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Het Amsterdamse Bos in 1962

A. Tenner zette zijn nachtelijke expedities in de weekenden voort,

speurend naar uilen, nachtegalen, bosrietzangers, en wie verder zijn
stem maar in het duister beliefde te verheffen.

Voor de „verplichte” soorten kwamen wij zodoende tot het volgend

Voor het inventarisatie-seizoen 1962 werd de aandacht voor alles ge-

concentreerd op een beperkt aantal soorten: uilen, valken, spechten,

wielewaal, boomkruiper, nachtegaal.
Het Bos ten Noorden van de Burg. Colijnweg werd hiertoe in 3-en

verdeeld, en de oude garde van onze vogelwerkgroep, eveneens in drie

groepen verdeeld, deed minstens eenmaal per week de ronde in de ge-

bruikelijke vroege ochtenduren. Helaas was het aantal deelnemers on-

toereikend om ook de Schinkelpolder (het Bos-gedeelte ten Zuiden

van de Burg. Colijnweg) voldoende exact onder de loupe te nemen.

resultaat:

boomvalk 1

torenvalk 6 (in 1961: 6 4 7)
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Dit betekent dus in ieder geval voor ransuil en nachtegaal wel een

teruggang in waargenomen aantallen. Het is moeilijk hiervoor een

oorzaak te suggereren. Volgens Tenner waren de ransuilen opmerke-

lijk stil. Mogelijk werd het aantal nachtegalen-
a

beïnvloed door drastisch

snoeien van onderbegroeiing.
Noch van de bosuil, noch van de groene specht,—

werd een nest aan-

getroffen. Over de kleine bonte specht kwam dit jaar geen enkele

waarneming binnen, over de steenuil maar één. Voor het eerst na

ongeveer 10 jaar werd weer een waarneming van de zwarte specht-
,

-

.ge-

noteerd.

G. Oreel besteedde, behalve aan de torenvalk, ook extra aandacht

over het gehele Bos aan de heggemus, en telde 33 territoria. Dit was

één van de 36 z.g. „facultatieve” soorten, waarover ook nog een be-

hoorlijk aantal waarnemingen werd gemeld.
Onze trouwe klant van het Oeverland Nieuwe Meer, de snor, liet dit

jaar verstek gaan; wij zijn benieuwd of wij hem in 1963 weer te horen

zullen krijgen. In de Schinkelpolder lieten niet alleen de visdiefjes
maar zelfs de kokmeeuwen zich van hun privé eilandjes verdrijven
door de kauwen. De blauwe reiger kolonie handhaafde zich, zij het

in minder geconcentreerde vorm.

Vermeldenswaard is ook dat de appelvink ons door slechts 2 waar-

nemingen (9-6 2 volwassen exemplaren bij het Vogeleiland. 28-7 1

vliegvlug jong aldaar) aan een broedgeval deed denken. Eén en ander

bewijst weer, hoe men een bepaald studie-object nooit genoeg kan

bezoeken.

Evenals in voorafgaande jaren, beperkten wij onze activiteiten niet tot

broedseizoen. Groep ,,
Swart” was wekelijks present en buiten het

seizoen niet alleen met eigen volgelingen, maar doorgaans tevens ver-

gezeld door VWG-leden uit andere Bos-territoria.

Jn totaal werden in 1962 151 vogelsoorten waargenomen, waarvan 16

voor het eerst in de vier bestaansjaren van onze groep, terwijl 7 hiervan

ook voor de oudste Bosvogelaars nog nieuw waren. Wij citeren ze on-

derstaand:

steenuil 0

bosuil max. 1

ransuil 15 (in 1961: 21, incl. Schinkelpolder)

groene specht max. 1

grote bonte specht 13

kleine bonte specht 0

wielewaal 16 a 17

boomkruiper 3

nachtegaal 34 (Tenner) a 37 (rest VWG) (in 1961: ±42)

Eerste waarnemingen in As. Bos: Eerste waarnemingen voor

VWG-AB:

Parelduiker roodhalsfuut

Noordse stormvogel rosse grutto

ijseend steenloper
eidereend wilde zwaan

poelsnip krakeend
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Het totaal van de in dit gebied waargenomen vogelsoorten bedraagt
thans 218.

De morgen van 28 juli bracht H. Arentsen ringend door op het Vogel-
eiland, met als voornaamste oogst 2 ijsvogels, waarmede het totaal van

alhier geringde ijsvogels op 8 is gekomen.
Mej. van Drooge telde enige weken lang op haar dagelijkse route naar

Schiphol kievit, boerenzwaluw, fitis en tjiftjaf ten behoeve van de

Studiekring voor Ecologie en Penologie van het K.N.M.l, te De Bilt.

Een hoogtepunt in 1962 was ongetwijfeld het bezoek op 22 juni van

Prof. de Vries uit Wageningen met echtgenote, die zijn transectinven-

tarisatie methode kwam demonstreren. Mede dankzij de opkomst van

vrijwel alle adviseurs en andere experts, slaagde de demonstratie uit-

stekend, en trok het echtpaar de Vries naar Wageningen terug met

een goede indruk van onze groep en van ons onvolprezen Bos, dat hun

stoutste verwachtingen in alle opzichten overtrof.

J.H.U. van Drooge,
Secretaresse V.W.G. Amsterdamse Bos,

Cornelis Dopperkade 8 VI, Amsterdam.

zeekoet krombekstrandloper
Turkse tortel zwarte specht

appelvink
kruisbek

(invasie van 20-9 t/m 5-11)


