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AMSTERDAMSE BOS L tweede kwartaal 1978 

De waarnemingen, hoewel cri tisch beoor·de-e_ld, blijven voor de 
verantwoordelijkheid van de waarnemers. · 
Nummering volgens Vogelgids, 3e druk~ 
De nummers tussen haakjes(.,) .verwijzen . naar "De Vogelwereld 
van het Amsterdamse Bos", verder te noemen "Bos Avifauna11

• 

+( •• ) betekent: aanvulling op deze Avifauna.~ oo~ = i-kleed. 
1 . . . . . 
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(3) 5. Fuut Diverse waarnemingen wijzen op de volgende broedparen: 
Ten Noorden van de Bosbaan: 1. NO-höek NM bij viaduct Rijksweg -
2:-ÏJssÏÖÖt-tën_Ö_vän-spÖÖrdijkj e - 3. Kinderspeelplaats. -
4. Hoornsloot bij sluiswachter Mus - 5. Banaan - ? terzelfder tijd 
meerdere waarnemingen bui ten Grote Sluis - 6. NO-hoek ONM. O, hoek 
Koenenbos, binnen afsluitbalk NM - ? meerdere waarnemingen ook bui
ten afsluitbalk, le inham ten W van Gt - 7. ONM W, hoek Koenenkade/ 
begin exc. pad - 8. eind excufsiepad w 9.ZW-hoek ONM W, sloot ten 
W. van plasje schuilhut - 10. sloot Meerpad W - 11 en · 12.oeverpark Mz. 
Elders: Ringvaart t.b.v. dalletje PB - Landscheidingsvaart t.h.v.
REM:käntoor èn t.h.v. Katerstraat. 
Schinkelpolder: rietkraag kanobaan ten NW van brug 572 - kanobaan bij 
kampeerterrein - Amstelveense Poel (meerdere paren?) 

(7) 9 ■ Dodaars 
1/4 lex, winterkleed, NM bij w. 24 (ESm) 
8/4 2 exx, omgeving oeverpark (AA) 

16/4 1 ex, oeverpark . (AA) 

(10) 18. Aalscholver Waarnemingen 
6, 8, 9, 15, lb, 20 april; 20 
SS, ESm, Wi jker) max.: 8/4 
NM bij Gt (Buker, SS). 

op c.q. over NM: 
mei; 14 juni (AA, Bakx, Buker, vDr, 

3 exx op paaltjes plus l zwemmend 

Elders: 8/4 15 exx ri. 0. heuvel (Buker, SS) 

(21) 34. Wintertaling 
Waarnemingen ONM c.q. wl. Mz, max. l paar c.q. 2 exx: 
1, 8, 9,_ 16, 20, - 22 a;ril (AA, Buker, dGr, SS, Wijker) 

(24) 37. Smient Enige waarneming 2e kwartaal: 
16/4 3 6 3 ~ NM bij Gt; (AA) 

(26) 39. Slobeend 
Hele maand april waarnemingen, meestal gepaarde exx., max.: _. 
24/4 3 paar ONM (ESm) 
21/5 2 paar in sloten wl . Mz (dGr, vDr) 
20/5 3 6 omgeving exc. pad - 3 ö wl. Mz (AA) 
(P..A, Bakx, vDr, dGr, Pahlsson, SS, ESm, ~Jieringa, Wijker) 
7/6 o met 10 pulli,+ 1 week oud, 2e sloot wl. Mz (Wièringa) 

· 8/6 . ·6 met 6 pulli, + 2 dagen oud, sloot midden wl. Mz (iiieringa) 
· + -

(29) 42. Kuifeend 
22/3 2 paar, 30/3 4, paar, A'v. Poel (dGr) 
22/4 nog± 40 exx, verdeeld over NM (AA) 
14/6 o met 7 pulli, wl. Mz (Wieri_nga) - 30/6 idem, minstens 5 pulli (vDr) 
20/6 t met 8 pulli, exc. pad ONM (Bakx) 

+ 
(30) 43. Tafeleend Enige wng. 2e kwartaal: 

22/4 3 exx ri. O, ONM (SS) 

(37) 53. Grote zaagbek Na 9/4 (1 paar NM, dGr) nog: 
15/4 . ' l paar zwemmend op NN zijde Jaagpad (SS) 

(40) 55. Bergeend 
22/4 l paar neerstrijkend rodelbaan en fourager.end (SS) 
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(51) S erwer 27/4 1 ex, Schipholbrug (Verhoeve) 
1 ê neerstrijkend . in bosje ONM W (SS) 
1 o ONM (Buker) 

20/4 en+ 22/4 1 ex kamp. terrein (Straatman) 

(56) 83. Bruine kiekendief 
9/5 1 à, van ONM ri. Zandput Nieuwe Meer (Wieringa) 

(61) 89. Boomvalk 26/4 en 29/4, ONM ( Wi eringa, Pahlsson) 
22/4 1 ex ri. O., Koenenbos (SS) ~ 1 ex ONM (Buker) 

(67) 

(74) 

1 ex Grote Vijver (Blok, SS) 
24/4 1 paar ONM omgeving kunstnest (ESm·, Stroeve) 
2/5 2 exx middelste bos (B'uker, dGr, Hartog, Kraak, Sandee, SS) 

1 ex ONM ( v1ieringa) 
6/5 1 ex neerstrijkend •ONM bij kunstnest (RS, SS) 

13/6 1 ex hertenkamp (Wieringa) 

102. Waterral Na 23/3 nog slechts: 
15/4 gehoord, ONM (SS) 

112. Scholekster 
Broedgeval V'eil.: 18/4 aanwezig, 22/5 4 jongen (dGr, 
13/6 7 exx fouragerend, Grote Speelweide (Wieringa) 

Tops voor~) 

(82) 123 . • Watersnip 
1/4 + 25 exx ONM (dGr) 
8, 9,-15, 21/4, max. 6 exx, wl. Mz c.q. ONM (D. Beckers, Buker, 

vDr, dGr, ESm, Vli jker) 
6/5 1 ex, balts, ONM (ESm) 

(85) 126. Houtsnip 
1978: 4 à 5 territoria (Buker) 

(86) 128. Wulp 
22/4 4 exx neerstrijkend wl. Mz (SS) 

12 exx ri. O, over heuvel (SS) 

(87) 129. Regen.wulp 23/4 4 exx opvliegend wl. Mz (Verhoeve) 
19/4 3 exx over ONM, wildèn invallen doch vlogen uiteindelijk 

door ri. N (dGr, Kolk, Houtkamp) 
28/4, 2/5, 5/5, 1 ex over kamp. terrein ri. N. (Straatman) 

(88) 131. Grutto Buiten Noordkant: 
11/3 baltsroepend over kamp. terrein (Straatman) 
23/4 baltsroepend boven Schinkelpolder (vDr) 

+(89) 132. Rosse grutto 
~1~5~7~4--1~3-e-x•x·,-1-a-ag ri. NW over Meerpad, waarschijnlijk opgevlogen 

(90) 133. 

5/5 
6/5 

van wl. Mz; "grutto's" met opgewipte snavels, zonder vleugel
streep en met een grijze staart, me t grijze streepjes gebandeerd; 
stuit wit, poten niuwelij~s buiten staart uitstekend (SS) 

Witgatje 

! 23.00 uur, 1 ex roepend over kamp. terrein (Straatman) 
1 ex op baggerrand langs sloot kwekerij Schinkelpolder (dGr) 

(92) 135 ■ Oeverloper 
27/4 1 ex NM (Buker). 
Verder Noordkant 2, 6, 9, 13, 18, 20 mei (AA, RS, SS, ESm, Kraak) 
max.: 675--6-ëxx Gt (RS, SS) 
17/5 1 ex Balkan (Buker) 
Schinkelpolder: Van 6 t/m 23 mei fourageerden dagelijks exx op sloot
ränd-kwëkërI3: Sloot was uitgebaggerd, bagger gestort langs slootrand. 
Regelmatig 3 exx, éénmaal 4 exx (dGr). Laatste wng.: 
23/5 1 paar baltsvliegend aldaar (dGr, D. de Jonge) 

,I 
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(102) 148. Kempha~n 
1875 4 kemphennen wl. Mz ( Wi e ringa) 

- 13 -

(113) 174. Zwarte stern 

(115) 

8/5 8 exx + 1 ex ri. NO , meeuweneilanden ( CW, SS, Kraak) ·· 

179. Visdief eerste voorjaarswng,: 
19/4 2 exx kamp. terrein (Straatman) 

(121) 191. Holenduif 
- Broedgeval in bosuilkast pk t start: 8/4 1 ex zang (Buker, SS) -

27/4 lei, later 2 eieren (Buker) 
• 13/5 zowel 1 paar bij bosuilkast pkt start als 1 paar langs Ring

vaart bij Mz , ts. fietspad e n Rv ( Wieririga) 
- Broedgeval in bosuilkast, Karnemêlksgat: 

27/4 2 e~eren, later 2 jongen (Buke r) 
• 22/4 2 exx bij eksternest , dubbele brug (Buker) 
- Kinderspeelplaat s Noordkant: 

zangwaarneminge n bij eksternest op Ll./3 (SS) en 17/4 (vDr) 
• 15/4 zang bankenplateau t en o. van Kleine Vijver (SS, vDr) 

6/5 zang dallet j e PB (Buke r, SS) 
• 7/5 2 exx zang V'eil. (Buker) 
• 9/5 2 exx meeuwe n eilar.den (SS) 

(123) 193. Tortelduif Eerste voorjaarsnwng.: 
4/5 1 ex zal'Îg, k wekerij (dGr ) 

(125) 

(132) 

14/5 e.v. 2 exx zang overzijde kanobaan kamp. terrein (Straatman) 

195. 
29/4 
30/4 
1/5 

207. 
24/4 

Koekoek Eerst e voorj aarswaarne mingen: 
vermoedelijk gehoord, Jaagpad (Wieringa , Pa1:J.1sson ) 
kamp. terr e in (Straa tman) 
NM bij ONM ( vJr) - kwekeri j SP (dGr) 

Gierzwaluw Eerste voorj narswng.: 
2 exx bove n ONM , 1 ex boven A'v. Poel (ESm, Stroeve) 

(136) 214. Groene specht ~~~~~~~~~ waarnemingen op: 
8/4, 15/4, 227'1+'(Ä.A , Bakx, D. Becke rs, SS, ESm), meestal bij 
exc. pad ONM, maar o ok we l in Tribunebos en oeverpark ~z . 

(138) 

(140) 

(143) 

Elders: 8/4, h ertenkamp , in kale, boven andere bomen uitsteke nde 
täkkën (als 4/3) (SS) 
17/4 en 20/4 bij kinderbau , zijde V'eil. (vDr) 
6/5 1 ex gehoord Zni dzijde Bosbaan (Buker, SS) 

In april ook waarneminge n in middelste bos en langs Ringvaart · (ESm) 

217. 
8/4 

9/4 
12/4 
16/4 
29/4 

èn 

6/5 

27/4 

230. 
4/5 

224. 
22/4 

Kleine bonte specht 
roff e l Ko e nenbos ÎD . Beckers) - o roffel meelbespad (AA) 
roffel Ko e nenbos (dGr me t excursie) · . · 
2e Tribunebos (Buker) - 15/4 roffel Hoornsloot (SS) 
roffel bovenbos (AA) - 23/4 roffel Koen~nbps (vDr) 
roffel e n roep Koenenbos, iets lat er idem e erste bos, ver
moedelij k zelfde, 
roffel en roep b egin Meerpad, kort na vorige waarneming. 
Op beide pla~tsen ook gezien. 2 à 3 terr. Noordkant? (vDr) 
roffel bovenbos (Buker, SS) 

dalletj e PB (Buké r) 

Draaihals 
1 ex vliegt tegen raam huis dGr; bleef versuft liggen , maar 
herstelde z ich en vloog na + 1½ minuut v erder C-dG:r: t · 

Veldleeuwerik 
1 ex zang, heuv e l (!::)S) 

/ 
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(145) 226. Boerenzwaluw Eerste voorjaarswng.: 
7/4 kamp. terrein (Straatman) 

(146) 227. Huiszwaluw Eerste voorjaarswng.: 
30/4 meerdere exx boven wl. Mz (ESm) 

(220) 229. Wielewaal Eerste voorjaarswng.: 
6/5 lex, zang, Schinkelpolder (dGr) 

Aantal waarne minge n dit jaar gering. 
In ieder geval broedgeval OL~h: · 

30/6 een f amili e , incl. bedelend jong, dat zich nog maar ove r korte 
afstand v erplaatst e , aldaar (vDr) 

Verder v ermoedelijk V'eil. en 2 t e rritoria Schinkelpolder 
{Brander, v:Or, dGr, W. Hund, Stritter, E$m/Stroeve , Topsvoort) 

(200) 247. Boomkruiper 
Ook in 2e kwartaal opvallend ve e l zangwaarnemingen. 

(160) 2 1. Grote li ·ster 
15 kamp. terrein (Buker) Enige wng. 2e kwartaal. 

( 163) 254. Koperwiek 23/4 enige exx Noordka nt (Verhoffve) 
8/4 massale zang Koenenbos (vDr) - 1 ex "talingeplas11 SP (Buker, SS) 

15/4 1 ex kinderspeelplaats Noordkant (SS) 

(166) 261. Tapuit (164) 258. Be flijster 23/4 1 ex opvli e gend e xc. pad ONM 
( ) (Ve rhoe ve) 17/5 1 paar wl. Mz Wi eringa 

(168) 264. Paapje 
_,.6/-5--1-o-plasj e ONM W (RS , SS) 

2 oo ONM W (ESm, F. Eggenhuizen, 
13/5 1 ti exc. pad ONM (Wi e ringa) 

C. de Valk; me d. ESm) 

(169) 265. Gekraagde roodstaart Eerste voorjaarswng.: 
3/5 1 à, tweemaal g e zien, tuin kamp. terrein (Straatman) 
7/5 l ex zang, bij meeuweneilanden (dGr, Straatman) 
8/5 idem (Brander) 9/5 1 ex, zang, tuin kamp. terrein (Straatman) 

Amerika: bos me t populieren eri ~cacia's: 
-375--t/rn + 22/5, vrij we l dagelijks zang waargenomen (dGr) 
14/5, 15/5,-18/5 idem (Brander) 
Bosrandweg, hoek Takkade: 
Broedge val bij v ervallen en verlaten boerderij/manege (ESm, J.v. Vliet) 

+(170) 266. Zwarte roodstaart 
12/4 1 ex zang, omgeving sluiswachter Mus (Buker) 

(171) 267. Nachtegaal Eerste voorjaarswng.: 
19/4 Tribunebos (Topsvoort) 

21/4 1 s Avonds, zuidpunt Ringvaart Noord (Buker) 

(234) Na 267: Noordse nachte gaal 
7/5 1 ex zang, meeuweneila nde n Schinke lpolder. 's Morgens werd 

door J.H.C. de Groot zang waargenomen, die deed denke n aan die 
van de na chtegaal, maa r daarvan zódanig afweek, dat hij hierover 
K. Straatman b e lde. 's Avonds werd door beide n opnieuw zang ge-

. hoord, minder uitbundig dan 's morgens, maar wfl voldoende voor 
d e t e rmina tie a ls Noordse nachtegaal. Dit werd bevestigd door J.B. 
Buker, die bij toeval de ande ren ontmoe tte, en die de zang goed 
k ende va n h e t broedgeval aan de Diemerzeedijk. 

(174) 270. Sprinkhaanrie tzanger Enige wng. in 1978: 
22/4 1 ex, zang, ONN W omgeving schuilhut (Buker, AA, J. v. Vliet) 



(Asd 

(176) 274. 
4/6 

(177) 275. 
6/5 

(178) 276. 
13/5 

(179) 277. 
22/4 

Bos, 1978-II, 5e blz.) 

Grote karekiet Enige waarneming in 1978: 
1 ex, zang, Kleiné

1

A'v. Poel (dGr) 

Kleine karekiet Eerste wng.: 
1 ex, zang, eind exc. pad ONM (RS' SS) 

Bosrietzan5er Eerste wng.: 
1 ex, zang, bij Gt (AA) 

Rietzanger Eerste wng.: 
1 ex, zang, bosje ten N. van Koenenbos (dGr; SS) 

(180) 279. Spotvoge1 Eerste wng.: 
13/5 1 ex, zang, IJsbaanpad (AA) 
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26/5 1 ex, zang, bij huis dGr. Nog wekenlang daarna waargenomen, 
dus 1 territorium aldaar (dGr) 

(181) 280. Zwartkop Eerste wng.: 
2/4 1 8 gezien, excuxsiepad ONM (J. v. Vliet) 

15/4 1 ex, zang, kinderspeelplaats Nk (SS, Wieringa, Pahlsson) 

(182) 282. Tuinfluiter Eerste wng.: 
22/4 1 ex, zang, kamp. terrein (Straatman) 

(183) 283. Grasmus Eerste wng.: 
22/4 1 ex, zang, heuvel (SS) 

Weinig waarnemingen, ecihter: 
19, 21, 22/6 1 ex, zang, V'eii. .(dGr) 
20/6 idem (resp. Brander e·n vDr) 

(184) 284. Braamsluip~ Eerste wng.: 
1/5 1 ex, zang, kamp. terrein (Straatman) 
6/5 1 ex, zang, exc. pad ONM (resp. Buker, SS - RS, SS) 
7/5 1 ex, zang, omgeving meeuweneilanden (dGr, Straatman) 
Na 1/5 ook nog op 14/5 en 8/6 volle zang kamp. terrein (Straatman) 
Trekkers ?(AvN: voorjaarstrek van half april tot eind mei) 
6/5 1 ex, zang, bij huis dGr; daarna rege lmatig gezien, soms alarm

roep gehoord, maar pas 18/5 ineens weer volle zang, de hele 
ochtend; vervolgens tot eind mei waargenomen. 
Zeker 1 territorium alhier (dGr) 

(185) 287. Fitis Eerste wng.: 
28/3 1 ex, zang, ONM bij exc. pad (Bakx) 

(186) 288. 
2/3 

Tjiftjaf Eerste ~a~~-wng.: 
1 ex, zang, bij huis dGr tdGr) 
In januari al herhaaldelijk gezien; zie vorig Blad, blz. 39. 

Fluiter Enige waarneming in 1978: 
1 ex, zang, bovenbos (Buker, SS) 
later idem, toen ook gezien (RS, SS) 

(188) 292. Goudhaantje 
1978: ! 6 territoria Asd Bos (Buker) 

(190) 294. 
22/5 

Grauwe vliegenvanger Eerste wng.: 
2 èo 1 o bij huis de Groot (dGr). 
1 paar t1eef; na 5 dagen al eerste ei. 
Succesvol broedsel, jongen uitgevlogen (dGr) 

(152) 304. Witte kwikstaart Eerste wng.: 
25/2 over ONM (AA, SS) en over Oeverland Poel (SS) 

(154) 306. Gele kwikstaart Slechts 2 waarnemingen: 
2274· 1 ex, ri. NO, over heuvel (SS) 

6/5 1 ex, fouragerend Gt (SS) 
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(206) 316. Putter 

(207) 

In april diverse waarnemingen Noordkant, vnl. Jachthavenbos; 
soms ook zang. 
2/5 2 exx Oeverland A'v. Poel (SS) 

10/6 3 exx kwekerij (dGr) 
14/6 2 exx, exc. pad ONM ( Wieringa) 

317. 

2/4 
8/4 

15/4 
22/4 

2/5 

Sijs 
Hele eerste we e k van april nog k a mp. terrein (Straatman) 
Zuidzijde B'osb a à.n (Bakx) 
gehoord heuvel;+ 25 exx Ko e nenbos (Buke r, SS) 
5 exx Koenenbos in bloe i e nde Canadese populieren (D. Beckers) 
1 paartje, 6 zingend, zowe l langs Ringvaart als bij Mz (SS) 
g e hoord, heuvel (SS ) 
1 o, zingend, Jolle npad (SS) 

(202) 343. Rietgors 
Eerste zangwaarneming: 25/2, ONM (ESm, CW) 
Al roep gehoord: 8/1 (SS) 

* * ** * ********* * ********* * * *** * ***************** * ***** ******** ****** 

Gebruikte afkortinge n waa rnemers: 

AA oej.Arntzen 
Bakx - Hr. e n me vr. Bakx 
vDr - me j. van Drooge 
dGr - J.H.C. de Groot 

RS 
ss 
ESm 
cw 

- R. Schoevaart 
- S. Schoevaart 
- mej. Smallegange 
- Cl. van de Wiel 

****************************** * ***** ******************************* 

NB: Vriendelijk verzoek om waarnemingen voor d e ze rubriek steeds 
uiterlijk eind van e lke maand aan de samenstelster door te geven. 
Zij worden all~ op vogèlsoort overgenomen, e n voor deze r egistratie 
is e e n chronologische völgorde ze er belangrijk, e vena ls voor de 
~iiwe rking van de s e l e ctie ter publicatie in h e t Medede lingenblad. 

Sam~ngesteld door: 

juli 1978, vDr/vDr 

Me j. Mr. J.H.U. va n Drooge 
Corn. Dopperka de ff VI 
1077 KM Amsterdam 
Te l. 730373 
*** * * * ***************** 


