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INVENTARISATIE AMSTERDAMSE BOS NOORDKANT 1981 SI'EVEN SCHOEVAART 
KEES HAZEVOET 

Ook vorig jaar is weer een deel van de Noordzijde van ons aller kroondomein, 
het Amsterdamse Bos, op broedvogels geinventariseerd. Voor de grenzen en be
schrijving van het onderzochte terrein verwijzen wij naar het verslag over 1980, 
(De Gierzwaluw 19 (1981), nr. 1). 

Er werden 12 lange en 3 korte r e excursies gehouden. De lange tochten begonnen 
ca. 3 kwartier voor zonsopgang en eindigden meerdere uren (soms wel 4) erna. 
Tijdens de kortere bezoeken is er speciaal naar rallen en rietzangerachtigen ge
zocht. 

Een speciaal woord van dank moet hier gericht worden tot Frank Visbeen, Edwin 
de Graaf, Paula Smit, Nicolet de Hey, Gerda Heringa en Joke Steensma, die bij de 
inventarisaties assisteerden. 

fato : 'Pel:e>'" .sdtolteV\ 

DE RESULTATEN 

1981 1980 
Fuut 19 15-16 
Wilde Eend + + 
Zomertaling 0 1-2 
Slobeend 3-4 4-6 
Kuifeend >22 L10 
Torenvalk 1 1 
Fazant + + 
Waterral 1 0 
Waterhoen 2_33 + 
Meerkoet ~16 '>10 
Scholekster ~9 12-15 
Kievit >28 34 
Grutto >9 9-11 
Tureluur 4-5 3 
Holenduif 1 1-2 
Houtduif + + 
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Turkse Tortel 
Koekoek 
Bosuil 
Ransuil 
Grote Bonte Specht 
Groene Specht 
Kleine Bonte Specht 
Boerenzwaluw 
Witte Kwikstaart 
Winterkoning 
Heggemus 
Roodborst 
Merel 
Zanglijster 
Nachtegaal 
Sprinkhaanrietzanger 
Rietzanger 
Kleine Karekiet 
Tuinfluiter 
Zwartkop 
Tjiftjaf 
Fitis 
Grauwe Vliegenvanger 
Staartmees 
Matkop 
Pimpelmees 
Koolmees 
Boomkruiper 
Wielewaal 
Vlaamse Gaai 
Ekster 
Kauw 
Zwarte Kraai 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 
Vink 
Groenling 
Putter 
Kneu 
Rietgors 

Enkele opvallende zaken ziJn: 

1981 
0-1 

2-3~~ 
0-1 
1 
1 
0 
0 
? 
1 
36-37 
18-19 
5-6 
33 
2-3 
0 
1-2 
1-3 
22 
17-20 
3-5 
4-5 
21-22 
1 
4-5 
9-10 
7-8 
10-11 
6-7 
1 
4 
10 
1 
6 

+ 
+ 
+ 
1 
1 
0-1 
1 
7-8 

1980 
0 

2~~ 
1 
0-1 
2 
0-1 
1 
2 
0 
32 
10 
2 
24-'26 
3-4 
0-1 
0-1 
8-10 
22-27 
21-23 
3 
7-10 
24-26 
1 
2 
4-5 
9-10 
9-10 
5 
0 
+ 
8 
0 
4 
+ 
+ 
+ 
2 

0-1 
0-1 
0 
11-15 

-Kuifeend: de "toename" is waarschijnlijk geheel te wijten aan een betere (dwz 
minder slechte) inventarisatiemethode zoals beschreven door J. Tol et al in 
Limosa 52:12-21 (1979). 

-Waterral: eindelijk weer eens een territorium van deze riet en vocht minnende 
soort. 

-Waterhoen: Stijging te verklaren door een andere telmethode, die we echter nog 
aan het verbeteren zijn. 

-Turkse Tortel: Begin van kolonisatie van de Noordkant? 

-Rietzangerachtigen + Rietgors: Rietzanger sterke daling, Kleine Karekiet daling, 
Rietgors daling. Dit negatieve resultaat is volgens ons geheel veroorzaakt door 
het dit jaar wel heel systematies aanharken (dwz riet maaien etc) van de Oever

landen. Bijna elke rietstengel was verwijderd! 
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-Sprinkhaanrietzanger: lichte stijging. 

Tot slot valt nog te vermelden dat zowel KH als SS door drukke werkzaamheden dit 
voorjaar helaas verhinderd waren de inventarisaties te volbrengen. Voor volgend 
jaar hopen we op voldoende assistentie! 

UIT DE VOGELTIJDSCHRIFTEN 

DUTCH BIRDI NG besproken door Kees Hazevoet 

JAARGANG 4, 1982, nr.l 

Met dit eerste gezette nummer van DB lijkt een nieuwe fase in te gaan, waarmee 
definitief een einde li j kt te zijn gekomen aan de wat baldadige kwajongenssfeer 
die het blad in de eerste jaren uitstraalde, en die mij persoonlijk meer aansprak 
dan het nu bereikte gezapige en meer "normale" uiterlijk. Hopelijk wordt in de 
toekomst de lay-out wat verbeterd zodat het blad er levendiger uit gaat zien. 
Het ziet er nu uitgesproken saai uit. Een overweging zal geweest zijn dat men 
met het nieuwe uiterlijk meer kans maakt om "serieuze" bijdragen te ontvangen. 
Hopelijk zal de inhoud er dus nog op vooruit gaan, hoewel we daar juist niet over 
te klagen hadden. 
Het fenomeen van de Koningseider die afgelopen winter eerst bij Texel en later 
wekenlang bij IJmuiden aanwezig was, wordt nog eens grondig uitgediept door 
Frits Jan Maas en Erik Maassen. De eerste ontdekte het dier op 24 december bij 
Texel waar het tot 30 december aanwezig was. Op 9 januari dook de vogel op bij 
IJmuiden (als we er van uitgaan dat het dezelfde vogel betrof) en werd daar tot 
25 februari gezien. Het was een tweede winter 6 en het derde geval voor Neder
land. 

Peter de Knijff zet in een artikel de waarnemingen van de Grote Trap in de 
winter 1981/82 op een rij. Er werden 14 Grote Trappen waargenomen. Hierbij waren 
twee exemplaren met kleurringen die ook al in de winter 80/81 hier waren waar
genomen. Verrassend was de verandering in gedrag van deze in de DDR in gevangen
schap groot gebrachte dieren. Vertoonden ze de eerste keer de voor de op deze 
wijze opgefokte vogels karakteristieke makheid, in de winter 81/82 had deze 
makheid plaats gemaakt voor schuwheid, zoals we die van hun wilde soortgenoten 
gewend zijn. 

Zeven pagina's en zeven foto's lang gaat Tony Prater in op de identificatie 
van de Kemphaan, waarbij hij o.a. ingaat op het grote dimorfisme tussen 6 en~ 
en op de kenmerken der juvenielen . 

De ontdekkers van de Bairds Strandloper bij Huizen in augustus 1981 doen 
uitgebreid verslag van hun bevindingen in een met drie zeer fraaie foto's geïllus
treerd artikel. Deze vierde waarneming van een Bairds in Nederland kreeg nog een 
extra dimensie doordat op dezelfde plaats ook een Amerikaanse Gestreepte Strand
loper verbleef. 

Het voorkomen van de Grijskopspecht is het onderwerp van een stukje van Han 
Blankert en Paul de Heer. Tot nu toe zijn er vier gevallen en vijf onbevestigde 
waarnemingen. Het vierde geval betreft de ongepaarde 6 Grijskopspecht van de 
Brunsummerheide die daar nu al minstens twee jaar zijn best doet om aan een gade 
te komen, tot op heden zonder succes. 

Verder in dit nummer een SOVON bericht, mededelingen, notes on Oriental 
birds, aankondigingen, verzoeken en recente meldingen. 


