex, Zuidpier IJmuiden

Zvtarte Stern

( echtp.Kamp )

21/10 1 ex, Marken (RD c.s.)

Vi sdi ef
T76--1 onvolwassen ex, VH (lvCD)

Holendu i f
22/10 22 exx, ri-NW,

Turkse TorteI

VH, 18/ 11 1O-en, ri .Nl,'l , DP ([,lCD)

De heide onroeoen om gegevers in te sturen
de Turkse Tortel. Ieverrien nauwelijks enige
2; SloterdiJk en omgeving Diemen)

over de verspreidins van
melrlingen ( in totaal slechts

Velduil
5/T1;1t/tt , 26/12 1 exr Marken (RD e.s. )

exx r
ext
€Xt
8xt
*,. 

'€xr
€xr
€Xr
€xr
€xr
exr

VH (WCD)

A.rstelrust (R.Anariese)
Frankenrlael ( Anari ese )
Sche11 ingwouderbruo (WCf,)
Sg'tparl.- SpierinEhorn, Sloterdijk (Frieswijk)
VH (WCD)
Kleir"e Nieuwe Diep (WCD)
Thijssepark, Amstelveen (echtp.Kamp)
gehoord.- 25/11 I BXr sloot bij studentenflats Di-emen (Brouwer med.WCD
AGO, Diemen, 1 €xr Flevopark, 1 ex, 2e D (WCD)

vH (wcD)

IJ-qr:ge1
9/1o 2
1.,,/ 10 1

12/10 1

2O/1O 1

21/1O 1

12/11 1

15/11 1

19/ 11 1

21/11 1

29/11 1

10/12 1

-28-
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(Groot Asd 6e blz.)

Groene Specht
/§fif7 ex, ueiland t.h.v. Bullewijkerplas (=Zuigerplas Ouderkerk) (RD)

Grote Bonte Specht
broedgeval Amstelrust of Amstelpark, juv. ex waargenomen (Rndriese)
,/1O 1 ex, Regulieregracht,/Prinsengracht (Andriese)
9/1O 1 ex, Sarphatistraat t.o.Dp.!21 Amsterdam-Oost (RS)

Grote GeIe Kwikstaart
19/1O-19/14 1 ex, verf Hinloopen, Korte oud.erkerkerdijk, langs Amstel

(Hinloopen)
24/10-14/lZ regelmatig dak Amstefflosurerij, Amsterdam-Oost,

24/10r25/10 2 exx aldaar (VeIing)
29/10 1 ex, Jozef Israëlska.de, Amsterdam-Zuid (SS)
11/1O 1 ex, overvliegend St.ïgnatiuscollege, Anthonie van DiJckstraat,

Amsterdam-Zuia (SS)

Gele Kwikstaart
en begraa fplaa ts Buitenvel-dert

(B.Rijpkema)

1e en
naeht

12/10 'l exr-terrein tussen Ringweg

Kt anekster#

,;/12 1-ex, Ruigoord (SS)

Zanglijster
2e decade oktober zeer
te horen, Diemen (WCD)

sterke doortrek, vaak 1OO-en malen per

Amsterdam-Zuid
(B.Rijpkema)

20/111 1 €x,, vH (WCD)

9.-h., tijdens nachtvorst, Rembrandtpark, Amsterdam

Tanuit
5/11 1 €xr Marken (Cvdw)

Ge de Roodstaarta
10 I ex, Flevopark (\,JCD)

tuincentrum Fred Roeskestraat,9/1o 1 6, tegenover

Zwarte Roodstaart
ffiend,sportcomp1exBoe1e1aan,t.o.A8Aterrein(Andriese)
9/1A-11/lO lp, terrein tussen ringweg en begraafplaats Buitenveldert
15/10 4 exx, VH (WCD) (n.ni3ptema)
1/11 1 Q, 1 ex, IJ-eiland (wCD)
1r/11 1 Ï, Marken (RD)

Fitis
Tffi 1 ex, zingend, volkstuinen, bij goederenspoorbaan Diemen

(J.VroIijk; med.RS)
lllf!Jaf
19/11 1 ex, Bevangen,
27/11 1 ex, zingend,
West (Frieswijk)

Zyartkop
in de
raam I

nacht van 7/to op 8/1o 1 ad.6, I onvolwassen ö
Diemen (!rICD)eerste verdiepj-ng studentenflat,

doodgevlogen tegen
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(Groot Aed 7e bIz.)

Bonte V1iegenvanger
8/1O 1 ex, voortuin l/lllem Pljperstraat (W.RiJpkema)

Zwarte Meee
14/10 1 ei,
29/10 6 exx,
4/tt 6 exx,
1/1-4/1 1 ex,

Staartmees
29/1C,- $h 2 1o-en exx, vH (wCD)
2A/12 ea.10 exx, plantsoen Prinses Irenestraat (W.ni5pkema)

Baardmannet.l e

29/10 J exx, 1/11 eni.ge exx, VH (h/CD)
1r/11 | 25/11 1 exr Beatrixpark (SS)
26/11 J exx, Zorgvlied (sS)
tuin Jaeob Obrechtstraat, Ansterdam-Zuici (v.d.Schot)

et fio
29/10
17/ 11

ïJsnors
Tfr*5 exx, Ilarken (RD c.s. )

Sneeuwgorg
11/11 1 i, Uitdam, i8/11 1 ?, Mrrk"n (RD c.s.)

SiJs
15,/'to 1O-en exxr VH;
in Diemen en omqeving

Frater
7TN tt exx,
24/11 4Oo exx,

min.l exx, IJdoorn, min. 1 ex, Gouwzee (RD c.s.)
) exxr Zandput (SS)
min. 2exx, Uitdam (RD)

overigens in niet al te groot aantal aanweziq
(WCD)

Marken (RD)
bij gemaal Lijnden, Haarlemmermeer (Verhoeve)

K eep
22/11 40+60 exx, over schellingwouderbrug ri-.27,W I verder rreel ochtenden
sterke doortrek over VH (WCD)
26/11 min.lOO exx, De Groene Zoom, Amsterdam-Zuid (CvaW)
9/12 2OO exx, 10/12 nog ca.5O exx, Beatrixpart (SS)
15/12 1lO exx, fouragerend, Holendrechterzijweg, Ouderkerk (RD)

Bonte Kraai
?/1T 2 exx, ri.O, Beatrixpark (SS1

Roek
Tm
1O/12

Raaf
TínO 1 ex, roepend rondvliegend, VH (t'iCD)

1! exx, ri .!í | 7/11 1 exr ri.O, Beatrixpark (SS )
1 ex, Spaarnwouderveen (CvaW)
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(Groot Asd 8e b,12.)

De samensteller van deze rubriek wi1 zijn dank uitspreken aan alle
personenr dle melding hebben gemaakt van hun waarnemingen (einri 1969-
eind 1 9?8), waardoor het mogelijk werd een inzicht te geven in het
voorkomen van alpgemene en minder alqemene soorten rondo:r Amsterdam.
HiJ draagt zijn taak nu over aan Wim van der Schot.
lríaarnemingen voor het volgende nummer uiterlijk laatste week var,. maart
aan:

lrl . E.!l . van der Schot
Jacob Obrechtstraat 14 hs,
1O?1 KL Amsterdam.
te1.O2O-725080.

Samengesteld rioor
E.J.M.VeIing

EI/e/GvT januari 19?9.
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Ootvaagcn Litteretuur (ad Med. Btad I9Z8-rv)

- $,íG-ACJI{, de T:rIfT:IAf , deceuber I9?8, Z3e Jrg. nr. , 7g b}2.Zonaar cen verhaaltJe oie--het-Vogel1even. Gódrag 6n ver6nkleed
van juvcnl,elea, ecl1pekleed.
De l{adfauna Yan het Poethulswad te V1le1and. lrlèIke waddiertjee wor-dcn door wèIke vogela gegeten. Resultatea van Wad-benonstering tij-dene een wG-kanpt z-Lz auguetus Lg?6. Harmen de Haas. (40 br;.)Roekengedrag. Fouragegedrag van Zwarte Ruiters en Groenpootruiters.
Voetangels ea klenmen biJ het inventariseren vau de treggànus gedurende
de bróedtiJd. Boekbeeprekingen. rngekomen,reesvoerr.

- Ver._Elilnelnatuur, septenbec/ oclober L928, 5e jrg. nr. 5 12 b1z.Excurslea - ver§lag weekend Drente - KnotwÍigenaàtIes.
Vl{G het Gooi en onstreken.
!;xcural-eer }ezj.trgen, actie

de KORIIAA$ r sept.,/ost. 19?8 ?6 bl;z.
actlviteÍten. flet voorkoneas en andere

vaa de echoleketer als broedvogeL ln het taard,er Wasneer. De koper-ulek op trek. Een rood.geetcrde blauuborat ia de Eenpolders, 4-6-t76.
De knobbelzraan tueeen Vecht en Eeu, o.Bo reeultaat voorJaaretellingin 1978. I erugoeldlngen uit het Gooi. Veldwcraraeulagen.
De KOREÀAN noY decenber I I t 12e Jrg. nr. 6 10 b]-,z.Prograria ac tén. er excursie Ankeveense plassengebÍed

t7-Lo-L928. Reeurtatea uestkae ten torenvalken en Ransuilea in deFlevopoldere Ín L9?Z ea 19?8, E.R. Osieek. De Orote Bonte Specht,
gegevcns overgenouen uit diverse publicatles. ZO_jarig beetaan van
de trOrgaaÍ.satie WLntervoadeiing en Revalidatle Gooi- en VechtLardrr.
Ooso tctden tn 1977 1O2 reigers, ovor een gebled van SloterpJ-ae totNulds, door de wiater gehorpen net vis ea sÍachtafval !
De Kransvoge}. Het wintervoorkoneD van het WaterhoentJe ia het Gooi,vechtprasaengebied eu Eeupolder r{est, in Januari r9??'ea }929. -'
Excureieverslag Bergse pad, ?-LO-L9?8. Veidwa"raenlagen.

- VWG [aar]en,, dp IITI§, ootober 1928, Jrg. 14, Ero 5 J.f blz.:=-:-Excursiec, lezJ.ngea en andere actlíiteiten. Een viJfweekse vogcl-reÍe naar scandlnavlii, ] Junl - 8 Suri r9?8. Eerfsttrek r9?9, totIl ootober. Enke1e kaattekeningea over Zeetrek.
- Pe I.ITIS, deoLrpber 1978, jrg. 14, lrrr 6. Z) bLz.Verslag excursie Bexcl, ,-11-1978. Bezoek aan Zuid l{oorwegen in juai.

Ncetkaateaverslag van de Keauemerduinea, L9??, iaclusÍef eàn aantÀL
vergeliJkende gegeveag over de afgelopen in totaal 11 jaar van dlt
onderzoGk. [Voor U ge]ezenfr: aantal.l.en vogele dÍe ia fi?6 in Duits-
Laud werden afgesahoten. Pogingen tegen-aotiee tegen geetaag trit-
breLdend aantal zLlverueeuwen in SleeawÍjk HoLstein en l{ederssl.seu,
bleven tot au toe reaultaatloos. Gedeelte uit het boek rtDe Vogey
van tlulcs MÍchcletr ultgogeyen }ry,. Dlverse roofvogels werden af-gcechilderd als ilgruwclljke beuÏËF net een gerlng Èereeavolumen.
Vcldwaarneningcn in Zuid-f,eanemerland..

- , de pIËpE§, oct. 1928, jrg.l/. J.O 16 b1z.rGs voorkonen van neeuwea in Noord-Holrand, winter w777tglg
Drergnceuwen in zomer r9?8 in Bovenkareper. overleg vogelonder-
zoek NH cn telactivitelten i.n het wintereeizoen tgi\/tig.
Lezingen ea excursleg, VeldwaarnenJ.ngen.

- De PIEP§R, novenber 1"9?8, Jrt. L? t nr. lI 16 bIz.
Dc llÍateraL La ilErs Nooidcrkwartier. opnerkelijk gedrag van
Zwarte §terns. Z,terf- (trek-t) waaraeai.:a,gen van de TurÈse tortel.
Brocdgevallen Zwarte rsodstaart biJ Den HeLder. Een morgea ia hetIlperve}d. Eeu boeLend.e lezlng over Weld,evogels door J. BrlnkkeEper.
Agenda AIg. Ledenversdering op 26-l-1929. Veld.waarnemlagen.

NB: Ia beide besproken rfPiepersrt onder VeLdwaarneni-ngen opvall,ead veeL
waarneningeu ult Ànstcrda{: slochtei-F;;i;-FffiEa;;F, öurgerdan,
SchElLingrroude , ;:;;-I;-Een votkstutn aLàaar (vo"j' -

I

I



(ontvangcn tlttcratuur, 2c bJ-z')
-33-
2O blz.

4, b]'s.

De PIEPER,
VersLag ra

decenber I9?8'
tï-Lvo-sGIEEffi's

jrg. 17, nr. Lz
ln Noord-Hollandt U-15 jan. L9?8.

Lezlagea en erourslce. Yeldrraarnenlngen.
Iahoudeopgave I?e Jaargan De Pleper, alfabetisch op naall auteure.

KNNV e rEeer de IIEERKOEI t october 1978 )Z bl.,z.

e Jrg. nr.
Excursles on andGre actLviteiten. Excurelevorelagen, o.8. wcekend

SchLerlolalkoog. Broedvogcl-
1978. RansuiL-i.aventarl'aatie
l9?8. YoLduaarncnlugeu.

inventariEatie l{ieringerwcrf Noord,
Dijkgatbos, 1978. ÏJeldevogel-onderzoek

,8 b1z.Van bet Europees Iufornatie-centlrm voor l'Iatuurbescherning:
Naturooa. ar. ,L - L9?8 In dit nunuer uiteluitend Flora'

ïÀDDEIÍBIIIJ.EIIf, , herfàt 19?8ffi
(van vDr)

Saacarcctel.d door: Mei. Hf . J.E.Uo Y&tr Drooge
=--;-r'-- corn. DoPPerkaae 8 vl

1O?? fU Ansterdaq. TeI 7r9r7,

dcoenbcr 1978r vDr

IIIIIOUD IIEDEDEI'INGEI{BLADT 16e Jaargang nr. 4r Januari 1979

Agenita Jaarnergad.ering blz
JaarrrersLag 19?8
Nestkasten oontrol,e Heupar{cen Arnstelv€é111 W. Stritter
verel.ag Reiger-inventarlsatie aursterdam, 21 okt. 1978t A. Blok
Zwaluwen kregen een torelrflat
Inveatarisatie-rapport Go}fterrein Duivend.reoht, J.J.M. And'riese
tlaammlngen Amstelveense Parkenl vierde kwartaaL lg?8, W. Stritter
Amsterdanse Bos, vlerd.e krartaa1 1978t J,H.U. van Drooge
Groot Amsterrtanr, vierde kwartaal 1978t E.J.l(. Ve1ing
Ontvangen litteratuurz I.H.U. va.n Drooge
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t Mo vart den Berg - Voorzitter
Dr. B.E. Rypkena - Vice-Voorzitter
N.C. líljker - §ecretaris
G.8b.Co YaD [i1, - Pe'rnfagmeester
Overí.ge beetuureLeden: J.E.C. de Groot - Bevf . M. Brander -
F. Vogeluang - S. §choevaart

AdreE SECREIARTA.AT N.C. WiJker, Je §cbiakelstraat 41TTI -
t

IK 1075 Amsterdan. Tel. 02O - ?68?Zt
ïvAdree PENNïNGMEESTER

E3ST,I§9:

G.llb.C. van [i1, Wagenaarstraat 2]
CC fO9, Aosterdan. Tel. 9rL5?9

liduaatschappen eu abonnementen: Geneentegiro (1r.5O0)
Ansterdam, t.g.v. V-1O.40O, Vogelwerkgroep KNNV Amsterdam,
p/a G.lIh.C. van f11, etc. .

BiPLiotle.eEr MeJ. D. Beckers, Nijenbur1 25r GD LO81 Ameterdan.
1[e1.: 422608

uEDgpprr!trE[Btsp
Bèéatlig: M. van den Bergr mevr. R. DanhuÍ,s, nej. llr. J.IIrU. vètt Droogat

Drs . E.,J .M. VeÍ1ug.

Ad,res: p/a Mej. Mr, J.lI.Ur van Drooger. Corn. Dopperkade 8VI,
1077 KU Amsterdam, TeI. O20 - ?1OrZ5

Íypewerk: mejo vàn Drooge, mevr. Schepr G.[h.C. vaa T1].

Coörclinatie vaa uiteave en verzending: Í
straat 24r, 10?6 vE Ansterdan,

1[e1.: 72r5OO.

VerzorginB voorpaglna: F. Lobe1.
arl*at**t***lit*ltt'|t|i*+**:È**!r{.*tl*,ttt+lf,t*+atl.*ï*i*!r***t't*+'l.il*t*!t{.*íltta*rta*

CONCEPI : in duBlo

AI'ÍSTERDAI.'ISE BOS
BiJ voorkeur zo epoedig
elsg-rss-elEe-ss*§:

aatr: vr?
ïïan Reigersbergenstraat /It",

E.J.M. Veling, Voadelstraat 5III
GJ 1054 Ansterd,an. TeL. L29328

333: M. var den Berg, teI. 845209

b.g.g. K.A. §traatman, tet. 4t6868
of J.H.C. de Groot, tel.4L4O14

Mevr. R. Danbuis
§V 1052 Amsterdam. Tel. 845209.

Sluitlngsdatun iuzend5-ng voor de vier kwartaalbladen resp. op:--Í5-;aa;ï-:-15-Jun:t - 1! eeptenber - L5 december.

DOORGEVEN VAN TiA,ARNEMINGEN:

aaa: Mej. van Drooger adres zie boven.
mogelijk na datum waarneming' gl!::lli§

GROOS AI.{§TERDAI.{ aan3

UiterliJk tegen het einde van eLk kwartaal.

Excertionele waarnemlncen: onmtd.delLi-ik na de waarneníng I

t

La Ameterdamse Bos

1g_9:gg!_lg!g:9gg 333: }.J.M. velÍns, te} . L29r28
o.gl§. M. van den Berg, tel. 845eo9

llltt*'l'i'!t*!}***'tt'l!tt|}tt't*È**l****a***,fi't*rË*'t***i*rrt'trlaa+'llrl*,la,l1*t*t*|}t*ai|ta

april 1978, MvdB,/vDr
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