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Vogelwerkgroep voor het Amsterdamse Bos

Zestien gemeenschappelijke bijeenkomsten c.q.

excursies vonden plaats 0.1.v. de heer Brander.

Bij de tussentijdse besprekingen van de inven-

tarisatie-resultaten assisteerde de heer H. de

Groot, terwijl ook de heer Joh. Frieswijk bij

enige bijeenkomsten instructieve critiek uit-

bracht. De verzamelde gegevens
werden

ge-
selecteerd en in rapporten verwerkt met mede-

werking van de heren Straatman en de Groot.

Aan de Noordkant werden territoria vastge-
steld van 54 vogelsoorten,
De hoop op broedgevallen van boomkruiper
en fluiter gingen nog niet in vervulling.
De

gegevens omtrent de kleine bonte specht

wijzen op een tweede territorium.

Opmerkelijk groot was het aantal nestelende

staartmezen; helaas werden de nesten groten-
deels ontijdig vernield, hoogstwaarschijnlijk
door Vlaamse gaaien.

Ook het aantal grote lijster territoria breidde

zich uit.

In het Overland van het Nieuwe Meer werden

vroeg in het seizoen baltsgeluiden gehoord van

waterrat, porseleinhoen en roerdomp. Kuifeen-
den werden tot ver in het broedseizoen gezien,
evenals de dodaars: er zal het komend seizoen

extra aandacht aan dit interessante terrein wor-

den besteed.

Waarnemingen in het broedseizoen buiten

de Noordkant

Terwijl de oeverzwaluw helaas dit jaar ver-

stek liet
gaan, bracht een paar kluten in de

z.g.

„droge kanobaan" in de Schinkelpolder zijn

jongen groot. Een tweede nest werd jammer

genoeg verstoord. Dit was het tweede broed-

geval van deze soort in het Bos; het eerste viel

in 1947.

Ook de kleine plevier en de kievit vonden

hier opnieuw een broedterrein.

De fuut broedde bij de Kleine Vijver en in de

Schinkelpolder.
De in 1959 opnieuw begonnen blauwe reiger

„kolonie” op een eilandje in de Grote Vijver
liep terug van 2

op
1 broedgeval.

Enkele vermeldenswaard!ge waarnemingen
buiten het broedseizoen

Van 16 januari t/m 11 maart 1960 werd
op

de Ringvaart c.q. het Nieuwe Meer regelmatig
een kuijduiker waargenomen: op 31/3 op

het

Nieuwe Meer een zware zee-eend.
In de droge kanobaan in de Schinkelpolder op
10 januari 2 bokjes, terwijl er aldaar in decem-

ber regelmatig een tiental exemplaren werd

waargenomen.
In dit interressante terrein werden verder

waargenomen:

wintertaling, zomertaling, kievit, bontbekplevier,
kleine plevier, watersnip, grutto, witgatje, bos-

ruiter, oeverloper, tureluur, zwarte ruiter, groen-

pootruiter, kleinestrandloper,Temminck’s strond-

loper, bonte strandloper, kemphaan, zwarte

stern;

en in de omgeving van de kanobaan:

patrijs, paapje, tapuit, witte kwikstaart, grote

gele kwikstaart, gele en Noordse gele kwik-

staart, groenling, kneu en ringmus.
Wat betreft de grote gele kwikstaart het vol-

gende: op 23/1 werd 1 exemplaar gezien langs
de Ringvaart; in oktober/november werd deze

soort op diverse plaatsen veelvuldig gesigna-

leerd, maar vooral in de omgeving van de

Grote Sluis, nl. van 3/10 t/m 2/11 tot 4 exem-

plaren.

Verdere aardige waarnemingen:
1 zwarte roodstaart, blauwborstje, klapekster,
zwarte wouw, en op 11 december 6 overvlie-

gende kraanvogels, een opvallend late datum.

Terwijl het overwinterend aantal ijsvogels voor

1959/'6O op 4 werd geschat, houden wij het

voor 1960/61 op 3 exemplaren.
Enkele waarnemingen van bosuil, velduil en

steenuil rechtvaardigen de hoop, dat van de

eerste binnen afzienbare tijd het broeden kan

worden verwacht, en dat de laatste zich on-

danks het meer en meer verdwijnen van het

biotoop weet te handhaven.

P. W. BRANDER

OPBERGBANDEN VOGELJAAR

Bij de administratie zijn beschikbaar opbergbanden, waarin op handige wijze twee jaargangen

definitief opgeborgen kunnen worden, zonder ponsgaten en zonder tussenkomst van een binder.

leder kan binnen enkele seconden een nieuw verschenen nummer in de band bevestigen volgens

een geoctrooieerd „business-system”.

Prijs f 3.25 inclusief porto en verpakking. Postgiro 964472 adm. Vogeljaar. Kan ook besteld

worden bij de Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels, Amsterdam, postgiro 2 92 13.

De activiteiten in het tweede bestaansjaar van

deze groep verliepen op soortgelijke wijze als

in 1959. Opnieuw werd geïnventariseerd in het

Bos-gedeelte ten Noorden van de Roeibaan.

Voor de zeer gewaardeerde leiding bij
deze inventarisatie stelden zich ook nu de heren

Pahlsson, Swart, Tenner en van Halm beschik-

baar, terwijl daarenboven de heer J. Reynders
bereid werd gevonden zich over een ondergroep
te ontfermen.

Van eind februari tot en met juli werd elke

week 1 vroege ochtend aan dit werk gespen-

deerd; ook tussentijds, en voor en na genoemde
periode, werden door geregeld Bos-bezoek van

kleine groepen c.q. individuele leden van de

VWG-A.B. interessante waarnemingen gedaan
en gegevens verzameld.


