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wBor !ïatuur[ehoud ?

Ile §tiulrting €$roengiEbigd lsratolla:rd, ltet
La 'tg'17 voo? bet e}:rat vaa sloh hqren la
aatuurbesohonrnlngeknJ.ngea. De bLl Jkbaar
eooEkalcoltJke herind.sllng:r vootaL ten ba-
howo vaa de reorcebl.or vEtB d.e potrt!.ergc-
bledLea ten uuiéea en zuÍ.doosten valr Am*
stord.am was ete taak van d.eze gtlohtt.n8r
Burgeraeestere er' aad.aie hogo ambtcllJke
of polltleks vertegenwoorrl.lgers vaa tle
betreffeade goueenten naakton d.eeI ult
van h.ot bestuur rran d.e stichtl.ag.
Ik werd eea nota van uitgangnpuntea 6e-
naakt. Elerín,'o*osd. ouri.er alrdero .d.at na-
tur::rbesohcr*íng or: $olaagriJke pla.età
kos innsen blJ t'oekoaati6:e lnrtohting
van het gehied.. Inteneievs racre*tle nam
e€§ nog belangrljkor p!.aate Ín; 6etuigo
de op voorharrel hiefiroo]: gereserreerde
fOO heotare, Ofsohoou de nood.zakeliJkheid
va.n d.it Iàatste bist d.uíalolíJker wez'd ín
rl.o loop der, jarenl ver$echtte dle stiohe
ttng d.at s,rs§r voor aatuurbeecherming wèl
met hard,e f,eiten kwqrn. RscreatÍebelaagea
wofd.eu tat am§Écl"iJk'tíederLand. nu eenmaal
gunekkellJker. geaooepteerel dan natuurbe-
s chornn i a ge.b e I artgen.
Het steua van de overheid, en tlentallen
rat'unrbeaohernere werd.eu Ln 19'lií en 19?B
avl.fstrna- en vogetatierappotrten getaalct.'
In d.ez;e rapporten werd. voor Àmstellalttt
naunkezrlg aangegerven ?r€Ler het sxaarte-
punt van natuurbeooherming moeet komen
te llggon en welke mogelÍjkhsden de na-
tuur hior voor d.s roorea&t-sm-.ke,a bied.ea,
BeÍd.e rapporten en d.o agraríaohe en re-
oreatie-progaosaa vormd.on het vöoruaam-
ete basismaterj.aal wa+:roee ern conoept-
bcsisplaa wenl opgesteld., Dit concept-
beslsplan "lag tljèens de inspraalcproG@-
d.ure ter visie. Via lnspraakgroepe[ bad-
d.en lnrrgers de nogeLijkheict nog vera,nde-
rl,ngen vcor te etell€n. Dd'ze voorstel.Iea
moeeten uitpraard. gebaseerd zijn op hsr-
d.e fei.ten.
In Jarrrrarl. 19BO werd .het d.eflnitieve
Basieplan Àmetellanè docir de etlcbting
1a-rre§BÉtaerd.. Ond.anke de gectano voor-
st,rd,."u en dte Ínopraakprocedu:ro bleek'
hilerr.a van het natuurbeschermingsaepeot
ma&r weinig torug ts vindea. àLlae ia dle
8§=.rte &oap m d.e Gmeenech.apapolder rcrrd

aóo amgepaet agrarlsch gebrulk tetr. be-
hoeve van natuurbaboud voorges eLè. Voor
eLe Roado iloep ltjkt dlt een vcnmtwoor-
d,o keuzo gezien de aanrazlge raiclwogel-
stand. Ilat hiertroon ook d.o Gueeaschape-
polcler warril uitgekozen, roept vra"agte-
keao op. Ib koncn ln ImsteLland. vsel
meer gebiedgn L* aaumerklng voor een
aorgnuldig beheer tran de ln poLderlaad.-
eabappen tbulshoreud.e fLora eB fauna.
Hot ltJkt er op dat d.ene fiolder&oorde
etiohting rerà ultgekoaen om de f+S.tn&
v.:n natuurbehoud te vrel'Jcen. Het 1e tc
hopea d.at ilc ln tle toekmgt vor{rongcn
waldevogeLs uit de Dlennor- cn 0vertle-
nerpolder sullen begrijpen d.at hrn
uLeuwc broed.gebied in d.s Qmeeasohapo-
polder 1ÍgÈ.
Eau voorstel Yoor 6en aarrgepast a,gra.
riorih beheer lijkt voort èo argelose Ie-
zer ta wiJren op erig uatuurbeschermiagn-
gevoel bij ate stlohtiag. fiolaas ls dtt
sleohts schoao aohtJa. .In ill.tzelfèc ba-
aisplan kqrt dc stiohtlng tot een m€rk-

. waanli.ge uitopraak " ALI wtl het flaaa-
ciöle erpeoÈ'w§0 sen landboutlbeleld net
beperkiagea nlet voor haan rekcnl.Ig ne-
meat 'Voor natuunbehoud. wenet d.a stlob-
tin6 geàn oeàt uÍt te gevenr temiJl ztJ
tÍentallen miljoeben aan reoreatie-pro-
Jekten gnat hàstllr*en. &r d.it 1g dczeJ.fd.e
stíchting el.ie d'rle Jaar geLeden preten-
d"ecrde &at ntj founa en fl.ora ro beleng-
riJk vond'd.a.t er ondersoek rra&r verricht
moest r*orrl.en! l

'He1an.s word.t in het Beslsplaa lnstellandt
aan het begrip nataurbohoqd Seeu inhoud.
gegev€nr.Dit ter meerdere glorie van het
toekonrstigo AmeteLland. met vóoral veel
',rolkstulntjesl sportvolden en parkgn.
Het bliJft zeer d"e trtr,ag pf een dèrge-
1íJk l"and.schap door de recrea,ntea-YaÈ-
d.a-toekomet geprofereerrf, wordt boven een
oird.-lroll.and.s polderlandsohap. Een po3.-
Éerla.nd.sohap d.at nu nog plaate tiecl.t aan
grote,aantallen weidevogels.

..,..'

.,
[artin var daa Ber6
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Janqerl-'!@,

R@lcrru-$mmmruauu
'l Rectificatie

Be'breft Medede
(. .. ) ín 197911
tweed.e alinea
typiste overgenomenr Deze zín rnoet worclen .Eeschrapt.

2 Oproep
0m d.e verzend.Icosten van het Med.ed.eLingenblad. te d.ru-kJren, is er grote behoefte
aa^n rnensen cLie een aantal e:cemplaren in hun eigen buurt r'ríl1-en rond"brengen, Ook
lcr:nnen we nog steeds enige type-krachten erbij gebnriken. VeIe handen maken im-
mers llicht werkl ! Vrijvrilligers hiervoor kunnen zich opgeven bij Resi Darnhuis,
van Reigcrsbergenstraat l1-3t teL. 34>209,
Naar clit ad.res kr:nt u ook ur,r kopij sturcn. Denict u r^rèL om cle sluitlngsd-atac
bla.d. 1e 23 fehr.
blad. 2c 31 mei.
b1ad. 3: 31 &rgo
lo1ad 4c 30 nov.

3 Nieuw 3_elp!4
In d.it blad. zult u cen nieuiie ca"tegorie artikelen a,?.rltreffen ond-er d.e ti teL:
t,it@.Hctgaathieromminofmceruitgebreid"ebespreIcingen
van boeken, tijd-schriften of rapporten, d.ie voor led.en van d.e Vogelwerkgroep
interessant zoud-en kr:nncn zijn. flet is niet de bed-oeling d-at alLeen redr'"ctie-
led.en aan deze rubrielc mcewcrkeng dus als rí. een boeke tijd.schrift of rapport
ond.er d.e aandacht wiLt brengcn cn bcspreken, neemt u d-a.n even kontakt op nret

Iingenblad nr. 24 (1979): rrBroed-vogelinventarisatie van d-e 'rBalkantt
(Remco Daald.er en Hans Brouwer), par. 3,1c d-e laatste zín van de
(tMogelijk is d-it c.oo Vàï1 1978' ) ís d-oor cen misversta,:ld. door de

iemind. va,n d-e reda,ctícr even'

Jgryglig bliift het overztch
voorlopig gehandhaafd. De in

tueel via Resi Damhuis, Naast d.eze Literatuur-i-n-
t Orylgggggll_l,jtera-t-gg3 (met globaf e informatie)
clóze laats.re rubriek besproken iuerkcn coc!.. bla-

d-en zijn ter inzage of te lecn bij d-e bibl-iotheclc van cle Vogelr^rerkgroepr -ten
huize vafi. Mvr. D" Éeckers, Iilijenburg 2Je Amsterd.;rm-Buitonve1d.ert, lueL.422608.
Ook nieuw in ons Med.ed.elingenblad- zi jn d-e Kgipse lpgginats g zíc hiervoor ver-
d.cr d.e inleid-ing bij d.eze paginats door Steven Schoevc,art"
Voor meer nieuwc, verfrissend.e id.eeën èn d-e uitvoering erva^nr staat d.e Red.aotie
altijd opeïro

4 ne Haarm. em ingen:cu-bqi e_1!

0m misverstand-en te voorkomen zaI hier kort word.en a.anleiegeven hoe do door u
ged-ame waa.rvremingcn verhlerkt en gepub}icecrd. word-en.
De waarnemÍngen uit hct Amsterd"amsc Bos d.icnen tc worden d.oorgegeven aan Mej.
mro Jol{,U. vap Drooge, Coryr. Do,operka.cle B, -bel. ?303?3. I{ej, llan Droogc houd.t
va:r deze waarnerningcn een a::chief bij cn stclt pcr lcwartaaL cen verslag sàrlcïLr

Dit versLag wordt slechts in bepcrk'oe oplagc gestcncild. cn is a11een op ver-
zoek te vurtcri5gcn. Dit vcrzoek kr::lt u (*t,t f,"t d.oorgevcn van u!í war.'.rnemingcn)
richtcn aan mej. Van Drooge. Gaa,rnc cle rvaarncminp;cn zo snel mogelijk d"oorgc-
vcn, zod.at de verr^rerlcing over hct kwa.rta.al go:preid. lcan worden. A1s sLuitings-
d.ata voor Bos-waarrremingen geld,en de gcwdnc kwartaaLeind.en.
Waarrrcmingen uit de rcst van c1c regio Amstcrdarn moetcn aan hlim van d"cr Schot
wordcn doorgegeven (Jac" Obrcohtstra.at 14 hsr tel-. IZJABO). t^lim vocg:b aan d-e

rcgior,.raarnemingen dc bijzonclerc Bos-waa.rrreminp;en toel zodat toch iedcrccn va'Ïl

d.e belangrijkste wa.arnemingcn uit hct Bos op dc hoog:bc bliift. Sluitingsd-ata
oor regió-wàarrecmingen zijn (in verband. met dc tijd.rovend.e sarnenstelling van d.e

nrbrícti) dczelfd.e als dic voor kopij: 28 febr., l1 mei, 31 aï$o en 30 nov.
ïn hct Mcd.eclelingenblad. vcrschijnt d.us een l^Íaal:ncr'lingcnrubrielc va.n d.e regio
Amsterd.am, inl<i.usief het Amsterclamsc Bos.

Namcns cle Reca,oti.c,
Resi Damhuis.



-3-
Mentorenl i jst

In het verleden is gebléken dat vooral nieuwe leden van de V;.1,1.G. moei-
1:i,jk aansluitinq vonden b'i,i de aktiv'iteiten van de urat ervaren vogelaars.
Otit'dit te onciervaníren hebben eeÍr 0?,htdl vogelaans zich bereid verk.laard

Deze ''mentoren" houden oD verzoek excursies met enkele n'ieuwe leden,
In onderstaande ljjst vindt u de namen yln deze rnentoren.
u kunt ze rtistiq bellen als u iets wilt weten over de excursies.

fu'lentoren:

Beukenhorst 407 "
11tr2 .P'M Die;r':en
tel. 997937
Bellen tussen 5-7 uur, niet op vnijd. en zond.

Drs. E.J.M. Vel inq
J .l,t. Coenenstraat' 3l -3
107i l'iE Arasterdam
tel. 76]055 :

R. Schoevaart'
S. Schoevaart
Jekerstraat 77-3
l07B IjïD Anrsterdarn
tel . 7901.2A
Bellen rond 5 uur

M. v.d" Berg ,

v. Reigersbengenstraat 7\,
1052 SV Amsterdam l

tel. 845209
Bellen door de week van U:r 

ïri,

1075 P7. Amsterdam
tel . 797868 ,. ;

Vri.]e tíjd: Zaterdaemorqen en bi,j u.itzondering door de
L'iefst ni eu'r:e I eden .met .nog ger.i nge voqel kennis .
Be]len onqeveer half zeven oó vrijdaqavond.
Zondagls ni et. , .

t"eek.

A.S. Brander
Legmeerstraat 76
1058 N!'l Amsterdam
tel. 155398
Liefst nieuwe leden met noq geringe vogelkennis.
l\iet bellen op maandag en dinsdag.



I
ZAT{DPUT EXTT

Na een perriode,van onzekerheidr'is het nu duidelijk wat er gaat
gebeuren met de zandput. Sinds enkeLe maanden storten vrachtwagens
hun ladingen zand en grond uit over het gebied dat eens Lepelaar,
Porceleinhoen, Geoorde Fuut, Bruine Kiekendièf, vele soorten strand-
lopers ,en ruiters, Baardmannetjes en nog veel meer vogelsoorten tot
zijn geregelde bezoekers mocht rékeneno ii
De reden van het dichtstorten is dat'de leiding van Schiphol een
kokmeeuwenbroedkolonie vlak bij de landing§- en startbanen te gevaar-
liik vindt. Zij ziet daar liever voor de vliegtuigen minder g€vaar-
liik akkerland, dat echter jammer genoeg voor veel vogelsoorten die
in de Zand.put voorkwamen onaantrekkelijk is.
Het verdwijnen van dit gebied zal ongetwijfeld de soortenrijkdom van
het zeer nabijgelegen Amsterdamse Bos nadelig beïnvloeden.
Soorten a1s Lepelaarl Bergeend, Pijlstaart, Bruine Kiekendief, en
steltlopers zoals de ruiteracht{gen zulIen bijna zonder twijfel de
komende jaren minder waargenomen'worden. Ook het BaardaannetJe
(br,oedend in de zandput) en'de Llaterpieper, werke alweer sínàs het
begin van de jaren zeventig een slaapplaats bezat in de Oeverlanden
van het Nieuwe Meer en die zeer hraarschinlijk de Zandput a1s voor-
naamste fourageergebied gebrui.kte, zal het aantal waarnemÍngen we1
afnemen
(N"8" van de Vlaterpieper is dit najaar tot nu toe nog maar 6én exem-
plaar-waargenomen, dat zeer waarsch$nlijk noig op dor:i"trek was). De
slaapplaats is (nog ?) niet bezet.
Kortom de Amsterdamse vogelaars verl!.Lesen met dit gebÍed 'niet a1leen
een soort mini-Flevoland op een steenworp afstand van hun stadr'maar
zullen ook waarsch$nIijk geconfronteerd worden met ëen verarming van de
vogelstand in het Amsterdamse Bos.

§toven Schoevaart
ÏNLEIDÏNG KNÏPSELPAGINAI S
Op de volgende paginar s treft U ile eerste aflevering aan van een
rubriek die hopelijk tot de vaste inventatis van ons mededelingenblad
gaat behoren. Het betreft hier een verzameling krantenknipsel,s
(evt. ook uit weekbladen etc.) welke betrekking hebben op een thema
of probleem dat voor onze V"W"G" van belang is.
Dit is overigens geen revolutionair nieuw idee aangezien in andere
bladen ( zoals rfArgusrf van de stichting Kritisch Faunabeheer) a1
langer en tot vol1e tevredenheidt zotn rubríek bestaat.
Om tot een grote gevariëerdheid van knipsels te-komen vragen wij Uw
medewerking. Dus als U in een krant of een ander blad iets ziet wat
door ons gebruikt zou kunnen worden, aarzelt U dan niet maar neem de
schaar ter hand" U kunt het aldus verkregen knipsel inleveren bij de
redactieleden, zowel per post als aan hem of haar persoonlijk"
Bij voorbaat, hartelijk dank.

namens de redactie, ,

Steven Schoevaart
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;, . ö. i&§ Bëjlyf,El d-svtJ.af,ry Li
' BERN, 20 sept" - Namens de qit
§lederlandse regering heeft
ttàatssecretaris Y[.allis de Vries
{CnM) gisbren in het raadhuis
van Ëlern een Eurupees verdrag
tr:r bescherming van wilde die-
Íen en planten en hun,natuur-
lijk leefmitieu ondertekend- Na
aÍloop van de plectrtigheid
schetste hij in het koÉ de bete-
henis van de otrereenkomst:
"Voor het eerst is op internatio-
rteral niveau aan de natuur een
rigen, intrinsieke rpaarde toege-
kend. Dat is principieel anders
dan wanneer men, met het oog
op andere, economische belan-
gerl, rcf,leneert: we ruuen de na-
Íuur ;!c weinig rnogelijk schade
ír@rr,"

.Naturuwtrrdr

in Berrl ?sÉagr
eg

o

BÏT

goede richting'
ii::Ë?ï', ;,3il,'n**

la*tuvctgpvlngb
alin Europo

' nauurc§ikeenbe
. eonheid.

tt &rë8ipa*Ëi{è,c

tn Rern is gislcren ook de
Europese campagne gelanceerd
ter -bescherming van wilde
nianten en 'dieren en hun na-
fi"itlit< teeÍmilieu. Dat Eebeur-
de door de Noorse minlster
Christersen, die in z.ijn toe-
soraak ver over de EuroPese
gicnzet heenkeek. Om te schet-
óen hoezeerde natuur - en in het
verlengde daarvan de mens -
gevaar looPt, zei hii dat {0 Pro-
oent van de tmpische regenwou-
den - het rijkste ecosysteem ter
wereld - al verwoèst Ls' De rest

'' qrordt met een snelheid Yan à)
hectare per mlnuut gekaPt of
verbrand. Elders looPt 30 mil-
ioen vierkante kilorneter land
Éevaar in wor:ctijn te verande-
ren.

Q De jacht op de goud-
pluvier zal oolc dit jaer wettelijk zijn
t{regestaail, tot groot verdriet van
Kritiech Fauaabeheer en de goud-
plurier zelf. ?

volKsl(Àqr!Í ez r(pr '13

CBacte-
rievuur, woegere eenvoudigjes pe.
revuur geheten, heeft ook dit jaar
weer menig perelaar lastiggevallcn.
De rn[nister raadt aan de haard weg
te ncmen. öEotulisme bestrijden
gaat eardig door watenrrild af te
cchieten, stelt zelfde bewindsman
}-ocl.blc_ediq 

- 
va st. ö'

-rer.aoÀhAF .rr -9-'t1
De berfst nadest, enor-

ffiLe aaatallen kleiae en
. Satere vogels die deze zo-,
mcr Ï.r'.:s kroost ln onzet
-.-rz-,-i,c, hebbea groot-i
eeilraeht, elskeD dàh nui
{Íereed voor de grote o!/er.l
ci-k .ÉPrs Afrlka, omi
daer de vrlnter door tel
hren6:e. §omm§e soor-r
Itrs aeals de ooievaar en
Ce koeltoek bv. hebben
cËà land &!.," verlaten,
ffi33r de meesto gasn toch
sl rd,rr lrn*a1de weken OD
i"r; l3€ts-

Etra+veel ziin dat er, al
ii: pÍepklciae z&qgvogel-
tJ^s, C*e awaluweu en I

ï:i:a grcfure brocders die i

.::d{tta og e.D, Beer Den-r'lts: ftrssen Eurogra en
3J:tlca?

Eerl{Ík d'ezagd, ulemand
rreet het procfes. Volgens
echettlngen zoudm het er
Szee mi§àrd &unnen ziju
die jaarltjks het Middelland-
sc Zee-gebled pqsseren. Vol-
gens tot tru toe beschikbare,
Eegevens wordeo jaarlijls in
de landen rond de Middel-
l:ndse Zee enkele houder-
ueu *..Ij:?nen trekvogels ge-
echoten of gevangeu. Het
aaatal trekrrogels dat op een
of andere wijze aan de circu-
latle wordt onttrokken be-
draagt volgens deze bereke-
ningen rond de,15 pct., we!-
lÍcht nog uneer.

!&i!$cenea jagers
] Do Arootste aaatallen trek-
, vogela vrorden gdood in dte
lnadeu ssar laen de klehe
rryvceeltJes nalr het leven
t+aot ter wllle van enkele
15l'd"rlÍBen,,wlldbraadt'. Dat
a[Jn ïtolië, Franlnijk, Span-
Je, Portugal,. Malta, C;rprus
en Ubaaon. Deze landen
b:bben niet alleen seer grote
e..ntaËen Jagers (Fraalrijk
en ltallë ieder meer dan 2
miljoea), naar tn deze lrn-
C:a wordea ook vangmldde-
Ien gebmlkt die leiden tot
*,'ooqa!g verAiOfiging \rAn
.r'*krogels, zoalr uetteu; val-
tr*nenIiJm.

De §fichtin8 Nedertrandr
C@it6 BeehernÍns Troh-
vogels ts 8e\rorti8d t€n hen-
tore vrn dc Vogelbescher
rrrng, Drlebergse rreg 1B B
nà?*t* op het gfuouwomer
7510 vNtr de §flchtlng àat
Dren gtarn€ flnnneiële Hj-
dragen tegerroet" Samen
nret de endere cunltés ln
Europ hoolÉ uen irr ds bo-
meade flJd de acfleve.Yugel-
beschéruoem ln dle landcalrear de hp}rogels het
meest wordeu belaegd, vao
ds nodISP fi"qndële nldd€-
hutevoor':deo-

Wddewgekab
b.v. dewulp
wordsn in
Nederland stÍikt
boschermd, maar
ln Oenemarkolr
stgan !s ondgr €on
nvare iachtdruk.

véLt(gKRAtvf tO O(C. a9

GEMEEI{TE STABT'ACTIE

Hcut open haard
egevaar voor repen

AM§ÏERDAM - Hour voor
de open haard blijkt èen
broedplaats te zijn voor ke-
vers. Insecten met een afme-
ting van hpoguit drie tot vijf
millimeter, die op den duur
een gigant van een iepeboom
kunnen vellen. Anderhalf mil-
joen gulden beËteedt de ge-
macnte Amsterdam jaarlijks
aan het bestrijden van de iepe-
ziekte: er is een speciaal labo-
ratorium voor ingericht; iederjear wordt een infrarode
luchdoto van de stad gemaakt
om dode bornen op te sporen
Gn enkcl€, bomen woiden ge-
rsd,vil eea l(ostbare injectie-
methode.

,,Zolrng de ffianseh echrer in hun
nrlnenn belkons of ln hun buizen
aàngcteat iapohout opaLaan voor de
open àrard ir et onr werk zinloos,,''Ítcent dc hccr J. P. Couenberg ven
dc afdeling Groenvooreieningen
vrtt Fublígkc tVetken in Arrr-
staríiam.

geroeenteliJke afdeliag gaat
drt Ametcrdarnmers in be'

Deze
to vér
paalde
den oD

&uurten de komende naan-
kunden bellcn orn hun hout-

voorrrad te latën controleren.gtirkt hét bout bcamet re zijn, dan
wordt de voormad op kosten van de

, ggsnGclrtö *uggeheald en wordt cr
nleuw hout gebracht.
,_,rPrltlen we dozc zerl nict gron-
dig aln, dan blijvcn we bczit,"-latt
da hecr Couenberg. ,,Het virvel,en-
de is nrmclijk dat do meeste menrËa
hclemaal niet weten dat ce hout vrn

' eea zlchs boom In huis hebben in
lít dit cen geviiar vormt voor de iep
ín hun eiSen tuin of voor hun huíi.
Zelfe de meeste houtverwerkende
bedrijven weten het oiet.'Er moet
hoogaodft mcer voodichting over
komen."

Ikijgen Couenberg cn rijn neaste
mcderrrkcrr hun zin, dan komt er
Op kOrte tormljn een interaetionaal
verbod op hat rerwerken vsh ongc-
rchtld icpohour tor hout voor 1c
open h8Érd.
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enctffit*rï.me hlslnffi:l &ekekem de tn$&dmoilling uan kt sUeskplam m&damd

Irr 1973 verzochten Gede-
puteetde Slaten van Noord-Ilol-
land (het dagetiJks lrestuur van de
Provinciale Staten) aan de Votlrs-
ho;eschool te Bergen èn het Vor-
rcingscentrum Dijk en Duin te
Hoorn om de inspraak van de b+.
vollling van ïíaterland te organi-
seren. De provincie had toen juist
e€n voorontwerp-streelrplan ge-
reed, zodat men iets had om zieh
aan vast te houden.
Dat maalrte heel wat los. In de
dertien gemeentcn van Ylaterland
- het ge}:ied tussen de Zaan, Pur-
mercnd, het lJsselmeer en Àm-
sterdam - werden 79 gespreks-
groenen ingesteid., waaraan zo'n
rluiee.nC bewoncrs deelnamen. De
idecën urerden gebu:rdeld in het
rafport,,Wdterlaniers atscr V":o-
tcr'-end,", dat cie provineie werd
à::rgebcden. De Provi:rcia-le St.a-
ten sà;iciè enige tijd later e.:l ont-
werpstree!:plen op, dat enige tijd
ter vipte werd gelegd en dat in mei,,r-r.*^-,

Iïeeft het rappolt,,\flatertanders
over tr?aterland" het streekplan
enigszins .beinvloed? Met andere
woorden: is het voorontwerp sterk
gewijzigd in- de richting van de
wensen van &e insprekeis?

rasgsrsGcg miotr

' Het anwoord van db tíeeedejaars
werkgroep van Biol6gie eí Sa-
menleving. luidt: aogenoeg aiets.
AIs het de insprekers te doen was
om het streekplan werkelijk ge-
wijzigd te rkrijgen, dan was de
moeite gewoon vergeefs.
De werkgroep heeít dat vastge-
oteld door het voorontwerp en het
ontwerpstr€€kplan met elkaar te
vergelijken. . Het rapport Elater-
Ianders over Waterland diende
daerbij als uitgangspunt. Slechts
op een enlcel puntje blijkt het ont-
werpstreekplan bijgesteld te zrjn
in de richting van de insprekers.
Dat valt althans op te maken uit
de waÈlijst van circe honderd ver-,gelijken die de werkgroep ge-
nraakt heeft.
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Kokmeeuwen, Huismussen en bruiloftsqanqers

Iedereen zal wel eens met hewonderino gekeken hebben naar de Iuchtacro-
,batiek; die Kokrneeuwen kunrien uitvoeren a'ls er's ulinters vanuit een

i,:,pn66 stukjes brood íïer,qorpen worden. -Behendiq onderscheppen ze de vallende
brokken en.ze.kunnen tijdens rleze vluchten nog onderling ruzie maken
om toch maar het,.rrrootste deel van dit "hemelbrood" te hemachtigen.
Dit gedraq, hoe afwijl<end ook, staat n'iet oPzichzelf, zoals hieronder

,zal nttjt<en. Het tcont ons een aspect van de caoaciteiten van Kokmeeuwen
als het om:voedsel rrerkrijoen gaat. Geuroonlijk zien we Kokmeeuwen foura-
11eren terwij'l ze lopen op een grasveld of zwemmen in u,ater (of iets dat
daar voor door moet gaan), waarbij soms opgevloqen urondt en een stoot-
duikje volgt: Ook kennen we ze a'l struinend over allerlei afval, etend
wat nij mensen versmaden.

Van de Hujsrnus hehben we voornarnelíjk het beeld van een bedrijvige
straathiDper, die zl,jn kostie tusseà de si.,' :t opscharrelt.

Afge'lopen zomer werri ik weer eens ÍJeconfronteerd rnet niet alledaagse
fourageer.methoden van deze twee soorten. Hoewel ik deze gedragingen
al eerder had waar.qenomen en ze waarschijnljjk ook bij andere lezers
bekend zijn, leek het rne toch leuk om er hier eens vrat aandacht aan te
schonken.

0p ?7 iuli .1979 
om 14.00 uur (ZT) zat ik in onze tuin te lezen toen

door aanhcudend gekrijs niijn aandacht getrokken werd door een grote groep
Kokmeenwen, die boven een stukje van onze wijk Anrsterdarn - Slotervaart
rondvloog. Deze qroep hestond uit ruim 1000 exemplaren, die op gemid-
deld zo'n 30 m. (S - 70 m.) kris-kras door elkaar heen draaiden.
.Als er één riep, kwamen van alle kanten andere aangevloqen, waarna er
in de lucht een luid gekakel geproduceerd wcrd" Dit ken ik van Kokrneeuwen
vooral uranneer 's r,,lin+"ers i:n zak voer geÏeegd wordt en de meeuwen eï
dan in een vechtende massa omheen staan orn te pakken wat ze pakken kunnen.
Na het beter hekijken van'net sedrarl van de Kokmeeuwen bleek ook bii deze
zomerse samenschc'ling voedse'l centraal te staan. Rerrelmatig hing een in-
dividuele meeui.,r even stil in de lucht, of vertooncie een on de plaats uit-
gevoerde roeivlucht. P'lotselinr: werd dan dc kot'r uitgestoken, soms tege-
itjt met een klein duikje of "k'linrmetje" en werd er duideliik iets uit de
lucht opgepi kt.
Bij nadere heschou'rling van m'ijn rtrirecte omgeving bleken niet alleen de
Kokmeeuwen act'ief te fouraqeren, maar ook de i{uismussen. Van de'laatst
rlenoemde zat een deel
te pi kken, Boven deze
en voerden vanaf deze
vl i eoenvangers .

Natuurlijk ben ik b'i,j de qroep mussen Ílaan kijken wat daar nu voor rijke
voedselbron aanwezig was. Het bleken mieren te zijn en vooral de gevleugel-
de vorm. Deze d'iertjes waren bezio aan de voorbereiding en uitvoer van
hun hrruidsviuchten. Enorme aantallen mannetjes en vrouwtjes kiezen dan
het luchtruirn om aldaar te paren, waarna de bevruchte wiifies, nadet ze
a'ls koninginnen op deze aard ge'land zijn, nieuwe kolonies kunnen stichten.
Vanuit ve'le nesten in de buurt kwamen klaarblíjkelijk geljjktijdig deze
bruidsvluchten op ganq. l{et befu1E: van de Kt'liïV miercntabel kon vastgesteld
worden dat het hier om de Brtrine lnlegmier (Lasius niger) ging. Zoals bij
a]le mieren zi jn de sexuee'l actiere inCivi'Cuen en vooral de vroulrtjes wel
3 - 4 maal groter en dikker dan de geurone werksters en vormen rlus redelijke
hap.ies voor kle'ine vogels. Dat ook de Kokmeeuwen ze als voedsel gebnuikten
zal waarschijnlijk al'leen veroorzaakt zijn door het massale voorkomen, dat
zo kenmerkend is voor dit verschiinsel.

qeconcentreerd 'in oroepjes oD straat voedseldeelties
straatfourageerders zaten andere op de dakliisten
posten korte rondvluchtjes uit, zoals bekend is van
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0pvallenrJ was het gerincle.aantal jorige meeuwen die dit fouragegedrag,
vertoonden. Eveneens opmerkelijk was dàt de adulte Kokmeeuwen, ondanks
de grote gaten in hun yllugels - ze waren zwaar in de rui - toch in
staat ryarón orn de capriolen in de lucht uit te voeren, die vereist

, zijn voor een fourageergedrag dat voor zwaluwen zo gewoon is.
Het Utijft de vraag-hoe het komt dat de Kokmeeuwen deze bruidsvluchten
zo snel-opmerken, àat vanuit de ruime omgeving binnen korte tiid zo'n
.1000 

exemplaren - :iïers een liocg aantal voor de stad - deze voedselbron
kunnen behutten, terwi j'l cle op vïiegende proo'ien i ngestelde Gierzuraluwen
sïechts met een handie vol op deze gedekte tafel afkwamen

Het gebeuren vias va'n tameli,jk korte
+ 100 meeui,ren aànwezig un om 

.l4.30

l'wenen, ook' ui t de ruirnere ornqevi ng
Dat dit fourageergedrag toch tameli
dat 9 dagen 'later tussen ï8.00 en 1

werd waargencmen.

duur: om 14.20 uur waren nog maar
uur waren bÍina alle meeuwen ver-

jk vaak voorkomt bïiikt uit het feit
8.45 uur hetzelfde verschiinsel

Joop B. Buker

. ',1 :

.iri '
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ï.Jaa rnenti n van een Bladkon'in a I'losc s inornatus in het

0p vriidagmiddag 7 decenrber werci ik dr:or Gerald 0reel gebe'ld, die rni.j
meedeelde dat donderdag in het Bos een Bladkoninkje gezien was en wel
in de bosgedeelten ten zuid-oosten van de roeibaan. De vogel bevond
zich in een groeoje mezen. "

Aangezien ik zeer geïnteresseerC ben'in alle soortcn Phy'lloscopin bes'loot
ik omo ondanks cie vage piaatsaanciuidinq en het druilerige weer, een zoek-
pogin-q te wagen.

Ik spoedde r,ri j naar her Bcs en begon in de cmgeving van de Heuve'l , waar
in deze t'ijd van het.jaa.r" alt;jd wel rnezent:'oepjes te vincien zijn, te
zoeken, echter zonrier iu:c*s. hiel werden errkele mezengroepen'ontdekt,
maar een Phylloscopus za'L er niet tussen.
Na de Heuvel besloot ik rie voecierplaatsen in de buurt van de Kleine Vijver
(0moricapad etc. ) te -ondet'zoeken. I'lei,;l^ het scheen u/eer tevergeefs. tl,|él
veel l4ezen, Goudhaantjes en zelfs Vuu,'goudhaantjes, maar daar bleef het
bi j.
Toèn ik echten i-oor de darde keer^ dir rniddaq het paadje infietste naar
het uitilriikillateau cver de Kleine Vijver merkte ik een troepje mezen op
(Kooï-, Pimnel-, Staartnees en i4atkop) ';raartussen ik een kleiner en
rustelozer vogeltie ontclektc. Toen ik de kijker richtte zag ik het meteen:
het was het Bladkon'inkjr:.
Vanwege het drukke geclraa van de vogel was heb moeiitjk orn hem zeer nauw-
keurig te bestuderen. Ik kon echter de vclgencie beschrijving maken.
Kleiner" dan Pimpelmees. Bovcnzijde dofgroeÀ, cnderzijde witl lt kon geen'
gele_tekening cp de onde'izi jcie onldellken. 0p Ce l'inkervleugel (de reóh-
tervïeugel heb ik n'iet kunnen bekijken) twee rvitte vleuqelstreÈen3 waar-
van de onderste duídel'iik en breed uJas, SevormC door r,ritte punten aan
de grote vleugeidekveren, da bcvenste echter onduiclelijk en'kort gevormd
door maar 3-4'rtitte punties aan cje kleine vleugeldekveren. Aan de-tertials
zaten Iichte zoompjes. Eovan het r;oe bevond zich een vrij brede'lichte
wenkbrauwstreep. Vercier qua iichaamsvoi'm etc. een typische PhylIoscopus.

Omdat:de gnoen ai fourager*.nd in eel naalclbos verdween, was cle waar-
nemingsperiode tirij kort, fiiLlri01i,jir rninder dan 5ón minuut en hoorde ik de
voge'l maar één keer rcopen. Dit qei';id, rlat cveriqens zeer kenmerkend
genoemd niag worcien,'i: het best te crscitr"ijven als een iuid en vrij
scherp "wiest". lliermee uJas t/oor ni;i de dei'r .,;in.:tie rond.
Deze waarneminq is de eerste vc3r iiet itmsterdamse Bos en volqens de Avifauna
van l*lederland de derde vrintei^waarnc;ning in lle.erland' 

st.u.n Schoevaart

Beïangrijke literatuur voor de dete-minat'i e vaït Phl'lloscopi:
Commissie voor de liederlandse iivifaiilna, D.lAvifautla van Neder'land, 

.l970;

E.J. Brill, Le'iden.
Ki ng , B. et el ., A íield Ou'ide to the Birds cf South-Eas t lis'ia, 1978;
Collins, London.
Marshall, J.T. ,jr. cn Pantuwattanao 5., "Identification of Leafwarblers
in Tha'iland", t.he fiatural Hi storl' Bul I eti n of the S'iam Society,-rol- 23
no.-ff[, nov. .Ï959; 

Pracanci:"a Pri nt"in qP ress, Bangkok.
Svensson, 1., Ident'ificatj on Gu"icie to [u an Passerines 1975, Natur-
h'istori ska P,i k smusect, toc
Ticehurst, C. ,,1. S tematic Revityr of the Genus P I I osco US

.l9661

Johnson Reorint rporat oÍ'l , ei{ or

1

tjilliamson, K

,l976; Maund &

Witherby, H.F. et ai
H. F. en G. tli therby,

., Identification fcr Rin ers no. 2, The Ge USP I I osco
i rvl ne lil 1 e 19,

, The liandbook of Bri t'ish Bi rds
Lon tt.

deel 2 I 966

S

Amsterdamse BoS
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Dit verhaaltje rril een globale samenvatting geven van de tellingen in het sei-
zoen tTBf ,79. Aet lcefc;nuttig trierlcij ecns-eerr :rrecieze afbakeni-:rg van de telge-
bied.en on te nen:eno ELclers in d.it blac1 vindt u een exemlrlaar van het nieuue tel-
formuliere d.at een betere stand.aarcLisering van de gegevens moet orlevcreno
0p d"e achterzijrLe ervan zijn nog eeus ail1e or.Ld.e tclins'bruktics weergegeven en
losse exemplaren vaq riit flrmulier kunt u altiid bii óén van onp dr-ieën lc:rijgen"

Resultaten van d.e uitrrerkavonclens Alle 4 d.c teilingen zijn oD verzamelstaten in-
6evu1de .3.zijn: op grotc ka,ar*en ingctekend- en 2 van cle { zijn af verder..bewerlrt
cn op.verschi]1and.e inanieren ur-i;gesplitst" 0p 1J jarruari gaan lre d.it afrnaken en
een method.c besprekcn vol.gens lrell<e rre clc biotopen in willen d.elcn.

1. 0sdorper Sovcn- en -Binnenl:oIder, Lutlcerneerpold"er, Mid.d.elveld.sche Àkerpolder.
2. 0ostgrcëË varr gebied lr, ïIaarlernmerlrcg, Iiinsteinrreg, Rembrandtparkr. Iïestland-

gracht o Plesmanlaern liroltovo gebied- 3 "3" Sloterplas,e: Burg.Gramergracht e llrasmu-sgracht en -parlc"
4' Plesmanlaan, Rfr3t,aarte Ni"euwe i[eer, Sc]rinkel, ]Ieemstedestraat. :

5. Schinkel e iloneletrpari:e Stadhoucle-r:skade, Amstel, Ringlreg Zuid.,

7.Àr.rste1vqenseweg,n.ing"vtegZuic19/tmste1,Ka1fjes1aarr.
B. ICalf5eslaane Amstel" Burg"Varr Sonr^rege rald. van het Bosc :

9. Burg..Van,Sonwoge Ànrstel, iles:erlaan, rand. bebouwde kom, Bosrand en het
ged.eeltc van de lIoord.e:' LegmeerpoLd-er.

1O. Àmste1, Iurg"Stra.;ra,:rr,rege spoo:r1i jn Iltrecht .
1 1 . Ge1C,e ::sc, l,iac1e e llet IJ , Ilicure Diep, Zeeburgerd-i jk, spoorli jrr Utrecht e Àmste1

Illollbvo gebied. 13'. :

12, Zeeburgerdijh, .ljchellinguoud"e:b:ag + Zziyd,e IJ,-eiland-e, ïÍietrrre Diep, Ooster-
ringd.Íj1:; Iieesr:rtrei<vaart, spoonli;n Utrecht.

13. Àrtiso''
1{" 0oster"rlhgd.ijlc, I,lieulre }iep, iTOzi.icle Àtdam-Ríjnkanaal, Iluiclerstraatweg"

ïn bijgàa,nd.e tr.i,bel staan O-e aantallen ï.raargenomen r,eigeis tijclens cle 3 tellingen
ingedeeld in l:lc,:dkl-assen van ongerieer oplopend.e volgo::d.eo
0m wat malckelijker met clc getallen te lonnen r,rerlcen, zi-1n op.glgg wif,ze onge-
vecr d"e volgendc sa,ncnvoegin6en tot stand. te brengen B

lejaars= I , Ze}aa,rs= L/Lta + lla + II , ouder rtan 2cjaars(>2uj)= >ï + IIb +
+ fÏb/ïII + IIï " IIu i:cb'ocr'- r.re C.us 3 grocpcn ipv 9.
Dat het totaaL aantal in januari zelfs iets hoger is d.an in oistober komt waar
schijnlijk tloorclat er,grotere ko:rscn-bratics lrarcn en er mindcr eenlingen aan d.e

aand.acht ontsnapt zijn. i-lr zijn r.rat lejaars lrcggetroldcen of d.oodgegaarl etr; lO
)2ejaars vogels mó6r. gezien.
Itren beetje vreemd" is d,anlie1 hct gclijk blijven van c1e 2ejaarsS zijn.daar ever-
veel afgegaan. als clat cr hijln.iancn, of zijn het zclfs dezel-fd"e vogels? ïn dat
laatste geval noeten ze varr Diemene Àrveenlloo::d. cn Àtdarnllest vcr?laatst zijn
naar Artise Duivend"r"polcler en het Àrdanse Bos"
Tov"de i,rÍnter zijn in mei rLe 1e en 2e1rs"net 2f 3 afgenomen en cle >'2ejrs.geha1-
veercl, Híerbij icomen: echtcr nog de in d.e }:olonics vcrblijvencle reigers, zod.ai
uiteinclelijk ae 1e en 2c jrsorraarschi jnlijlc gehalveerd zijn en de ) 2ejrs"gelijk
iJeblev<rn zijn in r,roi,
iievenstaand. tabelletje Laat de proccntuele sarncnstel-
ling zien van rl-e 3 ve::zamelgroclren cn dÍt ook voor no-
vembcr Í 79 "Ilet hoge percentage 1cjr.s"in mei riord.t waarschijnlijlc
veroorzaal<t cloor C.e nas uitgcvlogen jongcn"
Dat het broeclseÍzoen in t'f,p vri j slccht is verlopen

1e 2e ).2e

17
,15

zienweteruginhet1agcreagu:ta11ejrs,jlnovl7-9tov"o}ctl]§-.
'r'ot zover enircl-c bespiegelin6len clic geheel voor vera&tl'roord,ing van II"S,komen.
Tezijnertijd,za1creenuitgcbrcic1ererapportagep1a,atsvindeno,

oL1 r 78! 28
ia;r-t Tgti 23
neít'19'123
nov t 79t 20

ÍIoOo-

349
399
143
374

Bitll-ko o rd-inat o ren c /rlfreëi BLolc
J oop -Bul<er
Henlc Si,nd.ee

oU

,5
62
69
611g

te1.711745
1527 66
122509

(
(
(
(

)
)
)
)

volgend,e tellirrgc
2+3 f obr. ( opge',ren svp ! )

(i'ormulicr)
(verhaalt j e )
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to gebrulkcn nlort top. kaart toclichtlng !.o.2.
uili,ín m

t rjd plsk kleed etant!pl rlne + bljz rijd plek kleod 6ctlrriteit etandpl. rtng + buz.
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Hicronclcr worcl-en cnkelc richtlÍjncn gogcvcn voor hct mcerircrkcn aan hct Sla.uwc
Rcigcr-onderzook cn hct invullcn van hct tclformulicr" Door gcbruik tc malccn van
d.c stand.aard.tcrminologic word-t cle uitwcrking va.n d-c gcgevcns zccr vcrocnvoud-igd-.
&:::fg*og, j.g]6eliqg cn gglgg zullen gccn problcncn gcven,
Ii;[Èe stccd"s rnraarncmingstijd notcrcnn Start, (p,'.uzc) cn cincl-tijd, van dc tclling
no-bcrcn.
!À-gk: pLi-,atsaa.rlcluid.ing d.om"v. genummcrd.c stip op hct topografischc kaartjc. 0p
het tclformulicr hct corrcspond-ercndc nummcr notcrerr.
K}_g.cd. Voor het lclccd.ond.crschcict, is ccn kla,sscnind,.cliirp; g;cma.alet:

Grauwzr+artc bovcnkop
Gra,uwc hals

Wit voot'hoofcl
I,littc bovcnlcop
Kontra.st
Zwarte V op buik
Lir,ngc sicrvcrcn
Gclrccl znartc schouclervLck
Bll,urvgrijzc vcrcn vI" cn rug.

De tabcl is als volgt semcn tc vat-bcn. Dc vogels vallcn uitccn in 2 hoofd.groc-
pen; I -gchccl in jcugdklccd, cn IïB/IIï - gchcul uitgclcleurd-o 3ij tr,rijfel tus-
scn d-czc grocpolr, omd.at kcnmcrkcn van bciclc grocpcn aanl^iezig zijn, hccft mcn
te ma.lccn mct ecn IIA. Ecn IIB is ccn IIï mct ocn ni;t gchccl wit voorhoofd.. Hct
is van bclang voor hct onclcrzoclc d-i.it zo min mogclijk mcnggrocpcn (and.crs d-an
Í.LBfÏ.J.ï.) gcmaa,kt worclen, Vaak gccft vnigc tijcJ- r+achtcn of c1c vogcl van ecr arr-
d.crc kant bczicne voldocnd.c informa,tic.
Àc-bivitci'i;. Ilicrbi j r,rord,t gcnotccrd wat d-c vogcl dccd- tocn hij voon hct qers_[
luercl waargcnomcn. Bij land.cndc cxx. wachtcn op ecrstc d-uid'clijkc gcd.rag na, hct
clalcn. nc volgcndc aflcortingcn lcunncn wordcn gebruiktc gg = fouragcrcnd- stiL-
stacurd-, IL = foum.gcrcnd- lopcnd-, .N{ = nict fouragcrcncl" Ond.cr fouragcrcn word.t
allc gcd-rag verst.ean waa.rbij cle rciger mct gchccl of gcclccltclijk gcstrcktc nck
hct gebiccl voor hcm fixccrt. Bij nict fouragcrcn staat d.c rcigcr inccngcd.okcn
(d-csnooc.1-s naast con visscr of op ccn vocrplaa,ts) of d.oct icts anclcrs. Gcclrags-
vcrand-crÍngcn of nauwkcurigcr omschrijvingcn kunncn vcrmclcL rr,rorcl.cnr bijv.
Ntr' poctscn, rustcn, bad.cne vcchtcn, cnz. Opvlicgcnd-c cxx" l'raa.nran voorafgaand.
of latcr geclrag niot:r,rcrd. vastgcstcld. gccft mcn aan rncjt ccn oplopend"c pijl.
Ovcrvlicgcnd.c cicx. ondcra,a;r ht,t forrnulic,r noturcnr
Sta4clpla,ats. 0olc voor ccn na,r-rwkcuri gcr omschrijving va"n d.c pla.ats vÍaar cl-c rci-

I
+
+ .c

+

t
+

I
+
+

+
+
+
+
+
+
+

;
+
+
+
+
+

gr:r zich bcvinclt zijn cr cnkclc afkortingcn. ! = op Ia.nd.r 9.= op
uit d-at stcurclpun-b kan hi j hct rari,"tcr of cl-c viatcrrand- bcjagcn), W

Id = op ijs, Bij rijsr vcrmclclcn of c'.c vogcl bij ccn wa.k staat.

/in orver (ve.n-
= ilr watcrr
Anclcrc stancl-

plaotscn rgcr^ioor1 omschrijv<,n, bijv. 1:rug, gcbouw, 1;.ntaarnpaa.lr d"ukd,alf , círzo
Bi jzonclcrhcd-cn. Zccr bclangïiik is clc aanwczigheid- van I|4,ffS, Gcwoonlijk zit-
'bcn clc ringen SoJcg het looplcccn. I{otcrcn om wclkc poot d.c ring zí1;a RB=rcchts-
bovcn, E= linlcs-bovcn. Dc posi'bic is csscntieel-. Allccn als van lcidg poten is
gczicn d-at cr bovcn.hct 1öopbccn gelg ring;r.anr,rczig is, vrorclt opgcgcvcn d-at d-c
vogcl ongcringcl- is (d."m.v" ccn lii;:.gcru} strcepje), Als cr ringcn ?a^r: hct loop-
hccn word-cn waa,rgcnomuïI , d.it opgcvcn mot &Q= rechts-onclcr of LO= lÍnks-ond"cr.
Spccialc kloumingcn of aflccsringo:r rpa"ï'-vcrmeld-cn. Vcrd.er Ëmron alIcrlci
bcli:r.ngrijl<c cxtra gcgcvcns vcrmcld l',rorclcn, Gcva.ngon of mogclijkc prooi. D.m,v.
aooolaclc welke vogcls bijcen iir ccn grocp stonden c:: hu-n ond-erli-ngc a"fsteur.d..
Dc aeurr,^rczighcid. van sportvisscrclg hi-jv. il op 1O rn" Ovcr bijvocr*activitciten.
Zo mogclijk informatic vcrzarnclcn bij visscrs cn vocrd-crs ovcr hocvcelhcclcn
cn soort vocro

,

Het hierrra,a,st afgebeeld.e telformulier is als voorbeeld- bed.oeld.. Echte formu-.:
licren zijn te verkrij,gen bij Alfred. Blok, Joop Buker of l'Ienk Sandee.
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j-\ilrgi§,Iap_lr_e_lls-c"Àeee_n-_v_afi*.p_ry.a.p_ entc broecl-berrei-

l,rinèi"i]-Gii:rËï-n voor K t nhe bi rbi Amstcrd.arn. Door Bcn d-e

si'beit va"n Amsterd-a.rn , 55 pag:narso
Besproken cloor8 l,{artin van c'l-en Berg.

Door d-c akticgroep'rRed.t c]-e K1uten bij Halfivegtf is een eanvra.ag in.gedi.end- bij
d"e lletcnschapsvriilkel van de Universiteit van Amstcrd.aar om broedmogelijkhed.en
van'Kluten op opspuitterreinen rond- Amstercla.m te gaq^n ondcrzocken. Dit onder-
zoek is verrích'b door Beyr d-e Wind.er in het kad.er van::j.jn biol-ogie-stud-ie aart
d-e Univcrsite.it va,n "{mstercl-am"llet rapport is verd.eelcl in triee d.e1en. Het c,erste d-eel behanclelt het voorkomen
van d-e Klur:.t in Ncderla.nd, d,e spccifiche biotoopei;.en en het aI darr niet ge-
schikt zijn va:n oirspui-tterrcinen a.Is broedgcbied. voor dcze soort" Het tlveecle
clee1 behanclelt het ond-crzock dat vcrricht is aan d-ric opspuitterreinen in het
I{estelijk Havengebicd., r.raar in 19?B Kluten voorlcwarncn en broed-den.
Door de schrijver rr,iord-t een aan'ba1 s-bud,ies aan,q;ehaald t"raaruit bliikt d.at op-
spuitterrcinen cen grote aan-brekkingskr;.Lcht op vel-c vogelsoorten uitoefenen.
Behalve als broccl-gebiecl voor soorten als Kluut, Scholekster, Visd-icf, Bontbek-,
Kleinc en Strancl.plevicr, helcl:en deze terrcinen ook buiten het l:roed-scizoen
vaak grote aan-lrekkingskraoht op d.oortreklccrs en r,"intergastcn'
Belarrgrijk voor het voorlcomcn van vcle vogelsoortcn is clc ontvrikkelir:g vari de
vegctatic. Ecn grEntal soorten zoals K1uut, Visd-icf en,ile pfeviercn blijkt cen
voorkeur te hcbbcn voor ki-,.lc opspuit'Lcrrcincn wa;trop d"e bcgroeiing zich nog
in. een initi,ecl stad-ium bcvind.t o Dezc gebied-cn lijken volgens clc schrijver op
tcmc-incn in c1e l,llad-clenzce cn clc Zeeur+sc r,,ratercn. Juist d.oor eeri stcrkc milicu-
dlrnarnick kunncn bepaald,c soorten zich hand-ha.vcn en blijft he',u terrcin' §eschikte
brocd-biótcop voor d-o gcnoemd-c soorten. -Juist op opspuittcrrcincn is rl-czc grote
milieu-d.Jrnarniek vaak zccr kort aan'wezj.g" Gevolg is dan ook ccn sncllc vegeta-
tié-succtssic, l,vaarcloor ccn tcrrcin di.chtgroeí"b cn minclcr ..3cschilct'wordt voor

In lrlcd.crland- r.+ord-cn op J typen terrcincn Kluten brocd.cnd- aangetroff,enl te
rictcne k'."relders, stra.nclvlaktcn, inlagcn cn afgcsloten lcrelccn, zand"platcn in
afgesloten zce-aïmcn, akkerland, oi)gospotcn tcrr'.:inen cn cle ÏJsselmeenpolders.
DÍt zijn vooral gebicd-cn mct ccn s'r,erl(c milicu-clyriarniek, d-ie helaas in Ned.cr--

Iancl bcclrcigcl. en sch:,Ars r,.,rord-cn, Het loont volgcns d-e ondcrzocLeer d.e mocitc,
om voor vogclsoorten d-ic vË).n d-i-b soor-'u tcrrcinen afha.nkcli jk zi jnrd.ergclijke
gebicden lcrrnatmatig -bc crc'ércn. Mogclijlc vormt hc-L brocd-cn in 1a,nd-'lcouwgcbic-
d-en hierop een uitzond-crinq. Het Ís cchtcr ccn reccntc orr-Lwildcc1ing, l'Íaar\raÍI
nog niot cluid-clíjk is hoc lang cn in rrelkc ma':c zti zal voorbdurcn"
De onclerzoclcer hccft ccn aarrtal lcritcría gcformuleerd. d.ie lcctreklcing helcbcn
op c1.c gcschiktheid- van broccl.tcrrcincn voor Klutcn:
a) ncs{clmogclijkhcid. in cLc onmicldcllijkc omgcving van wateq;
t) tret vratcr mct slibrijLcc bod.cm mir"g zout, hz'alc of zoct zíin, ma.ar maximaal

' slcchts 20 ccntj-r,rctcr riicp i

") ;;;t"Bg"."iscbiccl voor cLc jongcn rnoct voldoendc vocdsclriil^ zi,ing
d) op d.c ocvcrs moct vold-oqnd-c bcgrocii'rg:iranwezig zijn voor bcschutting vaJl

d.e jongcng
c) op ào", kalc 'bcrrcincn rrorcl-cn Vísd.ie vcn cn plcvicrcn ir,ls t burent icpref c-

rccrd.;
f) voor db boui^r van hct ncst r+ordcn'nreinig s.pccifickc eiscn gcste1d.g
g) aan de oevers mo,:-tcn zich c].r"oí,c stuldccn voor dc jongcn bevind-en9
h) t<lutcn stcllcn uciuig ciscn aan hct voccl-r-icf
Als voorna.amstc'faotorcn dic cl-e ]:rocc1.-i;r,;:rcincn ven d-c Kluut in Ned'crla"nd bc'
clreige.:nr1 word-t ondcr a.nd-crc gcnoomd" c'l.e íïrootsohi,,ligc tcrrcinvcrand-cringt zo-
als Àet Dc1'Laplan, ind-ustria,Iisa.-Lic, ruilvcrkavr:1ín.'ir inpoldcringen cn mili-
ta,irc ocfcnterreincn. Soms gaat hct om hccl spccifickc prolclcmcn zoals vcge'
tatie-succcssic, botulismc, recroàtÍr:;d.ruk cn prcdatie d-oor c.a" mccullen,
kraaicn en rattcn. ïn agrarischc gcloiod-cn kunncn mcchanisoh lanclbehe-cr_en, 

.

plotseling;c vcri':rd.cringcn van hr,t wa'bcrpeil d-c broed.opbrengst stcrk beïnvloe-
d-crr o
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Voor d-c ínrich-bing vern ccn toekornstíg l:rocdLtomein zal ccn groot aa.nti.ul van
clc ecrdcr gctroamrlc kond-i-bics kunstnra-big i:,r-.,,n,o;cbracht moctcn wordcn, tcrvlijl d-e
storendc fac'Lori:n tot ccn minimnrn bcpcrlct zullcn rnoc,tcn r"tord.cno l.Ioornaamste
problcmcn zullen zijn het lcunstrnatig in st."ncl houd-cn vaur hct pioni,;r-stad-ium
vnn cLc bc3rociing, hct bcpcrkcn vall. c1c rccrcaticd.ruk, hct voorkómen vasr botu-
Iisme cn hct minimaliscrcn vër,n hc-b ..r.ant;r.l prcd.atorcn. ïn verbancl mct cl-it laat-
stc is c1c aanwezighr:id- van ccn vuihrisstortplaats zcl-r ongcl'rcns'b, vi'.nt,ic.gc zijn
gro'bc aantrcL-J<ingskri,.cht op mccur^rcn, trlrr,,a,icn cn ratten.
Ïn hcrt trriccd.c d-ccl van hct rappor-b r.rorcl-cn c]-c rcsu1ti.,'bcn van hct vcld.ucrl; gc-
presontccrci." Ín hct ttrcstclijk Hi,vcn.3,;r:bicd, hccf-b Dc hlind"cr op groncl va^n ccn
aantal- k::itcrj-a gcbicd,cn gc:scIck'bccrd.. To-b d-io lcritcrir.r. blhoorcl.cn o,ac c'i-i- ei-
scit t'rl-L;' . o bcgrócilng z:.ch it: ccir -prima.i.r stid-iuin i,roul-i-i; bcvindcn, d.at hct 99-
biccl nic-b tc vcr vp"n Ams.rcrdarn nocst Iig:gcn, c1a-b c,r voldocncl-c Klutcn mocs-i;crÍ
brocc-,-cn ctr clat dczt.: i;6r.c1- tc obscrvcz"cn moc,.jil;n ztjn,
Er trcrd,cn in hct tlcstclijk i{a;ir,,irgcbicd" clric -lcrrcÍncn gr,vond,cn ilic aan d-czc
kritcria vold-cd-ens cclr Fjpoorta,lu.cl la,ngs d-c Hornrrcg, ccn nict mec,r gcbruik-bc
a,idccr l:ii clc Imstcrdp:nsc Droogd.ok L[aatschappij cir ccn tcrrcin bij clg l,lobil-
raffiiraclcri- j.
Idaarnömingen wcrd,cn gcd-ae-,ir. van {- juli 1978 t,ot cn rrrct {- a.ugustus 19?8" 0p het
spoortalud- i.rcrclcn cnl.cclc a.d.ul-tc K-Lu'bc:r rra.argcnomcn, maar gccn joir.gcn. Op hct
All\Í-tcrrcin wcril-cn merx. 26 eclultc c:n 12 jongc vo,:;;ls traa.r:Tcnomcni op hct l{o-
bil'bcrrcin lra;co 22 aclultun cn ! jongci:.
Vcrclcr uorcl-b van d-czc d.ric 3i.blcd-en r-r-í-lvocrigc informa-líc over c1c aanr,rczigc
flora gcgcvcile hctgcc,n .gcï1-Lus{;:'ccrd rrordt cloor kaa,r-bcn, Tcrloops norc'l-cn a,n-
d.crs brccd-vogcls cn d-oortrckl<crs .,ra,n dc gcbicd-cn vcrmcklo
Uit clit vcl<l-l,ictLc blcek o"a. d"at Klutc:: nic'L in l.ratcr fouragccrd"cn d.at d-icpcr
i,ras d'.a^rr 20 cin. Hct ira.nc ]rct l.{obiltcmcin bluck frqq.ucnt tc';rord-cn vcrstoorcl
d.oor vi-sscrs, zonaanhiclil"crs, honc1en-ui'l;latcrs cn vogclaars.
Volgcns clc a;:tcr'": -.;.'.s h,,t A-D,.ï-tcrrcin hct mccst gcschiht voor Klutcng oncl-uid.c-
1i jk bli jf'L cchtcr r-rclkc lcritcria hicrvoor Íïchzr,n'b,--,crd- l,rcrdcn. Dc voortgaand.c
vcgcta,tic--succcss:,-c zaL c1c ,r,antrcl-Jecli jlcheid. viur hct gi,bicd. cl-c komcncic jarcn
stccc].s mcc? clocn ",fnc:Íïrct'r.V;ià;;-' À;-;;;"" ;; ;;'(ni.ct h'studcorclo) stib,rcr:icd bi j lÍarfvrcg ccn po-
tcnticcl brocd-'bcrrcin voo:: I(Iutcn, d-r.t vcrd-er ontr+il:,kcl-d zou moctcn word.cn.
Als posit-'i.cvc pun-bcn voor c'lit slibgcbicd. n:cmt hij o"a" cl-c aa.nwczighcid van
ccn'groot ldatcrcppcrvlak, volclocnd-c slibri jlcc grond., vold-ocnclc vcgotatio voor
d-c1dring, clc mo.gcli jkhcid- om alc'la.r.r: maatrcgclcn tcgc.n ]:otulismc tc ncrncn; cr
zijn volclocnd-c uititijic-bcrrcincn in clc d.ircktr: omgcving clic als fouragccr- of
:rrstgclcicd. kun:rrcn d.i circn 

"

In zijn gchccl ís c1i'l; rapport ccn r.i.,nl.,rinst toíi,ovc d.c st'.'.rlics van opspuittcr-
rcincno Dc concrctc n.a.nbcvi-,Iiu.gcn zullcn zckcr bi- j d-c Gt:nrc:irte Ams-bcrd-a.m wcl-
lcom zi jn wannccr in clc -'cocliornst een kunstrna-Llg i,Iutcn-brocd--bcrrcin gccrcëcrd.
zou wordonn Vanrvcgc c]-c gcriirgc groottc va,n hci toclcomsti6lc gebiccl cn hct a.:rn-
tal tc vcrtrach'ucn b:';cclparcn hccf-b ccn clcrgclijlc tcrrcin cchtcr mccr cd.uca-i;ia-
vc r.laard.c, 6l;1"11 r,.at hc.;t ccn ondLcrs'Lórrntng zaL zijn voor d.c land.clijke Klutr:n-
popula.ti c c

BcÀalvc aat nct rapport in hc-b ccrstc clccl v,e1 informatic gccft ovcr rcccLs
ccrclcr vcrricht onclcrzock op o,ospui'ctcrrcincir, hcvat hct tcvens spccifickc in-
forma-bic ovcr c1c K1uut. I{c'b tr"lc,cclc c1ecl is wr,,t bctrcft hct vcrrichttc veld-irrcrk
onvolclocndc. À-]-lccn'oijclcns dc m;,',and- juli invcn'i;ariscrcn is tc }<ort om vcel
conclusies over hct gcd.rag vafl d.c Kluut tc trcl:Jcsng bctcr was hct gcr+cest om
hct onclcrzocl; in mci'te sta,rtcn.
Dc toctsin,gskritcria voor cic g.,schiicthcid. van clc c]-ric ond-crzocks-bcrrcincn in
het Wcstclijk Ha"vcngcbicd, blijvcn vaag in hct rapport, mí-r,ar aan6enomcn mag wor-
d.cn d-a.t hct aantal vra.argcnomcn jongcn oncler d.cze kri'LcrÍa. valt" Ecn wat ltri-
tischer houd-ing'i;cn opzich'bc va"n hct aanta.l wae.rojcnorrcn jongcn cn clc mobili-
tcit ve.n Klutcnjongcn lnter in hr.t brocd-scizocn r.Ies wcnsclijk gcr"recst.
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A field guide .to the
SEABIRDS Otr'BRITAIN AND THE WORLD

Gergld Tuck
Hermann Heinzel

Hoewl het steeds moeil-ijker wordt om a1s passagier op een schip mee
te varen, bestaat er grote .behoefte aan een gids voor zeevogels. to.t
voor kort kon men, behalve op allerrei lokaIe gidsen, arreen terug-
vallen op Alexanderrs verouderd.e en zeer karig geïllustreerde rlBirds
of the Oceanfr" Na ar jaren te zijn aangekondigd is nu einderijkttA
Field Guide to the Seabirds of Britain and the Worldrr verschenen, ge-
schreven door Geral-d Tuck en geïIl-u-streerd door ï{ermann Heinzel( Zgl vogels in kleur en 1J8 zvrartwit-tekeningen). De titel- is rond-
uit potsierlijkr maar voor hen die eerder Englese gidsen van Europese
vogels onder ogen hebben gehad ligt dit in de lijn der verwachtingen.
Het boek is bedoeld om zeevogels in het rrveldil te herkennen; var, àe
ondersoorten zijir derhalve aIIeen maar de herkenbare opgenomen, die dan
wel evenveel aandacht krijgen a1s de echte soorten (ze Àebben bijvoor-
beeld een eigen verspreidingskaartje)o Over wa.t nu soorten en wat onder-
soorten zijn bestaan natuurlijk verschillende opvattingen; hier wordt
de Fluttering Shearwater beschouwd. al-s ondersoort van de Noordse Pijl-
stormvogel (waar wel achb subspecies van beha.ndeld worden), "r, our""=du
Saunderrs Tern wordt helemaal niet gesproken"
Voor determinatie zijn de kleurenplaten het belangrijkst. mochten deze
op het eerste gezicht wat tegenvallen, dan komt clat doordat we langza-
merhand verwend zijn geraakt met vogelboeken waarin nog betere afbeet-
dingen staan" Hier en daar had het echter wel wat beter gekundl vooral
snavels zijn niet overar even goed gelukt: op plaat 3? bíjv" heeft
meeuw 8 b (vlnite-eyed GuIl) een te dunne "rror"l en op pfaàt 40 meeuw 1
(Zilvermeeuw) een te dikke" De tekeningen tussen de tekst i1l-ustreren
het gedrag of het biotoop vaak erg goed, bijv" op p"B6 en p.124.
De onderschriften vermel-den echter niet attijd de namen van de afge-
beelde soorten; bii wijze van vocrprroefje zou men kunnen tra.chten deze
zelf te vindeno Een verdere hulp bij het cletermi-neren is de tekst, .

waarin vermeld wordt wat wel en wat niet op ile afbeeldingen te zien is"
Dit gebeurd echter niet steeds even zorgvuldig" Zo wordt van de McCor-
mickrs Skua de (rolatief niet zeld,zame) donkere fase in het geheel niet
genoemd, evenmin aIs het belangrijkste kenmerk van de Thayerts Gu1l,
nlo de vleugelpunten ( van boven als bij een zilvermeeuw, dus zwart
met witte vlekjes, maar wit van onder) " Ook moet nen niet proberen aan
de hand van deze gids een Mongolian Gul-l te herkennen" Tuck maakt zícin
er vaak gemakkelijk van af door te zeggen dat sommige soorten in het
vefd niet te onderscheiden z|jn" Dit mag soms zo zi1n, maar het neemt
nog niet weg dat hij de (zíj het minímale) verschillen in verenkleed
had moeten beschrijven. Zo worden bijvoorbeeld al1een de snavels van
de diving-petrels als kenmerken gegeven, maar over witte schouderstre-
pen (wel op plaat 14 afgebeeld voor de Magelru Diving-petrel, maar
niet voor de Georgian Diving-petre1, die niet is afgebeeld) wordt niet
gesprokenr evenmin als over de ondervleugels (deze zijn niet te zien
op praat 14 en ook niet op de illustratió op de binnenzijde van de
voorrkaf t ) .
Hetzelfde geldt voor de Prions, waarvan ook alIean do snavelvormen ge-
tekend zijn" Bovendien kroppen de opgegeven maten hier niet meel de
tekeningen lijken me beter !
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De tekst beschrijft verder het verspreidingsgebied, dat voor de meeste
soorten nog eens op een kaartje is aangegeven" Hier is Tuck misschien
teveel afgegaan op ervaringen van de leden van de Royal Naval Birdwat-
ching Society (fOOO reizen in 1B jaar) waarvan hij voorzitter is geweest,
en ontdekkingen van and.eren zi-jn niet altijd geheel verwerkt: Het over- l

wÍnte::ingsgebied van de Thayer&s Gu11 (de westkust van Noord-Amerika) is
bijvoorbeeld niet aangegeven" Verder acht de schrijver het niet waari. l
schijnlijk om een McCormick's Skua, wiens broedgelied iE ArltErctica ligt,
aan te treffen op de zeerouteso DÍi geeft te denroB*sa8€"frB€"lm de Grofe'
Jager aangegeven verspreidingsgebied ten westen van Canada (kaart 1?5)
eigenlijk dat van de Mc0ormickrs Skua is.
Het liJkt of Tuck het boek in grote haast geschreven heeft, waardoor nogal
wat fouten en sl-ordi-gheden in de tekst zijn blijven zítten"
Tweemaal achter elkaar worden in verschill-ende termen d.e onderschrif ten
bij de verspreidingskaartjes uitgelegd (p"229); Mocha Eiland Q6) ligt
op de verkeerde plaats (p"2fO); bij de Svrinhoefs Storm-petrel wordt ver-
wezen naar een noot onder Tristramts Storm-petrel- waar evenwel- niets te
vinden is (p.50) en op p.210 staat frnote bilf i bij de slaty-backed gu1I
om hem te onderscheiden van de afgebeelde jonge zilvermeeuw, maar van
het snavelkenmerk (nl. de grotere afmeting) is in de tekst niets te vin-
den.
Het boek eindigt met een hoofdstuk over zeevogels van ferland en Groot-
Brittanië door John Parslow" Hij neemt biotoop en voorkomen van d.e 25
in Engeland broedende zeevogels nog eeïE nauwkeuriger onder de loep aan
de hand van zeer gedetailleerde verspreidingskaarten. Tevens worden de
beste waarnemingsplaatsen met daar langstrekkencle zeevogels nader beke-
ken "
Ondanks genoemde omissies staat er natuurlijk een boel wèl in de gids.
Het moet dan ook in het algemeen niet moeilijk zijn om met behulp van
Tuckrs boekje zeevogels te determineren (althans niet moeilijker dan
landvogels met landvogelgidsen). Bovendien hoeft nu niemand n,eer met een
hele stapel boeken te sjbuwen, als hij de grote plas opgaat"

- Jowi de Roever.

3.1g3é-$!l4ifrg, tijd-schrif'b va.n d-e 'tDutch Birding Associa.tioner" J;eargang 1, num-
mers 1 cn 2-1, 1979"

noor tÍim van clcr Schot

Voor cen bepaaLd"c grocp vogclaars is cr cen lang gckoestord-e t',lens in vcrvul--
Iing gcgarxr: c1c uitgavc van ecn'Lijdschrift mct rcccntc.gcgcvcns en trctcns-
waardighcden over, voornamclijk zcJ.d-zurre, in Ncclorlancl -cn het Ïrícstpalcarcti-
schc gcbied- voorkomcncl-e vogcls. Het idcc voor ecn dcrgcliik tiidschrift bc-
stond- aI heel lang, maar pas in c1c loop van 1978 kw,lm cr ccn ecrstc ?'aÍtze+.
Een aantal enthousiastc vogclaars lccsloot ccn nicuwsbrief tc gaan vcnspreirlcn
en ccn landelijk telcfooncircuit tc ontwcrpcll on zo icd-crccn die bclangstelling
voor bijzoncl-crhcd-cn hceft, sncl op c1c hoogtc tc kunncn brcngen. Dankzij het
sg.cccs hicrvan wcrd- d.c Du-bch tsird.ing Association opgcricht, cn cr wcrd beslotcn
c cn clri em aanc: cli jks ti jd.s chri ft uit t c gcvcu : !u!-qh- -!-i-Id!49.
Ond-er dcgcnen dic vo1 ver.vsaohting naar het nieurrre b1ad" had-d-cn uitgckeken, was

cr cnigc tc,Icurstcllíng na hct cers;tc nummcr gelczcn 'bc hcbbcno Hct ui'bcrlijk
harl wat wcg vaÍj cen r,lal haastig gcstcncild- schoolkra,ntje, wa.arin minar wcinigc
cn kl-cine paginare, enkclc ma"tig -tot slccht gcrcproclucccrdc fotots cir talloze
a,nclcrc gcvolgen van c-le 'bocpassing v,!.n armoed-igc ri-rulc'Lcchnicllcn.
lfat d.c inhoud- bc1;rcft vÍarcn cr r'lc1 eirigc in'bcrcss;:.iltc stu.lejcs, miar claarin za,t
hclaas soms cel1 hinil-crlijk pcd-air-bc toon, of ccn gcb<;zigcle hrunor clie velcn van
schaamtc d,c tcncn zal hcbbcn cr-oett lcrullcn (pog. I c.v").
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ZodocncLe wcrd" zonclcr vccl illusics h.t twcccle nummcr afgewacht. De cnige hoop
was misschicn d.at d.c nog liÍej.nig crvaron saatenstcllcrs n"'" ovcrwinning van d.e kin-
d-erzickton hun warc capacitcitcn zoud,cn toncn,
Bij clc vcrschijning va.n het twceclc (aubtet-)nranmcr blcck cl-eze hoop nir:t onte-
rc.cht. Allcrccrst hacl- hct lclad- cen gccï-aan-tcvenrisscling onclcrgaan: ccn goccle

Ewalitcit papier en claard-oor ook goecl ger cprod.ucccrcle fotors, ecn vricn.J.elijlc
1ettertypeen,verderwas.hetcrgp,etjosgcdrukt.
Inhoud-e1ijlc een verschej-clenheid. aa::t inform.--bicve, goeci geclocumcnteerd.e ar.tike-
1o:, zoncler vcel nocl-cloze franje" TeIeurst,ellend bI'ecf hct lcleinc aantal pag:.-
neirso l,let ecn gcmicldelclc vaf,'I cler'r;ig zou ecn jrargang slcchts hond.ercl-'bwintig pa-
gr.nats tellen.;De rel,'i.tief hoge con-bribu'bie va:r f 25t- in àanmerking ncmencl,
lijl:t Du-tch jlirding ccn cr;g onvoord-eligc aanschaf. (Vcrgcli jk in d-it opzicht
hct tijd-schrift British Rirc'Ls iret ongeveer 6O0 pa"ginars voor hct bed.rag van 12 §,).
Maar het gaat toch hoofclzalcclijh orn wat hct h1aà inhoudelijk tc biccten heeft,
en c1at is trel ín ortleo Voor d.e licfheb,bers van cle cloor d-c DBA gcpropagccrd.e ma-
nier va,rr vóge1s kijkcn (cn dat zijn cr langzamcrhand hecl vrat) i; càn abonne-
mcnt op Dutch Bir.,d-ing d.an ook va.nzelfsprckend. Idaar hct is ook te rcspecteren
als d,e tr^rijfeIa,ars, rnct het momcnt varr beslissing ín zíclttr,.lIIc aspec-ben nog
eens gocd" zoud.en overcl.cnken"

Een a,bonnement o'p Dutch Bird,ing is te verkrijgen d-oor ten minste f ZJr- over tc
rnaken op giro 414.334.3, tonov, Dutch Bird-ing Àssocia.tion, Postbus 7192i, 10OB EC,
Anist crclam.

Voor I'Tatuurbehoud-? Martin v,:n d-cn Bcrg pag.
Red.actie-mcc1ed.c1ingen, Rcsi llrrnhuis pag.
Mentorcnlijst pag.
Zand-oat, c:lit, Fjtcven Schocva,o.rt pa.g'.
Inleiding Knipsclpa3inats, Stcven Schoevaart pë).g.
Knipscl-paginar s pag.
I(ol«neeuwen, Huismusscn cn bruiloftsglr,ngers, Joop Br.rker pa,g.
Dcrd-e Vcrslag van clc ;lla"ur.re Reigcr-wcrkgrocp, B1ok, Buker cn Sa,nclee p.
Voorbceld. en toclichting tcl-formr-r1ier Blaui^re Rcigcr-ond-crzock pag.
Waarncming van cen B1a.d.konin1i:je in het Atcl-r,ms., Bos, S"Schoevr.art parg"
Li t cratuur-inf omr at i c
1. Bcschouvring bz'ocd.tcmcin Klr-,.tcnr Ben cle lIincler" Door I,{artin v:.n

clcn Sergo pago
2. A field" guicl-e tot the [jcabirds of Britain and- the rtrorld., Gcrald.

Tuc}< cn Hcrmann Heinzcl, Door Jor^ri c1e Rocver. pag.
3. Dutch Birriing, nro 1 cn 2-3. Door I,ilim van d.er Schoto pffi,
Ontvangen litcra.tuur, cloor mcj" rlro JlH.lI . van Droogc pa,g"
hla.arnernj-ngenrubrick regio Amsterdam, d-oor Ir,Iím v..n d.er Schot pagl
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Ontvangen Litteratuur,
-19-

ad Med. Blad 1979 rv.
VrvG het Gooi- , dq [CR]r!{ry, se pt cmber-october 1979,
Contact-avonden, excursies, t-l1ini,,enr etc. .
Voorstel-Ien 1?.I"N. tot i-nrichting en beheer Bussumer-, ïiester-
en Zuid.erheide van het G.l'í.R., mbt behoud Korhoen.
Korhoenderwaarnemingen in het Gooi, december '77 - februari l9?9.
Volwassen boerenzwaluw met v,ritte stuit - boerenzlvalu\,ïen op de Hoorne-
boegse Heide. - Jacht in Denemi:.rken - De Ankeveense plassen in het
middelpunt van de belangstelling vanr,rege \,raarnemingen van Ral-reigert
Kwak en liitvleugelstern in juni 1979 - ,rierkgroep Eempoldertei-lingen -
Enquète Tuinvogels - ontv. litteratuur - Vuldwaarnemingen.

i .11 , no .5 . 2J bl-z.

VlrrG Hirarlem e FITÏS october 1
.,rint erse !ïaarnemlngen in, ltlngs en

Doortrek van jagers langs de kust
Verslag goudplevieren-, wulpen- en

,, j aarga.ng 15 , af l . 4 2t bl.z .
boven Zijkanaal C, van Spaarndam

tot Buitenhuizen, vergelijking met winter van L962/161.
De herfsttrek 1978 bij Falsterbo (Zweden), volgens het verslag van
Vogeltrekstation Falsterbo. Eerste waarnemingsdata Zomervogels in
Zuid-Kennemerland, L979. Nestkastverslag Vi,r,G IJmuiden, l-9?8.
Ve ldwaarnemingen.
De FITIS december L979, jaargang I!, .rfl. 5 24 atz.
SOvON/Àtlasproject - V',G kaLmpjes op Terschelling en VIieland, l3-2L
october L979 - Natuurbeheer in de Àr,í-duinen: uittreksels v;rn correspon-
derrtie van V;uG Haarl-em met de Directie v.rn de Gem. 'rraterleidingduinen,
o.a. over de jacht ter plaatse, over rietmaaien, rooÍen van dmerikaanse
vogelkers en nestkastbeheer.
Vacantie in Istanbul, 9 t/n 2J septcmber 1979, o.a. ook aanwiSzingen
over reis'nogelijkheden daarheen en hotels ter plae'.lser..alsmede een
overzicht van,,vaarnemingen - Veldlvaarnemi-ngen.

V:iG Nhrs I'loorderkv,rartier de PIELILR october L979, jrg. 18, rroo l-0 15 bJ.z,
et voorkorrren varl de Dr/ergmeeuw in NH - Een verrassende ontiloeting

met Dwergmeeuwen - Ui-]en in Nhrs Nkvu, i.,96J' t,/n 1977 - Verslag excursie
Kleineer, 2?-5-1979 - Telactiviteiten in NH in het komend winter-
seizoen - Veldwaarnemingen.
De PIEPER, november a979, jr 6. 18, 76 atz.no. 11

van Texel, najaar L9?9 -
kemph;;,nentel1ing 1 2r/26 november

1978 in NH (ook reeds gepubliceerd j-n de Korhaan, mei/juni T979,
zie vorig litt. overzicint, vDr) - Veldwaarnemingen - Vondst van
een Kleinste Jager in tt Ven.
De PIEPEB, d.edember 1979, irg. 18, no. 12 16 b1z.
Ganzen in NH, met name in de ,.rinter - ^ -ó19'/ó-19'/ 9 (v/aarncmers o.a.
Ivi. v.d. Berg en R. Damhuis) - excursies - Veldwaarnemi-ngen (r,vaarond.er
diverse in Amsterdam, waarnemcr steed.s D. van Smeerdijk).
Inhoudsopgave l8e jaargang.

KNNV VïÍG lïieringen en 'rUierin€qermeer,
Activiteiten Ln l-979 - knipselkrant van SBB - - bedankbri-.f DÍert nbe-
scherming voor medelverhing aan ,,uintervo-dering - Notulen Jaiarvergadering
op 2J-2-L979 - Opvallende JtechtirLethode van eerr ransuil., rond de vuurtcren
op ochiermonnikoog = S1.erwur, r,vel of niet gebroed ? omgevJ-ng Robbenoord -
sirechtenr flog geen broedvogel in dit gebied ? - Ganzen en Zwanen in de
!íierrngermeer - !;aarneriri-ng v.rn »teenarend in Robbenoord, lj/1/1979 e.v.
Gegevens over de óteenarend. in het algemcen - Stoctvogel- en uilenstand.
in de i/ieringerrneer, l-978 - vcrslag cxcursÍe Flevopolder en Pier van
IJmuj-den, 3-2-L97! -:,raarnemingen
De MEpRfr.oET, 3e jrs., n9. 1" (+ juli l9?9 2) 38 atz.
Dijkverhoging blj Den Oever: de schorren bij Den Oever nog steeds
een vogelrijk gebied - Verslag ri/aterrvildtell-ing 171 18 r,raart 1979 -
De Zwarte Stern - Opnieu\iï een'Z'srart,e OoievaLar i,n de iivieringerneer (fB
a.prÍ1 en 18 mei, L97) - l'lachtexcursie Z8/2) iv.ní l9?9 - oOVON, verslag
Ie half jaar -'rNIi jn mooiste natuurgebied.it: .,ate rl-and (t "C. i"ieier: die
echter ook het Àsd Bos ni-et onverrneld l-aat !) - iJaarnemingen t./n juní.

de I{EERKOjIT , 1e jrg., no. L 32 bi-z.
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9l!vcrc:l-!r ! ! gr3lysr:. ad med. ts1aa 1 279-Yf ,' 2e b:--z.

De MEERKOET 3e jrg., no. 1 , november L979 37 b:.z.
r,rintervoedering, is dat v,,e1 nodig ? - Bestuursmederi,elingen -
Excursics en contactbijeenkomsten - braakballen pluizen - Verslag
,,eidevogelonderzo"-k 1979 ln Noord-Holland - VersLag stoctvogel- en
uilenstanC in de liïielingermeer', zo'ner 1979 - de Zwarte Stern in de

";ieringermeer 
- Verslag ,Lee}:"end Ameland, (geen data) - Ned. Comitó

Bescherming Treirvogels-,-rntvangen litteratuur - diverse activiteiten
van de Afdeling Jeugd - Veldwaarncmingen juni t,/m septenber L979

I-"-rg ef siln-6"-B I J LrjEB N r. r u gB
Tengevolge van abnorrn.lle adi'essering door de afzcnder, bereikte e.B
pas in december
de 6d.e jaargang
5 (norerrber L9?9

l9?8) alsrned.e
), 4-(septembe

van
r) en

44 urz"
bij Ouderkerk,

decembljr 1976 L/r:, tlcí ,77.

de
de
/1

5e jaargangr flo. 6 (december
numlners I (maart), 2 (april
m. a.ïu. nummer ] ontbreekt.

Vermoed.elijk r,rede d.oor het opheffen van d.e ,/erkgroep Vogels zijn
de vo6elwaarnemingen g.ering, neestal beperkt tot 1 bLz., getiteld
tii/eet je, wat ik gczien hebrr .

anuari 19Bo,
í.*,f*:t(**>i

j

Voor het l6de (en laatste Saar) samengestcld door:
Jte j . I'ir. J.l].u. van Drooge

vDr
***:Èd:**,*****,t********>l:,I*d()k******(1.*******,t,fí.*****,*****,****

44NVUlUryq ( ontvangen rB-r-r9Bo)
- december L979, 6e jrg. no. 6V e r u nlelq- BlgllliRNr"TUU,R L7 b.lz.

Aanl.ondiging op b1z. 15 hierin:
Ín 1977 hebben drie leden van de ,r,erkgroe. Vogels een inventarisatie
bij elkaarirgevogeldrtvaii a}le vogels in het bebouwde deel van d.e Bijlmer.
(Frans Tijsterman, Ruud de Jong, Barry Teunissen).
1J2 soorten werden waar6enoinen, waarvan 55 al-s broedvogel. Van de
resultaten is een boekwerkje sa'',engestel-d van 68 paginars op A4.
Exemplaren ervan zijn te verkri.;gen tegen de Kostprijs' Í 7=-, indien
afgehaald bij Ruud de Jong (Kral-enbeet< ]40), of voor Í 10.-, indien
het ver:slag per post moet worden toegezonden.
A4ngezien, - naal de Reclactie mededeelt -, deze aankondiging met
nogal wat vertraging werd gepubli-ceerd, is het vanbelang omr vr.;or men
eventueel tot bestclling overgaat, telelonisch contact op te nemen
met }?uucl de Jong z 999.619 "
Voor 1980" (.iaarvergqd. ríng 2l-2-1980) is weer een leid.er voorgesteld
VOOr ,le
V,uG ACJN

rkgroep VCGIILSr n.l. Ruud de Jong.
de TJIFTJaF, deceinber L9-79, 24e jaargang n.].

Jaarverslag \979 - Smienten eír andere watervogels
t'aul Böhre : Buller,viSker I'1as, vgorr4a-]-ige Zandput,
atlasinvehti,.risatie in Varmland, Zwed.en - De Val-kerij - Verslag ekologie-
kaderkarni: IJmui-den L979, aspect vogels - Cedrag van de Kluut - ten
insectenetende Torenvalk - Voedselkeuze van de Ransuil -
Zangtijclen ond..ïzoek, zolirer IgBO: Hoelaat begint iedere soort te zingen ?

Een groots opoezet, 1an .elijk onderzoekrCoórdinatie: bduirin SmeeIe,
Rode Kruislaan 997, 111-l ZX Dienen, teI. 906352; result. ten ",':n ') e:rcursies__ , in L9/<)"
V,rG- CJt{, de_TJIETJAF, 24e jaargang no. 2. DOOR MIJ NIET ONTVaI,trGEN i
1\ï*;ïf en ter e6ffi&omen bi j e en anaei-wc-II a; - Z6ài;- AÍE-ooË-b-Ii -- --
bovenvermeld. no. 1 plaaLs vond ?

* !t*,t * ** * 'i ****,k* *,t *,i * í( d< * )È*rt * * **,8*:1.** l. *:1. * * * * *:t )ir i. * * * *>r* * * + * à.1.,1.*** *!t't *:t!t*

vDr



Waarnemin
derde en

g
(
en in de regio Amsterdam
ver aal-

- )t -qt

inclusief het Amsterdamse Bos,
1979 "

Esm -Mw"E"Smallegange
KS - K"Straatman
ex-WCD - Voormalige Waarnemersclub

Diemen

Gebruikte afkortingen :

AA
vDr -
d.Gr -
RS
QC

Mw.A,C "Arnlzen
Mw.J "H " U. v "DroogeJ"H"C"de Groot
R "Schoevaart
S "Schoevaart

Met vriendelijke dank aan de inzenders van de waarnemingen"
De sluitingsdatum voor het inzenden va.n de waarnemj-ngen van decem-
ber t/n februari is 29 februari 1980"

W " E "NI " van der Schot
Jacob Obrechtstraat 14
1071 KL Amsterdam

Fuut
T1T 2 pulli bij Rijksmuseum (ss)
16/8 1 ad. + J pu11i bij Plesmanla.an tohovo Ringspoorbaan (SS)
In het Amsterdamse Bos diverse tweede broedsels o WaarneminAen van
juvenielen t/m half september. (AA, vDr, SS)

Geoorde Fuut
771f, exx" in winterkl-eed (ex-WCD)
15/10 'i pr. in vogelreservaatje in het nieuwe Houtrakbos (K.Hazevoet)
3o/1o 'l exo Meerpad ( Atbos) (ss)
17/11 '1 ex" Haven Balfast (ex-WCD)

Dodaars
frTn ex. Buiten-IJ (v.d"Schot)
16/8 2 exx. + 1 juv. Sloterdijk (Buter,SS)
11/11 '1 ex. Recreatiegebied Spaarnwoude (BukerrSS)
In de loop van september en oktober een groeiend aantal waarnemingen
op oca. Nieuwe Meer, park De Braak, Ringvaart etc"

Purperre:-g_er
14/8
14/B
1B/B
2/9
30/9

7

1

2

juv" Weilanden Meerzicht waarvan 'i exo geringd (SS)
ex" weÍl-anden Meerzicht (AA)
exxo Zandput Schi p

(
,hol (ss)
M "v "d.Berg € "&" )

1 ex. - Wo over excursiepad O,N"M" (SS)
weer 2 exx. aldaar

Roerdomp
6/lO 1 ex" Aalsmeer-Oost (Verhoeve )

ffiffi:ïe vijfentwintig v,aarnemingen, meerendeets overvliegende
vogels. Fouragerend waargenomen in Zandput (max. 4 exx" op 16/8,
werden verjaagd foor jagers (SS) ), IJ-eiland (max" 6 exx. op 27/7
waaronder een geel-wit geringd adult ex,) (v"d"Schot), Gaadperplas
(o^-wCD), osdprper binnenpolder (Hazevoet) en Spaarndammerdijk
(max, J exx,) (Kamp) o

vierde



:- 2,> -
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Zwarte ïbis
29/B f éx-" :^i"Zo over excursiepad,0"N"I4" (n"u"E.Dirks)
Uittreksel uit toegezonden beschrijving:
grootte: a1s die van een wuIp" Lange nek, licht neerwaarts gebogen
snavel , ver (ong.'1 O cm) uitstekend.e poten. -..,.
gedrag: een aantal vleugelslagen afgewissels met een glij-fase hraarbi-j I

de vo6e1s links en rechts naar. beneden keken. (Nieuwe soort voor het *
Amsterdamse Bos) 

"19 t/n 21 11 '1 c;i,, Duivendrechtse Polder (tientalten warrnemers)

ZgrnSrr_t-q!1ns

Bronskoptaling ( Anau falcat.a)
7C/9 '1 adult net twee vri-l-cte eend.en meevliegend overlo.N.Mo
Streek bijr:a neer in p3-asje in O.N"l4o Deze soort heeft zijn versprei-
dingsgebicd rn ocst Pusland c:r in China. Aangezien Bronskoptalingen
in gevangensch-rp worden gehonden is hct vrijwel zeker dat dit ex" ont-
snapt r.las "

Krakeend
In enkele ex:." overzoÍterend bij IJ-eiIand."
ber sterl: in aàntal toenemend"
16/11 + 2OO ex:: " alde.az. " (v 

"d "Schot )27/? T pr" Gaasi.e::p1as (e;i-WCD)
25/9 11 exx", Z1/1o '1 ex" . 26/10 ) exx",
11/ 11 '1 I exx . iJdo oz'n ( nS , SS )

gedurende oktober en novem-

1/T
2/?
: -;/7
27 /7
27/7

Piilpl-aer-[
27/? 2
18-B 15
22/9 50
26/10 28

1 paar Zanclput .Scniphol (SS)
2 paar aldaar
2 exx" í aaspe,:plas (e:c-WCD)
ten mi-nste 12 e::x. f J, eiland (v.d "Schot )
2 paar Zandput SchÍphol (RSTSS)

13/11 I exx" Vijfhoek
( ex-\'tlcD)

Smient
frNtYo
18/11 A 50

fourageren,l.' in OsCorper binnenpolder (K"Hazevoet)
Pul-1 eviijkerplas (lul"v.d,Berg, R"Damhuis)

\iv - -
-* -LrJ --e ]-le.1cl (z 

"d "Schot )
ex:r " ri "tr/, Excu:sÍepad 0 "N"M " (SS )
+ 60 exx" :i"ZU Vijfhoek (ex-WCD)
exx" ri"WZ}J Vijfhoeli (ex"l.,iICD)

Krooneend
7rc-T?? vijrhoek (ss)

Toppereend
l/iO Terrrrlnste 2 Lij Dj.eme::zeedijk (ex-WCD)

Kuifeend
1/7
2/7
3/7
12/7
21 /7
8/B

Ynet 3\),+metl
?met 5
?m"t7
2 pulli
?m"t ?

pu]Ii en ? meL B p,r11i weilanden Meerzicht (SS)
pul1i Zandput SchÍpho1 (SS)
aI grote juv"- sloot, zuidgrens hockeystadion Amstelveen
pul]i, w'Itranden Meerzicht (SS) (vDr, ln/.Hund) :

bij excursiepad O"i\i"M" (Sut<errSS)
juv. op NM bij oeverpark (Ae)
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Tafeleend
Vanaf eind september rege1m,6[,ig waarnem ingen van 1 tot 6 exx, op

het Nieuwe meero
23/9 1

1?/11 2
o
o
+

o
+

Amstelveense poel (aCr)
,1öAmstelveensepoel (ssr dGr)

30 u (ss)
excursiepad O"N"M", sloeg bijna

Witooge end
1/10 1 ö Diemerzeedijk ( ex-WCD)

Brilduiker
ffi """" ?-kIeed en 1 ruiend 6 vtifhoek (ex-ku'cD)

Grote Zeeëend
Z§rcTffi1ti"uwe meer bij gemeenteterrein (SS, ESmre.ao)
aanvulling avifauna Amsterdamse Bos

Grote Zaagbgk
Eerste najaarswaarnemin8: 1 2/11 1 ö op Nieuwe meer (ESm)

Middelste ZaaEbek
rermeer t.h.v. Kinselmeer (Rsrss)

Bergeend
ffiexori.Nldoverexcursiepado"N"M"-(Buker's§)
16/8 6 exx. recreatiegebied Spàarnwoude . 

(BukerrSS)
$;,/8 1 eers.te k. j. exo Zanput Schiphol (SS)

Ni i leans
wTrcexx, ri"ld, excursiepad o.N.M" (SS)

'15 u i-n totaal 495 exx" ri"W" tot Z.
14 groepen, variërend van 6 tot /4 exx.)

( ex-VíCD)

Wilde ZwaanTTm.*"

langsvliegend daktuin Jan Luykenstraat (J"Leerinkrmed"vDr")

Bullewijkerplas (M.v.d.Berg., R.Damhuís)

Grauwl?_Ae]]:l
mZï tussen 06 "45 u en 08 "
bij Gaasperplas (in totaal

Brandglns
21/10 f exx"

Sperwer 
^11/7 1 Y zwevend boyen Rokin on 1l

Eerste najaarswaarneming: 28/10 1 Y

een ekster (SS)

Buizerd
ffi ex^ in boom ten N.van kinderspeelsplaats Ard:rmse Bos (aA)

Na half september een groeiend aantal waarnemingen in de regio,
echter nooit meer dan 2 exx" tegelijk"

Hierna een groeiend aantal waarnemingen.

Wesnendi e f
14/? 1 exo
27/7 '1 exo
23/B '1 exo
25/10 '1 ex o

opvliegend van Vogeleiland
ri"W. Gaasperplas (ex-WCD)
overvliegend Kleine vijvert
Hoofddorp (Verhoeve)

(Brander )

Ardamse Bos (agr)



(wrn ASD - fe b1z.)

Bruine Kiekendief

- )A -

Hoep (luI"v.d.Berg, R.Damhuis)
Spaarnwoud.e en Houtrakpolder (BukerrSS)
W, Diemen (KraakrSS)

Ee
ho
wo
Vo

n
r,
ud
or

vijftiental waarnemingen, meerendeels uit de omgeving van Schip-
NoordzÍjde A'damse Bos, G4asperplas en het recreatie6ebied Spaarn,-.

e waar op 16 ea Z9/B ] exx. verbleven (BukerrSS) . ''\i'lopig laatste waetrneming: l8/ll 1 ö fouragerend Diemerzeezijk
( src'WCD)

Blauwe Kiekendief
25/11 1 T polder de Ronde
28/113X1orecr"gebied
zj/11 1 I ovErvliesànd rÍ.

Slechtva-lk
29/11 '1 exo Hoofddorp (Verhoeve)

Smelleken
14/ 11 I
21/11 1

28/11 1

2Ie
29/9

ZiLv 1
11 overvl-iegend ex" gehoord, Vijfhoek (ex-IrtCD)

GoUdplevier

Boomvalk
In totaal ongeveer twintlg ÏJaarnemingen van meestal één ex" In het
Ardamse Bos, rond kinderspeelplaats/ we?k 24 vermoedelijk een laat
broedgeval, Tr ''; in september werden hier regelmatig J tot 66nmaal-
zelfs 5 exxo waargenomen (SS)
Laatste waarneming: 25/9 horen roepen, Elzenspeelplaats Ardamse Bos

(vDr)
Patr:i;is
Eind novernber'1 paar u-eiland. fn twee jaar de eerste waarneming
alhier (v"d"Schot )

Wat erral

Q ri"ZO, excursiepad 0"N"M" (SS)
Y ri"O", Duivendrechtse polder (nS)
exo recreatiegebied'spaarnwoude (BukerrSS)

1 ex. Zanf;.:'; Schiphol- (M"v"d"Berg, R.Damhuis, e6ao
6ehoord Vijfhoek (ex-t,lCD)

)

23/7 1
1B/B 2
22/g 1

exx" ri"ZW Gaasperplas (ex-
exx* ri.ZVí excursJ-epad 0"N.
exo ri"NW Vijfhoek (ex-WCD)

WCD

M"
)
(SS )

25/10 J0 exx" Oude lreer (Verhoeve)
28/11 + 2!OO exx" op pas geploegde akker in gezelschap van ongeveer
€venveel kievitten, Machineweg, Houtrakpolder (BukerrSS)

Epltb ekplevi er
Broedgeval Zandput Schiphol (SS)
Daarnaast enige waarnemingen van rÍlossetr exx. alhier met een maximum
van 14 exx " op 5/? (SS)

Kle ine Plevier
Maximum aantal Zanput Schiphol z 12 exx" op 5/? (SS)
24/8 4 exx" IJ-e:'.Iand (v"d"Schot)

i. .l
'j,l

l
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§leeq_l-opgr
18/B 'l ex,

Boki e

9/9 1 ex"

Houtsnip
Zq/id-Tex. Boskoop (Verhoeve )
Een ex" welke tegen een ruit van het Nic.Tulpziekenhuis vloogr brak
de boventenen en bleek met geen mogeliikheid meer te redden"

(t'/rng 
" 
Amstelvoense parken)

IJ-eiland (v"d.Schot

Gaa-sperplas (nS, Ss )

Wulo
17 /7
B/g

Slaapplaats bij Gaasperpla.s met
1 ex" ri.N", excursiepad 0.N.M"

Rep4enwulp

elmatig gezien Zandput Schiphol. Max" 5
8 4 exx" IJ-eiland (v.d.Schot)

Lsatste waa.rneming At damse Bos:
Regeluatig waargenomen Zandput

245 exx" (ex-!'iCD)
(SS)

1ín
1? /?
27 /7
27/7
1B/8
1e/B

3
1

1

2
15
1

exx " onder Ruigoord (t<am.p)

exol 23/? 1 exo, 2?/? 1 groepje Gaasperplas
ex" ïJ-eiland (v.d"Schot)
+ 5 exx" ri"NW" Zandput Schiphol (SS)
exx. roepend ri.Z" over Schinkelpolder (aCr)

ex. 6ehoord Schinkelpolder (aCr)

exxc op 2?/? (SS)

( ex-WCD )

Grutto :

Ï;ïffiu waerneming: 21/Z 1 ex. Weilr.n^en Meerzicht (ss)

Witeat.i e
2Tn-3:4 exx. Gaasperplas (ex-VJCD)

2?/? 1-2 exx" Gaasperplas (ex-WCD)
regelmatig aanwezig Zandput Schiphol, oaxo 4 exx " op 16/8 (SS)
16/8 3 exxo recreatiegebied Spaarnwoude (BukerrSS)
10/11 2 exx" Hoofddorp
18/11 ea. Z4/ll I ex" Vogeleiland Ardamse Bos (Brander)

Bo srui ter
R"g
1B/

Oeve-rJ.,op_er
Een vrij groot aantal waarnemingenc
Laatste wae.'Lrneming 2 25/9 4 exx" Vi jfhoek ( ex-VJCD)

Tureluu.r
31/? .víeilanden Meerzicht (AÀ)

Schiphol; max. aldaar op 14/8 8 exx.
(ss)

Zwarte Ruiter
Waarnemingen Zandput Schiphol; 1 /l J exx", z/? J exx", 3/? 5 exx.,
5/? ) exx.., 14/B 4 exx" (ss)
l7 en 2?/? 1 ex. Tí,2. Gaasperplas (ex-V,lCD)
ZB/Z 'l ex" ri.Wo over excursiep;rd 0"N"M" (aa)
14/8 idem ri.ZWlí (aa)

I



a
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Groen otruit er
1 ex", 2l ? 2 exx., 14/8 ?

1?/? ''l ex" , 23/? 2-3 exx", 27/?
22/B 3 exx" Hoofddorp (Verhoeve)

E-sg1 "u ter
m7,

26/T 1

volgende
22/9 tot

exxo Zandput Schiphol (SS)
1 ex" sehoord *"."n?:lr-fiErl

( ex-WCD)

Vijfhoek (ss)

1 ex" 2e k.j " Zandput Schiphol (SS)
ex. aldailr (v"d"Schot) Andere waarnemers hebben deze en
dag.zelfs twee exemplaren in de Zandput waar6enomen"
2Ol1o 1 ex" Spaa.rnwoude (veIe waarnemers)

Temmincks §jIgl-els.rer
1 ex " f"*-eiland (v"d"Schot)

del

119

Bonte
2r/7
27 /7
3/10

Strandlooer
I exx", Z17Z 1 ex" Gaasperplas
1 ex" IJ-eiland (v"d"Schot)
'i ex. langsvliegend en roepend,

Kromb eks tz'and1o pe::
iql\ J ef. rJ-eiiard

Kemphaan
Regelmatig aanvrezig Zandput Schiphol, soms tot meer dan tÍen exxo
23/7 2 exx" overvlie8end en 2?/? | exx, Gaasperplas (ex-WCD)
2?/? tot 1/9 enkele tientall-cn IJ-eiland (v"d.Schot)
1|/1O 2 exx" ri.NW in gezelschap van ) wulpen Gaasperplas (ex-biCD)

(SS)

4-]-uut
Ten minste tien broedgevallen in akkerland ten Z. van Haarlem,:eerweg
t.h"v. Osdorperweg (Hazevoel)
15/? een paa.r met'twee practisch vliegvlugge jongen bij de r?Brekkenrr

bij HaJ-l'"reg (tCamp)

6/8 t exl viiegend langs gemeenteterrein Afdamse Bos (lA) ':
23/9 9 e>:x" r:-"ZO over de Amstelveense poel (aCr)

]!_l_e_ilS_Ja4_t_e_193_9uv,r
NE- 3
1/9 1

t4/g 1

1O/1O 1

exx" Muiderberg (ss)
ex" met kennerken van L"f",-.raellsii fJ-eiland (v"d"Schot)
ex" (ondersoort Írgraellsii' ) overvliegend Diemerpolder
€X o ( ondersoort "intermediud') Gaasperplas ( ex-\r,rCD) ( ex-i.iCD)

Visdief
C"ïfrG-"ae midden juni tot midden augustus verbleef een visdiefje in
een door drie autosnelwegen ingesloten poeltje bij Osdorp (Kamp)

24/B sterke tretrr van enige honderden exx" ri W" over hoogspannings-
masten op IJ-eiland op weg naar de kust (v"d"Schot)

Zwarte Stern
Wlffi"nderd.en exx. fouragerend oosteli$k van IJ-eiland boven
IJ-meer (v"d"Schot)
5/8 Ook honderden ex:r" fouragerend boven de randmeren bij Huizen en
Spakenburg (t<amp)
14/B 'l ex. fouragerend ri"\,,,J. ozer Níeuwe Meer (sS)
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lySgge,tegn
24/8 1 exo zeer hoog vliegend tussen vísdieven rioW"

Grote Stern
,-nO 1 -j.;.u 

" fouragerend voor Centraal Startion (SS)

Pap.aesgaiSujlksl
21/1O '1 ex. neerstrijkend op zee bij Zuidpier ïJmuiden (SS)

Holenduif
2B/1O tussen 16"00 u en
waaronder een troep van

over IJ-eiland
(v 

"d "Schot )

1? "3O u 149
'120 exx "

Maximum aantal in Ardamse Bos:
ri" O" over excursiepad O"N"M.

Tort eI dui f

exx o

21 /?
18/B
29/B

exx "
ex"
exx "

5
1

2

op ruige opspuitvelden Schinkelpolder (BukerrSS)
ri.l{o excursiepad O"N"M" (SS)
bi j |tde Batteri jrr Halfweg (Buker rSS)

4oe-kqeh
Late waa.rnemingz 14/ll I ex. Burgerveen-Nw Vennep (Verhoeve)

Bosuil
W-l "*. bij Amstelveense poel met een zwarte (zwartkl-eurige)
* -..' (ESm)

Veldui!
Aanvulling 2e kwartaal, 7/4 1 ex"
meer naar oeverlanden Nieuwe meero

fhoek ( ex-rÍCD)

vliegend van overzi
(fam"v.Veen, med"liA

F.ansuilffi
11/11 2
25/11 1

IJsvo€g}
augustus 1

19/10 'l ex "

exol 10/11 2 exx" Vi
exx, !r/aterland (nS , SS

j
)

e). " onder straatl-trntaarns vl iegend,, Deurlostraat (SS)

de Nieuwej
)

Gi er zvraluw
Lsatste waarneming: JO/B 2 exx" zeer hoog ri.hi o boven Amstelveen-Nrd"

( stritter)

eXo
bij

Grote vijver Ar damse Bos (Uetz6er)
huis de Groot (acr)

Groene Sfecht
Meer dan twintig waarnemingen in het Amsterdamse Bos, het meerendeel
daarvan is in de O"N"l{" daar enkele malen twee exx" zín gezíen.(enkele
2/8 'i exo Karel Lotsyle.an Buitenveldert (Stritter) waarnemers)
22/8, 15/11 en 11/12 I ex" park rrde Braaki;(wrng Amstelveense parken)
2O/9 en 26/11 '1 exo Thijssepark (wrng Amstelveense parken)
9/11 '1 ex. v,Leerpark (wrng Amstelveense parken)
25/10 1 exo Hoofddorp (Verhoeve)

Kuifleeuwerik
9/B '1 exo nieuwebouw Hoofddorp ( Verhoeve )



a

a

f678= zSoq exxo tegen de avond fouragerend Zandput Schiphol. over-
nachtten waerschinlijk in het riet" (SS)
Laatste wa.arneming: 10/10 'l ex. ri.ZW. Gaasperplas (ex-i,,lCD)

(wrn-ASD - Be bIz")

Boerenzwaluw

Huiszwaluw

,'.
0everzwaluw
1/7 21 exxö

'f '

lJaterpi eper

Zandput Schiphol (sS)

2B

) exx. Overdiemerpolder (SS)

Correctie vori-g overzicht: de wa
27/10 1 ex" r.reilanden Meerzicht
11/11 1 e:;" TJdoorn (SS)

blitte Kwikstaa.rt
f,àa,fstè wa-rnèmïng : 22/11 Duivendfechtse

Grote Gel-e Kwikstaart
w1T 1 ex" overvlie6end Duivendrecht

Gele liluÍkstaart
Broedgeva.l ten Zo vàn HaarLemrnerweg
Laa.tste waarneming: 11/11 '1 ex" op
meer lnSrSS)

"^rnemihg van 6/5 betrof
(SS)

oeverp]" epers
(ss)

polder (SS)

se polder (v"d.Schot, e"a")

t"h.v" Osdorperweg (Hazevoet)
geïnundeerd weiland bij het Kinsel-

íÈepsElsr
13/11 'l ex" in boom bi
met I roepende vinken

j
(

parkeerplaats Slotervaart-ziekenhuis samen
Beckers )

Diemen (Kraak, RS, SS)

Amstelveen
( stri tt er )

P es tvo e1
29 111öexo1e

Grote ].i ster
17 11 2 exx" ZorgrTlisd (Andriese,SS)

I(lqgsyogel
Eerste najaarswaarneming :

Zanglij ster

5/B '1 exo de Ruyschlaan

Zangwaarnemingen in Ardamse Bos op 3O/9r 15/10r 27/1O1 11/1O"
7/1O - 16/10 1 ex. zingend L"v.V'/alcheren (Stritter)
12/10 '1 ex" zin5lend in tuin grenzend aan openluchttheater (vDr)

[epgglte.k
Eerste najaarswaarneming: 2/1O enir'el-e exx. Noórdkant Ar'damse Bos (trSm)

Tapult
ffie waarneming: l4/g '1 ex" ? tteea Diemerpolder (ei-wc»)

Paap.i e
1679- minstens J exx" Zandput Schiphol (v"0"Berg, Damhuisr§S)
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§Sltre,egde logdstaart
22/B I
25/9 1

eXo
eXo

Dark rfde BraakrÍ
? tteea Vijfhoek

(wng Amstelveense parken)
( ex-ECD)

Zangwaarnemi-ngen Diemen-Zuid: 15/7, 21/7,
10 en 16/10 1 ex. zingend K.lntoni;erecht,

Nach -t_egaal
12/7 .1 ex. Vogeleiland Ard.amse Bos (vDr)

Zwarte Roodsta;,rt

3/11 1 exo excursiepad O"N.M.
1?/11 aldaa.r gehoord (SS)

'ioudhaant j e

22/9 en 1/1o
Parnassusweg

( ex-\/CD)
(Rypkema)

Blauwborst
4878--1-Y-in struikjes O"N"M"iwest (SS)
(eerste waarneming in Amsterdiimse Bos sinds 10-9-1960)

Kleine Karekiet
ffiing: 1?/1o 1 ex" vijfhoek (ex-tlcD)

Bosrietzan e

9 1 ex" zingend excursi epad O "N ,1v1. "
(ss )

( volgens avifauna Amsterdamse Bos, waarnemingen

Rietz?nee. s
Laa,tste waarneming: 1B/8 2 exx. excursiepad O"rN"M. (SS)

Tuinfluiter
Laatste waarneming:

B:raam.sluiper

8/g 2 exx. Meerpad Ardamse Bos (sS)

1/7 en iTf 'l ex " zini,end Jachthavenweg Atdamse Bos (SS)

Fitis
Laatste waarneming: 12/) zingend ex" excursiepad O"N"M" (nA)

T.i if t jaf

tot eind augustus)

Bi/e
15/ 11
20/11

5 exx",, 25/9 minstens '16 exx" heuvel Ardamse Bos (SS)
Jachthavenbos (aa)
5 exxc oeverpark Meerzlctrt (aa)

Vuursoudhaant i e
25/9 2 exx" heuvel Afdamse Bos
27/10 1 6 ex" 'le k. j" Vijfhoek
14/11 2 exx" excursiepad O"N"M"

§gquwe Vliegenvanrter

an;;st ex-!dCD)
(ss)

(ringv
( ss)

Laatstè wààineming: B/9 2 exx. Beatrixpart< (SS)

I
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Zwarte Mees
25/9 4 exx" hertvel Ardamse Bos (SS)

Baardmees
l/?- Zé"x. gehoord Zandput Schi
25/9 ten minste 8 exx" Vijfhoek

30

phor (ss)
(ex-i CD)

SneeuwgorsT3T-ff,ex" bij de vuurtoren van Marken" Zeey mak exemplaarrwas
tot op
11/11 1

i'i,/i" 1

3^à 4 meter te naderen (Kamp)
? xinselmeer (ns,ss)
9r1öMerkerdijk(ss)

Appelvink
TíTTTT parl; rrde Braak (wrng Amstelveense parken)

Putter
\Tl exxo, 3/? 'i ex" excurc'epad o.N"M" (ss)
21/9 enkel-e exx" spoorlijn Amstelveense poel (acr)
20/11 4 exx" Duivendrechtse polder (SS1
2i .'11 + '10 exx. Jollenpad Al d.amse Bos (aA)

Sijs
Eerste najaa.rswaarneming: 5 exx. Koekenkade bij Meerz.icht (SS)

Kruisbek
Aanvullin$i'.2e kwartaalz 25/6 2 exx" over
Determinntie op geluid (fS)
3/11 6 exx" luid roepen ri"W" ',lijfhoek

kamperterrein Aïdamse Bos"

( ex-ldCD)

\lt/i el ewaal
G;GIËlaarneming: 31/? 2 exx" langs Ringvaart Ardamse Bos (aA)

Bonte Kraai
2gn1 enkel-e exx. Houtrakpolder en recreatielqebied Spaarnwoude

(Buker, Ss )
Roek
3Wj
2B/1o 6
20/11 1

exx "
exx "
eXc

rí "ZOrio0"
rí"2"

excursiepad O.N"M" (SS)
Jekerstraat (Ss.;

lviiddenpolcler (n§, y,d,lrrliel)

Vlaamse ^'aai
à4/lO1-e:x" op balcon Mifletstraat (ltlw" de Roever)

Eeep
Eerste waarneming: Jo/) gehoord j-n groepje overvliegende vinken
Ardamse Bos (SS)

i, ],,



i

è

DpsfInIE - IQ§*-W9-e-jsraam
tr'" vogelzi-"ng - Voorzit'ber
So Schocvaart - Vicc-voorzitter
Dr. B.lI. Rypftclr& - Sccre'caris
G"Th.Co van Til - Pennii:,gmcester
J.HnC. d.r Groo'b - Cont,:rct met KITJNV t-rfd. Amsterd.a.m
I,Íevr. il. Brarrcler - Coörd.ir:a.tic nieul',re lcden
R. Schoevi,,arb - Organisatic cxcursies rond-om Amsterdam

Ad.res SECR.iITARIAATs Drn I),H. Ryplcema, I{i11em Píjncrstra.a,t )),
1077 XL Amstcrdam. Te1. B 02O- 76 24 19

Adres PlIllNïIïm,[EESTERc G.Th.C. van Til, Valentijnllad.e 2J,
1094 SR Amstcrclem. TeIo e 020- 93 tO 45

B,ITA.LïNGIII : Gemc,ent cgiro Anst crd"i:m
Rek.nr. 506.04.00 - Vogeh'rerkgrocp KNNV Amsterd-r'm"
o/a G.Th"C, va.n Til, ctco

ïlibliothceke Irlc j.
1081

Do Bcckcrs, ltïijenburS 25c
GD .Arnstcrd-am" -rl'c1" s 42 26 OB

I,l :IDl0 iil, ï lí G.,SI BL AD c

Reclaoticr UI" v"c1 o BerSr A. Blok, mcvrc Ro Damhuj-s, I'I. vod.o Schot,
Li ej. Uir. J,iI"U. v..'.n Droogc, .Drs. rtr"J'1,1 . Veling

{Èfgs-c UIej. I,{r. JoH.Un va.n Droogc,, Cori:r' Doppcrkad-e B - ÏV,
107? KM Ainstcrd.am. 'r'cl'3 O2O- 73 03 73

§pcr,icrks I,.icj. Van Drooge, mevro Ryi:iccma, rncvr. Schcp, G.Th.C. van Tí1
Vcrzorging woor,,r,g!_nar F. Lobcl

COXïCEPT ARTIKriL,iNs ig dug_I-q rran:
wtevr. R. Di,mhuis, víLn Reigcrsbergcnstraa,* 71- 3t
1052 SV Amsterclam. Tcl.s 845209

§fUij:$Sq!Lg[!a, inzending voor c1c vier kt'ra,rtaa.lbl'rdcn rcsp. opB

23 februari, 3'l meie 31 augustus, 30 novcmbero

DOORGE\IIII VAI] iíAARl'jDrlINGBi c

Amsterda,mse Bos: llcjo va,n Droogc, a,clrcs zic boven.

Groot Amstcrd"arn:

Bi j voorlcaur zo spocd-ig mogctijk n', clil.tum nilerneming,
gi-!_9r]_i-.jl: eind. van clke maa,nd-"

Id. va.n rler Schot, Ja,co Obrcchtstra.at 14' hsr
10?1 I(L .Amsterdr'mo 'Icl. B 72 50 B0
Uit crli jlc: 28 febr"r31 rncie 31 o,ugo en 30 novn

Exceptionele vta.a,rnemin gcna omnid.d-elli jk n". Íl-e'.I' .lrncminge
Amstcrclamse Ros: i("A. Stra: tm.:n, 1:el 41 68 6B

of J,H.C" d-e Groot, tel 41 40 14
'Groot AmstcJcir'.mc lI. van d-er Sohot, tcl 72503O

of E,J.I,ï. YolfrrU, tcl 76 10 65

oicto'per 1979r "RDpni
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