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BE § T U U N,S i]E DE DE L I }d G

Orr: de..leclenver;a«leriu8 van 10 februarl 197$ werden de.voors.tellen tot ver-
anderlngen in de "Itcgelingen vr.J1 Huishoudelijke Aard" door d,e ver--

,...ftqutioa ac.nxLrnoríen. Deze voorstellcn zijn republiccerd in het llededellngen-
blad ltie jrg.no..l (1978) brs.1'-!, raet een toelichtinÍï op hr.z.li-4.

,J't jOue: de ledenver,.cderinry werderr enl,ele kleine wi jziilinE;em in deze
voorstellcn aan3ebracht .

, 
Ad,.A;Èurrt 5: §!g "Het orqar-rÍser,an van eontactavonden. i1j.n$tenc de

helft van iret eantal avonden dient besteo<l te wor«lcn adu
ouderwerpen strie ";e* d,irect belang .l;; voor i.e KNHV

VogelvrcrkÍIroep Ars tcnclan.

punt 6: ..."bij de lcden,, vervalt.
Acl .B.Punt 2: in re3eil 1 vcrvEilLe:: de lyoorden ,,of meer,,.

ir 3: "in berocp te 5erui,, wordt:',bezwaar aan te. tekeuen,,.
Toevoegen: Dit bezt'laer lian ÍTericht worden aan het begtuur
en in tvrecde tnr;ta:rtie aan de ledenvergadering.

Frrnt 5: De laatstc regel:', tleticve leden" enz. vervaLt

Ïa de ledenlijst van dit jasr ls het ondcrscheid tussel:r .ri.eclen en abon-
re'!:3 aanfebracht zonls het voriga bestuur zich dit ledach,i lirad. IIet hui-
di:c bestuur hceft clezc li.jst iroedryckcurd. Er zij nogaraaLs op Í:ev/ezen dat
er bezwaar kan worden aangetekend indierl r:!en ten onrecï:ite a1s abon-1

nee ln de letienlijst rvordt ;,;enoemil .

oolr kan het ;;een liwaarl er fu.Íer nog evcn op tewijzen Íat rrct deelnenen {
aan "vrijblijventie', ekskursj.es, door het bestuur qeor:az,ríscerr.i, of het door:
gev'en van waarneninqeu buiten Í:rlc onderzoekssoorten Gsïi{ recht qeeft op I

het lidnaatschap. llet bcstuilr verwacht van letlen rnéér d.air iret uitsluitend consumx?-
tiof gebruih naken van cloor he,! bestuur íTeor3aniseerde ahtivÍtelten
als ..ekskursies en leziui;en.

-vJst het cloorgleven van .li/Aarnerningen hetreft is het bestuur van mening det «le
trongen dic serieusr waarneningen verzanelen en cloorgevelr hicrbij ook tle onder-
lsoeksoorten:zulren doe, t:n zcrroencte autonatisc.. als rlcl teeseh.uw<I zullen rvorden.
lTordt het doorgeverl vau wearnen:ingen zonder neer als crLLeriurn voor lidmaat-
sctlap aenonen dnn zou iedercesr dic óónneal pcr jaar cen gpreeuw cloorgeeft
ook 1id zijn. ilct zar duidetríjl< zijn dot dit niet de be:icering is.
Tenslotte raden wij iedereeïx aan ;loíJ cens tle criteria vorrr het lidnaatsclap
cloor te nerilen' Als iets npg niet helenaal duideli.ik is, sarzeLt u qlan vooral
niet on lennan«r van het bestuur cm opherdering tc. vrager:.
i{ousens het bestuur van tte VIIG, I,lred Vogelzann.
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1 Velv_91s_.gert--lleL Ela.urre_-Bs+Sgr:9]Ulqz_q.e1i"-U__et4_1_r:Itqí:-§gjqllll9?9.
0o 6 april jl. werd. cle Bla.ui,re Reiger-werkavond d-oor 16 mensen bezocht, De tel-
gegevens vae 27 janui,r,ri jI. r^rerden uitgewerkt en het l:leek d.a.t er {.06 reigers
geteld- vía,ren, grotend.eels on voerola.atsen. Een uitvoerig veràlag, inklusief een
ver.gelijk-'i"ng; met de oktobertellinge za;I'binneni<ort volgeno"
0p cleze.avond"r.is ook a.fgesor;Icen,d"a,t d-e volgende stad,stelling gehoud.en zaL wor-
d.en op 1'2 meí à.sr (ilIO rri-ermee kómt de aangeleond.igd,e'd-a.tum 28 april te vernall"n).
Omèat in het voorjp. r d.e meeste mens'en l'ra,t rneer bedet zí:i;rrr' mag er eventueel oolc
op 5r 6, 13r tr9 of 20 mei geteld. worden, Het moet we!,ip heb ucekend- zijn iov.m,
vergelijkbaarheid- va,n d.e recratied.:euk en een telgebied- moet wel in'66n ochtend.
afgerond.zíjn. í: : ,

Voorts lrord.t he-b afvliegen-v€Ír=kolonie-ond.erzoek ï^reer voortge?et en wel bij het
Oosterpark/Frankend.ael, 'riesteràinstel/Oostermceï' en 1-et Amstèrd.amse Bos. Voor
d.i-i; ond.erzoek vlord.en geen s,reöiale d"agen uitgeschrcven cn ied.ereen kan op een
nillelceurige d.ag d.eelnemen" Opcla.-b cle:ze-bellingen nel gen bee!,ie in cle tijd. ge-
spreicl lrorden 

"rr 
ey,1dr.i,'b ze meerstal me-b meerc'Lere mensen ged.aan'i,roetcn r,lord.en (Z of

3), is er voor iedcr geb:,ri. een koörd-ini..tor d.ie je ëven r,roet wr,.:,rschuwen als je.
ven plan J:ent mcc 'be cloen.
De gang va.n zaken bÍj dit onderzoek naa.r afvl-iegricirtingen is'aLs volgt: in d.e

vroege och-bend.u-:en of i.n d-b' a.r'ond. ve.'b je zo'n 1;i uur Bopt bij een kolonie en
tekent nauwkeurig a,an op gon ,rlattegrond.je:n welke richtingen de vogels afvlie-
gen en errentueel l.rao.ruit ze a,tr-',tltegen. Dari kun je cle a,,nto,Ilen in selc-boren ver-
delen eí' ;seïitorsgel.,r: js op-bellc.:r.' I{ie::u-i-b i:Ii jk'c rur,n.Íeg d.e fouralqleerversrtreid-ing
v.,rr d-G bc-breffcircl-c kolonie^
§:_a4e_t_gllinri bij voorkeur 01) 12 r:rei, cvcntL',cel- 5t 61 13r'19 of 20 mei. Opgeven
tij Àffróa ltot<, 'r;e-r-, 711745, .foo'.: B';kcr, tel" 152766 of IIenIc Sand.ee, tel"122509,
s-o.M.,i-llgla1tijcmoge1ijk"".:33c1esO-Li1lingenoi;cvcn:" -*:ffitlffiF.Z'liï.iËènd.aet, Steven Schoevaart, t9t " 79o12o

Westcramstel/O,:steïmcer, Resi. Da,mhr"ris, 'beI" 84520} ' ''.1 ''-
'Amsterdamse llos, Alf::ed. Di ,i;, ,t:el j 1i7 45 . , :;. 'rLl,_:- l

,. ,e,-t, Sl-gten, Alfre.1 31ok, -Lel, 711745
, , .,..,:., i, r: .

LfiíffiaIs vorig jaa.r willcn vÍe tn i979 de rcgio Groot-Ansterd.arn zo volledig mo-
gelijk op broedr:rarcn veJl cl.e Fuut inventarj.seron. Ïia t1e afgelóoen strepge I'iinter
is het .intercssa.n-i; oia de ;,;evolgen hie-llva.n op de Futcnpooula,lie .:ra. te ga.:-l,txc

41l.e geg;evens over broedgevallen met l-iefst zo vee]- mogelijk bijzond.erhed.en
(ti"àuàti ja, legsel.groo-btee aante.I jrongc-re ve-ctatj-e rond. nestpla,.-r.ts ulc), a.Is-
med"e dc: a.eítrezigheicl v,r.rx broed.t'ogcLs in d-e broed-tijd. (cind. nra,.,rt-juli) in po-

,,.{_g.etlgle,,b.r9,qd.geb:,.àen lÍorc1r,n vol- venrachting tegernoet,gr-,zicn"
tàaeràen ke;r meewertrien d.oors l ( I r:; ir'

toevalli'g,riast,Ees-betrde broed-g,eval-l-en cloor tc geveng :r,.,:, .,
cen hepaald ;ebiecl nauwkel,.rig ot, Ïeuten te ond.erzoel-een;
mee te d.oen a.an d.e simul'baan-i;cllingcn ve"ríI I\,:.-i;en Ín de broed.tij'd- op 66n
meer van d-e volgend-e d.a,-i;ag ze"'ercl-ag 1p mei, zond,ag 2'l rnet, zal,etd'a2; 16

)
)
)

u

b
c of

juni,
z::rdag 1 juli.

Voor àó'punlsn b) cn c) is cnigc koörc]iira'bic natuurlijk rvel va,n bcla.ng en u
vrord.t"d.an"o'olc vrie:.1elijk'verzocht, als.rr, rr,ilt meer.rerken (en d-at wilt u na.tuur-

, Liik! l)r,cven konta.kt op ]e.ncneq mct ,Egon I(ra.al<, Irlijsmullers-brairi 44 ins, Amster-
d.am, tel. 173789.

-r i i

3 N ao ht egear rgns ql.tlis_ ej Le.-_+nt-qj-pJq"il!s. s-*ls o

Veie leden va,:c- d.è Vogelireílcgroen komen regclm;,,tíg ín het Bos en d-a.ar zi-bten nog-
a} wab Na.chtegalen. Als 'rr.I d.e.rc lec1en nu hi.rt r^r.:.arnemingcn mct ve::me1d.ing van
plaat,q (r.rè1, n?,ur,ilceurig naj;uurlijtct)r. -zang <;,d-" doorgevcn aan Joop Br:ker, d.an

kr:nnen alle led.en volgend jaar íir hàt Med.ed.elingenblad. Lezen hoeveel pa.ren er, :, :':\: ,



r);
gezeten hebbon. Led.en d.íe regclmati.g cen va.st :led.eeltej vrn het Bos hczoeken maken
hct voor Joop gemaldrelijlcer rels zc hem cl-it zo s-ooedig mogelijk I,.,ten l.reten.
Joop Bu1.,er, trilillr:nr },lollhof !, Amstcrdar.'Slote:rraart, teI" 152766,

z| P1U_i_sa,-vond.en.
De pluisa.rrond.en word.cn eenml..,.l in cl-c'lz; c1agcn oo clinsd.a5pvond. bij Jooo BuJcer ge-
houd.en. Als u bijv. r^rilt lrc-bon irèlke va,n ur; f;vo::icte z;,ngvogcls cl-oor d.e Rensuil
genut-bÍgd- word.cn, d.an kunt u d;t ook cens z,:,If galrn kongtateren cloor vrolijk mee
te pluizen. Een naald., pincet, oucl.e -bir.nd.cnborstcl cn loupr: d.ocn i,uonderen! A;ae
bir.llcn gcen gebrek.
Gra.i:,g o.r"r, optollen d-r.t u kornt, dan t+cc-i: Joop ho'vcel stoelcn hij moet hurcn cn
hi j kan clarr ook vertellcn of he-b doorg.r.,.'b (voor nil:ts kor,ren is nl, niet lor.rk! ),
De a.vond.en: B mci, 22 meí, 5 juni, 1! ;ani, I juli cnz,i in de zonexvakarrtie is
c.r nattturli jk een a.d.einpa.uzc. Joop 13ukcr, 'bcl" 152766.

5@.
Bro.,d.geva,llcn vii,n .,l-'l-c roofvo3;cl- cn uilcsoorten in en roncl Amsterdam ïrord.en aI
jaren bijgehoud..cn d-oor ooao Joop Bulcer,l:nllt u vooral niet. dr',.t het broeclgeva.l d.at
u vasts-bclt a.I b:.l',cnd is! Daa,rom i+orc.''b u..',:ic;"JöI-ij}: v,.,rzooht d.eze eo snel morge-
lijk (i.v,r,r. evcn'bueel ringcn vr,n d-e Son,gen) cioor tc geveno
Verd.er zijn gegevcn,s ovcr hct aarrb::eilgen va.n voedsel door de oud"e::s van ho,rte
r'relkom. Voor rI lci j nes'bir-iir.s-i;r:::r virl-t d-i-b
stand. llcri"i.,.rcn i.v"rn" v(,rË'Loringsgevaar!

ecl wa.a.r te nemcn (wèI cen veilige af-.1.(\

).
Tenslot'ce word.en in hct i^lin'berhalfja,'r' :r.11c bekend.e rocs-b'rln.,tscn va,n tlansuilen
getekl. Ook nrl moet u lccrlis-b niet clenken clat 111nv.. 1,.s;.r,i,rnomini5cn hierover niet varr
bela.ng zíjn. Dus oolc rriaÍr.r d.oorgevcn i.La.:n Joop Br-rJcer, tcI, 152766.

6 g0Iglq:pt:o-i§&!j11?_s- J3,rl-_r.iint_e-n, n !r-eJi:'_ogels "-Diïm..,n.ói:tï;.i.,i,-l-:iffTfrsep.bcnrbcr19B3sta,..,,tuitgebrcid.be-
schreven in het Med"eclclingcnbl:rd- 1973t nr3.
Alleen mensen clic d.e komcnd"e {-:ri jaar zoird.er ondcrbrekinc; d.e hand-en voor d-e ogen
en de vingcrs in d.e oren hor-rclen, kunrren hieraen nic'b rneed.oen. 0m het nog gemalc-
kelijlcer te maken, r.rerd- Joop Bukcr d"istrilc-bs1eoörffiiia.tor, zocla.t u hem voor vier
onö-erzoekjes slech1;s eenma,al hocf-i;-be bcIIen" Joop Bukcr, ïïillem llollhof p, Am*
s'bcrd-arn-Slotervaa.rt, tc1" 152766.

7 Conta,c-i;avond,en.
10 mci 1979t cl.ond.erd.ag.,roncl.: d-r llere,n ï,loutcr va,n d.er Wcijd-en en Jaap Stoffels
zullen sprel:en over "jlroedvogcrls in i:. t Vond.clr)arlc van 1900 tot hcd.entr.

B Efggl"i="§"
Ied.ereen ciie a,an i6n of moer v-n d.e ond-ersta.a,nile excursies vril d.eelnemen, d.iient
d.it r-:iterlijk d.e avond. voor r-'l e betrcffend,e cxcursic, -belcfoní d-oor -t-u-gqYg4,
aa,rr Richl.rd Schoevaarto tel" 79^120.
Zaterd"ag 12 mci 19792 ép-]:re is i,eir bi. j ui'cs'ueJ,; gcschikt gcbj-ed voor het be-
stud.eren va.n en instrucrcn betrcffcnii-e cl.e zang, v"n a,Ilerlei- a,Igemene en mind.er
algemenc r;ogelst om cr mit"i'.r cnlcele te noerncn: Eoerd"omp, Ztr,'a,rtc Stern, Wiclerrlaal ,
lcarekietcn, rie-bza.ngers en zelfs d-e Ci.,b-birs Ermgcr beho::cn tot c1e reëIe mogelijk--
hed.en, mits cr verzarncLd ',rord-b om 07.00 uur op c1e Berlagebrug tc Amsterd.arn, op
d.e fiets, Au-i;ornobilis-bcn liunnr,n orr OB,O0 uur verz::rnclèn in Anlcev.en bij c1e in-
genng van hct Bergse Pa.d..
Za,'Nerd,ag 2 junia tElg+-.f4q. ltren vcrl:wikkende fietstocht d,ie rinhti.ng Marlcen zal
loid.en cn tijd-ens welke o.a.. a"e*rdacht zal i.rordr,n locsteed, aan vogels op he-b ÏJsscl-
meer, op d.e weiland.en en in de polit,er IJd.oorn. Verzamelen om O!.O0 uur'bij d-e

oprit van c1e eerste Schellingrouclerbfug te Ainsterd.a,m.
De eers'bvolgend.e grote excursie za,\ ztjn na,irr Schicrmonnileoog op 6 en 7 o}<toloer;
nad.ere inlich'Uingen hierovur zu1len +'"2"-b. verstrel<t sord.en.
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ïn het komcnci naj:.,,Í za,L binnen d.c vogch,ierkgroep cen onderzoek opgczet word.en
naar de s1a,a,p-i;rek van ffei-:LlrloÍr in en rond. Amstcrd.ani. ïn het vcrlcden is recd.s
cerd.er aa.n cen. c1,.rgclijl,: ond.erzock gcd.r,cht i.v.D. d.e slaa.otrek v:r-11 meeul,ren na,a,r
dc startb.1ÍIen vEul Schipholo Door diverso omst:,ndíghed.en is het onàcrzoek d.es-
tijd.s nict,qc,star-b.
Over de sli,.aptrck lcurr:rcn gltobaal d,c volgencle runtcn onderzocht word.cn:
ao l)e ligging vir.n d"e bol',ngrijkste s1a,i,.r:plar.tsctr roncl Amstcrd.a,m.
b" Ecologische ,3;,gcvcns ovcr dtr.slaappla,atsen, w,,,r.ruit zou irunnen ltlijken lui,.t d.e

reden voor d-c kcuze varl hàt 31a",:ip§ebíed, is.
c. De;i;,r,nt&11cn cn «1 o vi:rd,,li-ng ovcr cl-c, vcrschillcnd.e mecur^iensoortcir dic op een-berrein sI.l.pen.
d". Dc trekrj-c}rtíng bovcn Amsterda"m nii.r.r d.c buiten il,c stad.,3c1cgcn s1.r,rr.opl,,'.i,tsen.
cc Exactc bcr;r.ling van d.c vlicgri-chting;,n en hoogtes, a"Ismcd-e d c ti jd"stipDerr vaÍr

sl.r,.ptrcll bovcn suid.e-'l-i j1c Alrsti,rci-m, Anstelvt,en cn rond. [jchii?ho]" Idogcli jk
l.<unncn d.czc gegcvens w::,-b mcrrr d-riictclj-jlcheid. gcven ovílr d.e k:r,ns oo botsingcn
vaJr moeuwoa.'mct vliegtuigcn, i:oiircn cle gcnoemd.e ,gc1:icd.en"

Iiet is ze;,r dc vr:,n,.g of dc pr-rn-i;cn i, t m e t.,"rc1ij1:crtijd. ond.crzocht kr:::nen vror-
dcn. Ïi,:,t name orrnt d. verl-ngt cle mtld-ci;erking,; v:'r.p ccn groot a;rnta1 leden. Ge-
hoopt wordt cla.-[ er g(inoeg led.en zullen r^riIlcn mcecl.oen om in ied.er geval punt e
te ond.erzoc]:cn"
De eerr;tc tcllingcn zul-l-cn 1o;ginncn eind. scptember/b,,gin okto]:cr en krrnnen tot.
het Voorj;.'.:,.:: herhr,l.ld- wordcn, mc{ ecn frcr,uc:rtic vi;r.n eens in d.c 3 à 4 i+ekcn. In
princiirc rnoetc;n d.e tcll-in,Tcn 1 à 2 uur.voor zonsond.crg,-n.q beginnen.
Het d.cfinitj.eve ond-crzoekspro€tr'rïrrlr,r, riord'u 1;c11in soptem'or,r d-oor d-c m;elicrkenC.e
1cd.cn opges'tcld.
I'íanncer u intcrcssc hecft in d-i'i; ondi.rzock kunt r-r mcer informatir, l:rijgen cn
zich aanrncld-en bij I,1.,r:-i;in v.r1 clcn Rcrg, vrrn Rcieersbergenstri,.,..t ?1-3, 1052 SV
Amstcrd,:mr 'bcl" c ?r452O).

1O Lcul<.. lrI::,.rrncmiir in cn rond. Ar,rlt,:,fd-,'rr i,.rorclcn zo ls v;1c j;r,rcrr mct snanning tc-
gemoet g;zicn, Dit jrLar z,-,.1 ldim' vr.n cr Schot d.cze ru'rrick voor hc'c l,led.cde1ingen-
blad ycTzorg,c:rl. Oolc rr.,t rL zict is tcdl"
tlim veur d-cr Scho'u, Ji'.c. Obrcchtrs-lrr.,',t 14 hs, 1O71 KL Amst,.rcl,ilm, 'u01" 725030. De
lva,a.rtremingen dienen ui'c';r1j.jlc in d.c 1:.r'.-tr:-i;l r'rcel< va.n r-,Ik krrla.rti,r.al d-oorgcgeven te
word.enominhe^Lcc',rstvo1gcnd.cI!ïcd.cd-c1ingl.;nfuf;,1i.-Lckrr,1n-enverschíjnen.
Wg:.rn r.g&cq:aql-lfl,!L_4ll_s_!gtg::I!.-1-c-_Ege. z;',7 t.Ls apartc futrrriclc uit het l/lccl"edelingcn-"
blad. vcrd.t.rijnen. Dc war.::nemi:rg<;n zullcn g.;erroegc'uord-cn bj.j d"r-e vi:,n Groot-Amstcr-
d"arn. Om d-e kon-binui-teit ni,,t -bcir.iet tc clocn irord-t ,,enicd.er wel vcrzocht, zíjn
I'íti.arnemín8-cn aan lÍcvr. Va:r Droogo door te gevcn. Het Bosarchiuf kan op ti.czc I'rij-.
zc r',ctucel blijven, cn l.Ievr" Ve,n Droogc za.l- du 1,trr.:r.:.ncmi-ngcn d-oor,gcv.n aan ïnlim,
dic van'gchcul Groot-Arnstcrd.an ccn ovcrrilcht voor hct bli.d srmcnstclt,
Ulcvr. i'{r, J.I{"U. va.n Droogc, Corrr. Dotp.,rkad. 3-4, 1077 }3,i Amstcrdam, -bcI 730373.

1 1 Basl,u:1"1"
U zíc* hc-b e q-v-glal cn in allc tl,iclcn v,-n hct jlr::rr ka.n icclcrccn a.a.n 3én of m.,cr
ond.crzocljcs me,cr+,rrkcn, Inlc niogcn er itcl vp.n rr.itg:a,"n d t ook u ucl Lens nerr
vogcls ]líjkt cn hct is di..n (-rig onr.rí', rschijnlijlc ila.t u nicts Í{a:'ry}1cmt d.at van
toepassing is op 6én of mccr vln llovi,ngcr:ocmd.c oncl.c,rlvcrpcn. Ncem d,a,arom voora.l
altijd. pcn cn papi-r mcc! H-t doorgr;v ir is d.an ccht nog'maar ccn klcinc mocitc
cn cigenlijk a"Ilcs trIi,r.t ',rc u vra.gcn, Hartclijk d-ank.

tr'rcd. Vogclzr,ng.
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De ondersoor
(Phyll.oeeopu

ïpl*qi!.!Lltg;
A1lamaa1'hebbe
maakt op .onze
tJaf, dat tame
klaurde vogel"t

n 
owe weI eene kËnnÍs ge-

vogel-tochten rnet, de tjif-
Ii jk eaai geeJ"-groan ge-
Je ua.t aich onruCItig door

è
§

de hegroeiing beueegt en af en toe een
monotoon trtJif*tJa.f-tJif-t jaf rr ningt.
Deae zang nu etelt niemand voör probl"emen*
HoeilÍ.Jker vordt het al- om de tJíftJaf
aan atjn noep te herkennen en dan epeci-
eal om hem van andero phylloecori te on-
rierscheiden, zoala va?r d6 fitÍe. I'lnnt de

'rosel tjee van deze fainÍ.Iie, die ook weL
lodf?angers worden Ferroefiíir hetrhen v,rrak
een roepje dat klinkt e1s Iwi&ttt of
tÍhuvrl"etrr al dan 'niet vragenrl of dalend
of hoé Éen ze dan ook arrder.s via dnt
eo<rrt ezeleb{uggetjeo r.lit *lkaar wiL

' D",eerder genoencle tJiftJaf mar. z"ích alweer ongeveer eën Jaar: Ín nríin
mln of neer'epbcÍa1e aanriac.tit vbrfreugEn... Dlt kruam eigenJ.iJk zo: on

' 8-Ë19?? narn ik op *n35r-t,1zen vaR.C.T.rL.Wiel,'oen tjiftJaf ,wqan iphet bovsrhos (Am'§i6rdom*ó tsoe). p',lt wiis ecl:.ter not ni"àt u],Iee, rdà'rrt
tp 8-1 -19?B nae iki 6{rïrÉn met 'mijn hrter, Lreer een t.jiftJaf in het
Àneterdanae Boe en wel hij het excursíepad.'
Deze vogel heb ik nor Eezien tot en met 1q-2-197[i. zodat .hier-,.van
overuinteren., of een verrega.an«'le poging daartoe, i:prake rílrEr ïe$e.-

.- r1iJkertiJd z,at er Ín Jariuar,i ook een ttiftJaf op een anfsr:er':Flaate
r.1r biJ het lgnatiueeollege ,in. de Ar,-.-onie van Dl.Jckstraat.i

. De tJiftJafkoek wae die uinter echter nog ni.et o!r:, want op 79*?-1978
.llgut i\,.,aan de hfaver no6 een tlerde sxi sef,.r samen met Joop Buker.'

Deze uàarnemingen braetrtàn mt3 -.' toe om een stukJe te *cirrilven
over overwÍnterende tJiftjafa, rlat gepublir:eerd r*erd in het bLad
van de Verenigirrg voor Naluursturlie ffTtrr.rrnatr. .t"n dÍt verha*r]t;ie
maakte ik een vergelÍ jking tusoen -de trboet't jiftJaf (aie,Ut:l het
excureíepad) .en de f lechoolrit jif tJaf ( e ie Ui3 het trgnatÍuscöl IeBe )
roor wat tretreft kLeedkgnfi;*rko-r tamheíd, biotnop, gedre6 èR rïro-
g.Ëfijt herkoms.tgebÍed" Dit laetste nunt deed ik uret de giebrekklge'en onduidelÍjke lnformstie uit de verschiLl-ende velrtgidren. ïk
kwam toen tot de conelusÍe íiat de ttschool-flf,jiftJaf oen exr w&§
van onre eigen populatte (de vogel was npmeii3f<-niet vaalr, doeh.
gewoon geel en Ëröen gekleurrl) terwi.J(de trbo§'rtjlft,Jef da,qrentegcn
oen nertëgenso^rdiger rrarr een noordoli,Jker ponulatie moeot ai Jn-
(vanuege hat vnelhruj.ne ver+nk1eeà met weinig geel en grden) díe,'- onze sireken. had op6ef.oqht om de winter te cl,:orstean. : .

Voor mi j wae do kous tsen af, en ik'kon niet, vermoeden rlat ík nog
hotzel:fde Jaar zou 'stnr:ten mg{ een grondigier ondeqzoqk q&;irr dit':'rrogeltJe. :, .' t,, 

,

Dat is due gebeurd en uel- .naar aanleÍding ïën.brcer een veldwaar-
nemir:.g, echter- nu'i:en oriilere: in mijn vogeldagboek stootte ik op een
naarneming van een merkwaardiEe tjiftJaf egn de Jschtha.renweg;
die ik saÍnen decd m€t A.N,Íiwart. I'laar: hi-erover verderop meer. d'k
heb miJ sindedien verdi*pt in de verechil-l ende snder.soorten e'ft- .

variëteiten diè èr van de tjiftJaf bekond aijn. LIat ík te weten
ben gekomen heb ik ín het onder:et*ande verhaal genoteerd"
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tjaf Phylloscopus collybita met de rassen canariensís en e4§gÀ (op de
Canarischeei1anden),ibericus(Noord-West1ffietrEïriscrrschier.
eiland) , collybita (w;ffiïËpa) , abigb:lrus (Noord- en oost-Europa), en
tl-istis (315-6ïÍ1'l-aiu (met uiizono6iïffffi de eilandvormen) ""r'.rr-

6

De t jiÍJjsff en:
Het is het gemakkelijkst om twee soorten

I
0e onderscheiden n.1. de tjif-

eengesloten verspreiding hebben in Eurazië; en als tweede de zogenaamde
bergtjiftjaf Phylloscopus sindianus, die een tamelijk geïsoleerd en
verspreid voorkomen heeft in de N.VJ"Himalaya de Pamurs, Sinkiang en in
de Kaukasus waar een sterk getijkende vorm voorkomt n.l. forenzii (Ae-
ze tweede soort zal- niet verder behandeld worden).

Zoals Vaurie (lg>gz 273) aI opmerkte loopt er een lijn van Noord-Afri-
ka via Spanje naar Noord-Noorwegen waarlangs de intensiteit en felheid
van de kleuren afneemt 

"Langs een andere lijn die loopt via Noord-l'troorh,egen naar Noord-Eurazië
kan er in het algemeen ook gesproken worden van een afname van inten-
siteit van de kleuren. Deze a,fname Ís echter niet gelijk aan, en zo dui-
delijk als, die in ldest-Europa"
In een groot deel van het oostelijk en zuidoostelijke verspreidings-
gebied (Si.Uerië, Noordoost-ïran) is de kleur wisselend en Vaurie rekent
deze vogels tot een aparte subsp ecies te weten fulvesc Deze popu-
laties bestaan echter voor het grootste deel uit hybride voge Is die ont-
staan zijn uit een menging van lristis die naar het westen oprukt en
abietinus. die naar het oosten zffi@ï-ied probeert uit'te- bràiden.
Hierdoor is het niet duidelijk of deze vogels nu tot een aparte onder-
soort behoren of niet.

Dei ondersoorten:
Hierondel volgt een overzicht van de verschillende bekende ondersoorten
die in Europa voorkomen of zijn waargenomeno
Van a1le subspecies zal het volgende behandeld worden: kleuren van het
verenkleed, kortweg het uiterlijk, de kleuren van de niet bevederde de-
len, het broedgebied, het overwinteringsgebied en het voorkomen en de
status in Nederland"

Phyllos_c_olqs collybita collybita
Uiterlijk: bovendelen o1i jfbruin met een beetje meer olijfgeel op de
stuit" Wenkbrauwstreep geelwit; oorstreek en wangen geelbruin olijf-
kleurig gevlekt. Onderdelen vuilwit, geel gevlekt op de borst eÀ
buik" Op de flanken gaat het vuilwit over in geelbruin. Ondervleu-
geldekveren, okselveren en de vreugelboeg geel. vleugels en staart
bruinig met langs de pennen licht geel-olijfkleurige randjes.
Onderstaartdekveren geel 

"Kleuren rliet bevede-f_dg delsrn: snavel donker hoornkl-eurig, geelbruin
aan de basis van de ondersnavell poten donkerbruin.
Broelleeb:Lg_d:
Schotland en

Ierland en Groot-Brittanië (met uitzondering van Noord.-
de buitenste Hebriden), Nederland, België, het zuiden

en westen van Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Zwitserland, Tsjecho-
Slowakije, Zuid-Polen, OostenrÍjk, Hongarije, Roemenië, en in de trer-
8en van ltalië, Bulgarije en Yoegoslavië. Deze subspecies mengt zich
met abietinus in Noord-Duitsland en Noord- en ,Oost-Po1en.
overwinteringsgebied: het zuiden van het broed.areaal met inbe grip
van Zuid-Engeland en het hele Middellandse zeegebied tot ongeveer
lJ"noorderbreedte in !ilest-Afrika en in het oosten tot in Egypte,
§yr1e en .Lrak"
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Voorkomelr en_§latlrs i:I Ned_erlrndi talrijke broedvogeL. Najaarstrek van
hàLf -rr.,6.rëíus'tot in haLf oktober, voorjaarstrek van half maart tot
eind apri1. Er zijn verschillende winterr*aarnemingen bekend.

P h y 1 I q e c.opg§_Sp_rly!:!e_e!:Sliru§_l
Uiterlijk: valer en grijzer op de bovendelrn dan collybita en minder
diep olijfbruin. lrJeinig geelbruin en geel op de borst en de flanken
zodat de onderdelen inclusief d.e onderstaartdekveren witter tonen.
N"B"de roep van deze vorm is anders dan van collybita;1ijkt n"1. op
het rrtsjieprÍgeluid van een kuiken in nood.
Kleuren niet bevederde delen: als bi-j collybita"
Broedgebied: Noorwegeri Zweden, Noord- en \iíest-Duitsland, de voorma-
lige Baltische staten, Oost-Pruisen en Noord-Po1,', de Kaukasus en
Noord-fran" Kruist met tristis in het oosten van zijn verspreidings-
gebied,
Overwinter -148§A9 bieds het zuidelijke Kaspische gebiedt IrIest-Iran,

Somalië enïrak, Zuid-Arabië, Egypte, Soedan,
Kenya"
§tatus en voorkomen in Nederland: d

Ethrop]-e, Er]-trea,

zame or rekker e najaar.
waalgast, doch vermoedelijk zeld-
vorm is in het veld en in de hand

moeiliJk van collybita te onderscheiden"

!§r_L]_osc opuq c oI1y!1ta ca4e1:-tg!§,l§!
Uiterl_i;ik: bovendelen meer bru inolijfkleurig en donkerder dan bij
collybita " Onderdelen met een diepere geelbruine waas op de zijden van
de borst en de flanken" Onderstaartdekveren licht geelbruin. De staart
is licht afgerond. N"B. d.e zang is scherper, korter en lager van toon
dan bij collybita met weinig of geen afwisseling tussen hoge en lage
not en o

Kleuren van de ni-ej--].Sle.dSl-de_ -_qq] eni sn av e 1 d.onker ho o rnkl euri g ; po t e n
groenbruin tot geelbruin maar nooi-t donkerbruin"
Eroedgebied en overwiljSffn8sgg.]11sg: de westelijke Canarische eilanden-
Status en voorkomen in §SlSllela_i- nog nooit waargenomen.

Phylloscopus coll-ybita exsul:
ILtegl,ijk: een niet erg duidelijk gedefinieerde subspecies' Zou van
canariensis onderscheiden kunnen worden op de volgende kenmerken:
iets kIei.ner, lichter en minder r'-';fkleurig van boven en minder ros-
sog doch meer gelig van ondereno
Kleuren niet bevederde delen: snavel als bi j canariensis I poten bijna
zwart,
Er_qS!e_9!!_e-d__e4__o11q11d_14_tg_r_i_pggggb_ied: Lanzarote en misschien op Fuerteven-
tura-Ioo s t eliJ tcelanar i sc ir e è i I an-den ) "§tatus en voorkomen in Nederlandl n-o g nooit waargenomen.
N.B" de Canarische eilanden worden ts winters en in de trektijd regel-
matig bezocht door ibericus en collybita"

Ph l1osco s colI ita ibericus:
U te bovendelen meer groenolijfkleurig, onderdelen dieper geel
met inbegrip van de onderstaartdekveren"
N.B. de zang van deze vorm is geheel afwijkend; deze is namelrJk uit
meerdere noten samen gesteld en klinkt ongeveer als: ItTjip-tjip-tjip-
tjip-wiet-wiet-trrrrrrro Notities van Swart op 17"6"1967, Baarn: TJip-
tjip-tjip-tjip-wiet-wiet-tju-tju-tju-tju-tjuf'of de varíant ilTjip-tjip-
tjip-tjip-tJu-tju-tju-tju-tju-wiet-wiet". (de U neigde naar de ie-kIank)
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Kleuren niet bevederde

t: : t. -tB -
' jr.

§-".lSl. snavel als bij collybita; poten licht-

?:§:frfr-
der beloofde verslag van een waarneming van een
,s op 7-8-19?6"

bruin tot geelbruin"
nr,99-gre,pi"-d*Sp_g-9ry:15!Sfjlr-Ssg9lie4-: Iberisch SchÍereiland en Noordwest-
,r{!g;ikao,. Deze vorm blijft voor het grootste deel in de broedgebieden over-
winte.-ren', maar er worden regelmatig exeirplaren h,aargenomen op de Cana-
rische eilanden.
Ststqs eg*J_oslSggg-!__Ur_N3g-gklld: dwa;..lgast. Een waa,rneming van een
zingend exemplaar, van eind april tot voorbij half juni, bij Baa.rn"

il4,yI1o,scopus collybi- ta fulvescens :
Uiterlijk: de bovendelen en stae-rrt zi-jn nog meer grijsbruin dan bij
abietinus en de olijfkleur is beperkt tot enkele plaatsen n.1" de stuit,
de bovenstaartdekveren en de vleugels. Onderdelen lichter, witachtig of
geelbruin. De onderstaartdekveren zijn vuilwit of geelbruin. De borst
is niet geel gevlekt" Gele vleugelboeg" De wÍtte of geelwitte oogring
is erg in het oog springend"
N"B" de roep is opvallend, no1. een luid rtwiet-wietri.
Deze vorm is zeer variabel wat kLeedkenmerken betreft en het is de vraag
of de vogels die nu onder deze naam zijn verzameld we1 als een aparte
ondersoort kunnen en moeten worden beschouwd. Er zÍjn dan ook auteurs
die voorstellen om fulvescens aIs synoniem voor tristis te gebruiken"

, §fS"UL-"I--tlSl.-!e_1S_dSqgS_-0§].e..5r,- snavel vrij donkerl poten donkerbruin tot
zwart o ,

Broedge_bieéj In si.berië van de Pets j ora tot d.e Yenisei . Zuideli jk tot
aan Semi-Palatinsk, Minusinsk en Noordwest-Mongolië. Ook in Noordoost-

....Iran "Overwinteringsgebied: de zuj-de1i jke delen van het broedg-'ebied ?

§!g!g,s en, voorkomen in_JS-aSf-fgIg: onregelmatige gast in de trektijd en
in de winter.

Ph,yllsr§_c-p!9§,_-9:ql]-y!r:te..tlis!_iei
Ui!gI']+j-F;- bovendelen bruin t,ot grijsbruin zcnder olijfkleur, behalve
op d.e 'randjes van de staartpennen en vliegveren, de vleugeldekveren en
meestal de stuit" Dit olijfk-leurige kan ook geheel afwezig zijn. Borst
en buÍk vui}wit tot witr:borstzijden en flanken geelbruin. Geen geel
in de wenkbrauwstreek, de wangen of de oogring; dit wordt vervangen door
geelbruin. Ondervleugeldekveren en okselveren variilrend van heldergeel
tot witachtig"
Klelrelr 4i_et__be_yg9Sf&_ggÀSn: snÉrveJ. bruing poten tot zwart.
§rq"_9tr!f3-gj- van de Yenisei door Siberië tot de Kolyma; in het noorden
tot de boomgrens; in het zuiden van lrltai via de bovenloop van de Lena
tot het Tannu Olagebergte"
overwin!_qr.L4esg_qbieQi de Hymalaya (Kasmir en Buthan), in het zuiden
tot .Pakistan en de vlakten van ïndia. Ook gerapoteerd uit Baluchistan
en .S.fghanistan.
Status en voorkomen in Nederland: no g niet waargenoneno

!e waarneming van
Hier: volgt het eer
tjiftjaf,subspecie
op deze datum merkte 1.r.N.swart en ikzelf een tjiftjaf op die a1ler-
Iei kenmerken vertoonde die niet klopten voor de nominaatvorm colly-
bita" Opvallend was het geheel ontbreken van geel en groen in het ve-
renkl-eed van deze vogeI" De bovenzi-jde was grijsbruin evenals de vleu-
gels die geen geel vleugelboegje hadden"
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De onderdelen waren vuilwit en er was geen gele tekening te bekennen
op de borst of de buik" De flanken wa.ren geelbruin terwijl de staart
een merkwaardige ?imooiÍt bruine kleur had" De wenkbrauwstreep was niet
duidelijk te onderscheiden omdat de kop na.ttig was, tengevolge van een
bad dat de vogel zeer waarschijnlijk genomen had, maar we1 was te zien
dat de oogring niet wit of geelwit ra,as. De poten waren zeer dcnker
(zwart ? ) en de snavel bruin. De vogel was zeer mak en kon tot op on-
geveer 1 meter benaderd worden. De vogel was zwijgzaam.

Discussie:
Uit het bovenstaande blijkt m.io duidelijk dat we hier niet met een
exemplaar van rionzetr tjiftjaf (collybita) te maken hebben gehad noch
met een exemplaar van abietinus, canariensis, exsul, of ibericus om-
dat deze subspecies alle in meer of mindere mate geel- en groen in het
verenkleed hebben"
De mogelijkheden die overblijven zijn beperkt n.1. fulvescens en tristis"
Om met de eerste te beginnen: de door ons waargenomen vogel verenig-
de enerzijds kenmerken in zich die fulvescens niet heeft n.1" een
mooi bruine staart en anderzijds ontbraken bij hem kenmerken die fulves-
cens we1 moet hebben n"1" een gele vleugelboeg, een witte of geelwit-
te oogring, en olijfkleur op de bovendelen. Een bezoek van Swart aan
het zoölogisch museum te Amsterdam bra.cht aan het licht dat geen enke-
Ie van de aldaarr bewaarde tjiftjafbalgjes een dergelijke graad van
bruinheid haalde, en in het bijzonder vielen de grijsbruine staarten
uit de toon bij de intens bruine staart van het door ons warr.rgenomen
exemplaar.
Hieruit zou natuurlijk makkelijk de concl usie getrokken kunnen worden
dat de vogel behoorde tot het tristis-type, maar de zaken liggen niet
zo gemakkelijk"
Zoals uit de lijst van gebruikte literatuur blijkt heb ik werken van
meerdere auteurs gebruikt, Deze schrÍjvers nu spreken elkaar tegen op
aller1ei punten en hebben een verschillende kijk op de ondersoorten-
problematiek bij de tjiftjaf. Zo onderscheidt bijvoorbeel-d !íiI1iamson,
in navolging van Ticehurst, fulvescens niet aIs aparte ondersoort, ofi-
dat het volgens hem een zodanige mengeling van tristis en abieti-nus
is dat er door deze hybridisering niet van een subspecies gesproken
kan worden. Voous daarentegen onderscheidt deze subspecies weer wel.
Dit bovenstaande is in het kort een van de problemen waarmee je komt
te zitten als je zofn oostelijke tjiftjaf op naérm wilt brengen"

Maar nu weer dver de waarne:''inq: op grong van de wadrgenonen kenmer-
ken acht ik voor mijzelf vor*osÍlde bewezen dat we niet met eeo exeft-
plaar van het fulvescens-tyire te maken hebben gehad maar met een
vogel die onder naam tristis geran3schikt moet worden. Desondanks
zaL deze waarneming (door de C.N"A. tenminste) niet als eerste waar-
neming van deze subspecies in Nederland worden aangenomen omdat het
verschil tussen de twee ondersoorten zeer klein kan zijn en de vogel
niet als bewijsstuk getoond kan worden.

Nagg_gIgj- Ik zou hierin a1le waa,.rnemers die dit stukje lezen willen
oproepen elke tjiftjaf een exstra blik te gunnen, want moi. zal
dan blijken dat deze oostelijke tjiftjaffen regelmatiger voorkomen
dan tot nu toe wordt aangenomenc

Steven Schoevaart
Jekerstraat llr t r

1O7B Mg Amsterdam
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De Fuut Podi ce È status in en om Amsterd.arn o

1L@s*
Zoals enkele leden..zía}, mísschien nog herinneren, zijn er in h:t e:erste I,{ed.e-
d.elingenblad enkele onderzoeksalc'bivitciten a."mgckond.igd.. Een van d.e voorstel-
Ien betrof een.inventaris,,tie van de Fuut, met d.aaraan gekoppeld. een a.antal
broed.bíologische vrageno De verwachting was uitera,erd., der.t men met zorn veer-
tig medoworker§, (!_tjnu, d"e helft vpn hct toenma,Ii.ge lecl.enbestand.) een dergeLiJk
arbeid.sintensicf ïicrlll een. oculcschillet je zou word.en..I,Ia,a,r er vÍarcn he1a.;.',s wei-
nig ledcn d.ie r*ild-en meclre,rlí-eir.. t[issohien va]-t het ecn en Rnd-cr komend. seizoen
beter te drga.nisercn. .. :

Hierond-àr v?Igt, ,c-ep,,9verzícint cn eàn uttrqrerking vafl de gegevens d.ie onclanks het
gehrek F.ír,/l ps61-sr,;erking zijn vcrlcregcn; Doord.at d.e laatste p:egevens pas in febru-
ari 1979 bekend. wer§-en, aaJr dc schrijvere is het ni:,'b mogelijk get,reeËt tussen-
tíjds ziirvollc ovcrzichten -bc publiccren" ;

de cerstei t "! orlsturen ,víLn zovcr:l- mogelijk lossc wa rncrningcn, is cigenlijk
weinig terechtgekomen. 0ok zijn er gecil georganisccrdc €6nd.a.gstellingcn gehoud.en.
Dit sta,a.t hc! lromend. sci.zoen we1 op h.-"t pro,gramrna, :: i

I'ieI zijn cr een a.,-ntnI dr,gfgsbied-cn atcÏnveni-arisierd.:
- rrï.ia.tàr1eud't (i:egrensd d.oor: buitcndijksiv.:naf hct buiten-ïJ tót,erl mct l,iarkcn,

verd.er de Gouwzce en alle 1an,is crc dijk liggende binnenbrbken)i, d.oor Remco Daal-
der en }Ians Brouner.

- Amsterdamsc Bos en ilieu',,1e Meer, vri,'.rva,rx de vra,irrilcmin3ien gecoörd"ineerd zijn d.oor
d.e schrijver.

- trDiemenrt ( d-.r^1 " z. Ga.,,s,:err:1a.s r (KIcinrr) líieuvre Diep, d.e Diemen, ïJsselmterkust
ten ZO vrn hct IJ), door de WCD (ï,'ía.a.rneminisclub Diemen).

- Sloterplas e.o", door de hecr Walters.
- trAlnstel'rre d.oor ilinke And ríes$e"
- Broed.§evie,llen in ovcrig Groot-Amsterda.rn zijn apart vcrmeld"
Deze ind.eling is gemr.;kt om rel:ening te houd.cn met de a,a.nwezige biotoopverschil-
}en. Bij d-c bcvrerking va.n de gegevens is voor zover mogclijk rekeni,ng gehouclen
met d.e mogclijkheid., d-i.-.t er broed.pa.ren ovcr het hoofd. zLin gezíea.

3 Bro cd.vop;eI tc'.risati c

3.1

g

lla.tcrland.,
Het .o;cbied. werd- tweema.al pcr mi-r,and. bczoch'b" De invcntarisar,'bie richttc zich voor-
a1- op hct war.rnernen va.n broedpa,ren met jong;cn.
De broedgevallen met aantallen grootgcbra.chtc jongcnt
Buitenrand. IJd.oorns (t brocdpa,ren met resp, 111 e1 en 2 jongcn. I,/ia.e,r ó6n pa.artie

hiervan ra,.kte zijn c,ni,3e jon.-* ktrijt (aus 3 pn.ren sucoesvol).
Rietrclas lJd.oorne 1 brocd"pa,ar. De cerste broed,roí,ting mislukte, doord.at hct jong

sti-erf ; d.c tl,lcede l';cer kwamen cr tr,lee jongen groot"
Kinselmcer: 2 broeclna.ren, mef respc 1 en 2 jongen'
Barnega,t z 4 l)roÈd-l)i'.rcn mct rBSp" 1 ,1 ,1 en 2 jongen"
Ui'bd-ammer Diez 2 broed.p;,,rí,n mei; resDo 1 en 2 jongen. Van dc twec Ïa,atstc

stierf en 6én.
ÏJssclmeer i:ij Uitd.am: 1 broccl.rr;:r',:: met 2 jo:ngln.
Binnenhraalcs J broed.':arc,n9 ! eerstc broedsels met resp. 1 e1 ,1e1 en 2 jon-;

geni 2 tweede broecl-sels met l:cid.e 1 iong.
De PoeIB 2 broeclpt,ren mct bèid.e 2 jongcn.
Ocverland. Gouwzee: 5 brocd-r-raren met r€s1). 1)1 ,1rZ en 3 iongen"

- 11

2 Over het'- d-oc1 eir clc mid.d"elen
:l 
t :'i
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b Gegevens uit eerdcr gehoud"cn tellingen"

Tn 1966 r^rerden zcvenendertig,tn 1976 ne.lisn, in 1)'l'l ze:tentien, in 19?B negenen-
twintig broed.p;evallen vastg;esteld (Klever e.r,,( 1967), Kraak (lgle), Da.alder
(lglt)) " BÍ j d.e tellingcn in 1966 en 1976 ir,rerd- he c,I Ida.terla,nci gcteld, dus ook
het mecr naa.r binnen gelcgcn gebied., I(.L,.rtje 1 Ie.a,t hot i" 'pN:r,f in 1966 vastgc-
stold.e paron zíen. lloeriel vi.n elka.ar verschillencl.e tcl-mc,thodiclcen zeker een rol
zullcn si:elen, lijkt dc conclur3ic,o;s',.ys1tigdr d.a.t het aa.nt;.1 broed.p..,rcn van d.e
tr'uut in IÍaterl.lnd. van jao,r tot jir.ar s-bcrke schomr,rclingen verboont. ïn 1978 heeft
d-e Fuut echter on:gcvccr d,ezelfd-e broed.dj.chthcid als 12 ja"r terug (vcrgelijk
kaa.rtje 1i 'on'"2). Dit zo1) cnoo leunnen uijzen, iii:.-b onda.nks stcrke schomr,iclingen d.e
populi..tie op tangcrc termi jn toch vri j stabiel is.

3.2 &nstord.rrnse Bos. :'

I{ot gibied. '.ierd. minstens twocmaar,l pcr m...and bezoc}rt. Iiier rres s
vcre nestinventa.ris ati e.
De broeclgevallen :cr1 ?.,,ntallen groot.r,;ebr.:,chte jongcn:

pr.'kc v,.'n een zui*

O'cverpark: I paar Barra,an + IíI,zi jd.e v,r,n sluís "" 2 paa.r
Langs liieerp;rd: 2 pe,.ar }Ioorn,sloote 1 paar
Ocverlalrd. itlieurie lrleer: 5 paa.r Achter Elzenspeclpla.a,ts: 1 paa,r
Ook broed,c'ïen cr ín cIe ja.oh'Lhavcns a.a.n d.e Oostzijd"e en I..n"js d"e lloord.rand ve,n het
Nieuire Ilicer (iWï) ,rog 2 pt.aro
Tcn zuiden ve.n c1e Soslca,rn minstcns p broc:d.gcvallcne Vtrafl.Ívir,Il 4 Ín d.c voorma.lige
SchinkeI poId.er.
In totaal wa.reir er d.us 2l broed.pàr,;r à,1-.:rr'rezig. Hiervan hebbcn 1l parcn 33 nulli
grootgebra.cht, Víer broed.p;:,ren r,ra.rcn niet succesvol, Vr.n B ncstvondsten is het
wel of nict bestr;.,n vir,n jongen onbcl.l:ncl" gebleven.

3.3 rtDicr,renii.
Het gebi.'d. d-a,t door d-e I,ÍCD qnd.,r'-:cth.'b is, besl,:,a,t nog;'.,I vcrsghillend.e..gebied.jes.
Het is jamntr d.ert wat betroft d.e br..itc,nclijlcse kolonievorming er l.reinig over zcker-
broedcnd.e p,r,rcn tc zi,..g51en iso Ook hier is rc;gc1m.r,'bi.g gecontrolccrd..
LJe broed.gevallen:
Gr.asporpias: Hicr zijn r,yel het helc broeclscizocn Futen in wisselenà"aantg,I aan-

/ ^. e \ .. rgeïrot'ïen (max. op 11-): 10 exx) e rna,rr d.it zi jn r.ia,r,rschi jnli jk rond.-
zr.rervend.e vogels. Er zijn geen nesten gevond.en, ook..gecn paren met
jongen waa,rgcnomen. ':

Kleine ldieulue DieD: + 6 pa,r ap.nr^rczi,";, 2 nestvond.stcn. W;r,;=.rschj-jnliJk 3 à.4
broed.parcn. . .

lilieuwe Diep: 1 broed.pa.ar.
De niemen: ïn het 1e en 2c Diem t1,-6 pa,e.r" In hct 3<: Dj.em 2 pa,r.r; { nestvond.stcn.
Verder in cle slont Ia,.ng1s het pad. a,chter d.c },{a.:ris 1 paa,r succosvol- brocd.end.. In de
Ittuid-ertrekvaa.rt minimar,.I 2 pao,r succesvol"
De broed.gevallen langs d.e ïJsselmeerlcust buitentLijks levcren nog steecls veel poo-
blemen, (Zie voor de pl;.,atsa.and.uid-ingen kaart j.- 3).r Doord.at het g;rootstc d.ee1 van
de vogels pas tot nestlcour,r orii;r,e',a,.t als hct riet al flinle is opgeschoten (bescher-
ming tegen golfsll.g), is Ëet onmogelijk een ncstinventarisatie te doen. Dc riet-
kragen zijn nI. broed- en dicht. l,lr:t c'lit gebied betrcft znl clit j:'ua.r d.us moeten
worden volst ai.u: m ct voornarn eli jk aanta,l swa,arrremin gcn.
KOII: 14 6g, en 13 solitair (tt-O+), 5 nestvondsten, wailr'\raír ccn nest gcbouwd. op

een $Iaat tempcx-schuimplastic (zf-05). (fn t977 op 2*0! minÍmaa1 14-16 ]r,e-
zettL nc=torr).

RV-DZD:_5 69 cn 3 solitair (23-05).
DZDc we1 waa,rrrcmingen, ma,&r cloor hct ontbreken van broed.gelegcnhcid- hebbcn de

hisr waargenomen er.-xo bctreklring op d.e J.<olonies I(OliL"cnfóf RV-DZD enf of kustW.
Atrfc 1 broedgeval"
VVr r-.raarschi jnlijk een enkel paartjc.
Vijfhoeks Uitsluitend. i.,p.n kant ï hroecl.gelegenheid. Da,',,r 1 lcroodgeval, succesvol,

nL. 2 jongen. 1,íe1 geregeld. na-.rnemingen vrn groterc arn-ba11cn, doch d.io
hebben vra rschijnlijk be-brekl;ing op vo$els e,'fk*omstig; u].t helcndenile pcrcelen.



3.4

3.5

-14-(zuut 1978t pas 3)

0Br 1! cxx (Z-Og) . Deza wrarncming kir,n cchtcr oolc bctrckJci-ng hchïrcn op vogels
ven IIB" itrchtcr minimaal 1 broc.tlgcval"

IIB: à3O c:.rc (g-Of). 0n dczclfdc cla,bum oolc nog 2! cxï.. or: Vijfhoclc V (nict dub-
bcl)gctcld.. Vanaf d.c d"ijlc s1;chts' 1 brocd.cnd. cx. gczien, mrii.r ongetrri jfeld-
hccft hicr ook d-it jaar cen kolonic Sazct;n"

STBs )1B c::x, (,t-05;"
Voorts rri.rwÍl cr rcgelma,'Lig a,::ntalIcn Futon vcrdcr op hct lJssclmccr l^Iaa.r tc nemen.

Slot-rpIa.s "
Eind. mci I broc,d"gcvallcn irij Oos-i;;lijkc cil,rnd.jos (ncst m;t cicrcn cn 2 rra,,'r'm''b
jongcn). Ook op 2*O7 hicr w;cr ccn lcrroed.cndc F\.rut. In N-jr.chtharrcn 1 ptl..'.r rne"v 2

puli.i"
To-br.Lal: 4 'o:r:..r is hot ri;kcrc minimuir ( 7 n:'.''r is cch-i;cr 'l:..'.rsch' jnlijkcr op grond.
Vai1opN-hG1ft1.J,,i1rgCnomenvogcIs,cchtcrzond'crncstcn/ofjon..:Cn).

trAlnstult? :

Ook d.i-b gcbicd. is ongcvccr twccm,r;'r.1 DCr mai.nd b. zocht. Dc invcn'Li',risati,. is ge-
basccrd. op ncs-bvond-stcn.
D' brocd.gcvall n cn rr"rntall-cn p;rootgubr..ch'rc jongcn3
Tot or, *ó'i hct Kalfje: 6 brocd.Lrollingcn, vÍii'.rvrr.ït é6n, mo,'lcli-jk mc;r, cloor h:r-
ha,eld-cli jk o1i c-l-ozuïI v;i,fl - .tr rinninvir.:.rtsch:r-ppcr is mÍs]ulct" Tv.'c ncst.,n la,gcn
:rict Ín d.c Anst,..I zc1.f , in,,i',r tn z:'jvr,,-bcrtjcs, Al1cbt,i succcsvols 2 en { put1i.
Dc a,nd",;rc C.rie ncs'i:cn }a.gi.,n j-n c.l.c bocht na d-c Utrcchts; i;rug" Hilrvpn lri,,s 66n
vrocg brocd.scl succesvol. ï{c'b tluccdc, hct dichts'b bi j d.c lorug broed.cndc paar,
brlr,cht z.! pu-lli groot. Hct dcrdc 'orocd.paaf had geen succes.
Vcrd.cr op r"c Amst,:.l (tci3 Stra,nclvlict) nog 1 succcsvollc brocd.pogi.ng (min. 2

oulli, 28-05) ; n;st,:1aats onl:,.Iccnd,.
Ir,Íid.d.cn in hct bro;dscizosn is d.c ovcrhcid" in h;t:C.ccl va.:: d.c Amstcl tusscn Oud-c,r-
k.rk sn hct K,rlfjc bcgonncn mct rlc e.anlcg v:,,n ccn hout;n bcschoeiing.,Door d"i,zc
r,,rcrkz:,.amhcdcn zijn d.aa,r zckcr 1 i'" 4 pe..ar nict tot ncsl-lcn ov;rgeLgaan.
0p d..,. Bullewi jk zi jn no,g tl+cc ncstvond.s-i;:n gcd-;,rn" ï,í r',r'schi jnli jlc ;r.11e'lcei. succes-
voI, doch ae,nti:.l pulli onbclccnd., '

3.6 Ovcrj-g Groot-Ams'i;crd"am" '

Opcenvolgcncl een aant,rl brocd"geve'"11en, bclccnd of door.scgcv-n buitcn dc georga.-
nisc.,r'clc broodvo.,gclinvunt:"ris,r.ti orl o

ïn he-b Eendrn.chtsparl< cen (',ra,,.rschiinli jk mistukt) brocd-gcval.
In i,.c ha.v:,n (alU-óof<) }:ij lío,.rd.zcck,::nar-,I cvu11a,l-s in vorigc ja,rcn ('bcnminstc) 6Én
geslaagd. broed.gcva,l "In d.c Bocronr"rctcring (toi5 nijksmuscurn) is op 11-09 ecn acl-ult cn 66n br-jna vlieg-
va,a.,.'clig juvcirit,l rJ)..-rgcrrorïECïl r hctg;cn d-uidt op cen mog;.;Ii jk brocdg..v,el in d.ezc
orngcvin5l (heer 'Ialtcrs ) .
Het p.rlrrtje broecicnd in cl-c Reinj-cr Vinkcleski--dt, toas mct z jn ccrstc brocd.scl d.it
jarr ni-et succcsvol (mcd-. Joh. Fricsr,iijk). Ecn tr,rccd.e pogíng is vmsoh. vrel gcluJct.
Ecn brocdpoginf; a.chtcr hct Bc.r,trixparlc is cle ccrs-bi, kuer cloor rri,torsoort mislukt.
Ook d"Ít pà"rt5à fr"*f cl.e-bl.,rccd,<., lcccr mecr succcs: 2 puIIi grootgcbr.'cht (S. Scho,,-
vaast).
Bij d.c bcgfa,a,fnla:..ts Iícstr;rhof ool< d.it jr:,.r.r C;ï1 succcsvollc broed.po.ging: { puIli
wr,azvan 2 d-c cLrste ÍJlelcen ovc,rli,efdcn (mcd. I1. S;:nc].ce)
In d-e vaa.rt la.ngs dc P1csrnanla,an (l:-;.fon. Huizinga.l;'.an) r,.rns hc-b gchclc brocd.-
seizocn een pa.^r-bjc a.anvrezig, o1 !-0'i nog zonder iong,-n gczbn"(mcd., J. Bukcr).

{ Resl44ercnd- : to-t aa.1a,antl{Irrn_ l91l_
In hc-b onc-].er',locht; gcbied" l,,lerdcn 94 broed.p,:r;n ai.Il.";ctroffen" Als'rnre cl-:,r,r d-c mo-
i;elijkc, brocd-vogck, bij op-bcl]cn kom'n wc op ruim llO p'a,vsn" Ovcri,l.;11s zïlÍicrven
car tijd-cns hct 'ilrocd-seizocn 'boch ook nog on,3jr,vi;.,r 11! niut broed-end.c vogcls rond.
De broed.p&rir bre,chtcn minima,a.l i1B jongcn gtroo'b" AIs wc d-alr d.e'buitend.ijkse
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IJsseLmeerwaarneming;n bijteLlen 218, doch van d.c le.rtste Étrocp is niet bekend.
of d.c'jongèn d.aar r^ra.a,rgenomen ook r,rcrkclijk van tcr ple.r.,tss brocdencle paren af-
komstig zijn. AI mct aI looot h,rt ii,,,"nt.r,l a.,rnrczirjs Futcn in hct broed.scizoen
1978 to* ruím 6.30 cx-'mpla,rcn (;id.. + juv.) op;

.''

Broed.biolo,qi schc vrn,,gcn

Er zijn ecn a-,irntal brocd"hiologische vrag,'cn gcs-bcld., nirl hct:bcgin v,'n clit.gn-
d.orzoclc, zoals: variocrt d.c lcgsclgroott,c enf of hot a..;nt,r.I jongc.4? Hct bli jkt
niet mogclijk hic,rovcr d.cfiniticve uitsprtí;sn tc d.ocn, orndr.'b d.ir.'rvoor tcivl.';1 gc-
gcvcns oirtbrekcn (toi3v. in Dicmcn n"rers hc;'b -bot;'u,,,1 oniirogèlijk hicrne.fr,p tc kijkcn).
Toch zi jn i.r cnlcclo pr:nt. n 6lr,r ik cvcn op r..ril wijzcn" :

Hct is rrr&-rschi.jnlijl< i,cdcrccn ',,rcl )ckcndr d"nt hit a,.:nta.} jongc:n d.at ocr brocd.-
i:ai..r rvordt groo'cgcl:racht, ken v:rschillcn. LeSrs .n De hlild.c (19eA) mecndcn ccn:
vcrschil in jon.Ecn,orod"uktivi-tait tc kunncn va.ststellcn tusscn buitcndijks cn
binnend.ijks brocdend.c ft:ten" Dc binncnclijks brocd"end.e Futcn zoud.cn ;r.1s gevolg
va"n dc nood.ze.alc om voed-sclvluchtcn t.., mrkcn, mi-nd.cr jongen grootbrcngon.
De gegcvens d.ie Ín ilrtcrl:.nd vcrkrcgcn zijn, bcvestii,;cn d-it cehtcr nJ.et, als we
t8nminstc dc.r.a.ntl-1lcn pcr broedpaar.. grootgcror,',cht; jongr-'n (d.us 1i, cn 2e brocd.-
sel s;,rncn gt,rckend.;,cr p;te,r) v,-,rgclij)scn v"n d-c binnenclijks broedend-c vogcls met
d.c buitcnd.i jks broedend.c vogcls, Bcid"c bli"ilccn o;cmid,d-;1d. 1r6 jons; pcr paar groot
tc trrcn,,.cn. Onzc gc'gcvcns zijn i;ch'L..r nict tocrt,ik.:nd om ov;r hl,t v;ronclcrstcldc
vcrschil in produktiviteit ccn vcrt,nttroorr.c uitspxi,'rl1 'bo d.ocn
I,íc lr-urrncn ook ccn vr,rgclijlcing m,rltcn tus.;cn dc prod.uktivitcit van in h;t Amstcr-

' 1í,rtcrland- (binncn- .t- l:uit;.nd.i jlcs) brocdencl,:, Futcn (zie -b.:.bol 1).or1Insr óos Jn t n

L*bcL-I aantal succcsvol.lc
,parcn , I

r.,,,nta,I in 1c un 2c broed-scls
grootgcbrachtc jongi:n

gcmid.d c, ld .'r.r:.n'b eI
gr. gcbr:. jongen
er

t[atcr1a.nd. 25 115

'Àsd, Bos 15 33 Lla

Een rnoeilijlch;id bij hct vergclijken v,.n hc,t brocdsucccFj v,..ïr d-c vcrschillcnc'l c
Futcn-p:.rcn is i,cht;r, clat hct i:i-'1,'o a.Itj-jC mct z:,i:orhcid- v,st 'ue sit;11cn is d.r,t
h.,t rttr.rccd.et? broedscl indcrC.:ad a.fkoms.bi-g is va.:r lnct zclfcle op.i:!r, dat he-'r; Itcer-
ste'? broedscl groo-bbracht. Bovend.ien lr.an ccn bilLi- jl:c.vcrgcli,jhing a.Ilce:n ge-
maal:,-b lrord-cne aIs d.e jongc,n*oroduletic van d.c ,,tchulc popul:.tic (d.us i-nc" ni.;t-
succesvollc p,.,rcn) vc,rgclckcn i:an r+ord-cn.
Uit t"r.b,-,l 1 bli jkt cen cluiclel,ijk vcrschil in jongcnprod"uktie va,n suoccsvolle
brocd-pa.ren tusscn d.:, vo,gcls v.,n lÍatcrl.r.nd- c,n hi,t.rtrmstcrd-a,.rnsc 3os. Hct zou i.n-
teressmt zijn om in hct ondcrzock v;-n clit j.r.:.,3 \r:1st tc, stcll-i,n of hct hier om

ccn echt vcrschil in rrroduktivj-t;it virn d-c bcid.c populaties gaat. Daa,rtoc is
het cchter nod.Íg naunl:curi.3 vast tc s'Lcl.l-cn hoovec,l piàrr,n in hct §cbicd. '",etn=
rfieztg zijn (d.us dc -cot;:1,,, popula.tlo), hocvccl p;r,rí-n hicrwan lÍcrketlik tot broe-
dcn komcn, hocvccl brocd.scls e1k pa.a.r h cft cn hocv;,:l jong n per brocd.sel wor-
dcn ,grootgebra.cht. :

6 I'Iestplaats- cn ncstmi,ltc,ri:1. 1§cug_c_

zo\IcT in.,t d.c gcgcvcns ovcrccn
pun l; br,-brcft lcort kan zi-jn cn

Voorzovor d.it ja,ar i-s nii,ÍlcG:4,:'i"n, Icomen dc ,r,cgcvcns
díc gcnocmd rvord.en in Kra'rk( 1976), d.e-b ik r.r.-,.t d-ít
volsta met naar ö.azc puhLilca,tic te vcrlriiz,:,n. i

7 Hct p le,n voor h..,t komencl scizocn
Hct litgt in d-c ircd.oclin.ll onr ecn aantal m;..l,;n ccn a;cor.g.",niscc,rdr totr.a.Itelli-ng tc
houd.en. Àl1c r,.l:..,'r,.,,enomcn Futon gordcn d.ar,n ';eno-tccrd., mct na.uvrkeurige 1i16,i;r,tsi',i..J}-
duid-ing, r.i91 of niet 3:nr,, rd. zijnclc, ncl of nict broed-ond, ÈÖc" "tlYentuc1e w&.:.r-
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nemingskaa,rtcn word.cn hicrwogr bed"a,cht. Ecrstc vcrcistc voor hct sla.gcn vrn d.ezo
opzct is d.al 

"j91. lcd.en m(iÈcloen, d.us zou ik dc ag.-,rrde. me,rr vast trclckcn. Ic ge-
pleurdc d.a.ta zí7nz r,ondag B anril zond.ag 2'l mcl

zaterd.a,,l 2,:3 april z..tcrd.r.,"j 16 juni
zatcrd,,rg 1! inei zondi-r.B 1 juli

Het Amsterdamse Bos i,n Dicmcn r.lord.cir ook dit j.,,.,,r g;i.nvcnt'.riscord-. Gczi.,n dc
in voorgaand.c j;,,rc,n vcrkrcgcri.g:,gcvi,ns lijlct hi.,t urtc.rst nutti3'om ooh dit jaar
Wartcrlr"nd. i;., inv;n'b,,,,,riscrcl1 " Ga:.'.rno dus aanmolc].ing.-n v:'n tncnsÈn diedit wi.rk va,n
Rcmco Da.a"ldcr cn l{a,ns Srouirer (:icda.nkt, Rcmco gn iI-.ns) vrillcn ovcrrlcmcn,
Declncmcríi voori;cllfin.3;cn ,.'n/of invcntr'.riíl.r.ticÍi lcunncn zich opgevcn loi j ond.cr-
sta,r.rnd. irdrcs. Ik r,"rcns julIic all-cn cli-b j;--,a,r u@er j.ntdrsssc cn suoces tcc.

Egon Kraalc
Wi jsmullc,rstr:,r.t 44 hs
105,i ïIí Ainr.rt-rdrm .

.H1.,=&w
Dl'.a,Id.er, R" 1977, Dc Fur-rt als brocd-vogcl in !,í--b:-r1:nd in 1977. Irtcdcdclingcnblad.

KNIIV Vt.]rG Àmst.,rd arn, i::g, 15, irr. 3.
Klcvcr, E.P", Obr. v" 0rr''r.n, I{:'vI;.:r. 1Óei. lc tr'',-rut in h:t litoord.hoLland.s }Joor-

d,crlerarticr. Dc Picpc.r, jrg" 6, nro 182"
Kraak, [. 1976" Dc Fuut r,Is bro dvogcl j-n Groot-l,rns'b rd.a,r,r. ].{cd.r;clclingcn}rtad.

KNiW ïfldc limsterdan, jrg,, 14, ^nr. 4.
Lclps, I{.iil" cn J.J.Ií.Itr. dc'"iIcle. 1968" Vocd-s<,Ivluch-i;t.n cn jon,o;cnproductio bij cie

Ilbtcil vi:n cl.c IIo',.trib:;luiz.,n, Dc Luvcncl c. iil;-r'buuï. 72.. 1 1-13 
"LeyS,, ÏI.lÍ" cn J.J,F.E" d-c l{iIclc. 1969 " .lroctlpuir:.i-}:,'.gic.-clichthcd.cir v:n dc Fuu-i;, ,

Podiccps crista.tus; (n. ), in irïcci.rr1ir.ncl, Dc lLcvi,ndc lln.tuur '/2: 2O1-2OB'.
,Leys, !i.i'J. , ïl J.J.ti'.:1. d,.c líildc, 1971" Hct voorkorrlLn vin dc Fuut, Pocliccps

cristtltus(L.),inifcd,r1.,nc1.Limosa,44.t1],3.183,
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Deeïnemefss I,Í"vod-o Berg, Irï. 3r.nd.err -ï. D,rmhuj-s, A" Kuut, S.
Smallega.nge, F. Vo3olzang, À. Ialestra, fam. Wijker, M. Beek.

Schoev,:,r..r'b r E.

Voor enkele deelneile,rs be.qon de excursie op vrijda,3 2! septem,ber. De rest van d.e
groeD vertrok 7.'.{sr'§.,gochtend rond. zes uur nie'L tr^ree autots v;,r.nuit Anrsterdaar en DÍe-
men. De weers,ionrstalrdi.ghed.en en --voorsi:eI-'l-in.gen T,{F.ren no51t.1 on,?,rrnstigs veè} regen
en stom uit nnord.oostelijl<e ricilhing; De rit n:Lar Laur^lersoog verliep vriJ ,goed1
toch hadd'en het lreer en 66n kee:: ver!,leercl. rijd,en erv(1or gezor,3d., d.a,t r+e d.e boot
van $ uur net ntj.s'b.n. Ife t,toes-ben ons tot 2 uur zien'ce verm...hen, r,r,:.t al.rd.ig lirk-
tes een flj-nL;e Lcop koffic, en cla,.rïri., e?r rÍiirrc'l.c,1inl; over de d.i-jl,: bij Leur.,ersoog.
IÏiervmd.ao)iL z:.,,!3i. ï/Íe oo a" het volgendcc fr-,.u-i;, cLoc1:.a,rs, overvli-ep;cnd.e en op het
riad- voiblijvend-e,'tvoepjes i,a,1scho1v,:.,:s, lcuile:.:yrd.t -i;,,.:flc1-cend-, 1 g rnicldelste zïrag-
bek erg dichtbij, caö 2l s'beenloj)c,rs, rrr'.rfvi,.il 1 ex, feJ- ja,gr:nc1 Ïclttcr een ,o;e1e
kwilcs'b:'-rt, ll e.::.:r.. zr:;:,r.''Ëe s't.irn, visclief , 1 c.r:e::rEs-Lerir o:r 3 ,qrotc: §16erns. Verc1er
noaS 10 overvli-cg;ende lcorlert,lielcen, 1 juv. -i:,puit, ;ir.'l'.ele pa r,:jes en cen ,qelir,..r.gd-e
rood.star,.rt.
Het i,reer ze,S c;r intr-rs.rscn ictr: lletr,::: rr-j-t cn -bcgcn i1 e -bi jd. clatt lie Í s rnidcl.ags op
Schiermonnilcoo3;4.,,j'r1:ïi,ra,iïen lrl,s he'c clroog. Sarnen met de exclr-rsieleiil.ersr die ons op
haCrd-en gevracht, red.en rle op ot TE- ";ehuurd.e iietsen richti-ng 1..-erir.;:ecrlloercl.eri-j van
Ta1sma, Dít l-cverd-e nog via.'i; leulcc r.l,...rlr.eminÍjen op zor.ls buizrrd.r. bru-ine en blau-
we kiekend-ief, goudplevieren, ua-.rva.n eirlcel-e nog in zomerklecdr'irulp en regenvruLp
en een keeon
0m d.e eig.;enlijk verloren tj-jd. irt te haleir zijn we meteen, nu me-i; d"e hele groep,
op pad. gega.a,Jx. Via d-e d.uj-nen, rlaí:,r ue oolc kj.ehendieven zlgen, lili.mcn ile ir,.,n het
s-brarldn Hier vert(ronden ztclt 2 ja.n van .ientcn, \ z .r'te zeeëend., zi-lver.. en bont-
beknlcvier, klcine--rbonte.- en d.rietcens'brrncllo i'.rs, en 2 e:rx.. kleine ji:.ger.
}oor het bosgeltiec-l , wi.r r r,{e nofl T,r,t klcinc,rc soortcin arntroffenrl.,lar,rond.er sijs,
L<neu, ba,nirsi js, aior-rclhra.nt je e:r lcool-" en llimpelmees, red.en lre richting l,íes'berplas.
Hier l,r-as het r,,ete:n ra.rk, lrant ond-i:nics c'l e a,..nv,''nkelijk tegèns'i;rijdi,i;c menin3;en,
tlerd. toch lt:.,sIo'i;cn c'a.'L'ool,l he-b b,lerl-koni-nlcje (1 ex,) een plaats op d.e l,,raa.rnemings-
Iíjst kreeg. And.ere hicr r^laa,r,genomen soor-ben lÀraren dod.ai...rs, uintertali-nge krak-
en slobeend., een r^r:.-berral d"ie zich nie'b lie-b zien nia.er wel liet horen, en een
beflijster. iila, no': een vluchti,?:eblik ovcr het iar,d., lraar zeet veel g:mzen, schol-
eksters, smÍenten e:r cid.oreend.en'te zÍen lí.:.re]1 , fietsten T,.ie Juerllrr- na r Ta.lsnrr,
voor het ;rvond.et.,n.
De vol,gende ochtend lrerd er in 'bwee groencn vertrokken" De eerste groep zi:t?;, ín
het Kooibos o.,o cen bon-bc vlieg,;envrrÍtqer en I }cramsvogels" De groep d"ic, Ie,ter
r',regging, ging; c1oor de l(obbecluincn niarr he-L i,íi-l-lcmsr-luin. In cle l(obbed.uinen vloog
1 juv. e:',. ja"n va.n,.íent over en vcrd"t 7;:,.gc11 we hier v3s'1 p;r;r.spiepers et 66n
kleine jager, Het l,ii1lerrsd.u.in br..cht oolc no..c; Ïrct een en.r,ï1(.1 .3r op cle w;r;r.rnerilings-
lijst: t hcggemr-rsr 3 sneourirgorEen en 1 ijsqors. 0p d.e terugr,rcg licrd" er in d-e Ko'io-
bed.uinen een hlapekste:: gezíen, d.ie oncle:c ,ojxo(,oco kleinere vo..";els ::ogal ',ra,-t oïr-
ruost v:,roorza;eJr.''ce'. Lanlp het strand zorgrle cen slechtvalk voor de nod-ige opschud--
d.ing, zowel voor d"o ?0 sneeur.Ígorzen dalr, al-s voor de e:lcrrrsieled.en.
Tot zovcr d.e wal,rnemingen op het cil;;nil-" De beid.e bootovertochten leverclcn nog
oo rro het vol,qend e opa 1 d.uilcer soec. , '1 rood.halsfuut, 41 exlco toppereend., klu-ben,
eid-ereend.en en, aI, zijn het d.a.n geen vogels, ze zíjn toch het vermelclen waa.rd,
cnige zeehond-en. Mct veel vold.oening over het -boch no,g goed.e r.ieer en de ca. 110
víi:r&rgenornen soor-ben, konden we clit weekend beëind-igen"

trd.ith Smallegange,

NB. §oortenlj.jst op volgend.e aa.gina,.
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W a a r n_ep :i 4&e n i 4_ { e e ig_ As t eIÈ g,_,J S_kW g_f} ggl- lfl. 9:-

Het ligt in de bedoeling deze rubriek in het vervolg een nieulde vorm
te gev,en, Als experiment zal' geprobeerd worden het verslag eenr vèx-
hale,nde vorm te g"r"rr, wel vergelijkbaar met de rubriekrrRecént.reportstl
in het ti jdscirrif t trBritish B!-rdstr. Om dit te realiseten zal het , '

echter nood&akelijk zijn te kqnnen putteh uit een groot aantal waar-
nemingiia om geen gevaar te lopen een vertekend beel-d te geven"
Bij dàze opzet wordt het ook interessant om in het verslag me)-dingen
op te nemen van (bijzondere) gedragingen of andere belangwekkende,
gebeurtenissen en het is bijv. aard'ig om eens te vernemen of vogel-
Àoorten in minder dan gebruikelijke :aàntallen zijn,waargenomen.
Niet alle waarnemingen zullen in dit verslag worden opgenomen om

het wat leesbaar te houden" A11e ontvangen gegevens blijven wel be-
waard en zijn desgewenst op te vrageno
Waarnemingen voor het vo161ende kwartaaloverzicht, bii voorkeur die
waarnemingen welke Uw volkomen vertrouwen hebben, kunnen tot uiter-
lijk eind juni worden toegezonden aan: w"E"M"van der schot,

Jacob Obrechtstraat 14 hs,
! 1071 KL itmsterdam

Het was voor velen een geheel nieuwe ervaring om na talloze kwakkel-
winters,,een ilouderwetseil strenge winter rree le maken, Kenmerkend
was de hardnelikigheid waarmpe dg q,lnier standhield met bi j uitzondering
lichte dooi maar meestal streng'e vorst, sneeuwjachten en la.ngdurige
Í j zelregen.
t/ie onder deze omstandigheden de moed ha$ op pad te gaan zal menig-
maal de gevolgen hiervan voor de vogels. hebben opgemerkt. Een belang-
rijk deel van de vogels welke niet naEr zuidelijker streken waren ge-
trokken hebben de wÍnter niet overleefd. De vogels weli<e naar de steden
trokken zijn nog het beste afgeweèst aankzij voederacties en de rela-
tief grote del-ei open water t"g.v. het spuien van de grachten" Op.het
hoogtepunt van de winter verbleven uit.zonderlijk grote concentraties
Mèerkoeten, trlilde-, Kuif-, en Tafeleenden in de Amsterdamse grachten.
Het geleidelijk dichtvriezen van het IJ had tot gevolg dat uiteinde-
lijk ook troepSes Futen, Qrote Zaagbekken, Nonnetjes en Brilduikers
,r"à, de stad uitweken en enkele tpoepje Middelste Zaagbekk-en, 8e-
woonlijk.kustvogels, werden gesignaleerd tot in de Plantage Muider-
gracht en de Nj-euwe Herengracht. Hoewel- ïJmuiden het vertoningsrecht
had van een prachtige Geelsnavelduiker en waar zo nu en dan ook de

andere duikersoorten verblevenry6lrden ook rond de stad enkele duikers

Een Parelduiker op het Nieuwe Meer op J febr. en Roodkeelduiker op
het.2e Diem op 1! jan, 7 febr. in de Hoofdvaart (Hoofddorp) 4 febr.
bij Oude Meer en op 28 fobr, op het Nieuwe Meer c

De zeld.zamere Futen waren hier en àaar ook present. Op 14 3an. werd
een Roodhalsfuut gezien bij Buitenhuizerveen en op 22 nrt. een ex"
Ín de ringvaart Watergra6fsmeer. Een Kuifduiker werd op.2? jan. ge-
signaleer,d bi'j de §chel-lingwouderbrug en Geoord,e Futen i-n de

Muídertrairrr*"iq Uij de Oranjesluizen en 2 exx. in de zandput N"M"

Een indrukwekkend verschijnsel gedurende de wintermaandeln waren de

massale ganzenv,erplaatsit!"rr" Insterdam blijkt duideli;t< op de route
te liggen vrn Oe àicfr. tusseq Z,eeland en Flevoland/Friesland ver-
plaatsende ganzeno
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Op tppilagen a1s. 1f, jan.t:11, 1?, 2? en'28 febr" moeten tienduizenden
KoI-r,,Rie.t.*r .Fn Brandganzen ove'r de st,aC zijn geíIogen, de vele wà&r-
nemingen in aanmerking nemend" fn veel kfeinere aantallen werden ook
Kleine Riet-, Grauw'r;, en Rotganzen. waargenomen,
Op 2? febr., deed zÍch een vreernd geval voor'; Door de invallende dooi
in zuid Neder'land-en de aanhoudende kou in het noorden vlogen troepen

.gànzen zoweL naar het N"0" a1s naar het 2"W". Zo gebeurde het bij de
Oranjesluizen dat op een moment een formatie brandganzen op een in
tegengestelde rrichting vliegendergroep Rietganzen aanstuurde en deze
met alle moeite wist te ontwi j ].,en " Niettemin ze ;tea beide groepen
hun reis in de afgesproken richting voort
,UÍlgepgtte ganzen,weldgn epke].g malen lopd en zel-,fs j.n de stad ge-
vonden" Op 17 jano zàg een verraste wandelaar drie Canadese Ganzen in

. de Nieuwe-Herengrecht neerstrijken endo'beheerder van de voederplaats
op de Amstel bij het Kalfje kreeg bezoek van 10 Rotganzen" Bij de
Annars hoeve werd een aan het ijs bevroren dode Rietgans gevonden
wefke al enige tijd in de omgeving had vertoeft. Het bleek een exem-
plaar van de nominaatvorm Anser fabalis fabalis te zijn en volgens
htaarnemers was deze vorm dit jaar in meer dan normale aantallen
aanwezig" Overigens 2ijn er de afgelopen winter in Nederland meer
'Rietganzen geweest dan de geschatte wereldpoprrlatie zoals die be-
kend was. Van eendeverplaatsingen zijn aanzieillijk minder waarnemingen
gédaan. Een uitzondering hierop vormen de Smienten" 0p 28 febr" werd
gezien hoe uit een troep van + JOOO Smienten, welke in de Diemerpo3--
der-verbleven, geleidelijk groepjes wegvlogen naar het N"O" 

"'Reigers schii ilen nog geeneens zoveel- onder de omstandigheden gele-
''tien'tb,.hebben, De kolonies leken in maart vrij goed bezet" Een grote

stérfte ond.er de Reigers was verwacht omdat Reigers in hun vetre-
§èrvijs grote hoeveelheden giftige chemicaliiin opslaan. Het is mogelijk
dat veeitr Reigers door .de bijvoedering d.eze vetreserves geeneenÉ hebben
moeteri aanspreken" -Roerdompen worden echter niet bereikt bij voeder-
plaatsen. Zoals in elke strenge winter kree6; de populatie een gevoe-
lige klap" Ín de Vijfhciek werden ten mÍnste vijf dode Roerdompen ge-
vcihden. I

"'Roófvogels hadden het waarschi jnli jk niet zo moej-Ii jk danlcàij ae àan-
-',wezigheid van veel verzwal<te kl-eine vogels. Vooral in de stadl. waé het

merkbaar dat de Torenvalken zich specialiseerden op de vogelvangs.t "'.De vangsten van Mussen, een Pimpelmees en een Meref weiden gesignaleerd.
"Sme'l lekr:.^,s',^reï'den ueer enkele mal en boven de stad gezien en Bfauwe'
Kiekendieven (meestal wijfjes) werden regelmatig gàzien bij.de, roíd
de §tad liggende, braakliggende terreinen.
Sperwers vóischenen tot in de stad" Enkele exx" urerden t'ot irl het

r,stadscentrum gezien 
"'Zeld,zamere roofvogels waren een Ruigpootbuizerd dp 25 ian, bij de

'.Sloterplasl 7 ian" een ex" bij Muidèrberg en op 28 febr. 1 ex.
.'b'ij rde;,Vijfhoek" 0p 24 maart vloog een Rode Wouw nàar het N"0" over
'Diemen en een Vj-sarend, gewoonlijk geen liefhe.bber van ijs werd op
18 febr'" böven de Coontunnel gezien, aangevallen door 2 Kraaien.
S'lechtvalken worden geluickig weer vaken gezien" Op 11 jan. 1 ex" boven
Hoofddorpr. 1l 7an" 1 ex. bi; .le Rietvel-dacademie en op 22 3an. eren
jagen ex" bij de Annars hoeve eri op dezelfde dag nog een wijfjes"
Slechtvalk bÍ:j; de' ringvaart,',ldateir.graafsmeero 

:

Over sterfte !i-j Uilen zijn $reini6 horjnhten bi-nnengekomen"
In het noorde:rl'rechter wordt de sterf te van Kerk- en RansÈilen ern-
stig genoemd, wel driekwart van de populatie. De weinige berichten
uit de regio spreken vreemd genoeg van toename gedurende de winter
van Ransuilen op de roestplaal seno

' b-...*.- ,,., .:
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11 maart bij Diemen, Grote Gele Kwikstaarten langs het IJsseLmeer en
de Vijfhoekr Waterpiepers op 17 maart in de Haarlemmermeer en 29 naart
1 ex. bij de Gaasperplas en e6n Roodborsttapuit bij de PEN-centrale
op 27 maart.
De eerste vinkeslag werd op 2 maart genoteerd in het Beatrixpa3k en
een zingende Keep werd op J1 maart gehoord bij het N"M.B,kantoor, E.
van Beinumstraat"
Een leuke waarneming tot besluit is die van een Raaf, gesignaleerd in
de Diemerpoiderr op 9 maart,

Hartelijk dank aan de inzenders der waarnemingent

lriaarnemersclub Diemen
Mej.Mr.J"van Drooge
Drs "J "Frieswijk
H "Kamp
J "Reijnders
R "Schoevaart
S.Schoevaart

vdSch/GvT

Mej "E "Smallegange
J " 

lr/ 
" Stri tter

J "Swaab
W "Verhoeve
C.v "d.ltt ie1

- *

;-.--.-*-,..-.,.-.



t

23
Ontrtangen Litteratuur ad Med. Blad 1979-fr

- Iïe:38§' d.e TJIEIJAI', ontvangen a pril l9?9, 24e jrg, rrï. I 83 b!2.
Inventarisatie de Liemers (tussen'Nijmegen en Doeti-nchem) í'n 1979 -
'rrtaarschuvri-ng tégen inventarisatie m'.b.v. cassette-recoïder§ i ov.rn.
optredend.q verstoringen - verslag over kiekendievenlezing -
Slaaptrek v.d. kokmeeuw, onderzoek 1975-176, omgeving Grebbebergr.-...
Onderzóek ged.rag een paartje Bruine ki-ekendieven i-n de broedtijd,
omgeving Urk, 1-975 - Lezing over kraaiachtigen (rrie Spaans), over
inventarisatiè-methoden:(Parr1 Obdam)"r inventarisatj-e broedende roofvogels
(noU n:-j1sma) ,- ingekomen rrleesvoert' - snelheid van vliegehde nonnetjes,
toppereenden, grote'zaàgbekken (Kees l;'outerse) - Boekbesprekingen -
Nestkast-onderzoek Rozendaal, l97B

- Vogelwacht Franeker en Omstreken verslag 1!/B 20 bl-z.
Overzichten nesten kievit; grutto , tureluu.r, scholekster, vuil-de eend,
v,raterhoen, meerkoet, aIle per raypn. Overige broeiiresul-taten: d.e reeds
genoemde soorten, alsmede sl-obeend, kuifeend, zomertaling, visdief,
fuut (lig: in 1978 géén meJ-oingen), bergeend, torenvalk, f azant, patrijs.
Tn L9?B geen meldingen van boomvalk of ransuil.

Verslag Ringgroep Franeker, een indrukr,uekkend overzicht.
Tn L97l t/n L9?B vrerden 1614 pulli en 225?O adulte vogels geri-ngd,
verdeeld over in totaal 1J2 soorten. Tabellen van de iltop lOrr: de 'lO
meest gevangen soorten in resp. l-9?L t/n L9??, in L9?? en in l9?8.
Tn l9?B grote sterfte onder de torenvalken. :

Vl,iG het Gooi e.o., de KORilriAN jan.-februari l-979, jrg. 13, rrïo 1 36 b1-z.
Excursies en Contactavonden. Kaderkursus Ornithologie, deel II.
Ledenvergaderj-ng op 22/J, Jaarverslag Secretaris e.a. . Overzicht,
met enige detai-ls, van een aantal byzondere waarnemingen in 1978.
Vakjargon: een uitgebreide lijst van begrippen, die men in de vogel-Iitte-
ratuur kan tegenkomen (5 Utz.). Laat broedgeval van de fuut (+ half oc-
tober uit het ei). De spreeuv,r, massaal- reagerend op uitgestroóid voedsel,
gebruikt als lokker om meeuwen te vangen. Kleedv'raarnemingen aan gevangen -
en lÍreer losgelatel -r meest ongeringde spreeurven, Verzoek om bij waar-
neming van zeldzame vogels een bepaald contactadres op te beIIen, opdat
de waarnemJ-ng kan word.en geverifieerdl i?Schroom niet, en zie het zeker
niet als een soort wantroulvigheid." Zel-fs de beste vogelaars hebben het
we1 eens mis !tt Het korhoenderonderzoek in 1978. Blauwe kiekendief,
jagend door een straat I l9-J.*1-979. Ad.ressen van 2 vogelasiels in het
Gooi. Veldwaarnemingen, sept, L/m december l9?8.

.fqbrqqrl 1979t jrg. L5, afl. I t6 b]-z.
Bloemendaal - verslag Heksloot 197 a

Op ! december gigantische trek van kieviten naar het Zuiden, op 4/t van
eend.en, ganzen, zaagbekken, over een breed front van de Haarlemmermeer
tot aan de kust. Overzj-cht van de vele activiteiten van V;rG Haarlem op
het gebied van Natuur- en liilieu-bescherming. Veldwaainemlngen.
V!'JG I§hrs Noorderkv.rartier , de PIdPgB, fei:ruari 19?9, irg. 18, nr. l/2 L6
Vogelrijk gebied bij de Hulk - Veldv,raarnemingen - broedgeval grote bonte
specht op Texel - broedgeval van een Houtduif in een konijnenhol.
Aanbevolen uitgaven, lvaaronder de irtrvifauna Amstel"l-andii .

- De PIEPEB, rnaart l9?9, jrg. 18, nr. 3
!reidevogel-broedvogel-onderzoek voortgezet in L9?9 - eerste
excursies

- V!íG Hgarl-em, de_FIU§,
Eindverslag herfsttrek

- De ïvADDENZEE , deel d : Regerj-ngsbeslissing.
met een ege eidend briefje van de Raad van Àdvies voor de
ordening, d.cl . l-J februari L979t geri-cht aan de trinsprekers
Nota iladdenzeeir. It{et kaart van het gebied, schaal 1 :25OOOO

lr/addenbulletj-n 1979"1. Jaargang 14, nï'o I. riinter L9?9
T."t""rrg"" .rr"" 
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BESTUUR KNNV VvJG Amsterdam

F. Vogelzarrg - Voorzitter
S. Schoevaart - Vice-Voorzitter
Dr, B.H. Rypkema - Secretaris
G. Th. C. van Til - Penningmeester
J.H.C. de Groot - Contact met KNI'ïV afd. Amsterdam
Mevr. ivi . Brand.er - coördinatie nieuwe leden
R. Schoevaart - organisati-e excursies rondom Amsterdam

Adres SECRETÀRIAAT:

Adres PENNINGiyIEESTER :

BETALINGEN:

Rypkema, lïil1em Pi jpersttaat 59,
Amsterdam. TeI. O2O - 762419

Dr. B.H.
to77 xL

G. Th. C. van Ti1,
1094 SR Amsterdam"

Valentijnkade 2f,
Tel. %to45

Gemeentegiro Amsterdam A3.5oo) t.g.v.
V-IO.4OO - Vogelwerkgroep I{NNV Amsterdam.
p/a C. Th. C. van TiI, etc.

Bibli-otheek: Ivlej.
Te1.

D. Beckers, NijenburE 25, GD 1OB1 Amsterdam.
422608

IVIEDEDELlNGENBLAD :

R"eggligt

S4rug:

t'I , v.d. Bergr A" Blokr mevr.
Ivie j . Ivir. J .H.U. van Drooge,
Me j . 1'1r . J "H .U . van Drooge t
LO77 W nmsterdam. Te1 O2O

R. Damhuis, i'í. v.d. Schot,
Drs. E.J .14. Veling ,,-
Corn. Dopperkade B ",
- 730373

Rypkema, mevr. Schep' G.Th.C. v. TilTypevserk: ivtej. van Drooge, mevr.

voorpagina: F. LobelVerzorging

CONCEPT ARTIKtrLtrN: in duplo aan:
----iGïí. nïoffiilïsl-ïa',

1052 SV amsterdam.

9]lr!rrce13!Ir inzend voor

15 maart - l-5 juni
DOORGEVEN VAN VÍAARNEI{INGEN:

Ai'ISTERDA}1SE BOS
E].J voorKeur zo
uiterli k eind

********+>*.***r(*****i(r<*,F+>t*>i****rí**:,k*****r;*,'F**r;***:F:t**l.ri****r<r'*+*****dr!*'l'***

GROOT AMSTERDAM ddlL c '",1 . varr
1071 KL

ui-terli Jt-
J1( tegen het einde van

aan'.-ör

Reigersbergenstr aat 7l
rer. B45zo9

III

de vier kwartaalbladen resp. oP:

- 1! september - 15 december.

der Schot, Jac. Obrechtstraat 14
Amsterdam. Te1. 725OBO

el-k kwartaal.

J

gg!: i'ie j. van Drooge, adres zie boven.
spoedig mogelijk na datum waarnemingt

van elke maand.
hs

Exc eptionele waarnerningen: 9391 gg9 111!§=33= 99 =E33r19E} 39',

in Amsterdamse Bos Straatman, te1. 4f6B6B
C. de Groot, tf. 4f4of4

in Groot Amsterdam aan: ,i. van C.er Schot, te1 . ?25OBO-oÏ Il . J .t4 . Veling, tel . l.29328

K "4.
J.I1.

* *:t* r(r.,t * * * *,t. x. * ** * * * ** ** * * * * * * * *)i **:t ** * >F* *i< * * * * * ** * *,k >! * * *. ***,t,1. **;* **** {<,f***tF
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