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oe Aidcussie orrsr de jqchtr in illeder-
Lond is plotseling we€r octueel g€- ,,
worden. No enige tumultueuËE joren

oij enige g,ro
orgonlsotiss .(Vogeloescherming (Va)
en Noturlrmonumenten (ruU)) leek de si-
tuotle tot rust te zijn gekomen. l4ede
door de niet oflotende octíviteiten
in vroord en geschrift von de"§KF hob-
ben zowel- $lM;,,qls VB het roer ömse-
gooid en. .hebben,deze' orgoriisoties '

doe}stellingen geoccepteerd woorbij
orr ,r:ht ols trsport'bgebeuren binnen
hun {:erreinen uitgebond lijkt te wor-
den. )Enkal de noodzokelijke beheers-
Joch{r zou hog mogen worden toegepost,
Dl"àze rcsultqten zijn longs democro-
tische weg bereikt vio sternmlngen,
zowel schriftelijk oIs op ledenroqd-
ver§oderingen.
Uit de berichten bij de bestuursmede-
dellngen verderop in dit nunffirèr blijkt
dot de jogers zich hier toch niet bij
willen neerleggen. Of hun coupé uit-
.eindelíjk sloogt moet nog worden of-
Eewoëht. Du:i.delijk echter te wel dot
de dlscussle over de jocht hoe longer
hoe meer de kenmerken goot vertonan
vön een potstelling. Zowel pro- o1s
qn!_i-j.ooht rnensen beschikkerl over een
verzomeling orgumenten en de discus-
-'^q en de ortikelen die de lootste
tijd door belde pcrtijen vrordert ge;
schreven, zijn steede weer somën te
votten doör een wisselende ooneenrij-

rging v<ln bekende orgumenten. Hetzelf-
'dé zou overigens ook gezegd l<unnen
worden over de digcussie over het Fo-.

" pën von kievitseieren, zie de Knipsel-
kront in dit nununer, No dit soort op-
merkingen is het don weer stereotiep
te zeggeh dot er nog veel onderzoek
nodig is. Dit wordt ook we1 gedoon,
moor de natuur geeft hoor geheimen

.rnoor làngzoom prtjsr..
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lÍot ik bij d4 reeks orgumenten
over en wèef echter steeds mis,
dat zíjn ',d{ onderliggende drijf-
veren, die(woorschijnlijk de men-
,Ben tot eet) stondpunt brengt. Het
lijkt wel §f men vsn beider:konten
bepoolde rédenen om voor het jogen
of om tegen de jocht te zijn met
zorg vermijdt bespreekboor te mo-
ken. ltloorom zeggen de jogers niet

r dot zij het: interessont vinden qrn

met de mocht, uitstrqlend von het
gaweer in de hond, door het veld
te morcheren? l(unnen de jogers niet
eens uitleggen woorom zij worden 

Ioongetrokken tot de entouroge ron{-
om het jochtgebeuren? Zo vroog ik \
me wel eens of woorom je een,groot
rgedeelte (UesIist niet ollen) von
de jogers enkel in het jochtseizoen
in het veld ziet. Voélen zij zich
de rest vqn het joor zonder geweËr
niet zo trverbondenrt met de notuur?
En woorom zeggen de onti-jocht men-
sen'niet rondult dot zij de poespos
die oon de jocht gekoppeld ls, on-
uitstoonboor vinden? femeer cls. bli:kt dot die entour{Ee plus een
vleu.t j e r.retenschoppel i jke\ crisUÍït€h-
ten r iet veel meer ten doel heeft
om en ige primitieve instincten iÀ
de me ls een 1egoo1 josje te geven?

. Ik zo r willen pleiten voor e6n klei-
ne í;r ,ep deskundige, toegewijde jo-
gers, die verstond hebben von hun
jocht,;oorten, die dogelijks verke-

. ren in de notuur en die door don
corrigeren in ons overvolle lond
wcrt gecorrigeerd zou moetsn wordenr
t'Jont het goqt niet oon te ontkehnen
dot ër neveneffecten zijn op de
stond von enige soorten veroorzookt
door open vuilstortplootsen en voed-
seJ.rijke woteren. Op deze wijze zou
het onmogeliJk ziJn dot het <rontol of-
gegev€n vèrgunningen vof jochtocten
zol stijgeni het eou eerder moeten
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dalen. Net zoals bij het ringen van
vogels zou het aantal jachtaèten be-
beperkt dienen te zijn. Dan verdwijnen
hopenlijk ook de ongelooflijke verha-
len over de onkunde, de willekeur en
het kreperend sterven van aangescho-
ten dieren.
Verder zou ik ervoor willen pïeiten
dat uitgevers ermee stoppen om het
jachtgebeuren tot ondemerp te maken
van goed verkoopbare boeken. 0p deze
wijze worden juist de verkeerde men-
sen aangetrokken. Het zou een taboe
moeten zijn om over de "glorie" van
de jacht te sprekehr wàrt op die ka-
rakterisering kan de jacht geen aan-
spraak maken.
Nu ik dit schrijf, doet dit me denken
aan het volgende. Is er weï eens ie-
mand geweest die zich heeft afgevraagd

of er een verband bestaat tussen
de bloeiende belangstelling voor
een groep aïs de roofvogels bij
de ornithologen, Zoàls die zich
uit in het bestaan van allerlei
prachtig gekleurde boeken en ver-
halen over deZe vogels in het ver-
leden, maar ook nog steeds in deze
tijd en de bestaande (en volgens
berichten groeiende) belangstell ing
voor opgezette roofvogels? Zouden
de ornithologen níet eens de hand
in eigen boezem moeten steken en
dienen af te spreken om op minder
"pakkende" wijze te praten over dieulaatste verdwi jnende roofvogel s"?
Alles wat zeldzaam wordt, woÈdt er
des te gewiïder om: opgezet, gefo-
tografeerd of enkeï waargenomen door
ornithologen. Ter overveging.... r. !.

Ed VeIing
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WÍJ:ontvingen de h:Leronder afgedrrrkte cÍ.rculàire van de beer',aa
&evrouw Stockmann l,n Oosterbeek betreffead,e de verklezíng van dc
ledenraad' va+ Vogelbeecherral ng.
Later íe nedegBclpeld, ctat de stemqfuB is opgeechorto §Et beetuur
beeft dit besLuit genomen op 5 ju+i JIr met 11 etemmeu voort
] tegen en..1 onthoudlng. Bezwaren waren gerezen tegen het grotr
aantaL Jagers.onder dte kandicl,aten (22 van d,e ?2 I - zí.e 1íJet op
pagina vrèr van de circu3.aire) r ctie'niet ais zodanLg aàngeàuid 

-

of identÍficeerbaar zijn. Verheugend is dus ctat dege tooupl l.s
nl,s1ukt. llÍeI dÍent het gegqven adv.j.es'rdoor ledeB ven. Vogatbe---
echeruing te worden opgevo3.6d:

BtJ de volgencte etemmÍ.:rg wordt u dringend verzocht ctaaraan deel
te nemeu en'te stemeen op 4o (en niet ninder t) ka[dtdaten ssanr
van vaet staat dat ze niet sportJager ziJn. BiJ deze títernning
(reer v:ia cle tepelaar -,septàmber)-zuLlen de nlet-Jagero als zo-
ttanig rorden aangeduid.

Zle evenruel qok hèt kranteknípsel en de opmerking op pagina ll .

Amsterdam, 1I Jrrut 1980
B.H. Bypkema

OPB{ BRIffi' AAN ATLE VOGETBE§CEMMER§.

AIslU Lí.d bent van de tt§ed_e
' tt (kortweg vo
feLd op d,e hoogte van de eerete verkiezing van een I+O persone!
teLlende ledenraad.
Dle lectenraad gaat de beslÍesingebevoegdheid overnemàn ,ràn'de

"huiití,ge led.envergadering en or&o nletrse bestuursledeu'-klezen.
Gebleken is clat zieh onder de 72 kandíclaten tenml.nete 22'p€r-
6oneo bevindenl die zich actief met Jacht bezighoudens danrel
1ld ztJn van dà K.'ninkliJke NederlandÀe 'fàgers Íereutging(xn.rv). '

De KNJV heeft in haar statuten a1s ctoelstelling:
1. De behartiglng van cld beLangen der Jagere.2. Eet bevorderen van de jacht alE onderdeel van bet f,aufia-

beheer.
Voor Vogelbescherming betekent dlt Laatste:
Het bevorderen van de Jacht:op vogels als onderdeel vau het- beheer van vogels.
Eet statutaLre doeL van VB is: De,beecherrirLng van vogels relke- behoren tot 66n der in het wíl-d. levende soorten.
De etatuten van d,e KNJV.etl VB ziJti d,ur
v:o 1k o m e n. t e g e n s t r iJ ct i g.
En ctaarmee ook Ltilm-aatsch"ap vaE
z,ow elKNrïV aLs.VB.
IIier vo een aantal dedled,eLl.ngen die gepublJ.ceerd rerdon íJr
het of,f el orgaan van cte KNiIV ilDe Nederl.andee ,Iagerf' (N.r) t
met daar tuseendoor "enkeie situaties bÍ.J VBo
NJ _zomer 1971

3.gen
aoae

'teur van VBií.
vB 1fu5-1972

advertentie: nGevraagcl assietent voor rie clLrec-

C. de Bruin treedt in dienst als adJrr:c,ct dl.rec-
teur van VB;
YB, Junt 1974 H.J.E. van Beuningenl eecretarLs van de. 'KN,IV,
(ínmtddels voorzi.tter) wordt hoofctbestuureLLrt vea VB.
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NJ 9-4-19?6 Dringend verzoek om onmiddei-I-ijk aan al*àiAe;
3-ingssecrëtaris van dè'KNJV op te geven wie ook Iid.'is van
de VB.
NJ 18-6-19?6 Het landel-i jk bestuur van,de KNIïV besluit op
aLlle'nivearl'ts d.e kontakten te'vèrstevigen, or&r door ii:.ven-
tarisering van KNJV tredeà to4rvr dubbel.functies en dÉbbeL-
lLdmaatschappen, uitwlsseling bestuursplaatsen ín vereni'-'
g5-ngen, iconmlssiesr raden, waarin jacht en jagersbe3-angen
aan de ,orde komen. :

KNJV 20-4J7§ Onder d.e vermelding I'ZEER VERIROUWEI,IJK{ zendt
"de directeur van de KNJV Dfs. Th.Jo.Veens t4 brieven aan. '

KNJV afd. secretarissen rond Ede, met j-n elke brief bijge-
sloten 25 'tVEBTROUIITELïJKE'' brieven (dus totaa]- i5O)"met het
verzoek deze door te zenden aan and.ere KNJV leden.
Deze brief roept op voor deelname aan de vergadering van VB.
Daar de directeur van VB, C. de Bruinr.een jager is en er
ook een jager in het hoofdbestuur ziti.vreest Veen voor een
motie van urantrouwen tegen het bestuur'van VB.
Veen.verzoekt zíjn KNJV leden om lid van VB t; worden en
eindigt met:
ÍrU kunt zich bij de'ingang van de zaal nog al.s Iid aan-

mel-d enlr .
NooÈ| er zaten toen minstens d.rie jagers in het bestuur en

niet slechts 66n! !
1[B 1-3-19?8 He:t referendum over jacht op vogëIs word.t
(voor d.e doorsnee Lezer van d.e LEPELAAR) weggemoffeld. achter

- het fÍnanciëel jaarverslag en het ontwerp ovè" níeuwe statu-
NJ 5-5-1978 Oproep aan KN.tV/Vn teden orn deel te nemen aan
het referendum van VB.

-VB 1-6-19?8 Algemenà l-edenvergadering van VB. Uits3-ag re--. ferendum; grote meerd,erheíci ('?5%) triest voor beheersjacht
en wijst sportjacht af.
Discus'sie, over de in te stellen Ledennaad.. uirkete Leden
uiten hun bezorgd.heid tlat zij geen contr6le meer hebben 

'over een eenpaaI gekozen l-ed.enraad..
KNJV- 10-6J78' A1gàmene vergad.ering van de KNJV (zie NJ

-'trít;.3liïrï1,'í;lo;lïll;*"- deelr mee ers onselukkis t" :

zijn met de ontwikkelÍng van vB, d.e eerste grote vereniging
ciie zich tegen jacht uitspreekt, ziet graag ctat de jagers
zich aLs ambassadeurs van de jacht presenteren om bij te dra-
gen aan het praktisch functioneren daarvan en meldt dat in
augustus t7B het ].andelijk bestuur van de KNJV een aantal tla-
gen in retraite gaat.
van Beuningen memoreert het werk van dr. ir. ril. verhoevenr(vader van o. verhàeven - zíe lijst), ten behoeve van de
federatie van EEG jagersverenigingen, daar d,eze fed.eratie
een politieke betekeni-s heeft van niet te onderschatten in-
vloed.

'Van Beuningen betreurt het cLat VB d.m.vo e€Íl referendum heeft
-.. besloten aLLeen riog jacht te accepteren wanneer itat nodig ís

ter bestrijding van schade en geen andere middelen.om de-silia-
.... de te bestrijden helpen." IIii wi3- geen-Lid zijn vall vogelbezetenen die zíc\. buiïen hët

lt
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.. KNJV aug. t78 Het landeliJk bestuur van de KN,ÍV gaat een aarl-
etraite (besloten conferentie, gehouden in een

Van het aLdaar besprokene is in NJ nooit verelag gedaan.
N'J 29:9-t?8 Citaatr tfJagersvergaderingen zijn effloiË:rt" vakbondswerk geworden ter ttsurvivaLtr.rr
N.I 1]-1O-t78 Gep3-aatst een advertentie van het International
eounEil-fbF Blrd Preservation (:cnp) te ï,onden, rrraarin een
directie functionaris word.t gezocht.
De kandidaat zaL oràr b€oordeel"d worden door prof. d.r. M.Fo
Mörzer-Bruyns. Ook hÍj behoort, evenals C. de BruÍh en Tho
Veen tot de vele jagende leden van dit instituut.^ In vogeltiJdschriften heb ik deze advertentie niet Bangëe
troffen.
De Belg1sche vogeLbescher$ers' hebben hun jagende vertesëÍt-
woord,lgers inmiddeLs uit het ICBP instituut verwiJderdr
KNJV 1?-11-t78 Algemene Vergadering KNJV 1 zíe *, 2-2-rfB
ïffiffiàïrscnijntijk zijn ,?g)\ btz. 82.
Van Beuningen advisàert zijn Leden betreffende ile houding nan
een opponent aLs VB,
NJ 22-12-t?8 Van B

" ,lr' i
il

het Lidmaatschap voorLopig.aan te houden.
euningen geeft Ln een artikel getite}d

ttJagers eu' Vogelbeschermingrr het hÍerna volgende standpunt
van het Landelijk bestuur van de KNJV, met de vermeLdiag dat
clLt ctoor ieder Lid van de KN.ïV naar ei.gen gezond inzÍcht ge-
interprèteerd en gebruikt kan worden.'llij wiJst er op ctat e.e.n vereniging beÍnvloedbaar lsl dtat Ja--"gersl,ecten biJ VB.het wo,gr-d kunnen voeren, ziJ kunnen stenmea'en cte nening der''leden beïnvloeden. Hij'wiJàt er opl dat
$agers dÍe het llclmaatschap van VB opzeggen, ziah dààrmee
buLten de gemeenschap' van vogelbeschermers zettenl
en dat de Vereniging van Vogelbescherming zwak ie.
Verzoekt hen dle het Li.ctmaatschap van de VB wiLlen opzeggen
dit niet te doen en verzoekt herritie reeds opgezegd ÉebÉen;

taI clagen in r
hotel) ö

weer 1id 'te
w

9.

word.en en te bezien of 1979 ook voor VB een
betekent.

Algemene vergadering van de KNJV, zie NJ

Van Beuni.:rgen wijst er op dat dr. Ír. ïU. Verhoeven steeds
neer tiJd bestepdt. aan de beLangrijke. buitenlandse kontak-''ten (Lees EEG jagersfederatie tà BrusseL).

'' De vöorzíttet van de KN,IVT afd.. Den" Haag, de heer C.K. WientjeelzÍe lijst) d.ient een mo.tie. in tegen het landelijk bestuurl
daat ziJ tgkgrt'schíet aàn tegëns[and bij zaken àíe zlcfr tàgeu:de:Jacht richten. Het bestuursLid J:t: óri3ver antwoordt
bier op:. tíDe public rel-ations-zàak feeft binnen de diversg
afdeliàgen van-cte KNJV. Ook op het punt van de'profeseioneLe
bemanning wordt niet stil gezeten.rt
De heer L.E: Ka3-ff, vice-voorzitter KNJV afclelÍ.ng'Utrecht
west (bröer van G.J. Karff - zíe LiJst) wijst er-op dat dle
KNfi aog niàt goed functÍoneert binnen ae àitieu-organLeatios
op landelijk nivequ.
Het bestuursLid ,r.L. D-rijver meJ-dt dat hÍerrioor éen traÍning
Igor tle public rel"ations mensen op het programma staat.- AIs dle vogeJ-beschermers tn Nederlantt aI niót in staat zijn een
afwiJzend etand.punt .ten aanzien van de sportl-acht 1n te ne[€nr
kan mert nLet verwachtBn ctat er'ooit een einde' tcomt aan de rog§-
usls :jacht op vogeLs in landen'al-s Frankrijk en ItaLíË.
Daar staan de vogelbeschermers 1n een nog veel zwakkere posi-
tLe tegenover cle Jagers-organisaties die samen ruim vler nil-
Joen Leclen telLen.
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:

De KNJV heeft zlch daar in de FACE (Federation öéÉ''AsSocia-
':

Dat. ís d.e federatie van Europese jagersverenigi.r:g.n ài" voof,-
aL, d'oor toedoen van de vice-voorzitter. van de KNJVr .(tevens
secretaris van de ItVerenigíng het ReewíLdrt) tot starid is 'gé-

. komen.

Het is de weàs van VB dat de ledenraad zoveel mogelijk ver-
ppfeip over het 1.and woont. Door de jagers j.s aàn dàze wens
voldaan.
Naar mijn mening zal ook een klein aantal jagers in de leden-
raad het werk van VB stagneren. Doorzetting van de ge-
houden stemming betekent, niet alleen vanwege een mogelljke
o-vername van VB door de KNJV, maar ook gezien de uitsLag van
het gehouden refereodum en de wijze waarop nu 22 kandidaten
gepresenteerd zijn, dat VB dan het vertrouwen verliqst van
ca.. 75% van haar l-edeno
In het beJ-ang van het voortbestaan van VB is er voor frót Uui-
dige bestuur van VB geen andere rnogelijkheid itan
ten eerste;

haar aanbeveling van vier jagers/KN,fV kandidaten terug'te
. nemen,

-ten tweedel
op zíjn minst een herstemming te houden, dit echter pae
nadat.alle kandj-daten gevraagd. is of zij achter de l-et-
terlijke doelstelI,ing van VB staan, en nadat hun rcspec-
tieveLijk tr JA :tt of tt NEE " antwoord in de ï,EPELAAR ge-
publiceerd is (met id achtname van de bij het referen-
dum onder bciheersjacht genoemde uitzondering). ,

ten derdej
ile Leden er duidelijk op wijzen, dat indien zij bepaalde
kandiclaten liever nj-et in het bestuur zíen, het aankruísenI van exact 40 namenl het beste resultaat geeft.

Moge ook de momenteel nog in het bestuur van VB
zitting hebbende leden van de KNJV uit het vool'-^
gaande hrrn consequ.enties trekkenr

22 Yan de 72 kand.idaten voor de verkíezing van de leden- tr

raad van d.e Ned. Ver. tot Bescherming van VogeJ-s. (pag.4)

il

-

'-
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Aal-bersr tr..J. te GÍethoorn, lid van de dachtraad (art. J Jacht-
wet) voor de C'8.T.8., een l-id van d.e Konink3-ijke Nederlandse
Jagers Vereniging (lffJv) .
B1esl mej. V.F, te Roernond, geslaa8d voor de PBNA.T/KNJV jacht-
cursus 1 en 2, is een enthousiast jaagster.
Bogaartl N.C.R. te Langbroek, ].id van de KNJV.
Bottema, dr. S. te ïJde, medewerker PBNA/KNJV jaàttcr:ruus en
vaste medewerker van de Nederlandse Jagei"e het officiËl-e or-
gaan van de KNJV.
Coldeweyr C.J. te. Epse, iaagt Ín het Nationale Park de Hoge
Veluwe, Gi]-de St Huberto lllías in 19?7 ioàrzítter van de jacht-
honàenwedstrijd-raad. van de KNJV, keurmeester voor cle veld.-
wedstrijden van de KNJV.
Drijverr D.J. te Den--Hoorn, bestuursLid KNJV Texel-o
Eyckyl,J. te St Odiliënberg, bekend als fervent jager, Lid van
d.e KNJV. ,
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- Eykr drs. C.T.,f .,J. te Baarlo, geslaagd voor PBNÀ/KNíV Jacht-
cursus 1 et 2 (28-9-1791, assistent prov. vertegenwoordlger
voor de jachtopleiding in Llnburg. I

- Hendrilcsl O.C.H. te Haelen, keurmeester ïoor de Jachthonden-
proeven.van de KNW.

- Jongsmàr A. té'Gasselte, fervbnt Jagerr heef,t grote venzaÍ0e-
3.iag preparatenl 'Prepareert zglf vogels, heeft geen vergrÍl-
ning.

- Ka].ffr Mr. G.J. te Hilversum, medewerker PBNA/KNJV jàchtcur-
6u6, jaagt o.a. in boswachterij Garderen, reewiS-d (ts-§pey6s1-
houi 19?9).

- Kerssieps N;G. te Nunspeet, voorheen werknemer op het bureau
vàn ile KNJV, nu píopagandist voor de KNJV, Jaagt graag voor
zover zijn huittige funCtie dÍt toelaat. §ecretaris van cle
Stichtíag litrilclbeheer Veluwe'(deze werd in 19?5 opserícht ctoor' de vier Ve1uwse afdel-ingen van de KNJV).

- Kleesr A.A.H. te Àmsterd,am, propagandist voor de I(N,IV; vaLke-
níerr publiciÉt,o.a. in'tte'Nederlandse Jager zÍe nr'1l -'1977t

- Lamhers, tï.P.W. te Lisse, secretaris van het Nederlaadse Val;i
keníersverbond ttAdriaan Mol,Ientt.l ïs het niet eens met'de' doelstelLi:rg yan'Vogelbescherming.

- MoöLenaarr Ir. S.P. te ZeJ-hem, jager en Líd van de KNJV.
- Rlesebosl .ï. te-Nage!-e, assistent provr vertegenwoordiger voor

d.e PBNA/KNJiI jachtcursus in Overl,Jssel.
- Schuurman-Boetelaar, tuev?r tTe te Burgh-Haamsteder geslaagd' voör PBNA,,/KNJV Jachtoursus 1, jaagstàrr
- §onr1evi3-1"e1 A.V.J.E. te Ti.el, iid van het KNJV bestuur pro-

vincle Limburg; afd.'.pubLic relationso Secretaris Game Falr
1976 . 19?8.

- fanget Mr. .f.R.A. te Bilthoven, oud bestuursLid Verenigiag
tot Behoud van het'VeLuws Hert. Jager.

- Verhoevenr O te ltragenÍngen, zetf hartstochteliJk Jager (en
àoon van dr.,ir. W.:.Verhoevenr oud secretaris-generaa-l van
de Europese Jagorsfederatte FACE in Brussel, en vice-voor-
zítler van de KNJV).

- tllíentjes, C.K. te Delft, voorzitter van tte KN.IV afd..De4'
Haag.

- Woud.enberg, ïng. G.B.II. te Deil-' voorzitter van de comnlsste
voorlichtin§ Stlchting Game Fair NederLand. (JachtkermÍs)

N.B.- Opmerkelijk.is clat ten minste 5 kandidaten (récentelijk)
bij de PBNÀ/KNJV jachtcursus betrokken wap€Rr

- Het bezroep van mej. BLes ís niet juist ingevul,d.r dit moet,' zijn doktersassistente ir!.vr tuinarchitectlenàr€sr .
- Het.opgegeveÍr ad.res van Mev:f . Schuurman-Bö stelaar ie haan

trecreatí.ewoning, zij woont in §chiedam.
- Dhro O. Verhoeven staat niet ingeschreven aLs student aan

de Landbouw Hogeschool te $Id.geningen.
Van bovenstafl.nde 22 namen is met z d,at
zij van z íin en/of van nens
te maken

de LeVieq rran deze kandictaten zijn door
gesteld. (re.d, moe t.. wrsL. zi jn . . .door -het

lïÍLt U deze lljet zdveeLimogel-ijk verspreiden ?'
,'J,,.,I:"':

: .,.i, : , ; "Oe6terbeekl 2.1 ,neí 198Or
H.R. §tockrnanu, ,Van Ewijkweg 6r,. :68§1 ZD oosterbee.k. 

,

jagers
hebben
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Excunsies

Zaterdag, 4 en zondagr 5 oktober 1980:
llueekenil-excurs ie § chleqqon4:.ko o g

Men kan zich aanmffiweken van'te voren (dus tot en
,àt ,o"a@'aoo, stortins van f.-49r:- oïliEEIEF

ie-commissie van de V.$1.G. Amsterdam,
poar Van Reigersbergenstraat 77 t I t, .0'msterdam.
ïn. d.eze prijs is begrepen: 1. Vervoer per auto van Amsterdam

naàr Lauw€rsoo$r
2. Overtocht naar SchiermonniJ<oog.
]. Bijdrage RisÍcofondst' u' 

Ï:::*:3:":ï':";;:ï::ïïï"i"1".-
van T. Talsma' KooiPad 1 t Schier-

Het hureo van een riets en tret-:ÏË*i:3;.l"ilroZ!?'uirSÏ3irrin"
qraaLtijd (warm) - T€§PectieveLijk f ?r-- en f 2r-- bii benade-
ring.kunnenmetdedee1nenersnad'er.wordenovereen8ekomen.
Meenemen: Slaapzak, laaxzenl k3-eding voor nat en koud '9"ten broodmaaLtijden voor beide dagenl bord, beker

. en bestek'
Vertrektijd: Zaterdagmorgen 06.00 uur precies vanaf.het

stadionfLein te Amsterdam (bii da Febo).
Vervoer: De excursÍe zal uitsluitend gebruik maken Van àutols

van deelnemers. Om deze reden worden excursiecleeL-
nemers, die in het beizit zijn van een auto en plaats
hebben voor 6én of rieerdere niet-automobilistenr vef-
zocht dit even te melden aan Richard Schoevaart.

De eerste excursie na de zomervacantie zal pJ-aatsvinden op zon-
clag 14 september. Excursiedoel is de A.ll!tr. d.uinen.
Naàere in:-lcfrtingen over verzamelpl-aatsr tii'd1 "etci te verkrii-
gen bij Richard Schoevaart, tèI. O2O - ?9 01 20.

llÍiizieln aen/ aan nen ledenl-iist

lÏeer lid geworden:
,J. en mw Y. ae nouv"r, Waverstraàt 67rt, 1079 ViI Amsterdam,
tel. 44 90 ?1.
Nieuure Leden: "

T.J'D. MuJ.der, Weteringschans 2))t 1073 JX Amsterdamt
tell lJ 32 76.
llll. v.d. rffaaIj Laagte Kadijk llrr, 1O1B BA Amsterdailr j ,

Iil MTMORIAM

0o 28 aDril .i.1. overteed het oud V.t{.G.-Iid, de heer H.P; Dooremans.
Vàlen zirllen:hem in herinnering houden als een. markant persoon onder de
Anrsterdamse vogelaars. De laatite jaren van ziin leven bracht hii door
op het Instituut voor Taxonomische Zoölogie, waqr hii !.gztO is-geweest
eèn Iijst sanren'te stellen'nIet nederlandse namen van alle vogel! van
de weréld. Het werk aan de non-passerifornres (niet-zangvögels) is voïtooid'
tenrijl ook van de passerifonrps (zangvogels)'een groot gedeel!9 is klaar
gekomén. Hopelijk zal deze liist in de toekomst nog eens Ílebliuikt gaan
iorden en zb'de-herinnering aàn Éaryy Dooremans levendig houden.
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Aan cle l-eden van de Vogelwerkgroep

Namens het bestuu.r fliiL ik hiènmee eem bei.angriJke en einstÍge
zaak aankaarten,.
Zioia],e U aLlen weet, treden de bestuursleden van -onze V.ïtr.G.
periodiek, om he' tw'ee jaar, af o Dit gebeurt op de volgende
wiJze:
h"et enq Jaar: voorzitter, penningmeester en een ,evt. zesde,

rret anae," 5""1;*;r:::;;::,Ïï:Ïï"xill;raffs en her viJfde,
cogt zè\Íende bestuursl-ld.

Aftredende bestuursleden, die zích daartoe bereid verklaren,
zijn hebkiesbaar. ,

Nu hebben de afgelopen maand zowel de voorzitter (Fred, Vogel-
zang), a1s 'de secretaris (Bauke Rypkema) te kertnen gegeven fn
het komende iaar deze taken niet meer te kunnen en/of te wi1-
len vervullen.
Toen wij (= het bestuur) dit vernamen hebben wiJ ons met vbr-
eende krachten beraden over de moeiltJke taak deze tuee vitaLe
beetuursf,uncties ook het komende verenigingsjaar weer optímaaI

,,, !g?"t te krljgen. Er bLeek echter niet-zo màar esnr.twée1..' d,rÍe een oplossing voorhanden te zíjn.
De probLemen hLerbij werden nog vergroot door de weigerLng van
de overige bestuursl-eden om 66n van deze taken te gaan veri-

' 
.vul3-eyr., Hierdoor met de neus op de feíten gedrukt, 'heeft het
bestuur enkele mogelijke kandidaten benaderd, dJ.e. echter geen
vau a119n beretd bleken te zÍjn ín het bestuur z:ittLng te ne-
tll€It o .:

Daar,om wiL Ík: lrier, nd.mens het bestuur, de Leden vraBen öm
zeLf eens ovetr'.deze' probLematÍek'.na te denken en' biJ-UzeLf

,.i; 1a, te gqan of IÍ een van deze taken kunt en wiLt vervulLen, en/'öfclatUiemandkent.diedaartoeberei.dl6..
i ALs nametÍjk noch de Ledenn,noch het bestuur in deze vaca-
, tureo kunnen voorzienr' zaL waarschijnLijk op de'komende Jaar-. . vergadering een bestuurscrisis optreden, die onze v.w.G.

zeker; niet ten goede zal- komen. I'.: . '. ' : ii-
DENKT U ffi .DUS EENS OVER.NA OT' U.IEMAND WEET. i'
Ik houd miJ graag, aanbevol_en Íroor srtgsesties, enlof opmerkingen'. ,.,r , omtrent het boveàstaande, maar: het a]lerliefst ontv"à1Ë-rk-|!--tuurlijk Uw kandidaatstel_J-ingen, .(tel, OAO _ ?9 Ot 20)

Namens het bestuut
Steven Schoevaart.

Nagekomen mededeling . ' "..'',' " ':

. , i !- .-' ,

Excurelgs K.N.N.\I., AfdeJ-ing Amsterdam : ' r i

Verdere informatie kunt u vrageii aan de secret,ario: - . :'

Drs S.A.M1 Pepping; ,,Amst'el.veelrseweg ?J r r 1O?5' W Anrste-"43r*0.-,'

VriJdag X augustus i. ,M:iitdagelccufsle naar de Hortus 'BotanlcuÉ,vriJe universiteit, 14.15 uur bij de ingang van de,Bóechorst.
straat 8, Buitenveld.ert.
zaterdag 9 augustus - Middagexcursie in het Amsterdamse Bo§.
14.OO uur Boerderij Meerzicht, naar het Vogelei.l_and.

; r." "'.



Zalerdag ]O augustus - Roeitocht door de BotshoL.
09.3Q uur Boerderij VerweyrBotshol 14, Waver.

Donderdag '11 september - wandeling rond de Amstelveense Poel.
Vertrek om O9.3O uur vanaf Huize Vredeveldl tooo zwembad de
Poeloeverr Amstelveeno 

:

Zondag 14. september - ltlandeling door de dui-:cen bij Castricum.
Vertrek om 09.11 uur vanaf het CentraaL StationT Amsterdam.

Zond.ag 28. septemben -.Bpsexcursie naar Lauïu€Pstll€eïr
Vertrek om OB.1! uur v?.naf G .S ,. - LJ -ziJde. , , '

Zond.ag 19 oktobei - l[tàad'e]-ing door::het Amstèróàmse Bos.
Vertràk om. O9.]g uuf vanaf de Tribunei " :' 

.

4.juni 1980

"i['1.G,

BOEKBESPREKING
. 

DÉ' 
IKEI'IPHAAN IN NEDERTT\ND door J.,Brinkkemper.. Besproken dooti Ste'ven Schoevaart.

cheppelii[e mededetinC K.t'l.ti.V.. nr. 137.

Begin van dit jaar verscheen in Ce serie wetenschappetiike nedede!ingen
van de l(.N:N.V. het boekie met de bQvenstaande titel.
fveriàis i; hr. g0, gèiiiéta'Oe cruito in Nederland'r, wo.rdt hierin weer
àÉn' lweidd) rvogelioórt behandeld. :' :' r

ge sèhÍrtjvó. iireeft met dit boekjè een tw€eledig doel na, te weten een
samenvatting geven van het voornamelijk nederïandse onderzoek dat naar
deze soort óeàaan is en enige nieuwe gegevens hieraan toe te voegen' welke
uit zijn eigen onderzoek naar voren ziin gekomen :

xet eeiste óàel, waarin het voorkomen in ilederland vrij uitgebrneid behan-
deld wordt, geeft aan dat de achteruitgang van deze soort dramatisch is.
In tr954 werdèn er no! 6000 broedgevaïlen vastgesteld in ons land (de stand
was echter a'l met 50% achteruitgegaan), rnaar in 1978 was dat al gedaald
tot mindef.dan 1500. Als deze tendens zich op dezelfde wijze voortzet, moe'
ten de. lezers van deze wetenschappelijke rnededeling goed beseffen, dat de
aldaar gepubliceerde gegevens en foto's binnen afzienbare tiid geschiedenis
zullen zijn.
Als oorzaken :van de achteruitgang noemt J. Brinkkemper:
- veranderende I'andbouwmethoden
- stads en wegenuitbreiding
- hoogspanni ngslei di ngen
- verstorinEt en rekreatiedruk
- jacht.

Samenvattend concludeert de schrijver dat de bedreiSingen talriik ziin en
het aanpassingsvermogen van de soort gering.
Het tweede deel behandeld zeer uitgebreid het qedrag van de kemphanen
en hennen op en rond de baltsplaats.
Zoals eerder vermeld betreft dit voornanrelijk een sarenvatting van al eer-
der gepubliceerde gegevens, die daarom niet minder interessant ziin.
De hiervoor geïnteresseerd geraakte Iezer kan in de literlatuurlijst vol-
doende van zijn gading vinden om zich (nog) verder te verdiepen in de ge'
dragingen van deze soort.

-10-
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NACHTEGALEN IN HET AI4STERDAI"ISE BOS . I

0. I'loord vooraf

I

3.1

2

l'let dit artikel wil ik een begin n':aken met de presentatie en uitwerking
van de Nachtegaal inventarisa[ies van de laatste jaren. Het ligt in de-
bedoeling om in latere stukjes de resultaten van andere bewerkingen te
tonen en ik roep dan ook de lezers op 0:n cor,mentaar te geven op onder-
staande en tevens om ideeën voor verdere bewerkinq aan mij door te geven.

Inlei di ng

De Nachtegaal is niet de enige nachtelijke zanger, maar wel degene die
het rneest tot de,verbeeldinE spreekt. Zelfs bij niet-vogelaars, die nog
nooit van de veel talrijkere Fitis gehoord hebben, is hót bestaan van àe
Nachtegaal bekend, hoewel de meesten cia soort nooit hebben waargenomen.
Maar ook bij de natuurliefhebbers neemt de Nachtegaal een speciale plaats
in, getu'ige de vele nachtegalen-excursies die her en der geóroaniseàrd
worden. Voor onderzoek aan deze soort is het dan ook mogeïijk'om een beroep
te doen om grote aantalïen vogelaars, zoals in Duitslanà in de eind veer-
!iggt, bggi!_viiftiEer jaren (Bruns & tlocke, 1959) en ook nu vleer in Groot-
Brittannië (Davis, 1980). i

Zelf heb ik me vanaf 1967 met deze soort bezig gëhouden. Daar A. Hartog
en ik voor uilenonderzoek toch regelmatig 's naóhts het Amsterdamse boö
bezochten, besloten we om ook speàiaal té Ietten op enkele andere nacÉiactie-
ve vogels. Eén daarvarl l,ras de llachtegaal. Sinds die tijd ben ik nret wisse-
lende intensiteit met deze soort bezlg gevreest. Zo was-het niet mogelijk
om buiten de inventarisaties veel extia-tijd aan allerlei andere aipecien
van de soort te besteden. llel ziin in enkele jaren een aantal Nachtàgalen
gevangen en geringd.
Hartog heeft in dit bïad in i970 en 1971 reeds enkele uitwerkingen van de
inventarisaties-gegeven, waarbij vooral op de relatie met de befiroeiing
werd ingegaan. Ook oudere gegevens van het Amsterdamse bos werdön hierín
ververkt (onder andere inventarisaties van de qroep swart).

Ggbied

Bii de lezers varr dit blad wordt kennis van het Amsterdamse bos aanwezig
veronderstel!, vandaar dat hier alleen de onderzochte gebieden vernpld -
worden. Behalve in de jaren 1963 - 1.966, waarvan alleeí de aantallen van de
Schinkelpolder (.= ten. zuiden van de Colijnweg) beschikbaar zijn, werd steedshet hele Amsterdanse bos geïnventariseerà. Hèi enige stuk dat-níei-g.tàià---is zijn de oevers van de Amstelveense Poel aan de óost- en zuidzijdó, daar
deze gebieden pas recentelijk voor publiek toegankelijk gemaakt zijn:
Í',lethode

De.Nachtegaal.zingt zolel 's nachts als overdag. Gedurende beide delen vanhet etmaal.ziin er periodes dat er niet of nauíelijks gezongen wordt. Vooral
gedurende de tweede het ft van de nacht wordt er zeer góed gèzongen en dan
kan er dus uitstekend geteïd worden. Een voordeel van"'s nàchts inventari-
seren is dat in die periode de Nachtegalen op één plek blijven zitten en
zich.niet.verplaatsen, waardoor dubbelteïling uitgèsloten ïr. fÀn bijkomend
voordeel is dat dan de meeste andere vogels àwijgën en ook storing aóor àn-
dere bijgeluiden geringer is dan overdag. 0p winàstille nachten ií de wel-
luidende zang van een Nachtegaaï op een afsiand van meer dan een halve kito-
meter waarneembaar, hetgeen het inventariseren vergemakkelijkt. Een zwijgena
exemplaar kan_zeer goed tot zingen. gestimuleerd woiden door-even-tàt-öeïiià-
van een ingeblikte concurrent met behulp van een bandrecorder te latei horen.In het-legin van het seizoen urordt daar'zeer fanatiek op gereageerd, ta[er 

...-

wordt één strofe van de band ook met één strofe beaniwàà.É. ÈÀi-invóntaiise-
ren wordt dus zeer vereenvoudigd als er gebruik gemaait wàrat-van een bandre-
corder.
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De hoofdihvehiar:i§atieöeï"iode'strekte zich uit varí'eïhd april tot half juni.

'r::r,i i;i 1',,yr:1,. ,:'r f' ," ;. i, ,. t ;' ':L .:l:

Een overzicht van de inventarisato.ren, manier van ihventariseren'''efi'lof er
geïnventariseerd werd op spontane zang of met behulp van een bandrecorder
staat in tabel 1.

tabel 1 . Inventarisatie-manier
jayen

.t .-

63-66

,:, I i

Groep Swart
Hartog, Buke:r
Hartog, Buker,
Vl,lG :Amsterdam '

Buker + diverse
losse waarnemingen
Arntzen, Buker, di-
verse losse waarn.

deel etmaal spontaneiaang band opmerking

+ Schinkelpolder
+

+

+ +

+(A)

ten nauwkeuriger i nvéhtari s ati e-frequen
bét''2;i :0p hoofdinvènta1972-1979, zie ta

het gehele bos bezocht;

tabel 2. I nventari §ati e- frequenti e

tie kan gegeven rwdrden

rd höt
periode

risatiedagen we gehe of bijna
nvullende teldagen werd s Iechts een I onderzocht.

van

iaren
| 1972: 1973i t974
' 1975 ;.

L977
, 1978 :

I ., ' i:1979

::, í

aanvuï lende dagen

t?
2
5
3
6
I
4

2'l

I
5
7
5
3
I
5
6

Vooral in het laatste jaar werd zeer veel inventarisatie-werk door A. Arntzen
verricht. Het zal duidelijk zijn dat de werkzaamheden in 1976 en 1977 als
onvoldoende aangemerkt moeten worden. Van de gegevens van deze Jaren zal verder

, ook,nauwelijks gebruik gemaakt worden.

3. 2 Ui twerki ng i nventari s§.ti e

'1,,,.i i,.

Alle zingende exemplalÀen werden in het veld on kaartjes ingetekend, waarna ze
op verzamelkaarten werden overgenomen. Uit deze kaarten weiden de territoria
gedestilleerd. Tot het bestaan-van een territorium werd.geconcludebrd als er
9p één plaats minllnga:t,twee zangwàairÍleringen waren rmt eèn tijdsverschil van
7 of meer dagen,, Bij d!chtbevoïkte stu(k€Q: mo€sten dan ook de ,direate buren
waargendEn wordeJt.. Het probleem was dq{,.;ïaat in het seizoen, eind mei-beg!njuni,-nogal eens niëlrwe zangposten gevdiiderlrverden, víaarvan het niet duidèlijk
was of deze vogels niet eerder elders sezons,e! hadden.,,Voor zover ze aan boven-
staande criteria voldeden ziin ze meegeteld.,.Ver.geleken met de eerdere uitwer-
king van Hartog zijn er onder andere hierdoor veianderingen opgetreden.
Na deze eerste bewerking werden de territoria geplot op een boskaart met daarop
aangegeven een 100 x 100,.meter raster. In een hectare-blok met'het centrum van
een territoritrn werd dan een'stip gezet. Een beppald territorium werd geacht
tweg_jaar achtereen bezet te zijn geweest ats in beide jaren in het"betreffende
ha-blok een stip staat of als'in het tweede jaar in een-aangrenzend'blok eenstip staat en het blok van het eerste.iaar leeg is.0p deze"ornslachtige manieris geprobeerd het begrip'hetzelfde teiritoriufr'te dèfiniëren, daa'.- Ëet nooit
met l00l zekerheid is vast te stellen of de territoriumsrenzen identiek zijn. In
dat geval zouden nameliik de vogels-steeds gedurende de"gehele dag gevolgd-moe-
ten worden, hetgeen dan ook meer malen in hèt seizoen heËhaald dien[ te iorden,
omdat de grenzen nog kunnen. verschuiven.

?

nacht en dag

nacht en dag

nacht (+ dag)

dag en nacht

67-69
70-7t

-.i1:r 72-78

.t
+(B) ,

-:óp

.ti: .-

hoofdteldagen

,... 1,-,'

:.::
I ,: :

| ) ',r :
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Hoewel Jn de literatuur nesten van Nachtegaïen op'minder dan 100 meter van
elkaar.verueld worden, werden er bij boyenbeschreven uitwerking van de ter-
ritoria geen'problemen ondervonden.

4. Resultaten

i:'.t i r:

._' t. I

4-1 SstLqo§!,"
Gewoonlijk gaat de Nachtegaal direct na aankomst uit het zuiden zingen en
geven de eeiste zangríaarnemingen dus een goed beeld van de aankomst. In
figuur 1 worden de eersté zangwaarnemingen in het Amsterdamse b-os van 1957
t/m 1980 gegeven, gemiddeld komt dat uit o,l 16 april. Twee dagen voor de
eerste zangwaarneming in 1967 werd reeds een niet zingend exemplaar gezien.
Het grootste deel van deze gegevens is afkomstig uit de jaarlijkse overzich-
ten in dit blad van t',lej. Van Drooge.
Nu zijn de eerste aankomende vogels nreestal eenlingen en de grote horde komt
pas later. Van een drietal jaren; t972, 1974 en 1979, toen de inventarisatie-
freguentie hoog was (meer dan 10 x) Ís nagegaan op welke data voor het eerst-
zingende exemplaren'in de verschillende territoria gevonden werderi. De resul-
taten daarvan zijn samenqevoegd i.n figuur 2. Daaruit b'liikt dat de meeste
Nachtegaïen in de eerste tien dagen'van mei arriveren. Een late eerste zang-
waarneming in een territoriurn heeft mogelijk betrekking op een exemplaar wiens
broedgeval eerder mislukt is of geen partner .qevonden heeft

4.2 Agrlelsverlqep
In figuur 3 worden de aantallen temitoria in het eehele bos en'in een deel
daarvàn, namelijk de Schinkelpolder getoond. De aantallen in het gehele bos
fluctueerden gedurende de periode t967 t/n 1979 tussen de 30 en 59 territoria.
In de Schinkelpolder van 1963 tln L979 lagen de uitersten tussen de 6 en 27
territoria. Deze fluctuaties lopen echter niet parallel. Er is een tendens dat
een steeds groter aandeel van het bestand zich in de Schinkelpolder vestigt,
Bedroeg dit in de eerste inventarisatiejaren + 30%, in de laatste jaren was
dit bijna 60%. ldaarschijnlijk heeft dit te mal-en met de leeftijd van dit deel
van het bos. De Schinkelpolder is het jongste deel. Hierop hoop ik later terug
te komen.

4. 3 Ierr!lerlsu:pleslse!
In een elftal kaartjes, figuren 4 t/m 1.4, worden de plekken waar de teritoria
in de jaren 1967 tln 1979 gelegen hebben getoond. Van de jaren 1976 en 1977
zijn geen kaartjes gemaakt daar de inventarisatie toen
de plaatsing van de territoria hoop ik later terug te k

onvoldoende was. Ook op
,omen..

BiJ het bezien van de kaartjes,valt op dat veel territoria meer jaren achtereen
bezet ziJn. Zie hiervoor ook purlt 3.2. Een ieder die in het bos bekend is, weet
dat hij bijvoorbeeld bij de lus bij de start van de roeibaan een goede kans heeft
om een Nachtegaal aan te treffen. Bij het Dellaertpad werd zelfs in alle 13 in-
ventarisatie-jaren één territorlum (soms meer) vastgestel'd. En er zijn een
groot aantaï territoria waar 5;edurende vijf of meer jaar, al dan niet met on-
derbreklngen de Nachtegaal present was. Dit zegt waarschiinliik wel iets over
de geschiktheid van deze gebiedjes voor Nachtegaïen. In flguur 15 worden de
aantallen territoria gegeven die ook h'etjaar ervoor bezet waren. Daaruit bliikt
dat 47 tot 7l1, (gemiddet d 64?',\ van de temltoria gedurende twee opeenvolgende': jaren constant is gebleven.
}rlat voor gebieden dit zijn zal ïater besproken worden. lde kunnen hier wel even
ingaan op de vraag of hier nu sprake is van plaatstrouw of dat het een kwestie
is van een geschikt nachtegalengebied, '

I

1l
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4.4.t Plaatstrouw

De enige manier om dit goed te kunnen onderzoeken is het vangen en ringen
van de vogels. Dat is dan ook gedaan in 1972, toen 30 mannetjes geringd
konden worden. In 1973 verliep het vanqen veel moeizamer en konden maar
12 mannen bemachtigd worden. Vier daarvan waren in het vorige jaar geringd,
tenviil bii een aantal rnislukte vangpogingen ook geringde eiempïareÀ waai-
genomen werden. Twee van de opnieuur gevangen vogeïs werden bemachtigd in
hetzelfde territorium als het jaar daarvoor. Eén ander mannetje zat nu in
het temitorium van zijn vroegène buurman 125 meter verderop, tenrijl het
laatste mannetje ruim 000 meter verkast was en daar een territorium bewoon-
de dat.eveneens het vorige jaar bezet was. Bij beide laatste vogels uras' . hun territorium vöÍl vtli'ig jaar ook nu weer bezót. Een deel van dó herhaalde

de bovenbeschreven gevallen nooit de belangrijkste oorzaak zijn geweest.

De vraag is hce Nachtegalen bii hun aankornst de geschikte plekjes herkennen,
Als de eerste aankonen'f zo half to e.ind aprit, i; er nog wàin'ig ondergroei l

tot ontwikkeling gekomen, terw'ijl we mogen aannemen dat-ze daaivan afhan-kelijk zijn. Dit is een prob'leem t'.raar ik nog helemaal niet uit ben.
Als we uitgaan van de stelling dat geschíkté gebieden in eerste instantie
door aankomende Nachtegalen bezet zullen r,rordèn en minder goede plekken
pas als aïle Soede bezet zijn en als we verder aannemen dat de hàrhaald
bezette territoria de rneest Eeschikte gebieCen zijn, dan zouden we mogen
veruachten dat de territorfa r,'an vorig jaar vroeger in het seizoen beiet
zullen worden dan nieuwe territoria. 0m dit te tàsten werden van de jaren
t972,1973, 1974,1975 en i979 cie gemiddelde eerste zangwaarneming vàn bei-
de soorten territoria uitgerekend. De resultaten daarvaí staan vertneld in
tabel 3.

Tabel 3. lde rste zan rnemi in i bezette A
en euwe

1972
1973
1974
L975
t979

CO
B

oó9lu
l r/-
ir1
5'B

1.3,0

r
à
3
2

, ó
o(J

9
2

t
t

1

Hieruit bliikt dat de veruachting niet bevestigd wordt. De verschillenziin maar zeer gering. 41s vre op-Ceze resultatön zouden afgaan, zouden
nieuweterritoriaze1fsr,neestalietseerderbezetworden.-
Uitgaande.van bovengenoemde voorondersteïlingen en de daarna bekeken gege-
vens kan dus niet geconcludeerd worden dat hèrhaald bezette territorià óokde beste gebieden zijn. r :

5. Literatuur
H. Bruns & H. Nocker 19!?, Die Erstankunft der Nachtigall (Luscinia megaryn-chos) in Deutschïand, 1948 - 1959,0rni*ro1ógisCtrà lliitóitffió;; 11:81-86.
l. Davis,. 1980, Nightinga'le cencus 1990, BT0-Ner+s 106: l-2 (British Trustfor 0rnithology News). -

(wordt vervoïgd)

Joop B. Buker.
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llaarnemingen in de regio Amsterdam i.nclusief het Amsterdamse bos,
naart tfut m-e! 118O"

Gebruikte afkortingen 3

AA - Mevr. A.Co4rntzen
vDr.- Mevr,JoHoUovà.n Drooge
dGr.- ,r"H.C.de Groot
KH - K"Hazevoet
RSrSS- R" en S"Schoevaartrv- !.VogelenzarLg en Govan Duin aI of niet in gezelschap van R,Sjouken,

R.Stet en J.Drijfhout.

Voor het volgende verslag is besloten weer iedereen toestemming te verlenen
om waarnemingen in te sturen.
Töt begin september Uw waarnemingen graag naar, onderstaand adres..

W"E"M.van der §chot,
Jacob Obrechtstraat 14,
1O?1 KL Amsterdam.

Fuut
Behalve aan de Noordzijde van het Ansterdamse'bos thans ook gewone
broedv6BelL Ín overige delen van het bos. In de Schinkelpolder alIeen
werden aI meer dan tien paren geteld. (dcr., Straatman)
Maximum aantal tweede kwartaal op Nieuwe meeri 25/3 54 exx. aldaar (D"Beckers)
Buiten het bos worden broedgevallen geconstateerd in de Reijnier Vinkeleskade,
Beatrixpark, Zanput N"M" en 06steinderi.poel.

Geoorde fuut
9/5 1 ex" a1 lange tijd dood, aangespoeld bij werk 24, Nieuwe deer (SS).

Dodaabs
Broedgevallen: Recreatiegebied Spaarnwoude (BukerrSS).
Op de Gaasperplas ging ten minste een broedgeval verloren doorda$ uitgere-
kend in deze periode de hele plas opgespcten werd (fV;.
Kwartaalmaximum Nieuwe neeri 1o/3 16 exx" (An)

PuDperreieerÉ
Géén waarnemingen dit kwartaal.

8oc!$o.rp
213
t8/v

1 ex. Vijfhoek (SS)
1 ex. Kruitfabriek ttde Krijgsmanrf (nSrSS)

0oievaar
Tffi.x. hoos overvl-iegend ri.Nor over trde Munttt 11o39 u (ss)

Lepelqer
Eerste voorjaars!.raarneming: 3O/3 1

Sindsdien een groeiend aantal vraarn
gende rVQgels uit diverse delen van
Diemerpolder en de Vijfhoek (FV)

exo overvliegend Vijfhoek (fV).
emingen van hoofdzakelijk overvlie-
.de regio maar toch voornameliJk uit de
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WintertaLing
W- ? exx. Sloterpl
11/3 3 pr. Osdorperb
Maximum Atdamse bosg

as (KH)
innenpolder (ru)
2o/1 ' 7 6 en 4 ? in plasje ONM

aantallen j-n de Diemerpolder,Verder enkele waarnemingen van kl-eine
Vijfhoek en Gaasperplas (tr'V1.

Zomertaline
EreL"tkemeer, z5l3 1 pr.. aldaar. 4/r I 6 aldaar (rg)
13/3 en 2a/5 1ö Diemerpold.er (rv)"
27/1 1 Pr. PoE.N.-centrale (FV)"

Gí(t"ag8il"+B"g8BËieailg"saËssgttg**J,uams ulosÀ,,1 *g*y;ilï"i-;"Ï":ï'1"13 Í 1s 
I

(ve1e waarnemers)
Krakeend
Pffi-aximum vi j fhoek z 11/4 25 exx. (rv; 

"16/4 'l pr. Halfweg (ltu, ss).
23/4 1 pr. Gaasperplas (fv).
3Q/4 en )z/5 resp. 1 px. en 2 exxr Haver Ballast (rv) 

"1B/5 1 Ï excursiepad ONM (xH,ss)
Meí-waarnemingen in het bos wabekeodbekend of in ieder geval erg sóhaars.

§mi.ent
TTlo exx. Sloterp1as, 1 6 wesser Gansfortstraat (xx1.
B/3 en 11/3 t 1J exx, osdorperbinnenpolder (Xtt).
1O/4 !o exx. Uithoornse polddr (Buker, Ss)
11/4 er 1J/4 resp. ) en 3 exx. Vijfhoek (fv).
3/5 1 ö Gaasperplas (rv; 

"z5/5 l6uitdam(ru).

P:i ilstaart
6 Diemerpolder (rv)7'77-r

1/3 1

16/4 Z
23/5 1

ö Bergsepad (ssrxH).
60 Halfweg (i<Hrss) 

"pr. Zandput NM (ss).

Slobeend
Broedgevall
Halfweg +

Diemerpolder ( t ), weilanden Meerzícht ( t ), Batterij,
. (KH)r-Haarlemmervaart ( 1 ) (v.d.Schot).

Krooneend
frffiw. Marken (ssrKE),
13/4 2 pr. Markerdiik (KIi).
2?/4 e 66 uitaam (rH).
4itS t 10 exxol vnmlo 06, Vinkeveense plassen (Velingr vrd,schot).
PeriodEmaximum Vijfhoekt 3o/5 1? 66 (fv).

Toppereend
TL'ET6 en z 88 Mrrken (ss'KH)o
iitt 2 6ö ur, i f-viïrirà.r., 1z/4 1 pr. alhier (rv).

Kuifeend.
EËd&evallen weilanden Meerzicht (r ), (KHraArss)"
Arnstelveense poel ( t - 3) (dGr.), Hsarlemmervaart, (ten minste 1),
DiemerpoJ-der (ten minste 1 ) (fV), Thijssepark (1 ) (Waarnenersgroep Afveense
parken).
7E/4 4 pr. in K6ningsvijver, Vondelpark (Veling)
1?/5 1 pr. al"hier, mogelijk broedvogels (v.d"Schot).

en in
2O pr
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Tafeleend
28/5 1 pr. met 5 puIli, recreatiegebied Sp6arnwoude (Buker, SS

Brilduiker
Laatste waarneming: 12/5 1 pr. Diemerzeedijk (fV).

Glote leeeend
Tí/r--r-6;-4/4 I 68 vijfhoek (r'v).

Grote zaaebek
Late waalnemingeni 26/4 1 exo Nes arld Amstel (waarnemersgroep Arveense
29/5 t Y .qmsterdam-Rijnkanaal toh.vo Dj.emerpolder (fV). Parken)

Nonnet i e*15/3 1i vijfhoek;12/4 1 ö aldaar (rv) 
"

Bengeend,
MogelÍjk
tíàf 9ÍI o

eníge broedgevallen op Diererzàed.ijk, waar + 4 pr. aanwezig

1J en 25/3 6 exx. Machineweg (BukerrS§).
Z4h 1 àx. overvliegend ri.O., oeverlanden NM. (AATKHTSS)"

a--

7V/5- 1 ex. samen vliegend met Knobbelzwaan westhoek Meerpad (SS).

2 exxo B.rrnegat (ssf KH).
2 exxo over oeverlanden Amstelveense poel (acr).
1 6 rÍcNo. over Ringvàart (sS).
1 pr. Gaasperplas (fv).

Grauwe Eans
Vrij veel trekwaarnemingen uit maart, en begin april. (J.L"Verhoeven,
waarnemersgroep Arveense parken, FV).
é6n mei-waarneming; 18/5 2 exx. ri.NO.r ftde Krijgsmanrt (SS;.

Zwarte zwaan

22/3
15/4
26/4
3/5

Buizerd
V|- exx. oosteinderpoel (J. L.Verhoeven)
11/3
11h
23/3
6/s

1 ex. Batterij, H"lfweg (Xlt).
max. 3 exx. Oosteinderpoel (J"t"Verhoeven).
1 ex" ri.oZOo Diemerpoldei (Pv).
1 exo Oosteinderpoel (J"ï,.Verhoeven).

Sperwer
Veel r'raarnemingen in maart en begin april uit o.ao omgeving Diemen,
Oosteinderpoel en Ardamse bosi (vele wàarnemers).
1O/3 í ex, een Koperwiek verorberend kampeer:terrein Atdamse bos (echt-

' genote KS).
L€ïatste r"raarnemingl 21/4 1 ex, ttomhoog cirkelendrr Koekamp (Andriesse).

Rode wor+Ir
Tóevoegeí vorÍge periodet e1/l 1 ex. hoog tegen d.e noorderwind in
zwevend, Schiphol (J.I,"Verhoeven).
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Bru.ipe kiekendief
@emerzeedijkenVÍjfhoekminstens5(rV),S1oterdijk.
Ho1fweg, 2 (v.d.Schot),
Broedpoging in rietland van zandput NM. mislukt doordat vandalen,het riet.
aan8estoken hebben (SS1'.
Mogelijke broedgevallen: recreatiege.bied Spaarnr,roude en rietland bij IJssel-
meerdijk bij Msrken (de Roever).

BLauwe_kigk_qndief
Tot begín, april- verscheid.ene waarnemingen omgeving Schiphol (JL.Verhoeven)
en recreatiegebied §paarnwoude/Sloterdijk (SSrBuker).
3O/1 1 pr. bij Ruigoord (eqhtp.Kamp).
laatste waarnemÍng1 6/> 1 Y Schiphol (J.L.Verhoeven).

VisarendW"a
3/5 1 ex

SlechtvalkT6G
SmeLleken
87T- excursiepad oNMo (R. en L.Heemskerk).
15/, 1 exo recreatíegebied Spaarnwoude (Buker, §S).
16/1 1 ex. ri.hI. Diemerpold.er (fV).
2O/4 '1 ex. Diemerpolder (FV).

o ex. Vijfhoek (SS, van Duin).
rL. O,/ONO Gaasperplasl fe1 belaagd door Gruttots (fV).

., waarschÍSrlijk ?, overvliegend ri.N. Jekerstraat (SS1.

Boomvalk
ïËf #!ot aantal waarnemingen
Eerste voorjaarswaarneming; 8/

echter nog geen bewijzen van broedgevallen.
'1 exo Zorgvliet (Ss;.

t
4

TorenvaLk
Bij een broedplaats in het recreatiegebÍed Spaarnwoude werd een bijzonder
gedrag waargenomen. Een 6 [orenvalk virrg een veldmuis en verstopte deze
tussen de begroeiing, Híerna begon de valk.opnieuw te bidden en vÍng een
tweede muis, welk slachtoffer naar het Y op de broedplaats werd gebracht

Patriis 
(Buker'ss) 'é

Broedvogel Overdiemerpol-der, + ] pr. (tr'V1"
14/5 2 exx. begraafpiaats sin-t Éarbaia (ectrtp.xamp).
21/5 2 exx. Coentunnelweg (echtp.Karnp).

Waterral
ffid+/l 2 exx. gehoord oNM (aa, Ku, ss).
Tot, 2O/4 regelmatig gehoord Vijfhoek. Maximum op 21/3t ] exxo aldaar.
15/5 1 6 ex. baltsroep, rietlanden Ruigoord (Ve1ing, v.d.§chot).

Perseleinhoen
rt/5--l-ex:-6;ttsroep ten Nr v&Ír Basisweg, tíestelijk havengebied

(veting, v.d.Schot).,,ffi,moede1ijkbroedgevaIinVonde1park;a1armerendpaarKonings-

vijver (v"d,Schot),
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Scholekster
8/l 64 exx, op b
17/5 1 pr. sfocht

I

eschoeïng van Nieuwe meer t.h,vo Meerpad.
enda vroeg op gazon van kleine vijver Vondelpark

(v.d.Schot ) a

§-ggdplevier
ví7v
5/4
13/4
1/5

Bgnt!eltÉevisr
Broedgeval ïndustrieterrein Sloterdij
11/, 1 exo Osdorperbinnenpolder (fU)
1o/1 2 exx. Ruigoord (Kamp)"
21/4 / exx., 3/5 '1 exo Gaasperplas

Kleine plevier

k bij Coentunnel (echtp.Kar:rp)

Broèdgetàff-en; Diemerpolder, minstens 1 pr., Diemerzeedijk 1 tot 2 pr. (F,V)
en IJ-eiland 1 p". (v.d.Schot).
1/5 'l ex. weilànd naaËt St.Barbara (KH).

StrandoLevier
21/4 -j éix.-Gaasperplas (r'v)

lríatersnip

Rosse Erutto*
,f5---, t.xx" Gaasperplas (rv)

26 exxo z€ex hoog rio ZW. Vijfhoek (FV).
18 exx. riol{, Vijfhoek (fv).
12 exx, Iangsvliegend Ruigoord (Buker, S§).

1 exo over oeverpark Meerzicht (ss).

t

(FV),

Territoria in Diemen- en Overdiemerpolder; tennàinste 2 (rv)

Boki e
1r/5 1 ex n Elzenspeelplaats, A I damse bos (l,Iieringa ) .
Mei-waarnemingen voor het Ardamse bos waren niet bekend.

HoutsninÈ8f1- ï ex. Bijlmerdreef (rv)"
12/1 en 14/3 1 ex. Broilrsepark (waarnemers Arveense parken).
5/4 'l exo zeer hoog vliegend ri. NO., Vijfhoek (fV).

WuInë
Eehalve een tiental waarnemingen van overtrekkende vo§elsr'6énmaal
ook aan de grondi 1O/3 1 ex. fouragerend weilanden'Meerzicht, later
overvliegend (AAr&gr. ).

ReEenwulrë
T/{----Ta- exx. Ëi.Noo Diemerpolder (r'v)"
3/5 1 of meer exxo gehoord overvliegend ri. N. Gaasperplas (fV).
3/5 ? exx. ri.NO, Jekerstraat (RsrSS). 

'

3/5 gehoord excursiepad ONM en één ex. invallend weilanden Meerzicht (SS1.
5/5 gehoord Kleine viJver (SS).
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witeatis_
11/1 2 exx. Osdorperbi.nnenpol-der (fU).
14/4 2 exx. riio. excursiepad oNM. (t<itrsS)
28/4 1 ex. Diemerpolder (fv) 

"1/5 'l ex o Osdorperbinnepolder (Buker rSS ) .

Bosruíter
Tr74---r
5/5 s
5/5 1

5/5 1

ex. langsvliegend, Vijfhoek (rv) 
"rnachts 1 ex. gehoord boven Wibautstraat.

ex. ri. O. lrrleilanden Meerzicht (SS).
ex. roepend overvliegend, Vijfhoek (FV).

Oeverloper
Eerste waarnemingl 1/5 1 ex" Diemerpolder (l'V),

Tureluur
E'AEGïoorjaarswaarnemingl 1/3 1 ex. Diemerpolder (rv).

Zwarte ruiter
76-Wreilanden Meerzicht (ss).
10/4

4/5
4/5
12/5

1 ex. gehoord, Bovenkerkerpolder (BukerrSS).

11 exxo langsvliegend Ankeveen, aIlen in zomerkleed (nSrSS).
! exx, Diemerpolder (fV) 

"4 exx. ri.NO. Diemerzeedijk (fV).

Groenpootruit er
14/4 1 ex. ri.o. Ardamse bos (rurssl
3O/4 1 exo gehoord Zorgvliet (SS).
1/5 en 4/5 1 ex. osdorperbinirelpolder (fU).
1/5 + 4 exx. Gaasperplas (tr'V).
4/5 2 exx. Diemerpolder (fv).
4/y 8 exx. Iangsvliegend Ankeveen (Rsrss)"
5/5 1 ex. ri.O. gemeenteterrein Ardamse bos (SS).
11/5 1 exo roepend overvliegend, Schinkelpolder (BGr).

Bonte strandloner
ffio., Rode Kruislaan (rv1.
22/, '1 exo M*iken (xttrss).

[f ombekstrand.loper
Jí/3 1 ex" L*Xemeer (r<tt ) "

KomphaanË
W-Ta, z4/1 3 exxo overdiemerpolder (r'v).
22/1 1) exx. Botshol (ss)" .

12/4 11 exx., 3/5 + 20 exx. osdorperbinnepolder (ru).
4/S 1 6 winterkleedi 14/5 1 exoi 15/5 2O exxo ri.No.'DLemerpolder
Kluut (rv)
Effigevallen M6lchineweg, tdestelijk havengebied (aantal ?), Gaasperplas
3-4pr.(Fv)"
Eerste voorjaarswaarnemingi 23/3 1O exx. ri.No. Diemen (rv).
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Kleine mantelmeeuw
reoort|tgrae1sii|t)vui1stortp1aatsJa.,vanGa1enstraat
4/5 1 ex, (ttintermediusfr) ri.NNtul" Diemerpolcier (fV). (SS)
29/5 2 exx. (ttintermediue'f ) + 1 ex. 2e kj. Diemerzeedijk (rV).
1O/5 '1 exo Diemerzeedijk (fv).

Kokmeeuw
ïíffirx. ilet op ondc'rdelen fer roze gIoed, recreatiegebied
§paarnwoude (Buker, SS)..

Dllergmeeuw
q/ï--l-í;v. langs rijksweg tohov. Oukoop (de Roever ).
5/5 '1 ex. Je kalenderjaar op beschoeiing Nieuwe meer (SS).

Zwayte stern
Eerste voorjaarswaarneming: 1/5 1 ex. Diemerpolder (f'V) en op dezeLfde
dag J exx. Nieuwe meer (agr).

Vis{*ef
Eerste voorjaarswaarneming: 13/

13/
instens 2 exx. Vijfhoet (FV)
oxo Schinkelpolder (aGr).

4m
4t

Eerste voorjaaDswaarneming. 1/5 Oeverland I,IM. (

18/5 1 Y rossige fase tussen Muiden en Muiderb

HoLenduif
EerFítoÉa dan we1 broedgevallen in Ar damse bos 3 (Wieringa), Diemen- ':'

en Overdiemerpolder + 4 (sterke toename aantal wa.arnemingen alhier) (FV),
TÍjssepark en park dE Braat (waarnemersgroep Arveense parken). .

Tortelduif
Eerste voorjaarswaarneming: 5/5 '1 ex. Atveense poel (sS)"
Overzicht van territoria in volgend verslag.

Koekoek
AA).
erg (RSTSS).

Kerkuil
16/5 [en zuiden van Amsterdam plek ontdekt waar overwinterd is
(braakballen gevonclen ? ) (gut<er, SS ) .

§teenuil
férlTïGdpaar aanwezig DiemerpoL der (rv ) .

Bosuil
nàgelmatigt gehoord Zorgvliet (SS1.
17/5 1 pr. roepend Vondelpark (v.d"Schot).
2A/5 'l ex. roepend Openluchttheater Arveen (stritter)"

Ransuil
7ffi "*. a1 jagend over de Plesmanlaan vliegend bij Ringdijk (ss)
11/3 1 ex. van Leerpark (waarnemersgroep Arveense.parken).
Vanaf 1J/J regelmatig gehoord Rode Kruislaan Diemen (fV).

Velduil
6m eïo op paaltje bij Kleine Nieuwe Diep (rv1.
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Gierzwaluw
E-effiorjaarswaarnemi.ngz 19/4 tweemaal één ex. ri. NW, vÍjfhoek (tr'v).

Groene specht
tZ/T--l- ex:Ttaohendrt bij tennisbanen en theehuis Vondetpark (Veling).
Wederom een groot aantal waarnemingen in het Ardamse bos. In maart soms
2 exx" tegelijk, maar daarna alleen nog enkelingen.

Grote bprtte sleght
@broedgeva11enbijbegraafp1aatsBuitenve1dert(nyp-
kema), Vonàelpark (veting), Zorgvliet, 2 pr. (§s)f volkstuinen rtoudorptt (KH).

Kleine bon_Lg specht
22/3 1 ex" gezien Jachthavenbos (nl),
Z4/l 1 exo roepend, bovenbos (AA, KH, Ss).
4/4 1 Ï roepend en roffelend Tribunebos. Roep werd beantwoord (aR).
?/4 1 ex. roepend en roffelend, Tribunebos (Wieringa).
16/4 1 ex, bij Gemeenteterrein (Wieringa).
5/5 1 ex. roepend Hertenkamp (ss)"

Draaihals
7f7m". Zorsvriet (ss) 

"

Kuifleeuwerik
Veel wijst er. op dat de, kuifleeuwerik als broedvogel Éitilde regio
is verdwerr€no

Boerenzwaluw
Eerste voorjaarswaarneming : 3o/3 1 ex. ri.NW.r Vijfhoek (fv).

Huiszwaluw
EerËE voorjaarswaarneming: ?/4 ) exx. Rode KruÍs1aan (rv).

Oeverzwaluw
Eers[e voorjaarswaarnemingt 19/4 1 ex" Vijfhoek (fv1.

Boompieper
Tí|m. waterzuivering schiphol (J.L.verhoeven).
4/5 en 15/5 1 ex. volkstuintjes, ringspoorbaan Diemen (rV).
5/5 '1 ex. P6etpad (aCr). '

5/5 In totaal 8 exxo overtrekkend Vijfhoek (sS).
9/5 1 ex. excursiepad oNM (ss),
12/5 Minstens 1O exx. doortrekkend omgevÍng Diemen (l'V).

Oeverpieper
8 graspiepers (v,d.WieL. Ss).,77---a "x" Uitdammerdiep in gezelschap van

22/3 2 exx. Msrkerr (t<H, ss).
23/3 1 exo lllaver (SS).
23/3 1 ex. Diemerzeedijk (Buker, SS).

Roodkeelniener
2Tm"roependoverv1iegendtussenMidde1steenL3atstebos(A.damse
bos), (ss).
Samenvatting uit beschrijving; Postuur van graspieper, roep vrij scherpt
niet abrupt afgebroken maar geleidelijk vervloei.end, een vrij sissend rrpsssirt.
(De beoordeling van deze waarnemj-ng wordt overgelaten aan comniissies
in N,0"U. en S.O.VoO.N.)o
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Gele kwikstaart
Eerste voorjaarswaarneming: 1 2/4
12/5 ten minste J0 Noordse gele

16/5 2 6 en J ? uoordse gele kwi

1 ex. r^ío ZO.r roepend Vijfhoek (fV1.
kwikstaarten (M"f,thunbergi)r Nool$nolder

kstaarten, einde Jecob Takkade (BukerrSS).

Grote lijster
Broedvogel en één paar Zorgvliet (ss).
2?/4 2 exx. rio O" Vijfhoek (fv)"

Kramsvogel
Tot begin mei op velerlei plaatsen waargienomen.
Lsatste waarneming: ?/5 X 2O'exx. Schiphol (J"L"Verhoeven).

Koperw.l ek
In de nach t van 9 op 10 maart zeer sterke trek over Amsterdam en Diemen

(tr'v1'
L^atste waarneming: 14/4 2 exx. start Bosbaan («H, §S).

Befliister*ir/4 1-ilri. WzW. Vijfhoek (rv).
26/4 2 exx. op weide aan'Burg.Colijnweg, Schiphol (echtp.Kamp).
1o/5 l6vijfhoek(rv).
Tanuit

-

ffi;Ë voorjaarswaarneming: 14/4 1 6, ? ? schiphol (J.Í,.verhoeven).
15/5 Ten minste 2O exx. Diemerzeedijk (fV)"
O.p d.ezelfde dag ook stsrke doortrek langs de duinstreek biJ rrDuin en
Kiuidberg" (Vetingr v.d.Schot).

Paani e*Eëiste voorjaarswaarneming: 4/S 1 ó Diemerpolder (fV).
12/5 mínetens 8 exx. Diemerzeedijk, 16 bij Maxis en 2 6 Diemerpolder

(tr'v).
Gekraagde roodstaart
Eerste voorjaarswaarneming: 1 6/4 I pr" Begraafplaats Buitenveldert

(echtgenote Rypkema)"
gx. zingend Hertenkamp en 1-ex. Kleine noordclijk Ardamse bos (SS).
Ï Tom schreursweg(rH) en 1 Ï viSfhoek (rv),
ëx o zang Poney-cóntrum Ar dar,rse Ëos (But<er, 

-ti6lrtog,, 
SS ) .

oxc zang Voncielpark (v.d.Schot).

5/5 1

12/5 1

t6/r 1

17/5 1

Zwarte roodstaart
De volgende territoriawerden bekend; IJ
NMB (Rypkema, vPD.), Proefboerderij sch
werij (Vell.ng), Betoncentrale Ríekerhav
(Wieringa), Hertenkamp Ardamse bos (ss1
Eerste ilvoór3*arsttwaarneming z 29/2 1 ?
SclShoJ- (.f "l"Verhoeven) o

Nachtegaal
Eerste voorjaarswaarheming: 14/4 zang Ringvaart (werkers van PW. med.§S).
15/5 1 exo zingend bij AGO, Diemen. In geen acht jaar bij Diemen waarge-
noríen (rv).

-eÍ1and (v.d.Schot), hoofdlcantoor
iphol (.r"l"Vertroeven) I AmsteJ-brou-
en (wieringa), rrHuis te Vrooitt
, Textielcentrum, Maupoleum (v'd.Schot).
rond proefboerderij Ten Po},
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Noordse nachtegaal
W5 1 ex. z;ng fij poeltje aan de rand van het Laatste bos, Ardamse bos
(SS). rrEen vfakke eenvoudige nachtegalenzang, geen oplopende crescendostrofe,
klonk af en toe er§ zanglijsterachtig["
(Het beoorclelen van deze waarneming wordt overgelaten aan.de betreffende
commÍssies in N.O.Ir" en S"0"V"O"N" ) "

§prinkhaanrietzanger
ffiemingl 19/4 2 exx" zingend, vijfhoek (FV).
3o/4 'l ex. zangr oeverlanden Arveense poel (BUker, Sandee)..
1/5 1 ex. Zingend Sportpark Qokmeer (Buker, SS).
l/5 en 5/5 1 ex. zingend excursiepad oNM (aa, SS).

§nor
Tï77 2 exx r zàÍlg I Vijfhoekl eerste waarneming alhier (tr'V)

Markerdijk (KH).

Kleine karekietffie198o:

2?/4 2 exx. zang,

Gorte karekiet
Vermoedelijk voor
IIIak daar buiteng

Zwartkop
Eerste waarneming
11/4 Eerste zang,

het eerst g
4/5 en 15/5

1g8o:24/11öZor
huis De Groot (aor

!osrietza:]ger
Eerste voorjaarswaarneming:

Rietzanger

14/5 'l ex, zingend Atveense poel (aGr).

Eerste voorjaarswai rneming: 11/4 3 exx. zingend, Vijfhoek (fV).

Spojvoeel
ffiorjaarswaarneming:3/51ex.zangWerk24Aldamsebos(ss).
Voorts een dozijn waarnemingen van, waarschijnlijk voor een groot deelt
zingende doortrekkers.

een waarnemingen uit de regio.
1 ex" zingend, Bergsepad, Inkeveen

(ns, ss, veling, v.d"Schot).

9/5 op drie plekken zingen oeverlanden 
ïffiï:" 

meer

gv
).

Iiet (SS) 
"

Tuinflui_ter
Eerste voorjaarswaarneming: 16/4 kanpeerterrein A.rdamse bos (Straatman).

Grasmus
ffien tweede waa.rneming 1!8o. 5/5 zang oeverland Atveense poel (acr).
ex dequo? zang Maxis (fv).

Braamsluiper
Eerste waarnemin1 19BO: 21/4 1,ex. zingend Zorgvliet (ss)"

spotvogel geldt datVerder talrijke waarnemingenr waarvoor net a1s bij de
een deel ervan vermoedeliik doortrekkers betreft.

Fitis
ffie voorjaarswaarneming: 31/3 zang oeverland NI'I. (ar*rrnrss').
en zang opnluchttheater Ardamse bos (vDr).
1?/5 1 ex. zingend Vondelpark (v.d.Schot)" 

,

Fl' 'ter
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Fluiter
5B- exo zang, Eerste bos Àrriamse bos (sS)
715 1 ex. zang Thijssepark (waa:rnemersgroep Arveense p.a.rken).
28/5 1 1ez. drÈk alrgend Ooster.beg:raafplaats (FV),

Noordse' boszanner
ffienstruik l,Íeerpad, Àroamse boe (ssrt<ii).
ItEen vrij forse phyl.loscopus, vaal groen van boven, wit vaa ondgrenö
Geen vleugelstrepen, opvallende vrij brede witachtige wenkbrauwstreep,
diep in de nek doorlopend en aan het uiteinde iets opgewipt, snavel
vrij fors, poten ]Éöhtbruinrr.
(Votteaige beschrijving is een N.O,Uo eÍr S.OoV.O.N. ter beoordeling
gestuurd. ) ,

Goudhaant.ie
28/5 1 ex. zang heuveL Atdamse bos (Buker, Ilartogr SS).

Z4/l 2 exx. zingend laatste bos Atdamse bos (4,1. KH, sS).
2?/1 2 exx. w,o. 1 ex. zin6end, Zorgrrlied (SS).'
15 en 16/4 1 ex. zang volkstuintjoe Rode Kruisld,an (fV) o

Graure vJiqRengange-{
Eerste voorjaarswaarneming: 5/5 2 exx. zi!€encl tr'lankendael (tr.V)o

Bonte vlieeenvantrer
Temitorium bij Melkhuisje, vondelpark (Buker. ss. v.d.schot).
1/.5 1 ö biína zwarte fase omgeving kerspruià, AÍdamse bos (Ss),
5/5 1 6 Amstelvee4se poel (SS) 

"?/5 1 pr. , 9/5 t i Elzenspeelplaats, .[rdamse bog (Geers),
7/5 1 6 zang kampeerterrein èn í"etng\L1 ,*f*,S#trae.tman).12/5 J exx. Vijfhoek (rv).
15/5 1 ex. zang Vreelanci (Vetinge v.d.Sohot).
2O/5 '1 ex. zingend Diemerpolder (nV).

Matkoo

-

Eerste waarneming recreatie6ebied Spaarnwoude
A1j.da-hoeve (Buker, SS).

? 15/5 1 ex. biJ

Staartmees
§uccesvolle broedgevallen in Thijssepark, Frankendaell bij .Iaap Eden-
hal en Oosterbegre.afplaats (FV).

Baardmannet i e_#1/r{ minsléís J exx" Vijfhoek (rv).
l{aarnemingen blijven erg schaars na strenge winter 197!'-

BoomkLever

Vqlrgoudhaant.i e

Territorium en broedpoging van een paar op Zorgvliet
Geen informatie ontvangen over broedresultaten.

(ss1,

Z4/l een tweede 6 aanwezíg Zorgvliet maar hierna echter Yr!.et meer
waargenomen (ss) 

"
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Puttgr
E-àe-omgeving van Diemen ten minste 4 broeclgevallen (rv)..
Verscheidene broedgevallen in §loterpark en Slotermeer (fg) r

Sijs
Late waarneming: 15/5 1 ö volkstuintjes, ringspoorbaan Diemen (fV).

EuropeeeckaakaÉe ,-,

Wend Amsterdam-zuid (Dutch Birding 19Bo-1).
4/S .1? aco, öi"r"r, (rv).
5/5 1 of waarschÍ.jnIijk 2 exx. volkstuintJes bij stude-ntenfLats

Diemen (tr'v).

Keep
ffite waarneming: a2/5 1 ö zorgvliet (ss).
Zangwaa.rnemingenz-3 en 5/5 2 onv. öó zingend Koenenkade Atdamse bos (SS)"

WieIewaaI
Eerste waarneming:1 98o: 6/5 1 ex" kampeerterrein Ardamse bos (Straatman);

Zwarte kraai.
ffitendsvroe8inhetVonde}parkwisteenzt.,artekraaieen
eekhoorn te grijpen welke over de grond een boom probeerde te bereiken.
Er ontstond. een wilde worsteling. Uiteindelijk kon cle eekhoorn zich be-
vrijden en in een nabij staande boom vluchten (v.d.Schot).

Roek
Fgevolg van de enorme toename van zwarte kraaien bij Naarden (vuil-
stortplaats) is de roekenkolonie van het Nrarclermeer verplaatst naar
de KruitfabrÍek ten t{.van Muiclen (tr'v, SS).
Eind april 11f bewoonde nesten alhier (A.Bl-ok intrde K6rhaanrt)o:
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0ntvan$en literatuur, ad. l{qd., Blad 1980-2

- V.H:Ö; fret Gooi e.o, de Korhaan 1980, .irg. ,l4r ho. 2, ?.8 bïz,
Eempolcieractie; Broedvogelinventarísatie Dorssewaard, de Vecht tussen Vree-
Iand en de i'ies en het land tussen Klejzuwe..en de Vreelandse weo;
Huiszwaluwtelling' L979 in Gooi e.o.; Collegialiteit bij Ganzen;

, Verslag ochtendexcursie Gooimeerkust 23/2/'80; Veldwaarnemin[:en.

toonl inn 1A h^ ? .

' "' l:;'l ]-- de Korhaan, 1980, jrq. 14, no. 3.

Verslag excursie Naarderrneer 20 mei '80; De Roeken hebben het Naardermeer
verlaten; Vers'lag excursie Vl'ieland 18-20 april '80; De Geelsnavelduiker
op de Spiegelpolder; Twee waarschijnlijke broedgevallen van de [toodborst-
tapui,t Iangs de Gooiersgracht'in 1979; Veldwaarneminsen.

- ,V.tl.G,, l,l.H.'s Noo,f9ëi kwaftier; de Pieper, .irÍ1. 19, no. 3 - 1980, 16 blz.
, Een vochtig buiten$ijks grasland in de qemeente Enkhuizen; De Hoti in

N,H.'s t'loorderkwarti'er (van 1961-1978); Reaktie op vondst Kleinste Jager
in 't Venl llitbuikrotganzen bij Den tlelder; Veldwaarnemingen.

I I ,: r,'r :

- de Pi eper, j rg. 19 , rio. 4 - 1980 " '

Versla.q'Goudplevienën-, hiulpen- en Kemnhane'n-telling Noord-Holland op 31/3 en
ll4/1979; De Grote Gele Kwikstaart in il.H:.,'s lloorderkwartier; Een waarneming
van Poeïruiters; tsuitendijks rlebied Tersluys-Ílemeente Venhuizen; Een vogel-
rijk gebied bij de Hulk (vervolg) of: Hoe het (voorlopig?) toch noq goed
afliep; Verslag weekend Schierrnonnikoog 22123 sept. '79; Veldwaarnemingen.

- de':Pi'èper, 5pg. 1.9,. no. 5 - 1980.

nventarisatie iin de !,lieringemeer
n de A'damse blaterleidinoduinen in 1979.
het Ven bij Enkhuizen; Verslag Ganzen-
:ursie langs de lJsselmeerdijk en door

- V.[.1.G.-4.C.J.N., de Tjiftjaf , jrg. ^t, no. 2, 1980, 4 blz.,
0proep inventarisatie- (Stl.araproy en Zrueden) en lustrum-kampen.

bleidevogels in een bouwlandgabied, Een i
- 1979; Verslag over de'"roofvo<lelstand i
lrlaarnemi ngen van eeh Kui faal scho'lver i n
excursie Friesïand, 3/?/ '80; Verslag exc
de Zeevang ?3/3/ '80; Veldwaarnemingen.

i ftjaf , Lustrunnr. Lt/e,/ '80 ontvangen.

I"f:lag van egn m!sïukt Strarnprojrkamnje; de .Znarte Roodgtaart in Noord-
lloliland;'Vogeltrek aan bekende concentratiepunten in het ti.-Palearctische ge-
bied: Falsterbo, Calre CIear Island, Bosporus, Gihraltar, Eilat;
Voedselgegevens van een Boomvalkenpaar in de A'damse l,laterleidinqduinen in
L979'" Over het tekenen van vogels; Kanmeeuwen, Baardnezen en Rocfvoqels;
Het DBA (NslB) _reaktie van een lezer; vind jij ook wel eem een ring?;
Inhoud van Tjiftjaf 1956-1979; Infostencil II: Kritisch Faunabeheer;

";Boekbespreki ngen; Zangvogel gel ui dentabel .

- V.Ií.G. Haarlem , de Fitis , jrfl. 16, afl. 2, 1980.

Jaarverslqg !975,en 1975 F,l,l-Duinen is uit; Koude slachtoffers in de Al,{-Duinen,
winter 1978-'79; De Inïaagpolder 1979; de Vos;

Vereniqi Bi j Irrernatuur: Bi j lmernatuur , 7e jrg. no. 1.

, ro. 2; De Hinter-
. '80; Vogels van

de Kramsvogel; de Blauure reiqer; Bijïmernatuur, 7e jrg.
koning; Een fatale vergissing; Flevotandexcursie 3 iebr
de Floriade (oproep inventarisering).

de

Waddenbulletin: 1980. no. 1 ; 1980 no. 2; 1980 no. 3.

". t-i:i' 
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- Ontvangen van het RIN, 13;3;'80:

=,de 0oievaar,in 1979 in Nederland, D.A. Jonkers, uit: !'Het Vogeljaar L979,jrg, 27, no. 6. 
:- fwëtsUaàrheid van het natuurlijk milieu en toelaatbaarheid van recreatie-

vorïIen, Dr. L.u',.q.'Higler, uit: "Recreatievoorzieningen", 1979, no. 2.
- De invloed van bio-industriële meststoffen op de fauna in sloten en beken,

uitj'H2O" 1979, jrg. 12, no. 16.
- llet gaat niet zo best met onze Korhoenders. Bosbouwvoorl. SBB, 1979, jrg. 18,

no. 2.
- Wintervoedering, een zaak rnet veel kanten; G.C. Boere/D.J. Joustra. Bosbouw-

voorlichting, SBB, 1980, jrg. 19, no. 1.

Do Beckers.

STICHTING MONDIAAL ALTERNATIEF

De Stichting Mondiaal Alternatief is-een organisatie die in 1976 in het ïeven
geroepen werd door enkele personen, ohder de bezielende leiding van de bekende
striider tegen de jacht op trekvogels Ernst Bartels, die hun bezorgdheid om-
trent een ondergang van onze planeet aan de invloeden van de mensheid wensten
om te zetten in daden. De stichting houdt er een aantal interessante doelsteï-
lingen op na, die eenieder die logisch nadenkt vanzelfsprekend zoU fioëten vinden.

';' De belangrijkste van deze doelstellingen is de aanname dat de evenw-ichten in de
natuur gehandhaafd dienen te blijven door handhaving van een kringloophuishouding
van levend en dood materiaal., Een en ander resul'teert in een streven van de stichting naar boekstaving, erken-
ning en naleving van de zgn. universele rechten van de natuur net inachtneming
van haar wetmatigheden "(Elke soort of leefgeneenschap, en zodoende ook elke bio-
toop' hee.ft recht op voortbestaan)". Zodoende is de fundamentele stellingnanre
va[ de stlchting: "Ee biosfeer is-ontstaan en functioneert ats één geheel; zij

,,, moet derhalve als één geheel beheerd worden, anders functioneert zij niet."
Het gevoel dat de nietsvermoedende lezer zou kunnen bekruipen, dat het hier een
groep mensen met weinig realiteitszin betr:eft, zal in dit geval niet terecht
zijn. De stichting streeft de eerdergenoemde doelen na d.m.v. harde actie. En-
kele van de voornaamte aangriipingspunten in deze zijn: "Actie redt de trek-
vogels, redt uw kinderen", Altijddurende produktie van schone energie, Hereld-
compostdienst, Geboorteregeling, Eén wereldomvattende krringïoophuiihouding,
Onderui jsvernieuwi ng, Mati gi ng.

IngtelIingen die zich inzetten voor een nobel doel lijden doorgaans sterk aan
geldgebrek. tb Stichting Mondiaal Alternatief is hierop geen uitzondering, en
is aIs zodanig hard op zoek naar donateurs.
Laten belangstellenden dus om meer informatie bellen of schrijven naar:

Sti chti ng-Mondi aaI Al ternatief

ï8ïïffirà9',_ 3333.AD 
zandvoort

N.B.
ft-nE'teurs van minimaal f. 20,-- per jaar krijgen de verslagen van de Stichting
gratis thuisgestuurd.

Richard Schoevaart.



i.
41

Terugkeer ZOMERVOGE]"S - BROEDVOGE]"S Àmsterdamse Bos
Sgor!:
Zomertaling
Boomvalk

Grutto

Tortel-duif
Koekoek

Gierzwaluw
Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Oeverzwaluw

llíie1ewaaI

Gekraagde roodstaart

Nachtegaal

Sprinkhaanrietzanger
Grote karekiet

-Kleine karekiet
-Sosrj.etzanger
Rietzanger
Spotvogel
Zwa.r.tkop

TuínfLuiter
Grasmus

Braamsluiper
Fitis
Tjiftjaf

Fluiter
Gr. vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
!i/itte kwlkstaart
GeIe kwikstaart
Rietgors

21/4 t4/4

3o/4*

Vrgeesle Bos:$a,ta

4/l-tgze
t?/3-t972
2t/2/t69t t?o, ,?5

4/4-t968*
20/4-1968
to/4-L966
t5/4-t968
z6/l-tgSï
tt/4-Lg64, ,?j*
30/3-1947
29/4-tg66t '68
2/4-t959 zane

28/l-tgS4 gezien

9/4-tg6o, t6l zar.g
7/4-tg6? sezien

t4/4-1963
24/4-1968
L5/4-t966
2/5-L9?3

3/4-L96o
3/5-t96o, 'Bo

3\/3-19?9, zàns
28/3-19?9, gezien
16,/4-1980

V/4-t959
t2/4-t965
2t/3-7959, t?3

27/2-196I zans
B/t-tgl9. gczien

26/L2-19f8 nóg gezi.en
23/4-196?*
25/4-t968
20/4-t968*
7-t-t976

tL/1-t96L
ll/2-L9?1 zang

r/t-, 6? r , 68, | ?3 ,'?6,'??
aI gezien

t979
20/3*
6/s
1/3

t4/4*
t5/5

. t/5'
lo/5*
8/4

, e/5'
11/5*
t3/5
t1/5*

tege
2$/4*?

30/4*'7
8/t

t3/4.
5/5
t/5

28/4*

7/4
8/5*

5/5*
6/s
5/5*?

26/5

8/s
2a/5

3ol4
a8/v

1t/1
z8/l
20/4

to/5
29/4
29/3
20/1

zang,
gezien

zang

e/5
L4/s
t5/4
3/5"?

lI/4 zang

t6/4
5/5
4/5

3t/3
24/J zan6
)/2 gezíen

L3/5* 5/5*
t4/6 tL/5
LO/5* 3/5*
to/, 9/2
28/4* t4/4*t
2l/2 zang 24/J zang
LJ/L gezíen tO/J gezLer.

* =fl
=t

eze soort had in het genoemde jaar geen tery. in het Asd Bosemitorium c.q. broedgeval in genoemd jaar dubieus
*Q

juni 1980, vDr/vDr
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De volgende soorten zijn landelijk njaarvogelfr, maar zijn in het
Amsterdamse Bos in de wi-ntermaanden meestal gedurende korte of
langere tijd afwezí62

Scholekster
L979 23/
19Bo Lt/

Kievit
@ ?4/z

19Bo 26/L

Tureluur

L/3 ba]-ts

t979 6/3 overvliegend - L?/3 op weilanden Mz

1980 Lo/J opweilanden Mz.
,t *,t * * *,t * *,t,t ii )t ri * * *,| * * * * rt * * * * * * * * * * *,* *,t * 't,l *,+ * * r.:* * *,i * * * * * * * 1' * t tl tt !t 't* 'i tt * 't:t 't tt + * 'i 't*

Samengesteld doqr: Mei. Mr. J.H.U. van Drooge

I;:lií)UD r,oclcc'r-li,'.ícnblcc 1Cr: -iclot^1 cinq;, i1Í'r 2 ( jrri.-i--rl't'.'ttctut: 1';i;0)

2 op het ijs op het NM

2 overvliegend

overvliegend - 27/2 oP wI. Mz
op wI. Mz - L9/2 bal-t-s

- op weiland.en Mz 6/l
- op weilanden faz 2J/2

- Jcrcht::rcriltelr;r cÍ'r l)og icts; Id VcIing
- lics'lu'rs;r:ciecleLinlcnl C':cn i>ri-of (r:cl"l rtllc vogo-lbccCireri,ters
- ll>ictrrsios; 1n i;ot;oricrr.t ll.ij. 1ör"Í'o:.lciÍ19

- .'\Gi1 .lc Icr.ion V(.i't r! c r.,o...;cIt.'::fl<1focp; ire't llcs'luclr
- I!c;i,c[<o,.:cn í.i(]dí.clo]irrg c:lcursies
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tr'. VogelzaÍrg - Voorzitter
S. Schoevaart - Vicc-voorzi*tet
Dr. B,H, Rypkema - Secretaris
I(. A. Straa;tma"n - Pennin,gneester
J.H.C. d.e Groot - Contact met I(NNV afd., Arasterd.an
Mevr. I{. Bra;rd.er - Coörd.inatie nieuvie leden
R. Schoevaart - Orgerrisatie e"'ccursies rondom Amsterd.arn

Ad-res SECRETARïAAT : Dr, B.II. Rypkcma, Irlillem Piiperstraa* J),
10?? XL Amsterd,arn" TeI.; 020 - 7624 19

Adres PEMVïNGI,{IJ§IER B K.An Straatniu:, Kampecrterrein rHet Ard.ar,tse Bosn,
Kleine Noord.d.ijk 1, 1432 CC .Aalsmeer, TeI.: 020 - 41 68 68

BEIALIl'iGEN Gemeent egiro Amst erdam,
Rek. nr. 506.0400 - Vogelwerkgroep KlÏI,Mmsterdarn,
p/ o K.A" Straatrnan, etc"

Ell}tpjegsk : l,rej.
1081

Do

GD

Beckers ÏIi j enburS 25 t
Arnstcrdam. TeI. B O2O -- 42 26 Oo

T{EDMEI,ÏNG'ffIBLA3 S

Beclsctigs 1,1 . vofl, BergT A. B1otrc, l.Ievr. R. Da.nl:uis, tr"lo v.d. Schote
L{ej. 1{r. J.H.U" van Drooge, nrs. E"J.llI. Veling,

-4.drg§.c l,Íej, D. Seckers, Nijenburg 25t
1OB1 GD Amsterd"arrn" tel.e o2O - 4226 OB

Ey.pewerke l{ej. Van Drooge, ldevro Schep, } evr. Rypkema, G.fb,C. van TiI.
Verzorginp; voorpagina: Ií. Lobel

CONC.U]PT ARTII(]ILEN : Ín d,uplo aan:
I,{evr, R. Darnhuis, va,n Reigersbergenstraat 71-3
1052 SV Amsterdan. feL.: O2A- 845209
inzencling voor d-e vier kvrartae+Iblad.en resp. opg
28 februari, 31 rirei, J1 a.ugustuse 30 novernber"

sluitingsd.ata

DOORG.FïIrilV VAi{ I{A}P'.1Í.8[,I1NGO[ :
Ansterdansc Bos c l,Icj. va"n Drooge, ad.res zie boven.

Bij voorkeur zo spoed.ig rnogelijk na d.atun r'raarneming,
ifi_leqllik cind van elkc ma,eurd..

l'1. van d-cr Schot, Ja,c. Obl'cchtstraa"t 1{" hs,
1O?1 KL Ansterc.lam. TeL . s O2O-72 50 B0
Ili'berlijk: 28 febr., 31 mei, 31 auii" en 30 nov.

Groot Ansterd-a;n:

Exceptioncl-e wal,rneningen r onnricldelliik na cle ldair,rnerning:

Ar,rsterd.ense Bos: I(.A. §traatnran, tG. 4.1 63 68
of J.H.C. de Groot, te. 41 4.O 14

Groot Anrstcrd"ams i'tr. vndo Schot, tel " 7250BO
of E.J,l{. Voling, teL 7610 65




