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Mocht u een Grutto met kleurringen waarnemen dan kan u deze waarneming schriftelijk doorgeven 
aan ondersta.and adres, hier kunt u ook met uw vragen terecht. Alle details zijn van belang voor de 
uiteindelijke identificatie. Indien mogelijk noteren: geslacht, leeftijd, gedrag, Amersfoord coördinaten, 
groepsgrootte, aantal kleurringen, bijzonderheden (bijv. snavel verbogen, links mank, etc.). 
In Duitsland (Rieselfelder Munster) is ook een kleine populatie Grutto's met kleurringen geringd. 
Mocht een waarngenomen Grutto tot deze populatie behoren dan zal deze naar Munster worden 
doorgestuurd. · · 

Alle ingezonden waarnemingen zullen worden beantwoord. Bij voorbaat dank voor de medewerking. 

Niko M. Groen 
Paardenkamp 49 
1541 XN Koog aan de Zaan 
Telefoon 075-312894/312045 

DE LAATSTE GATEN MOETEN WORDEN GEDICHT 
Ton Eggenhuizen 

Nu het broedseizoen 1991 er dik op zit en het nieuwe broedseizoen zich a.l weer voorzichtig aandient; is 
het tijd om de tussenbalans op te maken van ons broedvogel karteringsproject. Na een matige start 
kunnen we stellen dat er de laatste twee jaar al behoorlijk veel werk ia verricht. Helaas komt dit werk 
voornamelijk van een vijftal fanatieke tellers. Onze voornaamste doelstellîng, het in kaart brengen 
van de broedvogels van het stedelijke gebied Amsterdam, is op een aantal gebieden na, al aardig in 
zicht. We hebben hierbij aangenomen dat als op het formulier aangegevan ia dat het kilometerhokje 
onvolledig is geteld, toch de meeste soorten (50-75%) broedend is vastgesteld. Zoals in de handleiding 
al waB aangegeven zijn de aantallen pa.ren van minder belang. 
Echter, er moeten nog een aantal delen van het stedelijk gebied worden geteld. Op de bijgaande ka.art 
is aangegeven van welke gebieden dringend gegevens zijn gewenst. Deze kunnen ruwweg aangegeven 
worden met "Noord", "West", "Zuid/ Amstelveen" en "Bijlmer". Ook van het Amsterdamse Bos zijn 
maar weinig gegevens binnen. Soorten die nog extra de aandacht verdienen zijn Turkse Tortel, 
Gierzwaluw, Grote Bonte Specht, Boerenzwaluw, Witte Kwikstaart, Zwarte Roodstaart, Grote Lijster, 
Staartmees, Kneu en Wielewaal. De indruk bestaat dat deze soorten ook in de kilometerhokjes die wel 
zijn geteld, sterk zijn ondervertegenwoordigd. 
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Mogelijk ten overvloede, ook iedere losse waarneming van een baltsende of (mogelijk) broedende 
vogel is welkom. Ook van andere delen van het werkgebied (nu doorgaans redelijk tot goed 
onderzocht) zijn dit soort waarnemingen uiterst waardevol. Het kan namelijk een bevestiging zijn, 
ma.ar ook waardevolle aanvullingen kunnen zo opgenomen worden. Zo heb ik tijdens ritjes door de 
stad in het voorjaar van 1990 voor heel wat hokjes, broedende c.q. nestbouwende Eksters kunnen 
vaststellen. In veel gevallen zijn dit nog steeds de enige gegevens van deze hokjes, in een een aantal 
gevallen waren het aanvullingen en slechts een klein deel was toen al bekend. Zo kan je dus erg 
eenvoudig in korte tijd, relevante gegevens verzamelen. Ook van andere makkelijk te inventariseren 
soorten zijn nog te weinig gegevens binnen. Wie zou van een deel van Amsterdam bijvoorbeeld de 
Meerkoeten, Futen en Knobbelzwanen willen tellen? Met onder andere het tellen van deze soorten 
kan je een dankbaarheid van de veldwerkcommissie verdienen, een eer die al velen binnen de 
Vogelwerkgroep die hun kilometerblokjes hebben ingestuurd te beurt is gevallen. 

• broedvogelgegevens dringend gewenst 
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Bij onderstaand adres zijn van de kilometerhokjes van Amsterdam gedetailleerde kaarten te 
verkrijgen, even een belletje en ze worden direct gemaakt en verzonden. Ook voor formulieren kunt u 
bij dit adres terecht. Overigens hoeft u niet van deze formulieren gebruik te maken. Alle lijstjes met 
daarbij aangegeven het kilometerhok, jaartal, wa.arnemer/neemster, indicatie van onderzoeksgraad, 

·vogelsoort, broedcode en aantallen zien wij met uitermate veel plezier tegemoet. Met de medewerking 
va.n de Vogelwerkgroepleden kunnen we een schat a.an gegevens verzamelen voor een allesomvattend 
boek over de vogels en vogelaars van Amsterdam. 

Ton Eggenhuizen 
Laurierstra.a.t 17 
1314 HL Almere 
tel. 03240-34839 
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WAARNEMINGEN IN DE REGIO AMSTERDAM OVER DE PERIODE SEPTEMBER T/M 
NOVEMBER, ALSMEDE ENKELE NAGEOMEN WAARNEMINGEN 

Peter Scholten 

Wa.arnemingen over de periode december 1991 t/m februari 1992 zo spoedig mogelijk naél.r de 
waarnemingensekretaris doorsturen, losse waarnemingen kunnen ook doorgebeld worden. 
Adres: Peter Scholten, Millingenhof 304, 1106 KV Amsterdam, tel. 020-6971158 

Kuif duiker 
24-11-91 1 Nieuwe Meer, Jansen. Meded. R.Vlek. 
Kleine Zwaan 
06-11-91 2 Rijperweg, Frank Visbeen 
27-11-91 46 waarvan 8 le kj. Overleek, Frank Visbeen 

Kolgans 
Eerste waarneming: 14-10-91 4 Ten N. van Uitdam, Frank Visbeen 

Grauwe Gans 
02-09-91 9 ZW Schiphol, Peter Scholten 
26-10-91 ZW Millingenhof, Peter Scholten 's avonds en 's nachts sterke trek. 
27-10-91 1000 ZW Millingenhof, Peter Scholten; 
Tussen zonsopgang en ongeveer 9.00 uur sterke trek. Diverse grotere en kleinere groepen. 
12-11-91 7 ZW Excursiepad, Paul Marcus 
29-11-91 50 ZW Langswater, Paul Tak 

Brandgans 
30-11-91 12 ZW Waterland, Frank Visbeen 
30-11-91 7 Ten N. van Uitdam, Frank Visbeen 

Nijlgans 
Regelmatig waargenomen Osdorper Binnenpolder, Jan van Blanken, Paul Tak. 
Maximum 20-10-91 28 exemplaren, Osdorper Binnenpolder, Frank van Groen 

Smient 
19-08-91 2 Q Osdorper Binnenpolder, Jan van Blanken 
17-09-91 6 Çl Boezemgebied, Paul Marcus 

;i=~:=:! ~:t:!: :::~~:;?:i:~~ep~:~~~:;:l, M::;~.-.~.--,; ::~.::-.-._, ·. '· . ··. D:: -~ .. · .. ,t :~~~· 
Krakeend ;Jjf~,, ,,;.;; · ,,; ,-~ '. /·:✓, '--~~;;p:~~,/,fff =: 
22-09-91 60 Diemerzeedijk, Frank van Groen ~fi0,~1\P1W,f}!Jb~• ;4-)W};rft,t,-&?~i~'(l'f Pfi(/J/ GJ.i;.1/✓: 
Krooneend 
11-08-91 1 Q Waterlandse Zeedijk, Ruud Vlek 

Toppereend 
20-10-91 1 d Gemaal Halfweg, Frank van Groen 
Nonnetje 
25-12-91 3 d Bullewijkerpla.s, Wil! Schep 

Bruine Kiekendief 
In september regelmatig Houtrakpolder en omgeving. Paul Marcus, Paul Tak. 
Na september alleen nog 10-10-911 d ZW Machineweg, Paul Marcus 
Blauwe Kiekendief 
23-08-91 1 d Houtrakpolder, Jan van Blanken 
In september regelmatig Houtrakpolder en omgeving. Paul Marcus 
Eerste waarneming slaapplaats Oeverlanden Nieuwe Meer 12-11-91 3 exemplaren, Paul Marcus 

Havik 
28-11-91 1 d Rontgenstraa.t, Willem van der Waal Greep stadsduif van balkon. 

Buizerd 
Regelmatig 1-3 exemplaren waargenomen. 
Hoogste aantallen: 22-09-9114 Koekamp, v.d. Hof. 
06-10-91 13 De gehele middag rondcirkelend boven Schiphol. Peter Scholten 


