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VOORTGANG VAN DE AVIFAUNA AMSTERDAM EN OMSTREKEN, 
SEKTIE BROEDVOGELS . 

Ton Eggenhuizen 

Bovenstaand project loopt nu inmiddels drie jaar en we willen u vlak voor het begin van het vierde 
broedvogeljaar op de hoogte brengen vàn de resultaten tot dusver. 

Gegevens zijn binnen van 24 personen (de vereniging heeft rond de 160 leden, dus 16% heeft zijn 
reimltaten in de vorige jaren ingestuurd), betreffende 1.53 verschillende kilometerblokken. Van deze 
153 blokken zijn 43 volledig of bijna volledig geTnventa.riseerd. De re!:lt heeft betrekking op onvolledig 
onderzoc.hte blokken en lossen waarnemingen. U moet bedenken dat het te inventariseren gebied 
ongeveer 400 blokken betreft, hetgeen aangeeft dat we er nog lang nie t zijn. 

EnkE:le resultaten 
Voordat we wat resultaten presenteren moeten we stellen dat de enorme hoop gegevens van de heer 
Wa.lters over het Westelijk Havengebied hela.as nog niet in dit overzicht zijn verwerkt. Daardoor kan 
af en toe een onvolledig beeld ontsti!,an. 

Roerdomp (1 blok), Havik (1 blok), Si;,erwer (1 blok), Steenuil (zeker 2 blokken), Wulp (2 blokken), 
Groene Specht (zeker 3 blokken) behoren tot de zeldzame broedvogels van onze regio. 
Tabel 1 la.at de meest algemene broedvogels zieu. 

tabel 1 Algemene broedvogels (in meer dan 39 blokken) în de regio Amsterdam. Broedcodes lager dan 
4 werden aangemerkt als mogelijk broedend, 4 of hoger als zeker broedend. 

soort mogelijk broedend zeker broedend 
in aantal blokken in aantal blokken 

Fuut 15 48 
Wilde Eend 9 61 
Waterhoen 18 40 
Meerkoet 8 66 
Houtduif 19 51 
Winterkoning 14 75 
Heggemus 22 63 
Merel 12 81 
Zanglijster 6 40. 
Tjiftjaf 15 67 
Fitis 17 55 
Pimpelmees 13 48 
Koolmees 8 70 
Boomkruiper 8 40 
Ekster 14 92 
Zwarte Kraai 15 48 
Spreeuw 10 60 
Huismus 10 6.5 
Groenling 18 54 
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Van de soonen lil La.bei :, kunnen we wel stellen dat we veel te weinig gegevens binnen krijgen. De 
huidige aantallen ijn veel lager dan men zou kunnen verwachten. Deze soorten verdienen <lus bij uw 
fietstochtjes in en om de stad uw uitgebreide aandacht. 

tabel 2 Soorten die tot nu toe i,lecht uit de verf komen met de inventarisatie 

soort mogelijk broedend zeker broedend 
in aantal blokken in aantal blokken 

Wintertaling 0 0 
Slobeend 7 0 

Bontbekplevier 1 0 
Houtsnip 0 0 
Tortel 2 0 
Holenduif 11 9 
Bosuil 0 '.2 
Ransuil 2 
Grote Bonte Specht 1:3 Î 

Kuifleeuwerik 3 
Boerenzwaluw 5 1.5 
Gele Kwikstaart 1 a 
Roodborst 11 28 
Grote Lijster 1 1 
Goudhaan 0 0 
Zwarte Mees 0 0 
Wielewaal 0 0 

1~ 

~ 

(----t--,----+~~-+-'rt--...J-~---++------l ; 

.lJ 
-'----++-----1 ~ 

0 
.Sl 
'T$ 

,.._~-1-....-----1 8 
~ 

r· - T 

'--s:-~·1=-~.\~. ----1f----l--"--'>.~1~---1j 

c'. "-1. 

1 

• 



Op de kaartjes is de verspreiding van een aantal :<oor.ten weergegeven. 

De Fuut lijkt in het ,;tedelijk gebied nog 
1.eer sle<'ht onderzocht te zijn. Deze makke
lijk te vinden soort. zal toch in veel meer 
blokhn zitten dan tot nu toe blijh Ook de 
kaartjes van de Roodbon,t en Grote Lijster 
geven een onvolledig beeld te zien. De 
Tjiftjaf en de Groenling vallen daarentegen 
weer sterk meP. · 

Op de kaart met de onderzochte blokken 
kan men zien welke gebieden nog aandach L 
verdienPn. · 
Zo ontbreken Ina.genoeg) gegevens over 
Dïemerzeedijk/Vijfhoek (VOD'?), Amster
damse Bos. Westelijke Tuinsteden, Water
land, Centrum en Zuid. 

Degenen die nog over gegevens beschikken 
over de afgelopen ja.ren uit bovenstaande 
gebieden. verzoeken wij om die zó snel 
mogelijk aan ons te sturen. Dan kunnen we 
een totaal overzicht maken, zodat we na 
kunnen gaan waar de knelpunten voor de 
komende jaren zitten. · 

Daarna.ast willen we iedereen van de vogel-:
WERKgroep vragen om, hoe summier <lan 
ook, broedvogels uit hun omgeving te 
noteren en door te geven. de veldwerkcom
missie verzet erg veel (inventariseer- en 
lrnro-)werk en hoopt ook met uw inzet en 
enthousiasme over enige jaren een spraak
makend boekwerk te kunnen uitgeven. 

Tot slot een lijstje van de waarnemers die 
veel gegevens hebben ingestuurd. (Waar 
blijven de bestuursleden met hun sta.pel kaartjes?) 
T. Eggenhuizen 64 blokken ( 4 goed onderzocht) 
M. Tonkes 47 blokken M. Melchers 33 blokken 
J. Andriese 29 blokken 
R. de Haas 27 blokken (14 goed onderzocht) 
F. van Groen 22 blokken (14 goed onderzocht) 
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Bij deze Gierzwaluw vindt u weer een waarnemingskaartje voor het seizoen 1991, mocht u nog gegeven~ 
hebben van voorgaande jaren dan kunt u dit wellicht kopi<'!ren of extra kaartjes aanvragen bij de 
veldwerkcommissie. Zie ook Gierzwaluw 26, 1988 nr 4. 

Adres veldwerkcommissie: Ruud Vlek 
Spuistraa.t 302 
1012 VX Amsterdam 
tel. 020-6279024 


