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IIEI GlrrE"rpp

Zoa,Ls u on de voorpa.gina heeft kunnen zíen, is d.it bl,acl een dubbeLnurnmer. Door
enige betreurenswaard.ige omstancligheden, zr,g d-e red.a,ctie zich hiertoe genood.-
zaakt. }&rerzÍjds ligt de oorzaak bij cle redaotie, ancterzíjdg bij d.e le6en van
d.e werkgroep. Een groot deel. van de redactie was Lange'tijd afwezig in de ilààfl-
clen juli en augustus, zod.a.t, in die periode niet op vol]-e kracht aan het uit-
geven van bLad nummer 2 gewerkt kon word.en. I,laar behalve d.e eigen .-a,fwezigheid.
was het lconstante tekort aan tyoetrcraohten een zeer belangrijke faotor bÍj de
vertra,pfng, &nd.at er bovend.ien voor een apa;"1, blad nummer 3 niet vold.oencle
kopi j was (d.ie toch oolc van d.e 16d"en zou moeten komen), is besloten tot d.o uit-
gave van öit d.ubbelnummer,
0p 19 september 1979 werd. er een red.actievergadering gehouden, waerop beslo-
ten werd. een aa,nta.l belangrijlce wijzigingen in het blad a,.r:r 'oo brengen, in de
hoop da.t d.e uitgarre van het blad soepeler aal gaan verlopen.Via d.it tf$en Oe-
leidett rril c1e red.a,ctie d.e led.en van d.e vogeluerk:groep op de hoogte brengen
van deze vrijzigingen.

ï Dg.vont.vi&.-*,s*trq@
In het verrroIg zaL er é6n wa.a.rnemingoanrbrielc in het blad ve::scb.i jnen. Deze
rubriek zal zoweL d"e waarnemingen van het Arnsterd.arnse Boe a.Is clie vau.Groot-
Amsterd.am bevatten. ï'íaarnemingen uit het Ansterdarnse Bos d.ienen raar Uiej. Mr.
J.E.U. van Drooge gezond.en te',.rovràen. Zij stelt ied"er'lslrarta.al een uitgebreid.
wa.artremiagen.overzicht van het Amsterdamse Bos sarnen, d.at níet in het blad
word.t opgenomene E&o"r op verzoek naa.st het meded.elingenbl"id. kau nord.en toege-.
stuurd. De belangrijkste wa,arrrerníngen uit het Amsterd.arnse Eos word.en in öe
waartremingenrubríek van het bla,ct opgenomen. Deze waarrremingenrtrbriek word.t
sarnengesteld door Wiru van d.er Schot en zal bestaan uit twee d.elen. Ílen eerste .

een introd.uctie waa.rin d.e beLarrgrijkste avifatrrristische feiten en tendeasen
- idt d.e regio besproken worrC.en" Ten tweede een waaraemin,Eennrbriek rroude stijl[.

Deze laatste bied.t het voord"eel d-it oer soort nagekeken kan word.en hooreel
exe.mplaren en 'op welke d.a"ta. in d.e regio zijn waa.rgenomenl

2 tÍlqqwe l,wqlt aJ eq vo o f d e g qa.qr,r s4q!r g,?n r1lb ti_e!< en

Beeloten is om d-e perÍoden van Ce wa;.nlemj.ngennrbrieken voortaan é6n maand.
eerder ín het jai:.r te la.ten va.I1en, De oeriod-en zijn d.a.ri a.ls volgt:
1o l{interperiocle: deoembaf t/n fobruari
2. Voorjaa.rsperiode: maa,rt t/m mci
3. Zonrcrperiode: .' juni t/rn a,ugustus
{. Najaarsperiod.e: september t/m november
[ot d.eze verdeling rverd be$loten om cle vo]6end.e red.enene
a. De maanclen van uitga.ve varx het med.ed.eLingenblad bLijven ongewijzigd, nI.

januari, april, juli, en oktober. Doord.at d.e perioden van d.o v,raarrremiagen-
rubriei< 66n maandl. enroó6r beëind.igÈ zíjn, heeft de red.actie in d.eze maand
d.e tijd. om de rubriek on d"e kor:ij tc red.i,geren en te laten uittypen.

b. De nieuue indeling van de period,en lijht de red.actie beter overeen te ko-
men met de opbouw va:r de vogelbevolking in de regio Amsterd.arn.

3 § f uij_rneg{e$ j..Jo o s- qqlnl q rmlrgglr__en _icoji i
De volgende sluitingsdata, gelden zoweL voor het inzend.en van. rra,a,rnemíngen als
voor hot inzenden van kopije
BIad I
BIad 2
BIrd 3
Blad 4

1e kwartaa,l
2e lcrvart,,al
3e kr,rarta.a.l
4e kwartaal

: 28 fcbrua.ri
c 31 mei
r 31 augustus
: 3O november

(
(
(
(

)
)
)
)

Zor.rel led.en als bers'ouur van d.e vogehrerkgroep word.en verzoch-b on zich strikt
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aaÍr d-eze sluitingsd.at p. te houclen. Te lai,,'c inzend.en van koilii, med.ed-elingen etc.
tot gevolg hebben clat d.eze na.s in het volgende bI",à (Orie
liceerd. ',rord.eno

zaL er d-a.:r

4 l.t1ho_q4:v_e&-be1- bled
Ook cle inhoud- van heib bla.d. zal in d-e toekomst wa.'i; ga,an vera,nd,eren. Ni,,t.st d-e
reeds genoemclc ttraic-.rncmin,";enrubriek zullen onclerzoelcsverslagen, inventa.risaties,
bes-brr-ursmed.od-eli-ngen elL litcra.tuuroverzichten hun oud.c pLaa.ts in het blad, be-
houd.en"
De recl",ctie ziet zich echtcr geconfrontcerd- nrct he'b fei-b d.at stecds mincler on*
d,erzoeks- en invetrtarisr',ticversl;:.3;cn als kooij rvorclen e,rn-gehod-en. Dit heeft tot
gevolg dat het stecd"s rnoeilijker r,rorclt het tlad een (gevarieercle) inhoud tc, ge-
ven. Uiter;,.ard is het telcort ann l:o.i:ij een rech.tstreeks gevolg va.n i-nac-biviteit

. v.?Jl d.e led.en van cl.e vrerkgroei:, ' 
,

Ïn d.e toekomst zal d.e red'actie proberen oolc a,,.nd.acht te bcsted.en air.n d"e wt'r.! meer
algcmene natr-rurbcsclrerrrringsproblemen in d.c; rcplio Anisterclam" Het is hi,.,ast onnod.ig
om te zeggen dat j,:ef§g il-jn.
Momenteel is d.e red.actj-c bczi-g om 56n of meer nieui:c va.ste rubrieken in het b1ad.
op-te nemenl meer informatie hierovcr hopen lvij u in blad {. te geven.

5 Ooroeo
- L-L

DE REDÀCTILI VERZ0U(T LJDHI DI.iI SIIREID ZïJN 0l[ tImïS PER DBIIC I,{AAi{DIï'I WAI [YPE-'
jlrrBK Trl VIIRRICHTHII VOOii FIlrjÍI RLAI, ZICH OP Titr Grï\fiil,I 3ïJ RESI DAI,{I{[IIS (a.c1res zie
onil-er punt 6),

6 g.g_EreËl,_ondstr.!i,-c cn t-qq?_eëtle_L _bo_gr-i

Corresponcl.entic en konij voor het nred"eclelingcnl:I cl dienen gezond-en -be lvord.en
aarr Rcsi Damhuis, varl Reigersbergens-br,r.at ?1-3, 1052 SV .Amsterdam(tel. S4 1209)Dit ad.res gelclt d"us n-iet voor waarnemin,.fen! Zie hiervoor d.e a.chterpagina va,n
het bla"cl.

Hopend d.at d.eze mat'Ltregelen cen gunstige invloed. hebben op het bIa.d, zowel wi,.t
bctreft d-e inhoud. a1s wa,t betreft de verschijningsd.attun, vertrouwen víe op uvÍ
aIler med.erverking. 

DE R:CIACTïE

I{er}<zae,rnhed.en in Bo shol

ma"and.en later! gepub

Ic clata in het uintcrseizocn
za"tcrd.ag 13 olctobur t79
zaterd-ag; 10 november ,79
zat'-.,rd-ag B d-ecember ,'19

zatetdag ) janua.ri t8O

zaterdag 26 ja"nuari tíjo
zaterd-ag 16 februari tBO

zatetd-ag I ma;:.rt t30
zaterd.a,g 2) naarb r80

De kontalcte.clrcssen zijnr clhr A, Hartog, PI. 1íestcrmnnlrr.an 3e Amstcrd.am, tela
020-265303" d-hr en rnlr De Jong, Nrrtrout v.d. Vecnstraat 18, Castricum, tel:
02518- 5i417.
Glr.a,rnc uÍterlijk op d-e d-onclcrda,gavond, voorafgaa,nclc i',.;n de rrerkdag evcn opga,ve
over d.eelname rii.rír í;cn v,:1n cl.e bovens'r;n,,ncl-e ed,ressen, d.it i.v"m. d-e voorziening
van gereeclscha.n'so(lp cn lEoffíc c-l.oor lla.tuLrrmonunent.:n, hiij wi-lIcn d-a,n oolc gra-a6
een telefooï1fluíï]r,1er van u ',lcf en, om d.oor tc kunnen gevcn d.a.t d.e ucrLlzaamhedcn evtn
niet d.oor {l'}xa? bi jvoorbeeld. bí j slechi; wecr"
I'li1t u r,;el uvr cigen kroes of belccr meenem.n, een lunchpalchet en even'cueel ook
nog wat -bl. drinken (Natuurrnonumentcn strccft cr R'.;rr om u :Ltijd cen kop koffíe
en cen kop soep aen 'i;e bieclc;n). Som,s knn cen s-be1 ex-brn soklcen en een rcserve-

1979/1!80 zijn:
zon)-:t,g 21 oktober t 79
zondag 18 novernbef ,79
zond.ag 16 d,ecembcr 179

zon61,.:;,g 13 januari rB0
zontl"r'.g 3 fcbrua,ri t30
zond.eig 24 febru,.ri tBO

zond.ag 16 maart t80
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bfoek heel prettig zijn. ; - :

Wij werken meestr.l.valp.f t- 9.45 tot 10130, vrn J'!.00 tpt 12.3Q, v&n 13'30 tot
14.30 cn va:r 1!OO lot 1r,45 uur. U bent d.a.n oa ongeveer 16.00 uur l{eerber*ug
bij d.e Leer Ven+ey. Op eigcn g;:legenheid Ir,,,tcr komcn'of cercler vlegge,an is ui-
f,sy;:.r..r{ geon probleem. Voor het eerstc doen wij voor{.e.:'rn ssn kaartj'- tussen
d,e ruitenr,lissers vl,n eon,-l.er autotsr zoria.t het:lcrk'oerrein oolc ind.ien u Ia,$er
komt, gevonden kl.n'r,lorden. Irlilt u de.ir r,ie.i. ëvci,l aan cl,e hcer Vc::rvcy melclen d.at
u een boot voor Na.tiiurmonrurentdn'mbeneemt? l

ALs u geen cigen vervoer heeft, kunt u' "'1s u dit van-ue voren kcnb'--'-r'r heeft
gemealct, uvontu"el mecrijdcn va.nrf het St:.'d'ionplein (verznmelen tussen beid.e
ge6oui,rtjcs vaJl Febo), I-Iet r,int;,.L pla,atsen is beperkt en er geldt d.eur oolc'rWie
iret cerËt 'tromte het cers-b mai.,.It'r'o Dó'sta.rt v,r,.tà.'f hot;Btad.ionplcin 'is oiir Br45 u.
Verzarnelen bij voerd-erij Verr,ue:i', Botshol 14, Abcoud-cr c:t 9.1) uur. Inlanneilr u
niet mecr mee kr:nt r1Íde.nr l,:rrnt u.,met li,jn 1.4 (vertrek om 3.35 urur uit Diemcn,
Metro Kraa.ienhorst lijlrnermeer E.lO uur; :renkomst 9.07 uur bij Ra;dhuic; half-
uursdicnst) en met-'lijn 28 (vertr.olc om.8e28,uur vanaf hct Amstelstation, aan-
komst .'i.47 ur,.r. bij tLaadhuis; r,.urs-díeirst) ,qerr Centr,'a1 Ned"erla,nd" rijclen naar
het centnrm va,n Oud.erlcerk aan d-e Aiastcr," Vand-i.ar kunt u rI.".n opgiehe-Ld. ltorden,
a1s u het van te voren tenmins'oc dr:ori-ieeft. Het kan voorlcomen, dat u op d.e

heenrei's mee krrnt rijd.en, maar op cia terugreis d.a",r a,fgezet word.t.

Voor de achtstc kecr in successic vrord-cn werkza.amheden in Botsho3- georgauri-
seerd.. Doze vrerkzaamheclcn bestaa,n uit in hct najaa,r terugaetten va,n moeras-
bos, ven'rijd.ereir'va.n braafi- én:/s'f houtopslr.g, pollenstel;cn op verlrild.erd
bla,uwgras1a,nd., vcrstcrken vaïl cle oorsr:ronkeli jke ver;ncil,indett, a'ï,:17 het begin
van het nieuwe jaa.r het ruimen en het op hooen zet-bon van het blade,fva"l vart
riet en het in brand. steken hicrva.n,

Dege ,eterkzaamhedcn doct u voor qn in meder,rerlcing mct de VcrenÍging t9t 3o-
houd va,n Na.tuurmonumcntcn in Idcdcrlr:^nd, omdrt:
Botshol is cen 1",oryu"rr-nloera.ssebieclr d,et gedeel-telijk eigend"om istvan Na-
tuurmonruncnten. Het gcbied. bes'ba,a.'u uitB open tra.ter (aI of nie-b met zwevende

of r"rortelen,le, onclcrged-oken ve3;e-'ca,tie) e z'eer nr,t rictland (a,I of niei met
d.rijftillen en via. wàrtelstokkàn"uitlopcnd.e randvegetaties), drogor.wordend
rieilarrd. (met oo het Lir.:tst struíkopsla,.,, en pla,tselijke verruiging) er moo-
ra.sboso tle,nneer de'mens c.q. Nr'.t,-r-unnonumenten d-c nr,tturli jke ontwiklceling
haar gang }a,r.t gap.Jl, ze.I binnen + 40 jai,r;:11es wat nu geen open rlater i,se
vurur"à""d. zijn in moerashos. Dit- zou betekenen d.a'b d-e nu voorkomende rijke
plantenvegeta,tic en fi.una zoud"en verd.lrijncn. tÍe r^liIlen hct gebied. zor'"Is het
nu is zo lang rnogelijk bchoud-en" Omd.a'b d.e loonlcostcn zo hoog opgelopen -?iin
en de mcns la.ng nie-b r.Iles mecr gebruil<t wr.t van onze o^.rde komt heeft I'Ïa-
tuurnonumenten cl-e hulp noclig van vriji,rilligcrs, Iedereer is welkom.

Ind.ien u vra-getl heeft over h,:t 'bcrrcin in het a.lgemeen, d.en kunt u die a,an

d.e beheerd-er d.e hce.r S. cl-c Vri.es stellen, te1 t O346g-3!J. Vrargen over de
werl<zaarnheclcn lcu^nncn bij cle kontak-barlressen (z::.e boven) gestcld- !Íorden.

A. Ha.rtog
A. de Jong

t"

| ,.
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Bestuuremededellgsen

iïieronder ilrukken wij een brÍef af van de NederlandseVereniging tot
Bescherming van Vogels. Zeist, Julí 1)l).

L.S.
Ter gelegenheid van het 8O-jarig bestaan vanrVogelbeschermingrl
worilt op 19 en 20 oktober 1979.te Ede ia het Congrescentrum
rrDe Reelrorstrt, Bennekomseweg 24 een

II'E I D EV O G E L S Y M P O S I U M

gehouden, waarvan wij u hierbij het volledige programma doen toe-
komen.

Gaarne aodigt het bestuur u en/of andere functionarissen van uw

groep, dienÀt of instituut uit om aan dit belangrijke symposiun
iteel te R€IIteÍlr Daartoe is een aanmeldingskaart bijgevoegdt w?al-
van meer exemplaren bij het bureau van de vereniging (tel'. Or4O4 -
254oO kunnen worden aangevraagd.

Uw aanmelding met veel belangstelling tegemoetziende tekenen wijt
met de meeste

hoogaehtingt
Nederland,se vereniging tot

Bescherming van Vogels

was getekend C. de Bruin, direkteur.

Voor nadere inl-ichtingen kunt u zich wenden tot:
Nederlandse Vereniging tot tsescherming van Vogels,
Driebergseweg 16b,
zeist - 2?4o. te1. o,4o4 - 25406.

of tot de secretaris van de V.VÍ.G.' tel. O20 - ?62419.

Een brief en een circuLaire betreffende Vogelbescherming volgen hier-
onder.

EIIROPEAN COMI"IÏTTEE for the PREV${TÏON of MASS DESTRUCTION of
MIGRATORY BIRDS founded by ÏCBP ín 1976

OffÍce of the co-ordinator
Siegfried t{oldhek
Paardenweide 2J8
1689 MP Zwa.ag zwaagr 9.8.1979.

L.S.1

EnLge tijd geleden bent u wellicht benaderd door de Lega per
!,tAbol-izione de1Ía Caccia, met een verzoek om financiëIe steun.
Het European Committee for the Prevention of Mass Destruction of
Migrator! ni"au stelt er prijs op u lets te vertellen over deze
Lega en haar werk.- De Lega per J-tAbol-izione de1la Caccia is een bundeling van

elgenlijk àffè ir,"tanties tlie zich in ïtal-ië inzetten voor de be-
scherming van vogels. Men hoopt een referendum af te dwingen om

de bevoLÉ:-ng de [elegenheid te geven zich uit te spreken over de

jacht. Ïn tret u:.terute geval leidt dit t;lt een totaal jachtverbod
in Iafië!t Maar ook afgezien van de uitslag is het referendum
belangrijk. Eerst zulIen nameJ-ijk, middels een grote pubS-iciteits-
c"rp"grr", 5OO.OOO handtekeningen moeten_worden verzameld dÍe nodig
zijn ó* u"r, referendum aan te vragen. Tijdens deze cannpagne zullen

I
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cte afschgwelijke feiten omtrent'de italiaan-ë€ vogelJacht ruime ààr-
ctacht krljgen. IIw bijdragen" zul1en worden gebruikt voor het voeren
van de puÈiiciteítscampagne en het verzamelen van de hand.tekeningen.

Ook het European Committee heeft besloten dit lnltiatief finan-
cieel te steunen, omdat - elke poging om cle jachtdruk in Ita1ië te
te verminderen belangrijk ist

- het projekt goed 1s georganiseerd door men§en
met ervaring op het gebied ,an-reieretà.,

- het proiekt brede steun geniet onder
ltaliaanse vogelbeschermers o

Het European Committee heeft j:rmiddels een kontrakt gesloten met
de genoemde Legia over de besteding van de te doneren gelden, en kan
dus controleren wat er.met het 5e1d gei:'eurt. Al-s u dit projekt als-
nog wilt steunen en zeker wilt zijn van d.e goede bested.ing van uw

bijdrage, dan vaLt het te ove'rweg€n om uw geld. te storten op
gíro ?519 l.n.v, Stichtj$g Nederlands Comité Bescherming Trekvogelet
Driebergseweg 168, Zeist, met de opme:}<j:rg rReferend.umt,

Het European Committee wil van de gelegen}eid gebruik maken on
enkele van haar and.e:re projekten onder uw aandacht te brengen midilels
bÍjges)-oten artikel, dat bj.::nenlcort zal worden gepubliceerd in eakele
tijàschriften. ï[ili u, a]-s uw groep een eigen orgaan uitgeeft, d]t
ariikel aan de redaktie te:r hand stel1en, zodat ook uw leden van de
lahoud kenni-s kunnen nemen?

Hoogachtend,

was getekend Slegfriecl VÍoldhek

Cinculaire van

NEDEIRLANDS COM]T6 BESCHERM]NG TREKVOGELS

Is er nog we1 werk voor het Nederlands Comit6 Bescherming Trekvoge)-e
nu de Richtlijn van t1e Europese Gemeenschap is aanvaard, die paaL en
perk l'redöi:lt te stellen aan de massale vogelvangst en jacht? Ja1 dat
is er zekey. Om te beginnen za1 het nog veel moeite kosten om de
Rlchtl-ijn te effektueren en blijft voortdurende waakzaamheiit geboden.
I"laar bovendien worden er ook veel vogels gevangen en geschoten in
Me<literrane'lanrlcrr.1 i.o gccn 1id zi-jn van d"e EG en waar de Richtlijn
dus niet geld.t, Voorlopig blijft er dus genoeg te doen voor het
Nederland.s Comité.

EIIROPEES COMIT6 EN COöRDÏNATOR.

IIet Nederlands Comit6.maakt deel uit van het Europees Comit6 voor ile
pröventie Ían massavernietiging van trekvogels. Dit Europees Comit6
qÍerd in juni 1978 (? red")1 tijdens de 17de tiUereldeonferentiè van de
Internationale Raad voor Vogelbesche:'ming (rCep) te ohrid, JoegoslaviË1
opgericht.

De Nederlandse bioloog Siegfried trïoldhek werkt enkele dagen per week
aIs coördinator van het Europees ComÍt6. Hij maakte, met financiËIe
steun van het Prins Berrnhard'Fonds, reizen naar bijna alle landen rond
de Middellandse Zee. Een vergelijkend. overzicht van de toestand op
het gebied van de trekvogelvangst en -bescherming werd zo verkregen.
Hij stimuleert nationale en loka1e vogelbeschermers om zi-ch, samen met
het Europees Comité, in te zetten voor propaganda en eclukatier voor
betere wetgeving cn toepassing van die not;erií<rg, voor de .bedCtrermÍng
van gebicden'die voor ..trekvogels van belang zijn.

Daarnaast 
'houdt 

Síoldhek zíc|n bezig met het begeleiden. van projekten.
0p het ogenblik is het nog vooral het Ned.erlantls Coinit6 dat fondsen
voor projekten beschÍkbaar stelt aan het Europees Comité. Maar er
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word.t in Duitsland, Danemaz'}:en en Nourwcgen gewerkt aan de oprichting
van.organisaties die zich, net als in Engeland en Nederland, vooral
op fondswervigrg en propaganda concentrexerro Zwed.en heeft laten weten
voor speciale, p:ojel;ten fondsen ter beschikking te zul1en ste1Ien.

TINANCIëLN STT'L]]] VOCR D] TRL](VOGELBESCI.IER}.ÍING.

ïijdens de voorja..'r' 1.9?9 bijee:.:komsb van het Europees Comit6 is be-
sloten financj-dIe en crcsliund:-ge steun te verlenen aan de volgende pro-
j ekten.

ïn Spapje zullen dc l,rcliroutes en de 11gging van de overwÍnterings-
gebieden van Ce kraan'roge-'l- r:;orden bestu.d-eerd. Deze soort wordt bedreigcl
omd-aL pp tA.1..van plaatsc:r clc open eikenbossen waarin hij overwintertt
sorden yervangen cloo:: eucai;-p'cuslosseno Ool'. wordt geld gegeven voor
een publicitcitsca.mpr.gne rond deze s'budie, teneinde zowel regering aIs
publi.ek attcnt te maken op de noodzaak van bescherming van de over-
vriritéringsgebieCcr," die trou".icns ook voor and.ere trekvogels van belang
zLjn"

Franse vogelbr::'l-:.err"c;'r; ';crdon geholpen met he'b uitgeven van eduka.tieve
en foncl.sïoï'tycryendc p:i!-; ica'ï;ie o.rer trekvogels I daarin wordt d.e aan-
d.acirt ge;es-L-g;d cp he"I ber.;;i^an.;an 11.OCO vai:gstations langs de Franse
westkust, iTaar ;aarI:-jks :riljoenen zang'/oge1-s met netten worden ge-
VàÍr$€II o

Het ti;d.schrif'b,Pro Avibui va;1 d.c Ïtaliaanse vereniging voor Vogel'-
bescherriring (lfr- ) krijgt cteu:r voor de u.Ítgave van een speciaal
nummer, r';aaz':-n or.,dcr rce:: ar:tikelen kcmen over de EG-richtlijnen voor
vogelbescheri:in.g, d-c Con.re:rrlic van Parijs en de nieuwe ltaliaanse wet-
geving op he't ge'biec'. van cle jacht, die ncg veel te vrensen overlaat.:
Voorts vcrd; liillll ver'lcc,r - voori Ce uitgave van een eenvoudige en 

:

goedkope I'l,aliaanse vogelgi-ds vraarin niet all-een de in Italië voorl ,'
ko.mendc vogcls.or-ten vrcrd.en gctooncl en beschreven, maar ook informatie
te vihdcn is ove:: iroc mci] ïoge1s kan v,'aaï'nemen en besehermen. Ook
wo:'Ct een bi;dragc gele-re::d. in d.e lcosten van een parlementaÍre w&&r-
nemerr.:;-i. ,"-!r,-a.È oinvaL het geven van informatie àan parlementariërs
op Ïret.6cbi-cd vèr'r.l rr.at1-'-'-rrbescherrning en het rapporteren aan de Ital-i-
aanse vogel- .en na'i;rr:.rz'Lcschez'míngsorganisaties inzake wettenl wets-
voorstellen, e-boo I::. clar n:oet ook vermeld worden de steun aan de
voorlichting over cen referendum met betrekking tot de afschà.ffing
van de jacht in Ital:ë; ongeacht de uits1ag van deze voLksste mming
is het houden ervan . a.n groot belang voor het opwekken van de- publieke
belangstel1-i:-13 voor cle Italj.lanse natuur- en vogelbescherming .

He.t .to.taa.r- van Ce di'b voorjaar toegekende financiËle hulp bedroeg r^

orrg"r"", :í 5?.OOO"--" A:l- ee::der ziSn pro jekten in Tunesië, Italië,
.UaÍta, Kreta, Cyprirsu }la11orca en Turkije gesteund voor een totaaL
van ongeveer Í 1'TOnOOOr--o

Er is veel rneer vraarïoor het Europees Comit6 zirch zai- moeten inzetten,
onde:: a.nderc in Oost-l.lec'.j"terrane landen. Het zaL steeds geschieden in
nauï\re samenvlerking met landelijke en plaatselijke natuur- eR'vogel-
bepcherrni.ngsorga.nisatie s cn met IILW/t'nrlf r ICBP en het Ínternational
ïtlaterfowL Research Bureau (lV.fnn),

ER ÏS MEER GELD }iODlG

Er is nog veel 'n'crk te doen voor de aktieve vogelbeschermers in het
Mediterrane gebied. Het Europees Comit6 wil hen hierbiJ financieel
steuneno De velckontakten, ook met ÏUCN/WWF' ICBP en IWRB, bieden
eeÍr garantie dat het geld r,verkelijk effekti-ef rvordt besteed op die



pJ.aatsen waar dat het meest noodzakelljk is"

Uf lezer en Ièzeres, kunt daarbij helpen via het Nederlands Comit6
Bescherming [rekvogels, Driebergseïreg 16 B, 7?OB JB Zeist, welks
postrekening i-s: 7519"

Het Com5.të, officieel een §tichting sedert 4 november 1976 is een
samenwerkingsverband van vertegenwoord,igers van de volgende organi-
saties:

- Bond van PoLitie-ambtenaren ín Nederland tot Bescherming van Dierent
Utrecht

- NederLandse Sectie van de Internationale Raad voor Vogelbeschermingt
Wassenaar

- Nederlandse VerenÍging tot Bescherming van Dlerenr I s-Gravenhage

Zeist- Neclerlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels,

- litlereLd Natuur Fonds - Neder3-and, Zeist

- I[or].d llJil-d11fe Rangers van het l[ere]-d Natuur !'onds - Nederlandt
Zeist

VrijwillÍger gevraagd voor de organisatie Vrienden van de Trekvogels

Het Comité zou graag regelmatig bijdragen wilIen ontvangen van dona-
teurs en donatrices. Voor het organiseren en bijhouden van zotn
organisatie rrVrienden van de Trekvogelsrr wordt een vrijwillige kracht
gezocht, bij voorkeur wonend in het centrum van Nederl-and. Híj/zij
zou periodieke adninistratieve werkzaamhed.en moeten verzorgen, in
samenvíerking met secretaris en penningme6dcr'ran het Comit6, en tevens
behulpzaam zijn bij propagandistische akties.

De secretarisl Dr. Fo Paur,-r, zaI graag schriftelÍjke aanmeLdÍngen ont-
vangen via het adres NederLands Comit6 Bescherming Trekvogele,
Driebergseweg 16 Bt 7?oB JB Zeist.

ZiJ die btj wiIlen dragen aan de kosten van het betreffende referendum
kunnen d,it rechtstreeks doen, zoals aangegeven in het schrijven van de
Heer Vloltlhek. Het bestuur za\ zich beraden in hoeverre de V.UI,G. ben
blJctrage voor dit goede doel kan doen.

secretaris B.H. Rypkena.'

Comectíe ledenLijst:
A'N. Swart, postcode moet zijn 7912 DC.

Nieuwe l-eden:
C.,1. ftazevoet, Thomas à Kempisstraat 40rtï 1064 Lr,1í Amsterdam, teI. lrgrgg.
.r.R. Philip, Niersstraat 36"t , 1078 vt Amsterdam, te1. 640685.
C. v.d. Terp, VechtstraaL 83ttt 1O?9 JB Amsterdam, tel. 448rO?.
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Nieuwe led.en en mentoren

In het verled.en is gebleken dat voora.l nieuwe led.en van de V.hl.G. moeílijk
aansluiting vond.en lcij d.e aktiviteiteh.Van cle wat ervaren vogelaars.
0m d.it te ondervangen hebben een a.antal vogela.ars zioh bereid. verklaard. d.e

nieuwe Ieàeri te begeleid.enn Deze ttmentotrsxil houden op verzoek excursies met
enkele nÍeur",lé led.eno
In d.e onderstaand.e lijst vind.t U d.e namen en adressen van d-eze mentoren. U

krlrt hen rustig opbellen aIs U iets r,.riIt weten over d-e excursies.

I'Ientoreni , l

F. Vogelzang -be1. s 99 79 37 , bellen tussen 6 en 7 uur, niet
Beukenhorst 407 or: vrijd.rr.g en zonde.g.
1112 BII ])iemen

teI" c 76 10 65Drs.
JOM'
107 1

EoJ"Mo Veling
Coeneirstra.at 31 I t

ïdC Arnsterda.nt

R" Schoevaarrt en/o6' S.
Jelr.erstra,art 77 Itr
l OTB 1,IB Anisterda:rn

Schoevaart
-':'e1. e79 01 20, bellen rond 6 uur.

Mo van d.en Berg tel.s 84520p, be1tren tussen 6 en'/ uur.
varr Reigersbergenstraat 71 t t t
1052 SV Ams'berd.aml

Ë.E'.-AlnïrËrr* 
-- : T"ï'ï 7g1f66

Lomi,nstra,a,l )1
1075 PZ Àtrsteída,rn

Bellen tussen 6 en J uur.
Liefst nieuwe leden mct nog grringe vo-
gelkennis,

A.S. Brartd.er
Legm eerst raa,t 'l6
1O5B NIÍ Amsterd.am

te1. c 155398, niet op maand.ag en dinsdag.
Liefst nieuwe leden met geringe vogel-
kennis"

ï,[A]31{.il}'11NGS CIUB DÏ'S, 1il\] OPGEtIiVm,Ï

Na nrim vier jaa,r is op ! mei 1979 d.e Wa,a.rnemings CIub Diemen (t"lCO) opgche-
ven. Hocr^iel gestreefd r,.rerd l1aa,r ecn best,r.ilf,1 van minstens vijf jat.r, vond" een

arurtal leden van he'b hoofdbestuur red.enen om tot vervroegd.e opheffing te be-
slui-ben. Ie organisatie vem d-e diverse gezarnenlijke aktiveteiten d.reii";tlc wat
stroever te ga,an verlopen da,n ge,.renst leek" Voor d.e evcntuele verdere ak'si-
viteiten leek een ot:ze'b,als de la,;r.'i;s'be ja.ren d-oor o?le gebnrikt, niet langcr
nood.zakeli jk.
Het uiteenvallen va:r d,e iliemense gïoel? .houd-t niet in d-a.t er níets meer ge-
d-aan za]- worrl-n in zuid--oost-Groot*Amsterc1.am, Da.a,rom i'lillen vrij niet alleen
iedereen d-ie d-e 1a.,-bste jaren medewerkin3; heeft verleend aan de verschillen-
d-e aktivitei'cen hi.ervoo:: bcd-anken, maa-'.r tevetrs clegenen d.ie met narne betrok-
ken zijn gerlreest bij het roofvogelslaa.p-brekond.eraoek er op wijzen, clat deze

aktivfl.teit in led.er geval gekontÍnueerd" zal l'rorden in het komende winter-

Tr,tij r,rensen d.e V'rtrG-Amsterd-am.veel goeds toe ín de voor voqe'lwerB.Srocpen
kLaarblí j}<eJ-ijk zo moeilí jke ti jd.

Na.mens d.e ex-WCD,

Guus va,n DuÍn:.
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Het Beatrixpark is in 1938 aang,elegd aan de zuidelijke stadsrand van
Amsterdam. Sl-echts door de Zuidelijke Wandel-weg en de Oude Ringspoor-
dijk was het afgescheiden van het nog geheel onbebouwde Buitenveldertse
poldergebied. Het was + 12 ha groot"
In de loop van 1)61 viel het aangrenzend deel van de Zuidelijke ttlandeL-
wegr inclusief de daaraan gelegen tennisbanen en een Volkstuinencomplex,
ten offer aan de voorbereidingen van de omvorming van BuÍtenveldert tot
woongebied" Langs de zuidrand van het Beatri-xpark werd een nieuwe \^reg
aangelegd, de Groene Zoom, waarlangs ook autoverkeer plaats vond" Ben
verbinding tussen f,ark en Groene Zoom nas er niet.
Deze kwam tot stand ten tijde van de aanleg van de Floriade ?9?O),
ter gelegenheid waarvan het Groene Zoom gebied, van origine niet meer
d,an een smalle strook, aanmerkelijk noordwaarts werd vei.rreed en beplant
met bomen, heesters en kruiden (o.a" een rÍkruidentuinrr)" Inclusief deze
vergrote Groene Zoom, r.'aarmee het Beatrixpark sedert de Floriade met 2
bruggen verbonden is, is nu een groengebied 66nwezig van ongieveer JO ha,

Het oorsprokenkelijke Beatri; r:ark was voornamelijk beplant met laag loof-
houtr waarbij veel uitheemsen" Daartussen verspreid bevinden zich en-
kele coniferen. Er is nog een naaldhoutbosje van Douglas spar en grbte
zilverspar, en een - nog kleiner - dennenbosje. De bossages zij versnip-
perd door a1ler1ei paden" E;' j.": een speelr.rei, en een stuk grasland dat
al-s ligwei bedoeld was" Honcleir mogen er los Iopen"

IIoeweI de oude bepi ::ting grotendeels in stand b1eef, onderging ook het
Beatrixpark ten behoeve van de Floriade enige metamorfosen, die ooao
het kruidenbestand (zij het niet-wilde kruiden) ten goede kvíam.
Het spontaan opkomend onkruid vrordt :--egelmatig weggeschoffeld en de
struS.ken worden gesnoeid en kort gehouden"

Er zijn enige, meest ondiepe, waterpartijen, en een diepere vierkante
plas achter de RoAoïor op de plaats waar vroeger de Boerenwetering dit
gebied doorkruiste"

De Li.ist:
De lijst van waargenomen vogelsoorten za1 waarschi'nitjt< niet vol-ledig
zijn maar is ook niet o:rgesteld met het doel voor ogen om een perfeote
avifaunistische lijst af te -'l-erreren" Belangrijker is dat hiermee aangetoond
wordt dat een betrekkelijk k1ein, druk door d-e mersbezocht, en regelna-
tig onderhouden, gebied nog opvallend soortenrijk kan zijn"
De grenzen van het gebíed zijn a1s volgt: in het oosten het R"A.I.compIex
met de bijbehorende parkeerterreinen, in het zuiden de dijk van de voor-
malige ringspoorbaan, in het westen de flatgebouwen aan de verlengde
Beethovenstraat, in het noordwesten het Zuider-Amstelkanaal en in het I
noorden de Diepenbrockstraat. Voor de volledigheid moet wc'rden opgemerkt
dat ook waa.rnemingen die op of boven deze grenzen zijn gedaan in de liJet
vermeld staano

Jaarvogel:

Jaargast:

Zomervogel:

Zomergast:

een soort die gedurende het hele jaar in het gebied
voorkomt en daar ook broedt
een regelmatig gedurende het hele jaar voorkomende soort
die echter niet in het gebied broedt"
regelmatige broedvogel die in de winter niet of sLechts
incidenteel wordt waargenomenc
een regelmatig in het gebied doortrekkende erl ovepzoln€-
rende soort, die in cr.e winter buiten de trektijd niet of
slechts incidenteel wordt waargenomenc

G e b r B_i- k t_e- t-9 r nL9 n s n_*}gL b-9-!§ lc g3lgi
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Wintergast: een regelmatig in het gebied doortrekkende en overwin-
terende soort, d.ie in de zomer buiten de trektijd niet
of slechts incidenteel wordt waÈrrgenomen.

Doortrekker: een regelmatig in het gebied doortrekkende soort die
in de winter en zomer buiten de trektijd slecht inci-
denteel wordt tíaargenomen"

Toevallige Gast:een soort, die in Nederland regelmatig wordt waargenomen
maar waarvan uit het gebied niet meer dan vijf vra&?-
nemingen bekend zijn"

Toevallige Broedvogel: een vogelsoort die rcgelmatig in Nederland broedt,
maar niet meer dan vijf maal broedend in het gebied is
waar6enomen "

Onregelmatige Broedvogel: een vcgelsoort die regelmatig in Nederland
broedt, naar niet jaarlíjks in het gebied broedt.

vogelsoorten in het Beatr ixnark en de Groene Zoora"

flIU - Broedvogel tn 1)fl (t,.vee broedsels van hetzelfde paar met respec-
Lievelijk 2 em J jongen)" Tn 19?B een broedpogingz op 29-5 en 1O-5 werd
met een nest begonnen, maar de vogels zijn waarschijnlijk door zrríemmero

verstoord. Vanaf l-) eehter opeens 2 ad. en 2 juv. in de R"A"I"vijver
(afkomstig van het broedgeval aan de Reinier Vinkeleskade ?). Verder
ook waarnemingen van niet-broedvogels ooao op 12-) 2 adulte exx" i-n het
Zuider-Amstelkanaal .

DODLARS - Toevallige gast: In de abnormaal strenge winter
a"n-"zTg in het wak da'b werd opgengehouden. Vanaf 26-12
aldaar; op 2O-1 de laatste waarneming n.1" van 1 ex.

KUIFEIjND - Toeval-l ige gast; i

196211961
2 exentplaren

n de winter van 1962/1963 aanwezig in een
-2-1961 nog een paartje; laatste waarneming
aanwezig was"

AALSCHOIVER - Toevalli ge gast z z6-4-1976 2o exx. overvliegend richting
15-4-19?8 '1 ex o ov€t-oost; 12-3-197B t erco overvliegend richting oost;

vliegend richting oost o

BLAUii'IE REÏGER Jaargast: Fouragerend langs de waterpartijen en regel-
matig overvliegend waargenomeno

PURPERREïGER - Toevalli ge gast: 14"9"1977 1 adult exc overvliegend
richting zuidwest"

OOïEV.3AR - Toevallige gast: op 1-4-1974 vlogen 2 exxc over het St.Nico-
laaslyceum en de i ingspoorbaan"

IEPELAAR - Toevallige gast t 1962 een juvo exo fouragerend op de grans
van net"park en het opgespoten terreino Een Blauwe Reiger attaqueerde hem"

lÍrrILDU EEND - Jaarvo ge}: Het is de vraag of er naast de talrijke boeren-
eenden ook nog wilde exemplaren in het park komen. Waarschijnlijk gebeurd
tlit aIleen in strenge winters"

wak dat werd opengehoudenl 2Z
op 1-3-1961 toen er nog een í

KOI,GANS - Doortrekker3 ocà " op 2J.12.1976 toen er boven heel Groot-Am-
§terdam sterke trek van deze soort waso Over het park vlogen toen enkele
groepen richting oost.
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GRAUT,'JE GANS - Doortrekker: op 15-12-1971 20 en Bo exx" vliesend richting

38 exx. richting oost"oostl U-12-1976 2J exx" richting zuid; 13-2-19?8

KNOBBELZ1íÍAAN - Jaargast: broedvogel in 1962. Dit.waren echtc,r twoe tamme
vogels" Víordt de laatste j.aren zelden meer waargenomeno

BUrSëIp - Toevallige gast: 12-9-1pl8 een ex. vliegend richting oost,

SPERI{ER - Wintergast: enkele waarnemingen, vooral- boven de Ringspoor-
lïffi.u.. op 17-12-1g?j u"r, ? overvliàgcnd.

RODE !/OUW - To.evallige gast: 13-3-19?? een adult ex" overvliegend richting
zuïd"*: '.

WE§LEliryEF - Toevalrige gast: 21-)-1)lJ een ex. overvliegcnd in zuid-
westelijke richting; 1-1o-1 !/6 een ex. overvliegend richting oost,

BRUINE KIEKENDÏ.II.I - Toevall ige gast z 11-10-1)16 twee exx. schroevend.
op de thermiek richting oost.

SMELLE44N - Toevallige gast z 19-2-1)16 een ex. vriegend. boven he,; R"A"r.
complex "

BOO\ilyAl,K - Zomer6ast: waarnemingen van half april tot in de tweede helf t
van september van meestal é6n ex.
Vroegste waarneming: 15"4"19?B
Laatste waarneming,: 21-9-1975

TORENVALI( - Jaargast: Regelmatige wa.arnemíngen van overvliegende dan
we1 biddende exx. Broedvogel naaste omgeving o"a" van de
l/n 1962 aan de Zuidelíjke Wandelvreg.

sportvelden en

E-4TgIg§" - Voormalige jaarvogel: broedde vroeger op de Ringspoorbaan,
is echter niet meer waargenomen{ sinds de aanleg van de autoweg alhier.

FAZ4§! - Voormalige jaarvogel:
Ringspoorbaan" Ook deze soort
autoweg op de Ringspoorbaan.

verschillende r,raarnemingen bekend op de
is verdwenen sedert de aanleg van de

KRAANVIGEL_ - Toevallige gast z a8-11-19?? 66n ex. roepend richting
oost "

WATERHOEN - . aarvogel: Broedend in de aanvJc '
worden rogelmatig verstoord door personen bij
gedachte nog niet leeft "

ge rietkragenc De nesten
wie de natuurbeschermings-

MEERK_OET - Jaarvogel: voor deze soort geldt hetzelfde als voor de vorige
soort "

SCHOLIIKSTER - Zomergast: enkele waarnemingen van overvliegende exx.
*-ï -19?6; op z4-5 en 20-6-1 967 2 Iorragurende exx"

KIEVry - Zomergast: enkele waarnemingen van overvliegende exxo ooBo
op 23-5-1976; op 5-?-1967 een fouragerend. ex"

GouDPLll-vïEB - Toevallige gast: 1o-2-1)14 een ex" roepen overvliegend"



]IíATERSNIP - Toevall

HOUTSNIP - Winter gast: oktober

_ 13 _
ige gast z 30-7-1963 een ex, overvliegend.

17 "7:1)ll een ex"
uit een naaLdhout-
een ex. overvliegend.

1976 een dood ex.1
een ex. :opvl iegend

gevonden; 8-1 2-19?B
overvliegend; 2J-) en 264-1977
bosje i 13-11-19?8 een d.ood ex.

WUL-P : EnkeLe waarnemingen van overvliegende exxo ín 1961: van 3O-7 tot
in oktober dagelijks waargenomen" In 1962/1963 regelma.tig slaaptrek
over het p;Fd< van en naar slaapplaats aan de zuidzijde van de Ringspoor-
baan o

GRUI1O - Toevallige gast 3 26-8-19?? 1 exo vliegend richting oost over
het R"A"I"compIexl 11-3-1978 I ex, baltsvliegend en rrzingendrt richting
oost ( ait ex. hlas mogelijk afkomstig uit het Arnsterdamse Bos. Het was die
d.ag n.1 . zeer mistig. )

OEVI]RLOPER - Toevallige gast z 25-5-1963 1 ex. vliegend over het Zuider-
3A-?-196] iaem; 1964 een rrraarneming van een fouragerend. ex.1Amstelkanaal;

9-10-1977 1 ex. overvliegend gehoordl 5-9-19?8 '1 ex, overvliegend ge-
hoord c

GROTE MANIELMEEUW - Winter gast: waarnemingen vooral op en boven het
Zuider-Amstelkanaal 

"

ZILVERMEEU!{ - Enke1e waarnemingen per Jaar, vooral in de winter maar
soms ook wel in de zomer. '

STORMMEEUW - Winterhast: waarnemingen vooral in de omgeving van het
Zuider-Amste1kanaal" Op 5-2-1977 2 fouragerende exxo

[plO,lESUW - Jsargast: meestal profiteren de exxc van deze soort van de
aanwezigheid van de eendenvijver waar erg veel met brood gevoerd wordt.
Op het Europaplein is aI enkele jaren een slaapplaats van deze soort
waar maximaal ongeveer 2OO exx. verblijven"

VÏSDIEI' - Zomergast: verschillende,waarnemingen van overvliegende d.an
wel fouragerende exxo

HOLENpUIF - Jaarvogel: sinds 1977" ln dat jaar werd er een speciale
bosuilennestkast opgehangen waar ook deze soort van profiteert, getu{ge
de broedgevallen in 1)ll en 1978,

HOUTDUIF - Jaarvog'e}: buiten het broedseizoen sociaal overnachtend in
het sparrenbosje.

IORTEIPqI.E - Toevallige gast: 1-6-19?? 1 exo overvliegend; 5-9-19?8
'1 ex. overvliegend"

TURKSE TORTEL - Jaar gast: de exxc van deze soort zitten vooral bij
eendevijver, waar zij p:lofiteren van het uitgestrooide graan voor

de
de eenden"

KOEKOEK - Toevallige gast: 17-5-1964 1 6 roepend overvliegend" EnkeLe
waarnemingen op de Ringspoorbaan.

BOSUIL - Waarnemingen zinds begin 1g??. ïn dat jaar een broedpoging in een
epeciaal voor deze soort opgehangen nestkast. Er vrerden twee ej-eren gelpgd
maar deze kwamen door onverklaarbare oorzaken niet uit.
fn 19?B hraren het ö en het ? i, i"aer geval weer ( of nog ? ) aanwezig in
het voorjaar, maar er is, ondanks dat er weer balts is qaargenomen, niet
gebroed. ''1'

Ej§§gf!. - Jaatvogel: rs winters arílwezig op een roestplaats; hoogste aantal
alhier 7 exx. op 1B-lz-1971"

GIERZWALUW - Zomergast: waarnemingen van de twsede helft van a.pril tot
eind augustus"
Vroegste waarneming: 22-4-1975
Ï,qetste r.raannemi ne: 2



IJSVOGEL - Enkele hraarnemi
volgens. een krantenbericht
1 ex. vissend i 4-9-1962 1 ex. vissend; 3-10-1962 1 ex.; 2-3-19?8 1 exo
J-angsvlíegend.
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ngen in het winterhalfjaar, te wetenl 11-2-1)62
gezien in het park; 17-2-1962 1 ex,; 25-1-1962

aL1ige gast: 4-4-lg6O 1 ex. op Zuidelijke !íandelweg
4-8-1961 een jonge groene specht doodgereden op de

GROENE SPECHI- Toev
gehoord en gezienl
Zuidelójke Wandelweg; 9-6-1977 '1 ex" gezien en gehoord.

GROTE BONT1I SPECHT - Toevallige gast: 21-9-1975 1 exo i 18-2-19?? 1 ex.1
29-9-19?8 1 ex" gehoordi 25-11-19?8 1 I exc

KUïFLEEUI'/ERIK - Enkele waarnemi ngen op de Ringspoorbaan vooral in de trek-
detijd" Sinds de aanleg van de autoweg niet meer waargenomen. Komt in

omgeving bijv. Gelderlandplein nog regelmatig voor ó

VELDLEEUbJERIK - Doortrekke r, d.och ook wel waarnemingen buiten de trek-
n 196O nog broedvogel in Buitenveldert.tijd zoals op 9-12-1978" I

BOERENZ,JAIUW - Zomergast: Ook waarnemingen van fouragerende exx.

HUI§4,JAIUW - zomergast: broedvogel van d.e naaste omgeïÏri§-'di'd. dtttiddtJX§c;vl;:roT EL

jaren sterk is achteruitgegaann De Lroedvogels fourageerden vaak boven
het park.

OEVERZWAIUI/J - Broedvogel van de Ringspoorbaan ín 19?6; Er waren toen
1l holen waarin gebroed werd. Buitan deze broedgevallen enkele waarne-
mingen, vooral in de trektijd, boven de Ringspoorbaan

BOOMPIEPER - Toevalli ge gast: in '1978 van 1-6 iot ong. Zf ,6 1 zingend
6. Het betrof hiet waarsehijnlijk een enÍgzins uit de koers geraa,kt ex.
dat een redelijk biotoop aantrof in het park ( fri5 zat in^het grove
dennenbosje) en daardoor is blijven hangen. Hij kon geen Y aantrekken
met zíjn gezang. M.i. kan hier wel van een (zang)territorium gesproken
worden.

GRASPIEPER - DooTtrekker en waa"rschinlijk broedvogel van de Ringspoorbaan.
Sinds d.e aanleg van de autoweg bijna geen Ïraarnemingen meero

gflgg_$II§§I}ARL - Enkele waarnemingen, vooral in de trektijd, op de
Ringspoorbaan "

KLAPEKSTER - Toevallige gast: 16-10-1974 1 ex" op de Ringspoorbaanl
exc op de-Ringspoorbaan"

WINTERKONING - Jaarvo gel: bet aantal broedparen schommelt tussen de
5ende8"
HUGGEMUS - Jaarvogel: het aantal broedparen schommelt tussen de 5 en
de /"

GROTE LïJSTER - Toevalli ge gast: 8-t O-19?? 1 ex.

KRAMSVOGEL - Wintergast: waarnemingen van november tót in d.e tweede helft
van maart.
Vroegste waarnemingt 1O-11-1975
Laatste waarneming: 22-r-1964

;'li.



ZAIIGLïJSTER - Jaarvo

KOPERWïEK - tíinterga
Vroegste waarneming:
Laatste waarneming:

BEFLIJSIIIR - Eo
?-4-19?4 1 o;
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ge1: het aantal broedparen bedraagt

st: waarnemingen van eind oktober tot
30-1o-1976

10-4-1976

gast: z4-6-lgZ7 een mannetj
B een mannetje zingen oP he
ing (Pr,ïrenestraat).

evallige gast: Z6-4-1973 1 6 en t ? op de Ringspoorbaanl
30-4-19?6 1 6; 1-5-1976 1 ö.

ong. 5"

eind apri1.

ingend op
t "Nicolaas-

1,1_ElE! - Jaarvogel: het aantal broedparen bedraagt ong. 12' Ook doortrekkende
ffio.r. op 't\-g-lg?B 2oo exxo aanwezig"
Vroege zangwaarnemingen z 2?-1-19?? en 28-1 -1977 c

Tlllr! - Doortrekker- in het voorjaar op de Ringspoorbaan.
Vroegste waarneming: 29-4-1g?5
ï,aatste waarneming: 2A-5-19?6
Sindsdeaan1egvandeautowegisdezesoortnietmeerwae.r8enomen...

PAAPJE - Doortrekker op de Ringspoorbaann tíaarnemingen in meiren van
eind augustus tot in de tweede helft van september.
Vroegste waarneming: 9-5-1976
Laatste paarneming: 22-9-197§
Sinds ae'àààfèé rop de aut'óààg is dèze soobt niet meer waargenomeno

7-6; r7:8:O7B 46" lge gast z t\-g-196?". 1 6 en 25-9-196?GEKRATT.GDE ROODSTÀART : Toevall

ZWARÍE ROODSTAART - Toevallige
het St"Nicolaas1yceuml 15-4-tg7
lyceum. Broedvogel naaste omgev

jaren zeventigl
V.NoltTuurnalt).

dend in het park zelf doch alleen
broedend in het park zeIf. Het aan

in de naaste omgeving. Tegenwoordig
tal broedparen komt niet boven de vier.

EZ
tS

NACH_T!.S4Aï, - Enkele waarnemingen van zingende exx. op de voorjaarstrek
o "a";p-2O-5-19?6 "

BLAUWBORST - 66n niet nader gedateerde waarneming uit het begin van de

op de Ringspoorbaan (Uit: Het wandelend blad van de

ROODBORST - Jaarvoge1: tot aan het einde van de jaren zestig niet broe-

KLEINE KAREKïET - Toevallige broedvogel en doortrekker z 1966 vanaf 29-5
ong,. 7 weken zingend"
196?z atreen oo 2-6 een zingend ex.
19?22 alleen op 19-6 een zingend ex.
1973'. 2 territoria op de Ringspoorba.an.
19?4: 1 territorium, Ringspoorbaan.
19762 alleen op 27-5 een zingend exo

Pg§FIggZ4§gEE - Toevallige broedvogel en doortrekker"
WZz atleen op 19-6 een zingend ex.
19732 2 territoria, Ringspoorbaano
19?4'. 2 territoria, Ringspoorbaan.
19762 alleen op 27-5 een zingend ex.



SPOTVOGEL - voo
1986--6 lerritoria
19632 1 territorium
19642 2 territoria
196521 territorium
19662 1 territoríum
19672 1 !'erritorium
1972t 1-2 territoria
1976t a1Ieen op 2?-5
19772 alleen op 21-6
19782 al-Ieen op 20-6
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rmalige broedvogel en doortrekker.

,l'

een
een
een

zingend ex"
zingend ex.
zingend ex"

ZWARTKOP - Zomervogel en doortrekker:Tffiex.
19642 2 a 3 zingende öö van 2O-4 tot 26-4. op lo-4 nog een 6 zingend.
19?52 l-1O een dood ö gevonden.
19?62 1 territorium
19772 1 territorium
19742 J-4 territoria
GRA§MU§ - ïn de jaren 19?4 tot
zingende öö op doortrek op de

en met 1976 ín het voorjaar verschillende
Ringspoorba.an "

TUINFLUïTER - Zomervo gel en doortrekker:
1946t 4 teiritoria
1963t 1 territorium
19642 1 territorium
1974t 2-3 te*itoria
BR^IAI{SLUIPER- Zomervo gel en doortrekker. Het aantal territoria schom-
melt tussen de 0 en 2"
Vroegste waarneming: 21-4-19?6
Laatste waarneming: ?

GOUDHAANTJE - Doortrekker en winter gast van september tot eind april
in groepjes tot 4 exx.
Vroegste waarneming: 12-9-19?8
Laatste waarneming: 25-4-19?B

VWRGOUDHAANTJE - Doortrekker en wintergast (meestal solitaire exx.)
helft van apriI.van september tot in d.e eerste

Vroegste waarneming: 11-9-1978
Laatste waarneming: 1A-4-1977

FITIS - Zomervogel: waarnemingen van begin april tot in de tweede helft
van september. Aantal broedparen ong. 6.
Vroegste waarneming: 5-4-1976
Laatste waarneming: 20-9-1977

TJïPTJAF - Zomervogel: waarnemingen van begin maart tot in.oktobero
Aantal broedparen orng. I
Vroegste waarneming: 2-7-19?B
Laatste waarneming: 12-1O-19?B

GRAUIríE VLïEGENVANGER - Zomerv ogel en doortrekker: tJaa.rnemingen van begin
mei tot in september.
Vi'oegste waarneming: 5-5-1976
Laatste waarneming: 12-9-1978

t

.f r"

I v.- L-

'r'



BONTE VLïEGENVANGER - Doortrekker:
-17 -

tíaarneningen in mei en van augustus
tot begin oktober"
Vroegste waarneming: 4-5-lg$
Laatste waarnemingi ?-10-1962

KOOIMEES - Tegenwoordig waarschijnlijk jaarvogel" Vroeger niet broedend
in het park zelf mgar al1een in de naaste omgeving. Nu door de ophanging
van enkele nestkasten misschien ook in het park broedend. Overigens
jaargaet" ( Door het niet beknd zijn met de eigenaar van de nestkasten
is het nog onzeker zijn van broeden te verklaren, zo ook voor de pimpel-
mees )

PïMPELMUES - Vroeger niet broedend, tegenwoordig door het ophangen van
nestko.sten waarschijn3-ijk wel" Overígens jaarg:st.

ZIilARTE MEES - Regelmatige wintergast. War.rnemÍngen van september tot in
mei van groepjes tot 6 exx.

MATKOP - Toevallige gast: 16-1-197? 2 exx.l 22-1-197? 1 ex.; a8-1-197?
2 exxc

§TA/.RTMIES - hlai:rnemi ngen sinds 19?62 2-4-l!f6 gehoord; In 19?B broedend
ín 2-3 paar. Overigens jaargast"

BOOMKRUIPER - In 1 978 constant aanwezig. Eerste wa.rrrrefiing op 25-3-1963
1 ex"; iq-TSZA waarschijnlijk '1 territorium.

SNEEUWGORS - Toevalli ge gast: Een niet nader gedateerde uetrrrleming uit
het begÍn ven de jaren zeventig
blad van de V.N"Tuurna ); 6.1.1
spoorbaan.

de Ringspoorbaan fuit het wandelend
1 exo langsvliegend over de Ring-

op
976

de ].

PUT!$R - Waarnemingen uit alle maanden van het jaar. Maximur:i aantal
exx.3 1OO op 11-9-1975"

SïJS - Doortrekker en wintergast: waarnemingen van eind oktober tot
in april"
Vroc6stc waarneming: 24-10-19?8
Laatste lrair.rnemings 8"4.t978

R{ETGORS - Toevallige gast:

GROENLING - Jsarvogel: het

KNEU - Niet jaarlijkse onregelmatige broedvogel,
Broedend in 1p46, 1963 Q), 19641 196? (?), 19?6
ook broedvogel naaste omgeving.

9-12-1978 1 exo

aantal broedparen schommelt tussen de L en

oveiigens jaar:gast.
, 197?. Vermoedelijk

BARMSIJS - Toevallige gast z 3-3-1973
Van deze waarnemingen is de ondersoort

GOUDVINK - Toevallige gast: 1?-1-1962

KRUISBEK - Toev a1lige gast: 28-7-1963

winter 1975 I exx.
end.

1J exx.i
niet bek

1 ex"

6 exx. l
1 juvo €xo

29-7-1963 noe 1 ex. i

lt

I
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VïNE - Onregelmatige broedvogel, no1. ín 1963, 1965 196? O), 19?6,
197ö . Overigens j airrgast .

KEEB - Inlintergast: Waarnemingen van december tot eind maart" 0p !-12-
1978 2O0 exx" fouragerend op uitgebleide disteld aan de zuid-kaat' ven
het perk.
Vroegste waarneming: g-12-19?8
Laatste waarneming: 11-3-1962

HUISMUS - Jaarvogel: broedend in de tuintjes van de Diepenbrockstraat.

RfN-GI\ÍUS - Enkele waarnemingen bekend voor 'l!/8, echter sinds het begin
van dit jaar redelijk frequent aanwezig en misschien broedend in de
nestka{ies. ( zie in verband met de nestkastjes ook bij koolmees) .

SPR4EUW - Jaarvogel: slaaptrek van deze soort over hct park

Z!{ARTE KRAAÏ - Jaarvogel: aantal broedparen 1 - 2

BONTE KRAAI Toevallige gast. 7-11-19?8 2 exx. overvliegend rÍchting
oost o

R0EK - Toevallige gastt 22-9-19?5 1 ex. vliegend richting oostl 1-5-19?6
1 ex. vliegend richting noordi 4-11-1)?8 'lp exx. vliegend richting west;
7-11-1978 1 ex" vliegend richting oostn

KAUVí - Jaargast: t s winters overne.chten er enkele exxo in het sparren-
bosje.

_EI{§TER - Jaarvogel o

VLAAMSE GAAI - Jsargast " Ín 1)ll 1 territorium.

en tenslotte
HALSB4§DPARKïET - Jaargast, mogelijk ook broedvogel. Eerste walrrnemingín 1976"

Steven §choevaart,
Jekerstra:tt 77tttt
1O7B MB Amsterdam
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BITOEIDVOGEI,I$Vts'ÍfARISATTID VAN DE IIBATIÍ(A}ïII .MI M'TIGE O}IIIGGsÏDE BOSPARÍIJUI IN
}IET AI{STT,RDAI,{§], BOiJ 11'I 1 979

1. Inleidine
Voor het derd.e achtereenvolgende ja.'.r r+erden deac lente de rrBalkanrr en enige
omlip;genil.e bosparti ju* (te wetcn d.c hlesteli jke en Oostelijke vleugel 7 zíc
fig. 1) op 'broedvogels ondergocht.
In dit artikel worden dc gegevens d.ie verkregen zijn ín 1977 en 1978, verge-
leken met de resultr,ten d.ie d.i-b jar.r r:crd.en behaaLd."
Hct geïnventariscerde gebied heeft een tota.Ie oppenrl;'kte van Q6 },a, verd.eeld.
in 33 ha geboomte en 13 ha gra,s1and.. Dc ts.:lkan bestaat uit 1O ha bomen en 2 ha
zonnevreid.e, cle Idestelijke vleup-;el heeft een grootte van 18 ha wa,a.r.vaÍL 7 ha
speelweide, cn d.c Oosteli.jke vlougel va.n 16 ha, beva.t, 4 ha gra,sla"nd.o Voor een
mcer gedetailleerde beschrj.jving ve.:r clc vegcta*ie en d-e gvenzen van dít ge-
bied, verwÍjzcn we naar Veling (lgll) cn }a.a1dcr (1973).

2. De verkre.gcn gegevens
Dit ja.ar werd het gebied. in totenl 16 keer bezocht, van be"gin maart tot en met
d,e maa:rd. j't:ni.

!qb-ef-L: §foS.evosef1ii"l v*n 19Í?,1q?B en

soort broed 1

trluu'b
Uild.e eend
Fazant
Meerkoet
Houtd.uif
Eurlcse 'uortel
Kockock
Bosuil
Grote 'lconto specht
Boerenzwaluw
hlinterkoning
Ileggemus
Z;urg1i jst er
l'lcrel
NachtegaaL
Bood.borst
KIeine ku,,rt:lciet
Zwartkop
fuinfluiter
Fitis
Tjiftjaf
Goud-haa"n-b je
Gra.ur"re vIi cgenvan§er
Koolmees
Pimpelmees
Mi'utkop
Boomkruiper
Grocnling
Vink
Ringmus
Spreeurrt
Wi el-er,raal
Zwa,r1;e kraai
l[cster
Vlaamse

1

2

5-10( 4 brue 544)
24-34
6-to
tnài(o 6
mín. 30
mín, 1

1 3-16
1

min..'{
min. 1

min. 4
5-9
2
1.
6-13
1 1-14
1

1.
mino 1

5
3

-
1

2

+?
4
3
33-45
2

2
1

t-z(ur"54z)
21
oóí-u
5-6
25
1

16
o

5-B
,l

5
1

9-10
10
1

1

3-4
9
1

1

3

1

+?
0-1
0-1
16-26

0-1
*l
3
2

33-42
2
1

2
1

1-z(br.5
7-9
7-9
2-4.
29-3o
msrco 2
12-15
4
4
1

2-3
8-r o

42 )

1 1-12
12-14

1

g-10
B-10

3
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Door kleine verschillen in het inventa.risa.tiegebied vr,uc 1)ll zíjn d.e aantal-
len vaa d.c F\rut on Boercnzwaluw Ln 1977 niet te vcrgelijken met de aantallen
van 1978 en 1979.

3. Uítrrrenclíee invloed.cn oD het b::oed"vo,qe1best.,rnd.
3.1 Gevolgen van c1e strenge wintcr

De afgelopcn rrinter heeft va,n d-c toen in ons limd. verbi-ijvendc vogels een
hogc toL geëist. Verr.ra.cht werd. d.:ur ook clat deze lente een achteruitgang van
het aLa.ntal broed.paren v.,m d.e standvogeLs in het inventa.risatiegebied. zou rror-
d-en va.stgestcld. ïnd,erd-aad- is dezc verwachting voor ecn enkel soort uitge-
komen.
De l,trinterkoning vertoont een sterkc .lchtcruitqang, van 21 broed.pt-r.ren in 1978
(Z+-lO in 1977) naar 7-9 dít ji:-.ro Van d-c norm,...le brocdoooulatie r,Iinterkoirin-
gen bleef na. dc strenge wintcr slechts zotn 3A/o ov@!oïn vergelijking met d.e
minirna,lc oppcrvlr,ktcn va,n dc territorir, in 1978, i.ra,s in 1979 geen vergroting
va.n de tcrritoria in het gebied. waarbe nemen (zie fig. 1 cn 2). ltogelijk is
d.it een aa,nni jzíng d"at hc-b touU"url,.anbod. i.n het voorja,ar van 1979 gelijk was
aan d.et van 1978.
Opvallend. is d.at deze lente; níct met zekerheid cen broed.,;cval in d,c tÍcstetij-
ke vlcugcl kon ï.^rorden v€rstsr-,steld (9 tcrritoria in 19?B). De Balkirn hcrbergcle
nu 2-3 broed.iraren ({.r,in 197q) on d.e Oostelijkc vleuge} 5 (9 in 1??B),
Wa.t betreft and,ere st,md.vcgclsoortcn wcrcl d.eze Icntc gecn achtcrrrítgang vast-
gesteld. Hou-bd-uif, Turkse tortcl, Bosuil, Ileggcmus, I!ïercle KooI- en Pimpel-
mees bleven nagcnoeg op hct pcil v,rn 1!JB.

3"2 De kap van het onclcrhout

In hct voorjaar werdcn in het invcntarisa,tiegcbicd op drastische uijzc la,gc
planten en struilcen wcggeke..pt. Aangenomcn d"a.t cl-e:zc ingrecp gcvolgcn hecf'b voor
hct brocd.succes ve.n d-e aan laag struikgewa.s gebonclcn soorten, Ís irienrit rnis-
sohien nog een dcel vi'n de achtcruitgr'n.,; vi:r"n d"e llinterkoning tc verlcla,ren. Bij
arrd.ere struikminncndc sc,orten vrerd ccn clergclijkc achteruitging niet vastgesteld.

4. Erige vcrt1ere oomerki ovcq d-e broed.vo.gclli.ist
Behalve d.c hij 1:a.m.graaf 3 genoemcl"c vera.:rd.cringcn d.oor uitwenclig;c invtroed.en,
ve.lt bij het d-r-,r-rrncmcn varl cle l:roedvogellijst nog het ccn cn.irnd"er op.
Al-lcrecrst het voorkomen van d.e Koekoek in d,it gebiecl" Dezc lentc l,rcrd. hij
vcrschcidene kcrcn tri'.Ar:(cnomcn a.a.n c1e KIeinc Vi jver (lnlestcli jke vlcuget), z!o-
da"t cen brocd.gcval bcr,.,rczcn k;1,n ï^rorclen geacht. ilopelijk keent rfezc nieuwkomcr
ook volgc,nd. jai:,r in cli-i; gciricd- -bcrLl-S.

0pva,llenc1 is -bevcnri c1c tcmgkccr v.n dc Fitis aIs lrrr,cd.vogel. Gcgevcns uit
d-e B:-11<in vFfl vroegcr jaren bewijzcn cli',.t d-c tritis hicr cens ccn tal-rijke
broed.vo..q;e1 r"4i.,s. Invcntr,risa.ties uit 1953t '1957 (Frj-eswijk en Bresscr 1958) cn
1964 (Reijndcrs 1965) gcvcn rcsp. 22, 7 cn 7 broedparell oDo Door d.e ja.rcn
hecn va.Lt een cluíd.elijkc venirinclcring va,n c1e broedpopulatic te const.:r,tcrcn,
l"la.t, cloor d.c veroudering v-n hct bos, voor de Fitis a,ls noma"al gcschoutrd"
moc'b word.cn"
Va"n [jiftjaf en Vin]< valt in 1979 ccn stijging tc mclden. Het a,:,ntal broed.pa-
ren vr1Jl d.c Tjiftjaf hccft vergclckcn mct 1978 ccn vcrd.ubbeling onderga.an. Va;r
d-cze soort is echter bekencl d.;,.t hct aavrtr"l brocd.paren van jaer -bot Jaar stcrk
kan vcrschillcn (LooO.c 1971, Dae1d-er 1978).
Ools d.it ja.r irerd hct broed"en vnÍr. twee pr,r.r Turkse tortels va.stgesteld. Na-
genoeg d.ezclfde tcmÍtoria als vorig jaa.r vrerd.en bezet" Dezc soort ga,at d.us
tot dc va.ste brocrlvogcls varr het gebied. behorcn.



-22-
(Inv. Balkan, pa,g.3)

5L-P*u-ie]-se,
Ae.n d.it d.eclgebicd- va.n ons invent,',r.risetieterrcin is in vroeger jaren reeds
veel- aarrdacht besteed. (zie o.a" Reijnders 1965), zodn,t r,rij ecn a,parte bchrun-
d-cling uiterst nuttig a.chten.
Dc BaLkan hecft ccn ot:perrrlals-bc vaJr 12 be., r'rAp.rvr.n 2 ha gr,'.s1nnd, en 10 ha bos
is. Ilct lros best.r,at uit 2J'/, nr,.,ldhout cn 751, ].ooflnout. Bij cIc invcntarisatic,s
van 1lll, 1964 en 1978 r,rcrcl cl,it gchiccl- in cen complex A en een cornplcx B ver-
d.ec1d.e bcid-e zotn ) ha, groot (zie fig" 1). Complex A bcst,ra,'r; uit ccn clicht
bos van eikebomen mc-b zecr weinig and-ere soorti:n en cen scha,r.rse o:rc'Lerhcgfoei-
ing vm hcesters en kruiden. Complcx B is opgebouwd. uit 50í" eiken/beukenbos en

JOfo na.e.Ldhout (c1cn, spar, taxus), rnet ook hi(rr een schaersc ond-ergroei.

[a,beI 2c ]Jroedvo Eels van de in 1978 cn 1979

soort hele Ba.ll<rn Cornplex A Cornplc:c B
oo 31 B1

Houtduif
Bosuil
Wintcrkoning
Heggemus
Za.ngLi jster
I,icrcl
Roodborst
Zwa.r-blcop
Tjiftja.f
Koolmees
Pimpelmees
Vinlc
Ringmus
Ekster

2_7,6-219
2

+
2

3
10
7
1

2

4
5

4
1

3

19-22
2
e-3
a-2
1-2
12
5-7
2
2-3
5
4-5
4.-5
2-3
1

3

0-4
1

2
1

4.

L

1

1

3
?

1

;

1

1

0-1

5
2-4
2
2

3
1

1-2
1

1

17 -19
1

1-2
o-1
1-2
7
3

0-1
L

3-4
4-5
1

2

227-1

1

2
1

3
6

5

Vlr.amse

;
1

3

)
J

1

Z

Ín dezc tabcl worclcn Faznnt , Roercnznaluw, .^.lsmed.e riet- en wetervogcls bui-
ten bcschoul.ring gelaton.

Eyenals vorig ja,.r vrerd.en de broedenclc Ringmussen, Pimpel- en Koolmczen a,l-
Icn in nestlias-bcn a.angetroffcn.
ïn ta.bel 3 r.rord.t d.e leeftijd- va.n dc r.nnplant vcrgeleken met het aen'LaL broed-
vogelsoorten en het arnte.l -bcrritoria, n,anr aarrlcicling v;rit Ígegevcns uit 1953,
1964 cn 1978"

PELJ
aer Icef-'ui i*rt r,':,n-b.r.1 bro lsoo cn aantal t a

1 3 10
21
14
14

1964
1978
1979

17
3t
32

7o
67'7 4
64-77

Uit ti.cze tàbcl blijk-b ccn verarrrting v;rn hc-b ,.,.ntr.l lorocclvogclsoorten na 1964"
Hct tota.al a,ut;e} tcrri-borir. blijft echtcr ongcvi,cr gelijk. BÍj vergelijking
va.n d.e jaren 1978 en 1979 vaLt meteen op dat d-c ,'.fgclopcn r'rintcn %eQr. rrcinig
tot gcen vcrmclering hccft tehÍeeg gebracht in het :'.:,ltt,'11 tcrritoria.

6. lc Houtd-uif. voorkeur voor naalclhout.-+ --

lite'b als vorig ja.;-,r r,rerd d-e Houtcluif geïnvcntaríseerd- op zmrg an balts en t^rcrcl-

er niet na...,r ncstcn p;czocht. Deze invcntaris;-'-bir.,:method.e ka,n mogclijk tot on-
derschr*ting v,.3 c1c aentallen broeclp&rcn lcidcn (niStsma 1ofiB)"
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Nog d-uidelijker dan vorig jaar uas de voorkeur van d.e houtd,uif voor naalcl-
hout" Een groot ged.eelte van de lloutd-uiven broed-c-l"e in het naa.ld.houtigeclcelte
va.n d.e BaLkan. ïn het naaldhout van de ldestclijkc vlcugcl bij cle K1cine Vii-
ver broed.d.en d.it jaar niet zoveeL Houtrluivcn als voríg ja,a,rn 0nzc ervaringen
komcn overeen met d.ie ve.n Bij1sma. clie ecn voorlceur van d.e houtd.uif voor spcr-
rebos van 2O-35 jaor (cle 3alkan-aanplent is 32 ja.a,r oucl) constatecrac (ai3ts-
ma. 1lJB ) .

7. Da,nkwoord.

Een uoord v;ur d-anh zijn wÍj verschuld-igd a.nn Patrick Bouthoorn en Jar: vi,:r
Ln.ar, d-ic d.c invcntarisa'bir.; in clc m.,r"ond. juni voor hun reker:ing narnen. llevens
bed.ankcn vrij Joop Buker, voor cnigc arnvullingcn on an%e gcgcvensc

B,Nawoord.

Na. d.it d.crd-e jaa.r achteroen invcntarisercn lijkt het ons nuttig ook een vier-
d.e jr.ar d"ocr -'oc gr.?;nc ïnrmers, nu is cr ccn hoop vcrgclijkingsm.Lterj.aaL ver-
kregen, wa.ard"oor Ín clc toekornst mogclijk onige in'terossa.nte vragen kunncn wor-
den bcrntwoord.
Ook volgsn61. ja.ar zulIen we lctten op dc Houtd.uif, met betrc},king 'bot zijn voor-
keur voor naald.hout. Tevcns zuLLen we lettcn or: de lfiinterl<oning, hoe snel clezo
populatie zich z .1 herstcllen vnn d-e klap v,rn deze strcngc winter.
Er zal dus oolc komcnd jaer geïnventa,risecrd, r^rorclen, chy om zotn Jrotrouwbaaf
rnogelijk bceld -bc krijgcn v:,.rl c1e brocd.vogclbevolking van Balkan en bijgebieden,
houd.en wij ons rl'.nbcvol-en voor w;iarneminge[ ve..n voor dc Ba1kan zeLdzame soor-
ten in dc komcnclc lcntc, (tijvoortccld- d.e Grote bontc spccht, Goud.ha.antjc cn
Grocnling) i

Rcmco Derald-er, Vcluwcla.rt 9 tAmsterd.am
IIa.ns Brouwcr, Louis Chrispi jnstra,a.t B,

Arnst erclarn
Ir:Ltcratuu!
Bij1sma, R. 1978. Dc Houtcluif (Cotumba Palustris) a.Is brocdvogcl op de ZInl-

Velutrc. ïns Dc Tjifti",f 23e 9-35.
Daalàer, R. 1978. Broedvogelinvcnta.risn,tic van d.e it8a11..,.*r cn enkele a.;rn1ig-

gend.e bospartijen in hct Amstcrd:msc Bos in 1978. In: MecL. bla.
KNNV-VWG-Amstcrd.aar 16; nr 3: 17-21"

tr''riesr^rijk, J. en H" Brcsser" 1958" Tjiftjaf en Fitis in hct Amstcrdamse Bos.
ïng Dc Levende na.tuur 61: 115-117,

Looclee J.W.D. 1971. Tjiftj.-.f r Phylo*"oous collÍbita (Viciffot)" In: Avifauna.
van l,lid.c1en-Nec1erl:nd, pF.B. 418-1.19. Van Gorcum & Comp" N.V. Assen.

Beijnclers, Jn 1965. Broed.vogclinvcntarisatis v3,n d.c ttBalkan" (Amstcrdamse Bos)
ín 1953 cn 1964" ïnc De levcnde natuur 6Bc 289-295"

Veling, 8.J.I,1" 1977" Broed.vogelinventarisa.tiettBalkon,tlAmsterd.amse Bos) - 1977.
ïnr l,ied., blad KNNV-Vï,rÍG-Amstcrd"arn 15, nr 4,: 6.



Waarnemingen in de regio
tweedei kwartaal 19?9 
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Amsterda* ir,"rrli.ef het Amsterdamse Bos,

Het is er niet van gekomen dit verslag in de vorm te gieten zoals het in
het vorige nummer van het Mededelingenblad is verschenen" Het vormt een
groot probleem de enorme hoeveelheid gegevens tot een enigszins leesbaar
verhaal te maken en voor zover dat nog mogelijh is weegt het uiteindelijk
resultaat niet op tegen hoeveelheid tijd die er aan besteed moet worden"
Er is nu gekozen voor een compromis waarbij de vertrouwde lijst van w&àr-
nemingen vooraf wordt gegaan door een korte beschouwing van deze gegevens"
Aangezieí de verschijning van dit Mededelingenblad is vertraagd zu11en de
waarnemi-ngen voor de volgende twee kwartalen bíjeen worden gevoegd in een
dubbel-nummer. Zodoende worden de waarnemingen over de periode juli t/m
november met veel belangstelling tegemoet gezien" Let U er echter goed.
op dat bijzondere waarnemingen vergezeld gaan van (ve1d-)beschrijvingen
omdat anders overwogen moet worden deze niet in het verslag op te nemeno

Zonder de kalender te raa,dplegen vras het zowat onmogelijk te bepalen
wanneer dit jaar de lente begon. Het was begin mei en nog volop win-
ter, hagel- en sneeuwbuien met temperaturen van om en nabij het vries-
punt" De wat vroege zomergasten, zwaluwen, fitissen en naghtegalenl als
vanouds op schema vertrokken uit een warm Afrikaans land, kregen nu met
we1 erg onvoorziene omstandigheden te maken. Het is een wonder hoe deze
kleine vogels in een tijCsbestek van enkele dagen de afmattende vlucht
over de Sahara en Middenlandse zee kunnen volbrengen en daarna nog re-
serves hebben om een periode van honger en kou te overleveno
Vanzelfsprekend verliep de terugkeer van de zomervogels erg stroef,o
Illustratief hiervoor is de elders in det blad afged-rukte lijst met ge-
gevens over de data van terugkeer in het Amsterda-mse bos gedurende het
afgelopen voorjaar" fn vergelijking met het vorig jaar arriveerden meer
dan driekwart van de soorten op een latere datum dan in 1978, welk jaar
toch ook a} geen mooi voorjaar had"
Sinds de strenge winter was de aa.ndacht dit voorjaar natuurlijk ook .
gericht op achteruitgang in aantal bij enkele wintergevoelige vogelsoor-
ten, Opvallend waren de weinige winterkoningen (een onterechte naam) die
het voorjaar hadden gehaald" Roerdompen, ijsvogels en baardmezen zuI1en
ook nog jaren nodig hebben om op oude sterkte terug te keren. Van de
kuifleeuwerik werden geeneens waarnemingen ontvangeno
Msar bij al deze negatieve berichten is het misschien wel verbazingwek-
kender dat nog zoveel vogels de vrinter herben weten te trotseren. De
hierira volgende gevarieerde lijst is daar een goede getuig€ vano

Gebruikte afkortingen : A"A" - Mej "Arntzen
voDro - Mej"v"Drooge
R"S" - R"Schoevaart
S"S" - S.Schoevaart
W"C"D"- tíaarnemersclub Diemen

FUUT
Ondanks de vele slachtoffers van de strenge winter een groot aantal
broedgevallen; Amsterdamse bos, ten minste 22 (v"Dr.), Beatrixpark, 2
(ss1, sloterplas f (Kamp), Harfweg (Kamp), Buiten-rJ, ten minste J
(v"d,Schot, Reynier Vinkeleskade 1 (v.d"Schot), Jac.P.Thijssepark 1

(stritter) 
"B/4 t 1OO exx., 14/4 139 exx" tussen Kruitfabriek en de Vijfhoek op

het ÍJ-meer (wCD).
1O/5 Z exx. Nieuwe Keizersgra.cht t"h"v" B"C"P" Jansen Instituut.

(Sterringa, med.Veling)

I
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DODAARS
Ï-EÏmorium Gaasperplas (wcD),
4/S 2 exx. in broedkleed in plasje langs spoorbaan halverwege Sloter-

iriA 1 ;;.-À;;,"ord recreatiegebd,ed Èpaarnwoude (B.hlcer, s"s. ) "

PURPERREÏGER
1o/4
12/4
29/4
29/4
5/5
7/5
t8/s
e/6

KWAK
1?? 1 ad.
27/6 1 ad.

'l exo Overdiemerpolder (ldCD).
3 exx" Bo'i.shol (S"S"1"

en 1/5 1 exo Gaasperplas (hlCD).
1 ex. N
'1 ex" O

1 ex. O

1 ex" K
1 ex. 0

"0.Meerpad (s"s"1.
,N.M" West (a"4", fam.van Veen).
.N"M" (A"A'").
everdijksepolder (S"S
everpark Meerzicht - Br:ker, S"S.)"

exc opgestoten door kokmeeuwen, Bergsepad, Ankeveen (S"S").
(zetrae t) ex. aldaar (v/cD)"

").hI. (A"A",

RALREIGER
11 en TB76 I ex. Bergsepad Ankeveen
2?/6 nog aanh,ezig aldaar (WCD) 

"

vJOUDAAPJE

(S"S" , Vrolijk e.voà. ).

17/6 In totaal

OOIUVAAR

vijf maal 1 6 langsvliegend Bergsepad, Ankeveen (S.S.).

3ó/T 1 ex "
kokmeeuwen

OOIEVAAR SPEC"

,1/5 1 ex. Zwevend - W. Jekerstraat

LEPELAAR

(n"s",s"s" ).

C;ffi;nemingen van overvliegende exx. op 4 mei werden bijvoorbeeld,
1O exx. in twee uur tijds waergenomen, pendelend tussen het Naardermeer
en hlaterland/ Zaanstreek" (\,ijCD) o

Fouragerend waargenomen in de Gaasperple.s, V,,eilanden Meerzicht, IJ-6i-
Iand, Zandput N"M", Over Braker Binnenpolder.

ZOMERTALING
hlaarschijnlijk definitief a1s broedvogel verdwenen uit Diemen en Over-
diemerpolder (WCn) 

"29/4 2 öö Gaasperplas (i,ícD) .
9/5 1 6 alhier (wc»).
9/6 1 exo Zandput N"M" (BukerrS"S" )
18/6 1 pr. Gaasperplas (wco).

KRAKI]END
29/4 1 pr, Gaasperplas (i,rCO) 

"5/4 3 à 4 pr", 4/5 ) exx" en 1J/J 1 ö vijfhoek (tnlcD)"5 pr.t '1

SMTENT

frï-l 6 opvliegend Diemerpolder (WCD).
7/6 en 19/6 1 6 grazend weilanden Meerzícht (S"S").
17/6 1 6 Ankeveen (s"s"; 

"

- O" Jekerstraat, in gezelschap van vier luj-d alarmerende
(s"s" ) "

4/4 en
8/4



KROONEEND
Vanaf '1 enkele exx"
daar 50 exx. verbleven,
13/5 1 ö 2e Diem (wcD)
14/, JO exx. waarpnd,er

TOPPEREEND

ffi--635" "r, 
', I v:.;riroek (wcD) .

BRÏLDUTKERWre,
den Ín meÍ").
3/6 1 O in rui Vijfhoek (l,icD) 

"20/6 2 ö6 aldaal (WcD).
22./6 2 ö6 en 1? Gorrr"e (Bukerrs.S").

GROTE ZA,T,GBEK

26

aanwezig bij de Vijfhoek mouovo 1J/J t,oen er al-
voornamelijk ö6" (WCD)

elechts 1 ?? Vin'.eveense plassen (Smallegange).

?-tteeA Nieuwe meer (S"S") (Votgens i.rifauna Ardamse bos zel-

Late waarnemingen:
sportpark Ookmeer

GRAUWE GiTNS

? (-tleea) goed in de
Buker, Kraak).

velen en vliegvlug bij

N.W" (A" a" ) .

rken van Buteo"b"yglpings
en eindband, lichaam en
mpennen wit met zwatte
d, (B.rufinus)t') (s.s")"
na:^tvorm in de regio.

later hreer
(Bouthoorn).

1/6 1

(s.s.,

24/4
28/4
22/5
3/6
17/6

B exx. roepend over Meerpad Ardamse bos
JO exxo - N. Ussloot (S.S")
4 exx o _ Z" Diemer,)o1der (l^lCD) 

"1 ex" OverDiemerporder (WCD) 
"B exx. langsvliegend Ankeveen (s"s").

aprilwaarnemingen en voorts,
ö - N"o. Middenweg (v,/CD)"
ex" Braakpark (Kouin[en) 

"

BRANDGANS
4/4 lexo-oo

TNDISCHE GANS

over N.M" (S.S")" (Aanvulting op bosaYifauna).

(!JCD) .2/
e/

2 ad" exxo cirkelend boven Diemerpolder
3 exx" langsvliegend Bergsepad, Ankeveen (Vogelsang, S"S")"

5
5

1

1

BUIZERD
ffia e*" - N,.o, bij Amstelstation met kenme
(ttRossig roodbruine stae:rt zonder dwarsbanden
ondervleugeldekveren rossig bruin, hand- en ar
uiteinden" Uiterlijk dus net zoals Arendbuizer
Overigens een tiental waarnemingen van de nomi

RUIGPOI-:TBUIZiIRD

SPERWER

Z"O. Diemerzeepolder (V,ICD) 
"

Nog ve
4/5
25/6

1e
1

1

RODE WOUW

?/5 1 è-x. vanui.t het zuiden over boerderi.j Meerzicht en
terugvliegend" (rtGevorkte staart, wi-t!e vleugelvtekkenrr)
Toevoegen Bos svifsuna.
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WESPENDIET

575----T "x. - 2"w., 3/6 1 exo - 2.a., 4/6
plaats van waarneming) (wCO) 

"16/S 1 ex. - lo/. Ruigoord (v.d.Schot).
1?/6 '1 exo - W. tussen Muiden en Muiderberg

BRUINE KIEKENDTEF

1 ex. o (Geen opgave

§uccesvol broedgeval zandput N"M", ] juv" uitgevlogen (S"S
overige temitoria:rGaasperplas 1 afz.i Dieme:rzeeaiSt z to
BLAUWE KIEKENDÏEF

(s"s")"

Vi j f hoek (i,i CD) "

.)
t 7

(
Halweg 1

CD)
,

W

Tot in
30/4
1/5

1

a D
è
+
o
+

ril regelmatig gezien Diemerzeedijk en
excursiepad Amsterdamse bos (4"a")"
Gaasperplas (IJCD) .1

,t" 3^I: rttALK
1O/4 1 ex" vliegend over veerpont achter Centraal station (S"S"')"
9/5 1 6 Gaasperplas (WCD). ttGemeld wordt dat de vogel van het toendra-
rasr Falco peregrinus caIiclas, wasrr. Is het mogelijk hier een beschrij-
ving van op te sturen ?
26/6 1 ö rustig vliegend over honkbalveld van unique Giants - o.N.o.

(wcD) 
"SMELLEKEN

Tot in april regelmatig waargenomen Vijfhoek (WC»).

BOOfÍVALK
Meer dan twintig waarnemingen ontvangen waarvan een groot deel uit de
omg;eving van Diemen en het .A.msterdamse bos. :

Eerste wrn" 2/4 1 exo Beatrixpark (S.S";.

PATRIJS
ffiïffin aantal achteruitgegaan in Diemen en overdiemerpolder en
Gaasperpl-as. Gevolg van strenge winter ? (l^lCD) o -

2/6 1 baltsenil ö in ruig terrein naast Kantongerecht parnassusweg (s.s.),

1/4 1

1/4 1

12/4 1

KWARTEL
Sfi3..Nachts 1 ex. roepend over
( toevccving bos-avifauna. )
17/6 minstens 1 ex. gedurende de

Territoria: zandput N"M"
paren (tvco), r,.r-eiland 'l

STRANDPLEVÏER

6 Ronde Hoep (v.d.Berg, Damhuis, S.S").
ö recreatiegebied Spaarnwoude (S"S")"
i golfterrein Duivendrc.cht (S"S.).

PORCELEINHOEN
16/5 1 ex" yoepend Ruigoord (v.d"Schot),

GOUDPLEVIUR
1O/4 minstens 250 exx" in zomerkleed - Z
12/4 1 ex" Ronde Hoep (S"S")"

KLEÏNE PLEVIER

kampeerterrej,n Amsterdamse Bos (Straatman)

ochtend roepend bij Gaasperplas (t/CD).

Diemerpolder (WCD) 
"o,

2 (Buker, S"S"), Gaasperplas meerdere broed-
(v "d.Schot ) .

Minstens enkel-e territoria Gaasperplas (i,uCD) .
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WATERSNÏP
Territoria: Gaasperplas, Diemerpolder (V,/CD), Ruigoord 3 (v.d.Schot).

HOUTSNIP

TT"x, Jachthavenbos (Bouthoorn) 
"

WULP

Tf J)J exx.1 17/6 49 exx, op slaapplaats bij Gaasperplas (V'ICD).

REGENWULP
11/4
29/4
30/4
2/5
e/5
10/5

6 exx, roepend over Vijfhoek - N"N.O.
1 exo fou:agerend Gaasperplas (WCD)
'l ex" Anna polder (v/CD)"
] exx" overvliegend Schiphol (ViCD) 

"
9 exx " Gaasperplas (hlCD) 

"1 ex. roepend - N. Koekamp Amsterdamse

(r,vc0).

bos (S"s" ) "

1ríÏTGATJE
29/4
B/5
tB/Y
29/6

'1 ex"
1 exo
'1 ex"
1 exo

gehoord Gaasperplas (\ÀrCD)

excursiepad Atdamse Bos (Brouwer,
Balkan Ardamse bos (R"li" ) "gehoord Burg. Stramanweg, Bijlmer

Daalder),

(Buker, S"S")

BOSRUITER

9/5 2 exx, Gaasperplas (WCD)
17/6 ats op )/J

OEVERLOP]IR
Vanaf eind april tot de tweede helft
mingen Amsterdamse bos, Gaasperplas,

van mei enige tientallerl hr&àrrre-
Vijfhoek enz.

ZVIARTE RU]T}TR
{A--- í èx. langsvliegend Bergsepad Ankeveen (s.s. ,R.s" ) .
29/4 1 ex" ,, 1/5 4 exxo, 14/5 1 exo , 18/6 t"n" 2 exx. Gaasperplas
9/5 5 exxo - o" Diemerzeedijk (!JCD)" (wco)
29/6 2 exx, zandput N"M" (Buker, S"S").

GROENPOOTRUITER
Waarnemingen aan noordkant Amsterdamse bos op )t
(a"4", s.s., Kraak).
1/5 1 ex., 9/5 2 exx. Gaasperplas (l,'lCD) 

"
7/5 3 exxo - hl" Jekerstraat (S"S" ) "13/5 1 ex" - W" Vijzelstraat (S"S")"

6, 7, 9t 10 en 1J ne:,

KANO.CITSTRANDLOPER
2 exx" - . Gaasperplas (WcD).

TEMMINCKS STRANDLOPER
s (WCD).

BONTE §TRANDLOPER
2/4 2 exx "ïffilrraen Meerzicht (Bouthoorn)
(toevoeging avifauna Amsterdamse Bos)

KLUUT

I

Broedgevallen:
zandput N"M" 1

3/4 11 exx.

Gaasperplas, enkele tientallen (WCD) 
"(s"s"), Halfweg ?

\ÀÍ. over kampeerterrein Atdamse bos (Straatman).
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GROTE MANTELMiIEU\.J
6/5 1 ex. - 0o Excursiepad Ardamse bos (s"s") (Toevoeging avifauna Am-

sterdamse bos).

KLEINE M/\NTELMEEUi/í
4/5 2 exx. subsp"
29/6 'i ex. subsp.

L.f.intermedius -
L"f.intermedius en

l^J. Vijfhoek (tnrcO).

) exx. L.f"graelsi, Diemerpolder
(HCD) 

"
IJ]TVLEUGiiI,STERN
W-1- ex.-ergsepad Ankeveen (s "s " ) "2?/6 '1 ex. op nest alhier (WCD)"
n.b, Deze vogel was gepaa-rd met een zwarte stern en
gelegd te zijn welke echter op onopgehelderde wijze

V]S,DIEF

er schijnen eieren
zijn verdwenen.

Eerste waarneming:
Een kolonie langs

GROTE STERN

9/6 2exx.-2"1lJ"
( tfGroter dan visdief

12/4 4 exx. Schellingwouderbrug (\"lCD)"
de Burg" Stramanweg telde 125 - 150 broedparen

over excursiepad (4"1") 
"

, minder diep gevorkte staartrr).

broedgeval Ouddiemerlaan (hlCD).

(Buker
cc I

)

TURKSE TORTEL
In maart werd het nestel en van deze vogels geconstateer d op een verkeers-
licht dat boven een drukke verkeersstroom hangt bij station Sloterdijk

(Kamp) 
"

KOEKOEK
Tí:E-n ex" rossige fase Vi jfhoek (víCD) 

"

STEENUIL
Succ esvol

BOSU]L
ffiqïra gehoord oosterbegraafplaats (v'rcD) 

"

RANSUIL
TilT* T ex. roepend rondvliegend bij eindpunt lijn ! Middenweg (WCD)"

G]iRZIíALUW
Twee vroege waarnemingen;
11/4 2 exx. Diemerzeedijk (wCo) 

"12/4 2 exx" Piui-den (vlco)"
23/5 duizenden exx. fouragtrend boven Diemerzeedijk en ïJ-meer (l',lCD)"

IJSVOGEL
Enige waarneming: 9/4 1 ex" Oeverpark Meerzicht (/r"1t";.

DRAAIHALS:ï97mr" Vogeleiland (Topsvoort, determinatie Brander)
1/5 1 exo kampeerterrein, op cle grond hieren etend (Straatman).
3/5 1 ex. Vogeleiland'(Brande!)
5/5 '1 ex, roepend park rrDe Bra.ak'r (Buker, S"S").
6/S nog aanr,rezig (Koningen)
9/5 '1 ex" Vijfhoek 1v,tco) "B/5 ea 12/J nogmaals waargenomen kampeerterrein"
10/5 1 exo exèursiepad neerstrijkend in een struikje (S"S").



a

30

GROEI'lii SPiiIiT
7/4 '1 exo gehoord bij gemeente terrein Ardamse bos (a"a").

KLEINE BOI\iTE SPECHT
2
1

'1 exo roffelend Vogeleiland (Brander),
2exx. achter efkaar aànjagend Vogeleiland (Branàer).

1O/, roffel gehoord neeuweneilanden Sloterplas (S"S")"
Voort een tienbal waarnemingen bij zowel de Elzenspeelplaats a1s in het
boven- en tribunebos (veIe waarnemers),

ZWARTE SPdCHT
1 :::i o Sch.inkelpolder, bi j boerderi j KI "Noordd 

j- jk (Hr.Gi jsse, med o

v,Dr.).
9/4 '1 ex. gezien en tw, -maa1 zeer hard horen roepen aan het
Ar danse bos, daarna r,veggevlogen - N.tÍ. (A"4" ) .

KUi 'LEEU!ÍER:-i.,

Jollenpad,

ecn waai'nei:iingen ontvargen !

BOOI,iLEEUi,JTRTi(
TA7+ l-x" ^r.a ov€r sbudentenflats Diemen (WCD).

Bl.,tR EttrZI/l-LtTil
E ef s t e ',Íair-Ll:ne:nl ::T : B/4 amstcrdamse bos (Bouthoorn).

ilUISZ,rIaLUlJ
Eers'te ,rair;:reming: 21/4 2 exx. Diemerzeedijk/Vijfhoek (]i/CD).
Ecn llolonie huiczwa]',rr^ten langs de Burg"Cramergracht bestaat thans uit
6 nesten" fn het begi-n der fO-er jaren waren er nog ! 15 nesten ma.ar de
kolonie verdween plotseli-ng tot er in 1)ll weer 6én nest was en vorig
':ar a1r'reer d.rie nesten (Kamp) 

"

oEïiiF.l!íAt,i_ 1'

Eerste vra.a iirer.ni-ng3 9/5 4 exx " - Z"w" Diemerzeedijk (WCD) 
"Bi'o:il.:o1onic,i;; zanoput N"M." 20 nesten (Buker, S"S" ).

Gaasperpr as 1 20 paar (\dCD) 
"

BOOIV]PIJ.]PER

Wf*n*;i':, 21/4 2 exxo, 11/5 2 exx. Vijfhoek (l^/cD)

ÏJATERPTEP,TR

-=-*b/5 2 exx" zien
L:oep gehoord. (S"S

Zsng',{aarnemingen Ar damse bos: 2, 11,
(a"4", voDro, de Groot)"
1/4 2 ex::. - Z"O" OverdÍemerpolder

opvliegen O"N.M" verdwijnend ri" N"O", alsmede
/ Kraak).

GELE KIJII(STAART
Voor het eers l-als broedvogel bewezen in de Diemerpolder (e paar) (VJCD).

GROTE LTJSTER
14, 15t 21r' 22, 24 april en J1 mei.

(rrco)

KRa}4SVOGJIL
iqr+ --q
3o/4 4
6/s 1

OXX o

eXX c

€xo a

t7

o.N
"No

" Overdiemerpolder (\,íCD)

oM. (a"1").
Mo (s"S", Kraak).

', 
J
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KOPERlf ]EK
Laatste

TAPUITwr1
el5
e/5
13/5

waarneming: 19/4 2 exx, ./Lr damse bos (Bouthoorn).

ex. Overdiemerpolder (WCD)
1 pr. Diemerzeedijk/Vijfhoek .(IJCD)
'1 pr" op talud Ringweg Zuid t.hov. Begrnpla;ts Buitenveldert
1 6 Kanton§erecht P;.,rnassusweg (S"S" ). (Rypkema)

ROODBORSTTAPUTT
1O/5 1 ö rand Meerpad Atdamse bo-s ("S"S") Toevoeging bos avifauna.

PAAPJE
ffil ö Diemerzeedijk (tllcD) 

"

GEKRAAGDE ROODSTAART

9/5 2
1t/5 1

1?/5 1

3/6 1

6ö, 13fr TY (ringvangst) vijfhoek (wCD)
€xo zangt Ringvaa,rt (S.S.).
ö kampeertemein Lr damse bos (Strae tman) .
ex" Karel Lotsylaan teruitorium aldaar (Stritter).

ZIíARTE ROODSTAART
ffigerecht/N.M"B"-gebouw1V.U"-comp1ex,Diemen-zuidr
Prinses ïrenestr"/Nicolaas lyceum, P"E.N"-centrale, Diemen (v.Dr., S"S.t
i,,CD, Rypkema) o .

voort een tiental (zang)waarnemingen van doortrekkende vogels.

N1+CHTEGAAL

Eerste waa,rnemÍng: 23/4 kanpeerterrein .A.rdamse bos (Straatman),
12/5 '1 exo zingend in groene zoom ten Zc v&rl R.A"I"-complex (v,Dr.).

NACHTEGTIAL SPEC.
16/6 Tweemaal een korte zang gehoord bij studentenflats Diemen. Waar-
sch:jnlijk een Noordse nanchtqgaal maar de voger werd niet nog een ge-
hoord" (\^]CD) 

"

ROODBORST

2O/5 ón ZZ"2O u 1 ex.
het Beatríxpark (S"S") 

"

zingend bij het licht van een straatlantaarn in

SPRINKHAANRIETZANGER

@thoek(hrcD)".
SNOR

GROTE KAREKIET

exx o Vi jfhoek zi.ngend (1,1'CD) 
"

26/5 twee eit" zinrignd N.O" over Kleine vijver Atdamse bos (v.Dr,).
17/6 1 ex. zingend Gaasperplas (WCD) c

KLETNE KAREKIET
Eeisté waarneming: 8/5 omgeving kampeerterreln-At damse bos (Straatman).

BOSRTETZANGER
Eerste waarneming: 20/5 kampeerterrein Ardamse bos (Straatman).
Ook 2O/5 J exx. zingend langs de spoorbaan station Diemen (wCO) 

"



l

Territoría: !'lÍllem Kesstraat, Minervalaan, Prinses Margrietstraat, Perkje
Prinses frenestrart/N,"!i"3-, Politiebureau van.Leyenberghlaan, mogelijk ook
huis de Groot Atdamse bos. (v.Dr", S.S", Rypkema, de Groot).
14/5 zang Beatrixpark (S"s";.
15/5 zang Overdiemerpolder (WCD) 

"Eind mei sterke doortrekl bÍjv" 15/5 4 exx, zingend bij sudentenflats
Diemen maar naderhand verdwi jnend (l,/CD) 

"

ZW;*RTI(OP

_ -).) _
Ju

RÏETZIiNGER
Eerste waarneming: 19/4 2 exx, zingend Vijfhoek (WCO).

SPOTVOGEL

Eerste waarneming: 16/4

TUÏNTLUITER

1 ex" zin5iend Studentenflats Diemen (!{CD) 
"

Eerste waarneming: 20/4 zang Jachthavenbos Atdamse bos (a"A").

GRi,SMUS
Eerste warrrneming; 24/4

BR/Ti\MSLUIPER

'1 ex" Overdiemerpolder (!íCD).

Eerste waa.ineming: 12/4 atudentenflats Diemen (WCD) 
"Voorts meer dan JO waarnemingen in de regio,

I']T IS
Eerste waarneming: 29/3 Jnchthaven bos Atdamse bos (v.Dr.).

rJrFr-J4q
Eerste waarneming: 2O/3 Jachthavenbos l,t d.amse Bos (AA. ).
FLUTTER
13 5 'l exo zingend Àmerika
22/5 '1 ex" zingend ten N"

\IUURGOUDHIiI..NTJE

, Ardamse bos (v.Dr.)
van kinderbad r;tdamse bos (v.Dr.).

8/4 2 öö Vijfhoek
11/4 alhier 6lehoord

Apollolaan (v"d"Schot )
12/5 'i exo Flevopark
13/5 1 exo Masstraat

GRAUWE VL I]IGENV./I,NGER
Territoria: de Ruyschlaan, Amstelveen (Stritter ), tíertheimpark

(de Groot).

(wcn)
(WCD)

(v.d"Schot),
huis de Groot

wcD) 
"s"s")o(

1

1

1

1

5
q
q

5

o/

t4/s

2/
3/
7/

BONTE VL]EGENVANGER
t Ï-nrzenspeerplaats Ardamse bos en 1 ö begraafpl.Buitenveldert
1 ö Elzenspeelpla.ats Ardamse bos (zwarte vorm) (ss).(Rypkema)
1 i Vijfhoek (ringvangst) (t+CO)"
'1 exo Elzenspeelplaats ti t damse bos (v"V1iet) 

"1 ö zilSend aèirtor Ajax- stadion (\,JCD)
1 ex. ï-kl-eed Overdj-emerpolder (V;Cn1 

"
18/5

ZWARTE MEES

3/5 ! exx" Beatrixpark (S"S";
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BAARDMANNETJE
Aog.v. strenge winter overal verdwenen; Vijfhoek, Diemerzeedijk, Zandputt
Sloterdijk (l',ilCD).

BOOMKLEV.dR
2O/4 '1 ex" gehoord Elzenspeelplaa ts Ardamse bos (folX).
Slecht vagelijk gezien maar geluid op de band opgenomen,
van Brander de wwanrming kon bevestigen"
Afgezien van enkele niet aanvaardbare war,ïnemingen is dit
vestigde waarneming voor het Amsterdamse bos"
22/4 mogelijk op dezelfde plaats gehoord (v"VIiet)"

GOUDVlNK
ïWTx(x) . Braakpark (Koningen).

op grond waàr-

de eerste be-

PUTTER
ffiori": studentenflats Diemen,
Diemen (V\rCD), Jerchthavenbos (S"S")
19/4 minstens 24 exx. groepsbalts

KEqP
Laatste waa.rneming: 7/5

WIELEWAAL
Eerste waerneming: 1

aantal territoria /Lrdamse bos

Frankendaul/Miaaenweg, Postkantoor

begin o "D,lJ " (WCD) .

1 exr Elzenspeelplaats A t d.amse bos ( A. A" ) .

gehoord bovenbos Ardamse bos (voDr", S"S").
naar=schatting 6 à ? (v"Dr.).

ROEK
n7r
op het

Na een afwezigheid van vele jaren 4 nesten geteld in de kolonie
lMarktveldtr in het centrum van Abcoude (Veling) 

"

!íov&ri der Schot,

Jac.Obrechtstraat 14 hs,
1O71 KL Amsterdam"
teI "725O8O "
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Er ZOMERVOGELS - BROED Amsterdamse Bos

Soort: !e?B tez2 VroeAste Bos-data
Zomertaling
Boomvalk

Grutto
Visdief
Tortelduif
Koekoek

Gierzwaluw

Boerenzwaluriy

Hui-szwaluw

Oeverzwaluw

lrlielelvaal
Gekraagde roodstaart

Nachtegaal

Sprinkhaanrie tzanger
Grote karekiet
KIeine karekiet
Bosrietzanger
Rietzanger
Spotvogel
Zvuartkop 

:

Tuinfluiter
Grasmus

Braamsluiper
Fitis
Tjiftjaf

FLuiter
Gr. vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
l,riitte kvuikstaart
Gele kwikstaart
Rietgors

2o/3* 4/l-»te
22/4 6/5* 1?/3-t9?2
22/2 L/1 2t/2-169, t?o, ,?5

L9/4* t4/4* 4/4-t968*
4/t L5/5 20/4-:1968

3o/4 L/5 to/4-L966
24/4* to/5* t5/4-a968+
7/4 B/4 26/3-L958

1o/4* t9/5* , Lt/4-L964, ,?5*

23/6* t3/5* 3o-1-L94?

6/5 73/5 2g/4-Lg66, '68
J/J*sezíen ZB/l-We4 gezi-en
J/J*zans L3/5\ 2/4-t95) zang

L9/4 zj/4 ?/44"96? sezien
9/4-t96o, ,6? zanï 

.

??/4* t4/4-\963', ,

6/s B/s L6/4-1966

v/5 2o/5 2/5-tg?3
22/4 3o/4 1/4-L95o
L3/' ?8/5*? 3/S-tg6o
tJ/4 zang GB/j gezien 3/4-t9?4, tJ6 zang

22/4 '28ff; ""s L?/4-as64
22/4 Lo/, v/4-L959
L/5 29/4 L2/4-t965

z\/t 29/3 23/3-L959, '?3
2/i zang ZO/J zang 27/2-1961 zang
B/I gezíen 26/t2-L9?B n6e gezien
6/5" t3/5" T/4-t96?

zz/5 t4/6 25/4-1968
\o/5" 20/4-1968*

25/2 to/3 7/1-19?6
2z/4* 28/4* tt/1-t96t
ZJ/Zzang 27/2 zang LL/2-L9?1 zang
B/t roep l3/l gez. L/t-'6?r,68r,?jr,?6rr?? al

* = deze soort had in het genoemde jaar geen terr. in het Asd Bos
= territorj-um in genoemd jaar dubieus*Q

juli 1979, vDr/vDr

geziqn
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zomervoge1.s / broedvogels, Asd Bos, 2e blz.)

De volgende soorten zijn landelÍ-jk t!jaarvog€Irr, maar zíjn in het
Amsterdamse Bos in de wintermaand.en meestal gedurende korte of
langere tijd afwezig:

Scholekster
op bosrand c,q, boei NM

op weil.rnden Mz
balts rildaar

Kigvit
overvliegend
op weilanden Mz

balts c.q. begin batrts

Iurel-uur
overvliegend
op weilanden Mz
regelmatig aldaar

tg?8
24/2
2/1
e/3

L4/?
24/2

to/3
tL/1
B/4 e.v.

Le?9
2J/2 op het ijs op Mvi

6/t
a2/3

24/2
27/2
L/3

6/t
t7/1
t7/3 e .v.

Seqg4g"ulel4_qor" :

juli 1979, vDr/vDr
lvÍe j . lvlr. J .H.U. van Drooge

, I,tedederingenbra.d nr. 2-3 (oktober 1979)

Tcn GeleÍd-c, door de Eed.actic
i{erkz;ramhed.en Botshol, A. il;lrtog, A' de Jong
B estuursm eded"elin gen
i$icul,lc Ied"clr en mcn-boren
I,la.,,.rmernings CIub Di.crncn opgchcvcn
Avifa.ur-istische lijst van het Bcatri:r-.p.-r.rk en de Groene

Zoom e Stevcn Schoevaar:t
Broedvogclinventarisi',tic Ba1ka,n, Remco Daa.lcler, Hans Brouvrer
I'ía,arnemingenrubriek, Inlirn vacr d.er Schot
Tcbugkeer Zovervogcls-Broedvogels Ard.amse Bos, I;1ej' I'1r'

J.I{oU' van Drooge
Ontvarrgen litcratuur, Mej. Iír. J.Ï'I.U. val Drooge

Pa8"
pag.
!48.
Pa8"
P4"8.

Pa.8.
Pa8.
pa.g"

Pa8.
Pa8.

1-?
2-3
4-7

B
oo

9-18
19-23
24*33

34-35
36-lB



Littera i;uur }e blz.9

Ontvangen litteratuur ad lvied. Bl-ad 1979-Í, xervefg
De volgende publicaties lverden
opgenomen, doch abusievelijk ni

al in het overzicht
et rnee gedistribueer

a

bij het vorig Blad
d:
w., 2g btz.

5000.
- Gegevens over de fauna van het landgoed riMensingeri

met, 7 gedetailleerde overzichtskaarten' schaal 1 :

Ontvangen van Hr. Braaksma, Staatsbosbeheer
- gllvegset-v4l-Ig!-I:I:I:r 12:? -!272'z i

. EéIífémà;-À.J:r - Iiievitseieren en kuikens in de kou.
Het Vogeljaar ?§ Q9?B), 2t p. ?4-?B

. Bergh, L.M"J. van den, B.E. Schaffner & J.J. §mit
Verslag van d.e watervogeltellingen in de jaren 1975'A977.
!Íatervog eLs 1 ( rgZB) spec . nr " p. 41'7t,

. Jonkers, D.A. - Veertien jonge ooievaars vlogen uit. De stand van de
ooievaar tn L9??. Het Vogeljaar ?2 QSZZ) 6, p. 298-104

. Jonkers, D.A. - De ontwikkeling van de vo,;elstand in een bos in Ooste-
lijk Flevoland. Het Vogeljaa" ?§ (rgZB) 4, p. l59'L62

. Londo, G. - de tocpassi-ng van v"rilde planten in parken.
Groen 1tJ (:-9?B) 3, p. Bz-84.

. Nijland H; & F.J"J" Nievrold - Lancielijke inventarisatie van
Korhoenders 6edurende het voorjaar varn L976 en L977.

-' ilet' vöseljaar Z§ (1978) Lt, p. 149-154.
. Opdam, P. & R. ReiJnen - B:'oed.vogelinventarisatie met de karterings-

methode en methodologisch onderzoek
Het vogerjaar z(i (roZB) 4' p. L63-L68.

. RijksJ-nstituut voor Na uuurbeheer - Jaarverslag L977.
Arnhem/Leersum, L9?8, 76 P.

. Timmerman, A. - Ganzen in liederl-and" Behoud pleisterplaatsen
internationale verantwoordeli jkheid
Natuur en Landschap 7! (lg16) 5, po LL?-L38.

. Tj-mmerman A" - Het v'rintervoorkomen van de Kleine Rietgans,
Anser brachyrhynchus. Lintosa 50 (19??)1-4, po 7L-9L.

. lÍeyland,' !i/.A' - Korhoenders en terreinbeheer.
Bosbouwvoorlichtinc .lÉ Q9??) 6, p. 78-80.

*******í(***<***"!***+*,k**>1.****)F>i****:k,t:tr<**********,È**rr**(****:t*******'*'t***!i*'k

Ontvangen li tteratuur, ad l4eci. Blad 1979-ÍIz

- V!íG het Gooi e.o. , §9-KORHeAt'i, taart/apríl L9?9, irg. j-1, nr. 2 26 bl-z.
De winter l t?9 heefL ons dichter bij de vogels gebracht.
ï,edenavonden en excursies. iríaarnemingen bij vogelvoeren in een tuin:
een grote bonte specht consumeerde hazelnoten, die hij bij wijze
van smj-dse in een gaatje in de stam van een sering klemde. Een zang-
lijster sloeg ze op de bevroren grond kapot. Een kramsvogel at appels
en universeel voer, sijsjes droog scherp zand ! Ook een vijvertje
lokte veel vogels. Een winterkoning fourageerd.e in de klimop langs de

muren. De stand van de Oeverzwaluw in 1978 in het Gooi.
Najaarstelling knobbelzr'Íaan, meerkoet en smient, IO en |L/1L/L9?8.
De grutto: ongeveer half april vuordt met broed.en begonnen, in het laatst
van juni en begin juli verdwijnen d.e meeste vogels uit het broedgebied.
Verkeersslachtóffers op de Oostvaardersdijk: teltingen l9?7 efl L9?8.
Ontv. litteratuur, Vogelwaarnemingen: se.mensteller Aart Bode.

mel/ J uni t979 , jrg. L1, nr. 3"- De KORHAAN
Verslag A1g ' Ledenverg
Een buizerdr dood aang
gevolge van een treinb
De Kerkuil, overgenome
op 2J/26 nov. t9?B in
nov. l-9??z 68o, nov. I
De zwarte roodstaart.

J2 bJ-z.
adering op 22 maart 1979.
etroffen bij station Hilversum, vertnoedelijk ten-
otsi-ng; had aIs galgemaal een mol gegeten.
n uit diverse publicaties. Telling Goudplevieren
Noord Holland. In trZuiden Amsterdamri toen O!

9?6 2.542. ,íulpen 4ZB - kemphaan O.
Beknopt overzicht van de belangrijkste bepalingen

van d.e Vogelwet L936. Excursie Arnelisweer en Fort Rhijnaurven' op

l-2 mei l9?9, tezamen met 40 Utrechtse Vogelwachters '

-7,4-



a (ontv. Litteratuur, ad 1979-II'
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2e bl-2. )

de Kennemerduinen. Veldwaarnemingen in Zuid-Kennemerland..
- De__FLTIS, j-gli - ggggslggj97z' irs' l-5, afI. 3

ffiïkgroep oEnbetro[d Zufd-Keníemerland waarschuvrt voor ernstige
volgen van eventuele infiltratie, in een gedocumenteerd rapport.
Spaarnwouderbos l_978, deelplan Buitenhuizen. Broedvogels aldaar'
we in het Asd Bos missen: d.odaars ! - tafeleend 1 - bergeend 7 -
patrijs (lle t) 2l - kl:uut 12 - veldleeur,verik 56 - huiszwaluw 6 - gras-'
pi"pu" 28 - gele kwikstaart 28 - sprinkhaanrietzanger 1 - snor 1 - spot-

"àeàf 14 - gioenling !. (tendele vóormalige broedvogel Asd Bos)"
Overzicht van verdere waargenomen soorten. Uit hot archief = ofltv.litt.
Overgenomen uit rtDe Ned.er"landse Jagerrr: een pleidooi om de bescherining
van de Havik af te schaffenr o.à. om d.e Korhoenders terug te krijgen:

ItZolang er nog zoveel kraaien, eksters, vossen en Haviken ziin, komen er
geen jonge korhoenders groot.rf !

Íogelvacàntie in FaIst"rbo, 9 - 2l september 79?8.
De Visarend op zijn eetplaats | 25-B-l-97Bt A'vrl-duj-nen. Versla$ over d-e

roofvogelstand in de Ai;i-d.uinen, L978. Veldwaarnemingen. Unieke vraarnemlng
van de Noordse Stormvogel: op 5-5-7979, Zuid.pier van IJmuident een groep
van 198 exx geteld.
VWG Noordholiandrs Noorderkriuartiert de PIETER. apr:-i- l-979 L6 blz.

vieren.18e jrg. , no o 4, De trekr,veg
Kiekendieven in NHrs Noorder
excursies . Veldwaarnemingen.

en van in Nederland geringde GoudPle
kwartier, f961- 1977. Lezingen en

- De PIEPER mei t9?9, IBe jrg. r'ro.o 5 l-4 blz.

KCRHAAN, vervolg
VàGEEn en terugmeldingen in,/uit het Gooi van ,,uaterhoen over de laatste

. 10 jaar - ,rrrgsien kokmeeulv maart-ju1i l9?8" De Huiszv,raluw als broedvo-
ge1 in het Gooi, het Vechtplassen- en Eemgebied. De'Almere spoorlijn, een

bedreiging voor het Naardermeer. Ontv. litteratuur - Veldwaarnemingen.

- VWG HAT.RLEMT, de FITI9, BlrillgZ2, irg.15, afI. 2 l? b1-z'
Gf;GA-ffir;àarsrrer[aaerine, ZÍ:2-L979. Excursie naar de ZH-eilanden'
25-2-lg?9. Vogelinventarisatie 1978 grote Vogelmeer en Spartelmeer in

35 bl-z.

die

Het ireidevogelseizoen
\ríestwoud.erpolder (ZOO

L9?B ín 2 Noordhollandse graslandgebieden:
tra) en Starnmeer Zuid (175 ha).

Verslag Texel-excursie, 24-3-L979. Excursies. Veldwaarnemi-ngen.
- De Pieper, juni-juli 1979, l8e irg., no. 6/2.

D-e-ï6ï3fíeiciing van meeu'wen in NH ltloord, voorjaar 1978. Verslag Roof-
vogelstand in de Alil-dui-nen, l-9?8. (Ider'r i! Fitis, zíe boven).
De Dodaars bij Den I1elder, rvinter L9??/r?8" Lezingen en excursies.
Oproep veldmuizencensus - Nederland (Joop Buker)

- I-KB B ten over P1anolo ische Kernbeslissi en no. JO btz"
a 11 ontv.
Verstede jkingsnota afg erond. - Ruimte voor Groen - Regeringsbeslisql-4g
over Nota ïïaddenzee - Adviezen over structuurschema Verkeer en Vervoer.
Uitgave van het Min. van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)

- Verslag Vogelstudie, l9?Bt 15e verslag, maart l-979, uitgegeven door

(

het Contactorgaan voor Vogelstud.ie van de K.N.N.V.

- Natqrgpa, rL!. 12 -_1229,
Vrijwel uitsluitend aan de jacht geivijd.

- Nieuwbrieven - Natuur, rloo 79-l t/n 79-5.
Samengesteld. doqr Mej. I'1ir. J.H.U. van Drooge

122 blz.
1L blz.

jul:- L979, vDr/vDr



3B
Litteratuur )e b1-2.t

litte tuur , At*§__t_u-F- /- p*e-g-t_egp_e_r_!9lf :

- v ie--c3g[i"-qg, §-e ^l',i!mïr!-.0jll§", irs. 1979, no. 1, ontv. '-9-L979 \-7 a1,z"
(p het vinkentour* in L97B - nesthastverslag L9?B - ivintervoec9ing,
ja" of nee ? - De trek van de spreeut,i: ',,raar liomen ze va.ndaan, waar gaan
ze heen ? Gegevens van spreeuwen geringdc.q. gecontroleerd op d.e Vinken-
baan Castricum, 1961 - L9??. Ioe oud kunnen spreeurven worden - oorzaali
van terug.relding. - Excursie iíintersivijk, L2 l/n Lj mei 1978"
iíaarnemingen en te1lin6en infiltr;'biegebied iíijk a-a-n iee (fgZB :).
Soortenlijst van dit gelcied sinds 1977 - Xingverslag VogeLtrekstatlon/
Vinkenbaan L9?? - leuke terur5meldin5en vinl<eno-aan - Veldwà; rnemingen l9?B -
Cntvangen literatuur"

- \i-dG het Gooi e.o.,

a

Contactavonden en
Er:i s zr,valur r enond e rz
voedselzoeki'rijze v
boegse Heide; ond"e
Vooral veel harige
(z+731, ï{eLard"ermee
Actie t.b"v" Gierz
ne:lingen - ontvang

de Ii(:R,riA/iN , iuli -.augustus l9?9 30 bl,z.
eJ.ïuïËi-ö.*(B/g c.ecember lanc',eiijke roofvogettelling) -
oek Flevopolders fn 1978 - Aantekeningen over de
an iioekoeken, ei-nd juni / begin julÍ, op de l{oorn-
rbreking van treh of stl.rtplar.ts voor treli ?
rupsen (E.eiderinlelruos) - Excursieversla.gen Texe1

r G9/5) en nac:htezcursie langs de .iaal (3/g juni)
waluwen - Terugmeldingen uit het Gooi - ileld.r;aar-
en llt " era.tuur.

_v_ic_I'|$j-e-§_-o-9_r§e-r11ra-1t;L_.el, È9-..P-{_LSr. au.3ustus L9?9, jrs. 18, nr.8/9 t6 ttz
De Terominclies Strandloper in I,IHts Nki.,r .: i3roedvooelinventarisa.tie
binnenduinrand. 'rIiet 'r'our,ri 

L97B - TaalgebruÍk; iiapmeeur,,ren, jlaardmezen
en roofvo.els (of ; hollmeeuw. ba.ard.mannetje, roofvogel ?) - Ganzen-
e:<cu.rsie +i2-L979 - excu-rsies en contactavcnden - veld.i,iaa.rneíÍingen.

Door de Redi,:.ctie van d.e Pieper zeer aanbevolen:
Elsevier's Vogelvademecum, samen6es'i;eld door Jaap Taapicen.
Al-1es over: hoe,rord ik een voLela.ri:, nestkrsten, ,,,intervoederin3,
vo6elbosjes, opneiïen van vo3elSe1uiden, vogelÍ-o-fog::iiíie, onderzcrehjes
orr,anise:ren, het nai-,en vLln een dagboel.-r' ringwerk, he c. d etermineren :

vo_e1uet, jacht, eRz", errz.?
(itoot vau vDr: vermoedelijk binnenkort ook verkrijgbaar aan de I-tfN-l
balie in het Bosrnuseum en in het amstelpark).
.'add.enbull-etin , l97g/2, lente Lg?g, jrg. 14/2, bLz. 55 t/n I|tZ

ïiaddenbuLletín, L9?9/11 zonrer t9?9, jrg. l4/3, brz. lL3 L/m LTz ,van vDr

§g.nl:gApjgf.g.-4_o_9, ivlej. ivrr. J"II"ïJ. varrt Drooge
septernber L979, vDr/ vDr

is' Y:::r:iete3:-!]i. IVïtl-balies ;osrnuseum- en (mstel !:Ilj'

vDr

-v,_crgp]:.r_ Ig.J.Kgl "x{._. , .-".:-J:l!.9!{llrilà1. Pri js ï ,.?5.Írln deze brociiu::e treft U nuttigé weíkèn -en ideiien hoe men voöel-s r,ra.n

observeren en foto;raferen zonc]-er hen te verstoren.
D. Jonkers scirreef over het t ad.'nemen va:it vogels - ;'. van Da len,
F. Haze'l hoff en J" vaïI cle ilan over fotografeien en-filmefi van vogels -
A, Bruyn over het opneilen v;rn vogelgeiuiden";i (Vogeljaar)
Uitgave: Vo3cl'nescher,iing, Zeist
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à BESTLruR - KNNV VWG Amsterdan

I'. vogelzaflg - Voorzitter
§. Schocvaart - Vicc-voorz|tleY
Dr. B.H, Rypkerna - Sccretaris
C.Th.Co va.n [iI - Penningmcester
J.H.C. d.r Groo'b - Contrtct met K]'trNV afd-. Amsterd.a'm

Irievr. I,l. Brar:d-er - Coörd.ina,tie nioul',re Isrlcn
R. Sohoevaart - Organisatic exoursies rondom Amsterdam

Ad.res §trCRirtARIAATe Dr. B"H. Ryplcema, I,rlilLem Pijperstra,a.t J)7
1077 XL Amstcrd.'rrn. Tel. c 020- 76 24 19

Adres PflVNïN@lEESTffi: G.Th.C. va:l Ti1, Va.lcntijnt'lade 27,
1094 SR Amsterde,m. TeI.: 020- 93lO 45

BETA-LINGEN g Gemc,ent cgiro *' *1 6prti:m
Rek.nr. 506.04"00 - Vogeh,rerkgroep KNNV Amsterr-l-r''m.
p/a G.Th.C" va,.n Ti1, ctco

libliothcek; I{e j.
1081

D. Beckers, iÏiien'burg 21,
GD Amsterdam. il.cl.: 42 26 oB

M I'IDED ELï Itï G.,Itl BL An c

Red.actiea M. v"do Berg, rl,. Blok, mevr. Ro Damhuj-s, I'J.

llici. Mr. J.i{,U. v;'.n Drooge, Drs. ,rtr'J,I'1 . Veli:
.44§t Mcj. I[r. JnH.Un van Droogc, Corit. Dopperkad-e

1O?? KM Arirstcrd-am. Tcl..c 020- 7303 73
$pei,re{q: iJici. Va.n Drooge, flevrc R;rplcetna, rr'lcvr6 Schep,

v. cl o

ng
B

Sohot,

ÏV,

G.Th,C, ve.n Til
Verzorginí{ voorl):,r,lgina3 F. Lobcl

CONCEPT ARTIK.dLraNc H @.Pf-q aan:
ffivrT.- Dt,mhuis, van Reigcrsbergenstra"a'* 71" 3,
1052 SV Amsterd.am' Tcl" z 845209

§Igitingsd.ata inzcnding voor cle vier kl'rarta.albladeir rcsp. op3* 
2l) februari, 11 mei, 31 augustus, 30 november.

DOORGE\TM{ VAl{ IIAARI,ÏDIINGTilI A

Amsterd-a;,rse Bos: lilej. va,n Droogc, arlrcs zic boven'
Bij voorkcur zo spoccl-ig mogclijk nr, d-atum lÍI.:ïe,rneming,
ui'[qi[_j!q eiird. va"n clke mannd-.

Groot Amstcrdam:

Exceptionele waa,rnemingcns omnid.d-elli j.k na cLe l''r:,ctrncming:
Amstcrclamse Bos3 K.A. Strai tm;'n, *cL 4168 68

of J,H.C. d.e Groot, tel 4-1 4-O 14

'Groot Amstcicirmc tI. van d-er Sohot, tcl 72508O
of E.J.lVt. Vcling, tel 76 1O 65

I,rl. va,n cler Schot, Ja,c" 0brechtstraat 14 hsr
1O?1 KL Amsterd-,"m. Tcl" "" 725080
..U:jSf]!jE: 28 febr.r31 mcie 31 àugo en 30 nov.

oktober 1!J!, RDam




